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Capítol 1. Introducció
El model energètic actual de Barcelona és un model que depèn principalment dels combustibles fòssils, que té uns
límits de tipus econòmic (alts preus de l’energia, limitació existent dels recursos), social (desigualtat i pobresa
energètica) i ambiental (contaminació de l’aire i emissió de gasos d’efecte hivernacle que causen el canvi
climàtic).
En aquest sentit, la ciutat treballa per crear el seu propi futur energètic, desenvolupant paral·lelament l'eficiència
energètica, la producció neta i renovable i el necessari canvi de mentalitat col·lectiva per fer-ho possible. És una
feina continua amb resultats a curt termini però principalment a mig i llarg termini i de fet ja fa temps que es
treballa per aconseguir el canvi.
La planificació energètica és una realitat que es ve treballant a Barcelona des de l’any 2000 i actualment
l’Ajuntament de Barcelona, fruit d’aquesta política, té diferents instal·lacions de generació d’aprofitament de
recursos renovables, principalment fotovoltaica. Per arribar als objectius marcats en el Programa d’Impuls a la
generació d’energia solar a Barcelona cal continuar fent molts esforços en la generació, tant en espais privats com
espai públic, que a banda de sumar energia neta té una vessant pedagògica molt importat.
En congruència amb el PAE, el Consorci Públic AGÈNCIA LOCAL D’ENERGIA DE BARCELONA (en endavant AEB), ha
rebut el manament de l’Ajuntament de gestionar les inversions previstes per a desenvolupar actuacions dins el
Programa d’Impuls a la generació solar.
S’han identificat 10 emplaçaments on s’ha detectat la oportunitat per a la generació d’energia elèctrica d’origen
renovable mitjançant la tecnologia solar fotovoltaica:
•

3 d’ells sobre en edificis o equipaments municipals, on l’energia que produiria una instal·lació solar
fotovoltaica sobre la seva coberta, podria ser aprofitada per cobrir part del seu consum elèctric

•

5, sobre mitgeres consolidades d’edificis i pèrgoles existents en espai públic, amb un doble potencial. Per
una banda injectar l’energia elèctrica renovable que produirien les plaques fotovoltaiques a la xarxa de
distribució elèctrica reduït la importació d’energies fòssils a la ciutat. I per l’altra contribuir a difondre
entre la ciutadania l’ús d’energies renovables.

•

A altres 2 emplaçaments, ja hi ha una instal·lació solar fotovoltaica que necessita ésser reparacióda per
millorar el seu funcionament. Una sobre un edifici públic i l’altre sobre una pèrgola en espai públic.

Capítol 2. Objecte
L'objecte del present contracte és, doncs l’elaboració dels projectes bàsics i executius per a la construcció o
reparació 10 instal·lacions solars fotovoltaiques, a la ciutat de Barcelona.
D’acord amb l’article 99.3 de la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), l’objecte
del contracte es divideix en 3 lots de realització independent i que es formalitzaran en contractes específics:
LOT Nº

ÀMBIT D’ACTUACIÓ

Nº PROJECTES

1

MERCATS DE SARRIÀ I GU DE ZONA FRANCA

3

2

DISTRICTES D’EIXAMPLE I HORTA-GUINARGÓ

3

3

PERGOLES AL DISTRICTE DE SANT ANDREU

4

18000045_doc02_Plec Condicions Tècniques_v11.docx

Pàgina 2 de 31

ECOLOGIA URBANA
C/ Torrent de l’Olla, 218-220, 3ª planta
08012 Barcelona
Telf. 93.291.41.48
Fax. 93.291.40.31

Cada lot es divideix en els següents projectes:
LOT

1

2

3

PROJ

OBJECTE/ AMBIT D’ACTUACIÓ

EMPLAÇAMENT

DISTRICTE

1.1

Construcció FV sobre coberta

IE

Mercat Sant Gervasi

Sarrià - Sant Gervasi

1.2

Construcció FV sobre coberta

IE

Mercat de les Tres Torres

Sarrià - Sant Gervasi

1.3

Construcció FV sobre coberta

IE

Edifici 1 de GU a Z. Franca

Sants-Montjuic

2.1

Construcció FV sobre Mitgera

IE

Plaça de Gaudí

Eixample

2.2

Reparació FV sobre lluernari

IE

Seu Districte Horta

Horta-Guinardó

2.3

Reparació FV sobre pèrgola

EP

Parc de Rieres d'Horta

Horta-Guinardó

3.1

Construcció FV sobre pèrgola

EP

Plaça Alfons Comín

Gràcia

3.2

Construcció FV sobre pèrgola

EP

Plaça J.A. Abelló (Via Bàrcino 1B)

Sant Andreu

3.3

Construcció FV sobre pèrgola

EP

Circuit Modelisme (Via Bàrcino 1C)

Sant Andreu

3.4

Construcció FV sobre pèrgola

EP

Parc Trinitat Vella (Via Bàrcino 2)

Sant Andreu

La descripció dels emplaçaments, els condicionants de partida i els requisits mínims exigits per a l’elaboració dels
projectes, son les exposades en el present Plec i a la documentació adjunta que l’acompanya.
En cas de plantejar millores a les prescripcions mínimes exigides, aquestes hauran de quedar suficientment
justificades i demostrar que implicaran una millora a les exigències mínimes de qualitat especificades en el
mateix. En qualsevol cas, el pressupost màxim de la licitació és el que figura en el Plec de Condicions
Administratives Particulars.

Capítol 3. Descripció dels treballs a realitzar
3.1) Entregables
Cadascun dels 10 projectes, comporta l’entrega i aprovació per part de l’ALEB dels següents documents, el
contingut dels quals es descriu en detall en els capítols 4 i 5 del present Plec de Prescripcions Tècniques (PPT):
•

Projecte bàsic per a l’obtenció de l’Informe Tècnic de Projecte (ITP) i la sol·licitud del punt de connexió (en cas
que no es disposi de l’estudi de de connexió l’empresa distribuïdora).

•

Projecte executiu, per a la licitació de les obres de construcció o reparació de la central fotovoltaica.

•

Documentació complementaria generada durant la elaboració del projecte bàsic i l’executiu.

3.2) Objectius
a) Projecte bàsic
•

validar la viabilitat del projecte i la seva continuïtat per part dels tècnics municipal dels diferents serveis.

•

identificar els condicionants i restriccions del projecte (urbanístics, arquitectònics, tècnics, ...) i valorar
solucions o alternatives per adaptar-hi el projecte.

•

comparar diferents escenaris amb les alternatives estudiades i seleccionar aquell que sigui l’òptim.

•

sol·licitar l’ATP (Aprovació Tècnica de Projecte) als Responsables d’Espai Públic.

•

sol·licitar l’estudi del punt de connexió a l’empresa distribuïdora, en els casos que no se’n disposi ja d’un.
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b) Projecte executiu
•

Descriure la solució constructiva de detall per tal que els licitadors del concurs de l’obra puguin disposar dels
elements necessaris per a elaborar la seva oferta i que l’adjudicatari pugui executar l’obra sense haver de
prendre decisions de disseny, més enllà de les millores que vulgui oferir en el replanteig o en el transcurs de
l’obra

•

Justificar el compliment de la normativa aplicable en l’àmbit urbanístic, elèctric, de seguretat i salut, així com
aquelles instruccions municipals que siguin d’aplicació al projecte per la seva naturalesa

•

Donar compliment a la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic (LCSP), de 8 de novembre, pel que fa a la
justificació del Pressupost de Licitació Base (PBL) i el Pressupost per al Coneixement de la Administració (PAC)

•

Donar resposta als requeriments fets pels diferents REPs en els ITPs rebuts durant el procés d’Aprovació
Tècnica del Projecte i obtenir l’Aprovació Administrativa del Projecte

•

Donar resposta als requeriments de l’empresa distribuïdora en resposta a la sol·licitud del punt de connexió

•

Donar resposta a totes aquells requeriments de forma o tècnics que l’ALEB manifesti per a l’aprovació del
projecte executiu

•

Donar resposta als requeriments sorgits de l’auditoria del projecte executiu per a l’aprovació administrativa

•

Esmenar el projecte executiu d’acord als requeriments dels ITP, empresa distribuïdora, ALEB i auditoria

3.3) Abast dels treballs
Per tal d’assolir aquests objectius es preveuen els següents treballs, als que es poden afegir aquells que consideri
necessaris l’equip redactor per a la seva millora o assegurament dels objectius assenyalats:

a) Projecte bàsic
•

Definir 2 o més escenaris de dimensionament i d’integració amb criteri de màxima producció elèctrica

•

Analitzar per a cadascun dels escenaris:
o dimensionament i producció estimada.
o traçat de la línia d’evacuació, punt de connexió i espai per a ubicació per equips elèctrics.
o condicionants tècnics per estabilitat estructural, potència elèctrica contractada, PRL i manteniment.
o riscos per impactes paisatgístic, ombres i vandalisme proposant solucions preventives.
o viabilitat econòmica tenint en compte els costos d’externalitats, i costos de manteniment.

•

Justificar la selecció d’un escenari entre els analitzats.

•

Elaborar els renders de l’escenari escollit amb les visuals més representatives.

•

Preparar la memòria per a l’obtenció de l’Informe Tècnic de Projecte (ITP), amb l’escenari escollit.

•

Preparar la memòria per a la sol·licitud de l’estudi de connexió a l’empresa distribuïdora, en el cas que no
se’n disposi de l’esmentat estudi.

•

Contemplar els requisits esmentats a la guia d’integració arquitectònica annexa.

b) Projecte executiu
•

Descriure la central fotovoltaica, els equips que en formen part i justificar el seu dimensionament.

•

Analitzar la producció elèctrica de la central tenint en compte totes les pèrdues.

•

Avaluar la viabilitat econòmica tenint en compte costos d’inversió, manteniment i externalitats.

•

Definir i dimensionar la subestructura de suport de la instal·lació, el sistema de fixació a l’estructura existent, i
justificar que les carregues de pes degudes de la instal·lació no alteren les condicions inicials de l’estructura .
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•

Descriure i estimar el cost d’implementació dels mitjans i mesures provisionals de PRL en fase d’obra i
definitives en fase d’explotació de la central fotovoltaica.

•

Descriure i valorar el cost del sistema de monitoratge de la instal·lació d’acord al protocol de monitoratge.

•

Justificar el preu unitari de les diferents unitats d’obra, desglossat per despeses de mà d’obra per a diferents
categories professionals, costos materials amb el valor d’empremta de carboni, i despeses de mitjans
auxiliars.

•

Justificar el pressupost, desglossat en capítols i partides, d’acord a les unitats d’obres definides, incloent les
partides destinades a les mesures de PRL i monitoratge.

•

Desglossar el pressupost base de licitació (PBL) per costos directes i indirectes.

•

Fer les modificacions necessàries per a donar resposta als requeriments fets pels REPs durant el procés de
tramitació de l’ATP.

•

Fer les modificacions necessàries per a esmenar els punts de millora que detecti l’auditoria del projecte.

•

Fer la modificació de la memòria per a la sol·licitud del punt de connexió, en el cas que es modifiqui la
potència instal·lada, respecte el dimensionament fet en projecte bàsic. L’ALEB farà en aquest cas, el tràmit
amb la companyia distribuïdora.

•

Contemplar els requisits esmentats al protocol de monitoratge i a la guia d’integració arquitectònica annexa.

c)
•

Documentació complementaria
Recopilar la documentació en suport físic i electrònic utilitzada per a l’elaboració dels projectes bàsic i
executiu, que inclourà com a mínim:
o fulls de camp amb les dades i observacions recollides a les visites a l’emplaçament,
o plànols utilitzats per a la comprovació, amb les anotacions resultants,
o relació de programes informàtics utilitzats,
o controls de qualitat d’amidaments, càlculs i operacions realitzats pel Projectista,
o serveis afectats, Plans Urbanístics, servituds, etc. i
o actes de les reunions celebrades.

El contingut mínim dels projectes bàsic i executiu es descriu en detall als capítols 4 i 5 d’aquest plec.
No obstant, atès les diferències entre els àmbits i condicionants a que es troben subjectes els projectes que inclou
cada lot, a continuació, es detallen les particularitats que caldrà tenir en compte de l’elaboració dels documents
anteriorment descrits.

Lot 1) Mercats de Sarrià i edifici de Guardia Urbana a Zona Franca
El lot nº 1 inclou els projectes de construcció de 3 centrals fotovoltaiques sobre les cobertes dels següents edificis:
PROJECTE

EMPLAÇAMENT

DISTRICTE

POTÈNCIA PIC (kWp)

1.1

Mercat de les Tres Torres

Sarrià - Sant Gervasi

21,0 kWp

1.2

Mercat de Sant Gervasi

Sarrià - Sant Gervasi

7,2 kWp

1.3

Edifici 1 de GU a Z. Franca

Sants-Montjuic

97,5 kWp

(1)

(1)

La potència pic (kWp) resulta de l’estimació que s’ha realitzat a l’estudi de viabilitat de cada emplaçament que
s’adjunta en aquest plec, que només s’ha de prendre com a valor de referència del potencial de la central solar.
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Projectes 1.1-2) Mercats de les Tres Torres i de Sant Gervasi (Sarrià – Sant Gervasi)
En el cas dels projectes sobre la coberta dels mercats, el principal repte és la integració de la major capacitat de
generació fotovoltaica en una coberta existent de la qual no es disposa informació de detall sobre l’estat de la
seva estructura.
En particular, en aquests projectes, cal preveure els següents requisits i condicionants en l’elaboració de:
i)

Projecte bàsic:

•

En ambdós casos, es disposa d’un estudi de viabilitat on es fa un pre-dimensionament de la instal·lació,
d’acord als condicionants detectats amb el gestor dels equipament. No obstant, cal preveure l’elaboració de
la memòria per a la sol·licitud del punt de connexió, segons els requisits de l’empresa distribuïdora.

•

La inspecció de l’estructura i la coberta, per tal d’analitzar la capacitat que té aquesta estructura per suportar
les sol·licitacions addicionals que implica la central fotovoltaica i si hi ha necessitat de realitzar cap
intervenció prèvia o correctiva.

•

La elaboració d’un informe tècnic signat per un tècnic competent sobre l’afectació de les sol·licitacions de la
central fotovoltaica sobre la coberta i l’estructura de l’edifici.

•

La elaboració de la memòria tècnica per a la sol·licitud del punt de connexió a l’empresa distribuïdora.

•

Queden fora de l’abast:
o l’elaboració d’un estudi, en cas de ser necessari, de les necessitats i solucions de reforç per suportar
les carregues derivades de la nova instal·lació de generació.
o La tramitació de la sol·licitud del punt de connexió a l’empresa distribuïdora, que gestionarà l’ALEB.

ii)

Projecte executiu:

•

Tots aquells requisits que s’indiquen a l’estudi de viabilitat que s’adjunta al present plec, addicionalment als
treballs descrits anteriorment.

1

Projecte 1.3) Edifici 1 de Guardia Urbana a la Zona Franca
L’edifici 1 del recinte de Guardia Urbana (GUB) de Zona Franca, és un edifici destinat principalment a aparcament
de vehicles. És un edifici de 4 plantes, on la planta coberta també està condicionada per a l’estacionament de
vehicles. No obstant, aquesta planta coberta no disposa de cap element de protecció solar, motiu pel qual des del
departament de Manteniment de la Gerència de Seguretat i Prevenció (en endavant GSP) es vol estudiar la
possibilitat d’executar una coberta lleugera oberta a l’exterior que protegeixi els vehicles de la radiació solar.
A continuació es fan les següents consideracions que s’hauran de tenir en compte en l’elaboració dels documents
dels projectes bàsic i executiu.

1

LOT 1: INFORMACIÓ TÈCNICA I GRÀFICA QUE S’ANNEXA:

•

Estudi de Viabilitat tècnica d’una instal·lació de generació fotovoltaica al Mercat de les Tres Torres

•

Estudi de Viabilitat tècnica d’una instal·lació de generació fotovoltaica al Mercat de Sant Gervasi

•

Estudi de Viabilitat tècnica d’una instal·lació de generació fotovoltaica l’edifici 1 GUB situat a Zona Franca
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i)

Projecte bàsic:

•

GSP no disposa del projecte constructiu de la coberta ni de cap estudi sobre l’estructura de l’edifici que
suporta la coberta.
Per aquest motiu, caldrà analitzar, per a cada alternativa proposada per al disseny de la coberta lleugera,
l’impacte a nivell de càrregues que implica sobre l’estructura de l’edifici i la coberta existent.

•

La normativa urbanística a Barcelona és molt sensible a la construcció d’estructures sobre l’últim forjat d’un
edifici, tant des del punt de vista del compliment de la limitació d’Alçada Màxima Reguladora (ARM), com pel
de la volumetria que pugui considerar-se increment de la superfície edificada.
Per tant, dins el projecte bàsic, caldrà elaborar els plànols de secció i planta coberta necessaris per a diferents
dissenys de la coberta que permetin, mitjançant reunions amb Urbanisme, Planejament i Districte,
consensuar una solució que doni compliment a la normativa en vigor i els criteris d’integració arquitectònica.
Degut a això, és possible que sigui necessari elaborar renders per a més d’una alternativa.

•

Recentment s’ha dut a terme un canvi a la il·luminació de la planta coberta, substituint les làmpades anteriors
per làmpades de tecnologia LED. Dins el projecte bàsic de la coberta fotovoltaica, caldrà analitzar doncs,
l’afectació de la cobertura d’aquesta planta sobre la il·luminació de la mateixa, i proposar possibles solucions
per garantir la qualitat de la il·luminació, ja sigui mitjançant la integració de les làmpades amb la coberta
lleugera o la substitució dels suports de les mateixes.

ii)

Projecte executiu

•

En el mateix edifici, GSP, té previst un projecte per a l’adequació de la xarxa elèctrica de baixa tensió i la
instal·lació d’un nombre de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics (PRVE). Actualment, està en fase
d’elaboració d’aquest projecte elèctric en el qual s’inclourà el detall dels passos de cablejat necessaris entre
plantes.
En el cas que l’obra de la coberta lleugera i la central fotovoltaica integrada a la mateixa és licités abans que
l’obra elèctrica per a la instal·lació dels PRVE, caldria que s’executessin els passos de cables que estableix el
projecte dels PRVE. Per aquest motiu, cal que en el projecte executiu de la coberta fotovoltaica, s’incloguin
les previsions dels tubulars que es defineixin al projecte dels PRVE.
En el cas que ambdues obres es licitin dins el mateix contracte d’obres, s’estudiarà la possibilitat de realitzar
un projecte executiu que integri les dues actuacions. L’elaboració d’aquest projecte integrat queda fora de
l’abast d’aquest encàrrec.

•

En el cas que sigui necessari, fruit de l’anàlisi en el projecte bàsic, un canvi en la il·luminació de la planta
coberta, GSP encarregarà un estudi de la modificació de la instal·lació d’il·luminació i els requisits d’aquest
estudi s’hauran d’incloure dins el projecte executiu de la coberta fotovoltaica, per tal que en la licitació de les
obres de construcció d’aquesta coberta també estiguin inclosos els treballs d’adequació de l’enllumenat.

•

Queden fora de l’abast del projecte executiu, el disseny d’altres sistemes auxiliars que es precisin a la
coberta, com ara sistemes de protecció contra incendis, interfonia, etc, que s’hauran de dissenyar i executar
fora del projecte i les obres de la coberta fotovoltaica, en cas que GSP els consideri necessaris.
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Lot 2) Rehabilitacions a Eixample i Horta-Guinardó
El lot nº 2 inclou 1 projecte per a la construcció de una central solar fotovoltaica integrada sobre una paret
mitjanera, aprofitant la rehabilitació i remodelació de la mateixa, a la Plaça de Gaudí, en col·laboració amb
l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i Qualitat de Vida de Barcelona (IMPUQV), i 2 projectes per a la reparació de
2 centrals fotovoltaiques existents, una sobre un edifici municipal i l’altre sobre una pèrgola en espai públic:

PROJECTE

EMPLAÇAMENT

DISTRICTE

POTÈNCIA PIC (kWp)

2.1

Plaça de Gaudí

Eixample

50,0 kWp

2.2

Seu Districte Horta

Horta-Guinardó

16,5 kWp

2.3

Parc de Rieres d'Horta

Horta-Guinardó

64,8 kWp

Projecte 2.1) Mitgera fotovoltaica a la Plaça Gaudí (Sagrada Família)
Aquest projecte consisteix en el disseny d’una central fotovoltaica integrada sobre la pared mitjanera d’un edifici
de propietat privada, situada a la Plaça Gaudí. Aprofitant la voluntat de l’IMPUQV de remodelar aquesta mitgera,
es pretén elaborar un projecte integral de rehabilitació de la mitgera i construcció d’un jardí vertical i una central
de generació fotovoltaica, dotant al conjunt d’una imatge coherent amb l’entorn.
La mitgera té una superfície aproximada de 440 m2, dels quals, d’acord a un primer disseny de composició
realitzat per l’IMPUQV es valora l’aprofitament d’uns 250 m2, per a la captació solar. La zona on s’ubicarien els
mòduls fotovoltaics quedaria per sobre de l’alçada de l’arbrat i per tant fora de la zona d’ombres, tot i que
igualment caldria fer un estudi d’assoleig per determinar les zones de captació òptimes.
Atès les particularitats en de la solució d’integració que es necessiten, i el fet que aquest projecte s’hagi de
desenvolupar en coordinació amb el projecte de rehabilitació i remodelació de la paret mitgera situada a la Plaça
Gaudí, en col·laboració amb l’IMPUQV, cal destacar una sèrie de requisits i condicionants específics per a aquest
projecte.
Des del punt de vista de la coordinació i responsabilitats, cal tenir en compte que:
•

l’IMPUQV a través del seu equip redactor s’encarregarà de l’elaboració del projecte arquitectònic i
paisatgístic, que inclourà el disseny de l’estructura de suport del mòduls fotovoltaic i la previsió dels espais
dins el projecte arquitectònic per als passos d’instal·lacions i ubicació d’equips elèctrics, tenint en compte els
requeriments del projecte d’enginyeria elèctrica.

•

L’ALEB serà responsable del seguiment del projecte executiu de la central fotovoltaica i vetllarà per que
s’entregui a l’equip d’arquitectura la informació i documentació necessària per a que aquest pugui prendre
les decisions necessàries sobre el disseny de l’estructura, d’acord amb l’IMPUQV. Per això els 2 equips
redactors estaran degudament coordinats per les direccions de projecte de l’IMPUQV i de l’ALEB, que seran
qui prenguin les decisions que afectin als àmbits arquitectònics i energètics, de manera conjunta.

•

L’equip d’arquitectura, integrarà en un únic projecte executiu, sota la supervisió de l’IMPUQV, els projectes
de remodelació de la mitgera i el de construcció de la central solar fotovoltaica, amb tots els elements
(memòria, càlculs, plànols, partides pressupostàries, estudis de Seguretat i Salut i annexos) necessaris per a la
licitació de l’obra de rehabilitació i remodelació de la mitgera incorporant com a elements de sostenibilitat el
verd i la generació renovable.
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A efectes dels treballs que s’han de realitzar, això comporta les següents particularitats, que s’han de tenir en
compte en l’elaboració dels documents a entregar:
i)

Projecte bàsic:

•

A la definició dels escenaris d’integració de mòduls fotovoltaics es tindran en compte, a més dels criteris de
màxima potència pic admissible, els aspectes arquitectònics i paisatgístics que s’estableixin d’acord amb
l’IMPUQV i amb l’equip redactor del projecte arquitectònic.

•

A l’anàlisi de les restriccions i condicionants tècnics, s’hauran de tenir en compte també les restriccions i
condicionants del projecte d’arquitectura. Tanmateix s’hauran de posar en valor els requisits del projecte
d’enginyeria que siguin claus per a la correcta execució i òptim funcionament de la central fotovoltaica, per
tal de permetre la seva introducció al projecte d’arquitectura, en particular:
o
o
o
o
o

•

Les càrregues sobre l’estructura, degudes a la instal·lació dels mòduls.
El traçat de la línia d’evacuació per a reduir les pèrdues elèctriques.
La possibilitat de connectar elèctricament la central fotovoltaica a la instal·lació de bombeig del llac, per
tal de visualitzar de forma pedagògica la generació elèctrica a través del funcionament del broll.
L’espai necessari per allotjar equips elèctrics, tenint en compte els criteris d’integració dels armaris
necessaris en l’espai urbà.
El muntatge i accessibilitat dels mòduls per tal de garantir el compliment de les exigències de la
normativa en matèria de PRL i les condicions òptimes de manteniment.

A nivell conceptual, el tipus de mòduls fotovoltaics haurà de permetre dotar al conjunt de la mitgera les
propietats de generar un reflex de la plaça en la que es troba. A aquest efecte, caldria incorporar en el
projecte bàsic:
o

Benchmarking de mòduls fotovoltaics o acabats que puguin donar aquesta funcionalitat, sense un
decrement excessiu de la producció fotovoltaica i el cost de l’obra.

•

Degut a l’alçada de la paret a partir de la qual es poden instal·lar els mòduls, té una especial rellevància
l’anàlisi de solucions que redueixin el costs dels mitjans necessaris per al seu manteniment, i les limitacions
d’accessibilitat a la pròpia plaça d’aquests mitjans.

•

Tanmateix en trobar-se la mitgera en un espai públic, caldrà tenir en compte els riscos de vandalisme per tal
de valorar solucions que minimitzin el seu impacte sobre el conjunt de la instal·lació.

•

S’annexa documentació tècnica sobre la proposta d’estudi d’aquesta actuació, que s’haurà de tenir en
compte a l’elaboració del projecte bàsic.

2

2

INFORMACIÓ TÈCNICA I GRÀFICA QUE S’ANNEXA:

•

Fitxa del projecte de rehabilitació i remodelació de la mitgera de Sagrada família.

•

Notes i dibuixos d’arquitectura.
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ii)

Projecte executiu:

•

El projecte executiu no inclou el disseny constructiu de l’estructura de suport ni els treballs d’obra civil
necessaris per a la línia d’evacuació fins al punt de connexió, que quedaran recollits al projecte
d’arquitectura.

•

No obstant, sí s’inclouran les següents especificacions que es tindran en el compte en el projecte executiu
d’arquitectura:
o
o
o
o
o
o

•

Especificacions de muntatge i càrregues de pes per al dimensionament dels ancoratges dels mòduls.
Dimensionat del cablejat per al dimensionament de les safates i la seva fixació a l’estructura.
Requisits de ventilació i estanqueïtat de l’armari d’inversors.
Traçat de la línia d’evacuació, seccions i cotes mínimes necessàries d’acord a la normativa de baixa tensió
i els requisits definits a l’estudi del punt de connexió facilitat per l’empresa distribuïdora.
Requisits dels mitjans i estimació econòmica de les mesures provisionals de Prevenció de Riscos Laborals
(PRL) en obra i definitives per a l’explotació de la central fotovoltaica.
Especificacions de les dades de monitoratge d’acord al protocol de monitoratge que s’adjunta.

Queda exclòs de l’abast dels treballs d’elaboració del projecte executiu:
o
o

El càlcul d’estructures o de sol·licitacions sobre la paret mitjanera que serà fet per l’equip d’arquitectura.
la integració del projecte d’enginyeria i el d’arquitectura, que realitzarà l’equip d’arquitectura. No
obstant, l’adjudicatari d’aquest lot està obligat a entregar a l’equip d’arquitectura i fer les modificacions
necessàries per a la correcta integració dels dos projectes, d’acord amb els requisits de l’IMPUQV i l’ALEB.

iii) Documentació complementaria
•

Per a la elaboració i recopilació de la documentació complementària, l’equip redactor del projecte
d’enginyeria s’haurà de coordinar amb l’equip d’arquitectura, per tal de presentar a temps la informació i
documentació necessària per al correcte desenvolupament del projecte de remodelació i el projecte integral
definitiu.

Projecte 2.2) Reparació del lluernari fotovoltaic de la Casa de les Aigües
La Casa de les Aigües, nom amb el que també és conegut l’edifici de la Seu del Districte d’Horta-Guinardó, és un
edifici protegit que inclou un lluernari fotovoltaic format per 2 camps de mòduls fotovoltaics de tipus vidre-vidre,
amb la doble funcionalitat de permetre el pas de la llum i de generar energia amb una part de la radiació que
incideix. S’adjunta projecte as-built de la instal·lació.
La central fotovoltaica integrada al lluernari va ser construïda l’any 2011, i després de legalitzar la seva connexió a
la xarxa elèctrica interior de l’edifici, en mode autoconsum, durant la seva posta en marxa, es van detectar una
sèrie de defectes en la seva execució que no van permetre la seva posta en funcionament.
L’Ajuntament va sol·licitar una auditoria a una empresa especialitzada per determinar les causes dels defectes. En
el moment de l’inici del contracte, l’adjudicatari rebrà una còpia de l’informe de l’auditoria.
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i)

Projecte bàsic

L’objecte del projecte bàsic per a la reparació del lluernari fotovoltaic de la Casa de les Aigües es analitzar
diferents alternatives per esmenar els defectes detectats a la instal·lació i valorar-los des del punt de vista tècnic,
econòmic i de l’impacte que suposi per als usuaris de l’edifici.
A aquests efectes caldrà tenir en compte en l’elaboració del projecte bàsic, els següents requeriments o
condicionants:
•

L’adjudicatari haurà de fer una visita amb un tècnic instal·lador especialista en instal·lacions fotovoltaiques
per tal de valorar els defectes elèctrics de la instal·lació, al marge de la informació que conté l’auditoria
realitzada i que rebrà a l’inici dels treballs. Com a resultat de la visita, com un annex al projecte bàsic, un
informe sobre l’estat de la instal·lació i les deficiències detectades.

•

A partir de la diagnosi de les deficiències detectades, l’adjudicatari descriurà al menys 2 propostes per a
corregir-les i posar la instal·lació en funcionament, comparant-les com a mínim amb els següents àmbits:
o
o
o
o
o
o

garantia de les mesures correctores,
aprofitament d’equips i materials instal·lats,
cost estimatiu de la reparació desglossats per subministrament equips, mà d’obra i mesures PRL,
duració de les obres,
afectació als usuaris de l’edifici i
procediment de treball i mesures de PRL necessàries.

•

El procediment de treball i mesures PRL hauran de ser validades per un tècnic especialitzat en PRL.

•

En el cas que s’opti per la substitució de part o la totalitat dels mòduls fotovoltaics, aquests hauran de tenir el
més semblant possible a la dels mòduls existents, de forma que el canvi no suposi un decrement de la
potencia pic de la instal·lació i que es garanteixi el correcte funcionament dels equips inversors instal·lats.

•

Tanmateix els possibles canvis en la configuració dels strings o subcamps no ha d’alterar substancialment
l’esquema elèctric de la instal·lació existent. En qualsevol cas, qualsevol millora proposada s’haurà de
descriure i justificar degudament al projecte bàsic, per tal que sigui validada per l’ALEB de cara a l’elaboració
del projecte executiu.

•

Queda exclòs del projecte bàsic:
o
o

ii)

l’elaboració de la memòria de sol·licitud de punt de connexió a la companyia elèctrica distribuïdora,
l’elaboració de l’estudi de càrregues de l’estructura.

Projecte executiu

L’objecte del projecte executiu per a la reparació del lluernari fotovoltaic de la Casa de les Aigües es descriure i
justificar a nivell constructiu les obres necessàries per a dur a terme la reparació de la instal·lació d’acord a
l’alternativa proposada en el projecte bàsic i d’acord amb Districte i Patrimoni, com a principals REPs afectats, i
amb TERSA, com a empresa explotadora.
A aquests efectes caldrà tenir en compte en l’elaboració del projecte executiu, els següents requeriments o
condicionants:
•

El projecte haurà d’incloure un pla de treball on es tinguin en compte:
o zones d’aplec de materials i de càrrega i descàrrega, d’acord amb districte,
o horaris per a realitzar certs treballs que puguin generar més molèsties als usuaris
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o
o

condicionament de la zona de treball durant l’horari d’obra per tal d’interferir el mínim possible amb
les activitats dels usuaris de l’edifici
condicionament de la zona de treball fora de l’horari d’obra per tal de protegir tant el lluernari com
l’interior de l’edifici de possibles inclemències meteorològiques

Projecte 2.3) Reparació de la pèrgola fotovoltaica al Parc de Rieres d’Horta
El Parc de les Rieres d'Horta, inclou una instal·lació fotovoltaica sobre la pèrgola de 642 m2, amb una potencia
nominal de 66 kW (64,80 kWp), i una producció estimada de 71.500 kWh/any. La instal·lació fou connectada al
punt de subministrament elèctric del Centre de Neteja de Rieres d’Horta i legalitzada al Juliol de 2015, d’acord a la
Instrucció tècnica ITC-BT 40 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT) (Reial Decret 842/2002).
La pèrgola és un exemple d’integració de la tecnologia fotovoltaica en espai urbà, utilitzant mòduls vidre-vidre de
270 Wp de potència unitària. S’annexa Projecte de legalització de la pèrgola fotovoltaica.
Des de Juliol de 2015 fins a l’actualitat la planta ha estat en funcionament i l’energia produïda ha estat utilitzada
per cobrir part del consum del centre de neteja, com a part d’un acord de cessió de l’explotació de la instal·lació
amb el concessionari del centre. L’últim any la producció elèctrica autoconsumida pel centre va ser de 54.800
kWh, el que representa un % d’autoconsum d’aproximadament un 25%.
No obstant, hi ha dos factors clau en el funcionament de la planta que justifiquen la necessitat d’una reparació de
la instal·lació:
i)

Per una banda, el sistema de limitació d’injecció a xarxa i a la manca de simultaneïtat entre producció i
consum del centre durant moltes hores al llarg de l’any, fan que la planta hagi produït uns 16.700 kWh menys
el darrer any, del que podria haver generat, el que representa una pèrdua del 23% de la seva capacitat de
generació.
Per tant, des del punt de vista d’aprofitament energètic, l’Ajuntament es planteja un canvi en el model de
gestió de la planta fotovoltaica que passa pel canvi de connexió per a que el 100% de l’energia produïda
s’injectés a la xarxa elèctrica i es gestionés per la Comercialitzadora Elèctrica Municipal al Mercat Elèctric,
contribuint a l’augment de l’energia verda produïda localment i subministrada als edificis municipals.

ii)

Per altra banda, durant els darrers 2 anys, la planta ha sofert algunes incidències que han afectat al seu
rendiment i que han requerit d’un seguit d’actuacions de manteniment preventiu i correctiu:
o substitució de 18 mòduls vidre-vidre trencats degut a actes de vandalisme
o instal·lació d’un sistema de protecció dels mòduls basat amb panells de policarbonat
En els darrers informes de seguiment, s’han detectat noves incidències que podrien tenir el seu origen en
vicis ocults de la instal·lació o en el deteriorament d’algunes elements, que fan a l’Ajuntament plantejar la
necessitat d’un pla d’adequació d’aquesta a fi i efecte d’assegurar una major continuïtat del funcionament i
una reducció dels riscos d’explotació.

Els objectius d’aquest projecte doncs son:
•

la definició i justificació dels treballs de modificació de la connexió de la instal·lació per a injecció a xarxa, per
tal que pugui ser aprofitat tot el potencial de generació de la planta.

•

la proposta d’adequació de la planta en termes d’eficiència i minoració de costos de manteniment, partint de
l’anàlisi de l’estat de la planta que faci l’adjudicatari i la informació que s’entregarà a l’inici dels treballs
consistent en un informe de l’estat elaborat per l’empresa mantenidora i l’informe de les probes realitzades
per garantir l’estabilitat estructural del sistema de protecció anti-vandalisme.
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A aquests efectes caldrà tenir en compte en l’elaboració dels projectes bàsic i executiu, els següents requeriments
o condicionants:
i)

Projecte bàsic

L’objecte del projecte bàsic per a la reparació de la instal·lació solar fotovoltaica sobre la pèrgola del parc de
Rieres d’Horta es descriure l’abast dels treballs de canvi de connexió de la instal·lació i analitzar diferents
alternatives per esmenar els defectes detectats a la instal·lació i valorar-los des del punt de vista tècnic, econòmic.
A aquests efectes caldrà tenir en compte en l’elaboració del projecte bàsic, els següents requeriments o
condicionants:
•

L’adjudicatari haurà de fer una visita amb un tècnic instal·lador especialista en instal·lacions fotovoltaiques
per tal de valorar els defectes elèctrics de la instal·lació. Com a resultat de la visita, com un annex al projecte
bàsic, un informe sobre l’estat de la instal·lació i les deficiències detectades.

•

L’ALEB facilitarà a l’adjudicatari una còpia de:
o
o

•

No obstant, l’adjudicatari haurà de completar la diagnosi de la instal·lació mitjançant una revisió global de la
instal·lació. Amb aquesta informació, l’adjudicatari elaborarà un informe de diagnosi que s’haurà d’annexar al
projecte bàsic, que inclogui com a mínim la valoració dels següent ítems:
o
o
o
o
o
o
o
o

•

informe sobre les probes de reforç estructural de les proteccions de policarbonat i
darrer informe de seguiment del manteniment de la instal·lació descrivint l’estat de la instal·lació,

valors de producció en comparació amb els estimats de projecte per a detectar desviacions,
elements de la connexió i protecció amb el circuit de distribució interior del centre
elements de mesura i protecció del circuit de CA, des de la connexió fins a la sortida dels inversors
elements de regulació dels inversors (limitador de potència) i monitoratge
elements de mesura i protecció del circuit de CC
elements de l’estructura de protecció anti-vandalisme
conclusions sobre deficiències elèctriques, de monitoratge, i d’estructura
documentació gràfica i fotogràfica complementaria

A partir de l’informe de diagnosi, l’adjudicatari descriurà al menys 2 propostes per a corregir-les i posar la
instal·lació en funcionament, comparant-les com a mínim amb els següents àmbits:
o
o
o
o
o
o

garantia de les mesures correctores,
aprofitament d’equips i materials instal·lats,
cost estimatiu de la reparació desglossats per subministrament equips, mà d’obra i mesures PRL,
duració de les obres,
vulnerabilitat enfront actes de vandalisme i
procediment de treball i mesures de PRL necessàries.

•

El procediment de treball i mesures PRL hauran de ser validades per un tècnic especialitzat en PRL.

•

En el cas que s’opti per la substitució de part o la totalitat dels mòduls fotovoltaics, aquests hauran de tenir el
més semblant possible a la dels mòduls existents, de forma que el canvi no suposi un decrement de la
potencia pic de la instal·lació i que es garanteixi el correcte funcionament dels equips inversors instal·lats.

•

Tanmateix els possibles canvis en la configuració dels strings o subcamps no ha d’alterar substancialment
l’esquema elèctric de la instal·lació existent. En qualsevol cas, qualsevol millora proposada s’haurà de
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descriure i justificar degudament al projecte bàsic, per tal que sigui validada per l’ALEB de cara a l’elaboració
del projecte executiu.
•

Serà necessari preparar, en aquest cas, la memòria tècnica per a la sol·licitud del punt de connexió a la xarxa
de distribució a la companyia distribuïdora. L’ALEB gestionarà la tramitació d’aquesta sol·licitud.

•

Queda exclòs del projecte bàsic, l’elaboració d’un estudi de càrregues de l’estructura.

ii)

Projecte executiu

L’objecte del projecte executiu justificar a nivell constructiu les obres necessàries per a dur a terme la reparació
de la instal·lació d’acord a l’alternativa proposada en el projecte bàsic i d’acord amb Districte i Estructures, com a
principals REPs afectats, i amb TERSA, com a empresa explotadora.
A aquests efectes el projecte executiu caldrà que inclogui:
•

Un estudi de la estabilitat estructural dels elements de protecció policarbonat, signat per un tècnic
competent.

•

Un pla de treball on es tinguin en compte:
o zones d’aplec de materials i de càrrega i descàrrega, d’acord amb districte,
o condicionament de la zona de treball durant l’horari d’obra i durant els períodes d’activitat i
o calendari dels treballs optimitzat per tal d’aprofitar els mitjans auxiliars d’elevació necessaris.

Lot 3) Pèrgoles fotovoltaiques de Sant Andreu
El lot nº 3 inclou l’elaboració dels projectes bàsic/ executiu per a la construcció de centrals fotovoltaiques sobre
l’estructura de les següents pèrgoles existents en espai públic ubicades a:
PROJECTE

EMPLAÇAMENT

DISTRICTE

POTÈNCIA PIC (kWp)

3.1

Plaça Alfons Comín

Sant Andreu

50,0 kWp

3.2

Plaça J.A. Abelló (Via Bàrcino 1B)

Sant Andreu

16,5 kWp

3.3

Circuit Modelisme (Via Bàrcino 1C)

Sant Andreu

64,8 kWp

3.4

Parc Trinitat Vella (Via Bàrcino 2)

Sant Andreu

Els documents que s’han d’elaborar son els mateixos que els corresponents al LOT. No obstant, atès que
l’emplaçament és en Espai Públic i que les estructures sobre les que es sustentarà la central fotovoltaica, en
principi, no van ser dissenyades amb aquest objectiu, a continuació es descriuen una sèrie de condicionants
específics per aquest lot.
i)

Projecte bàsic

Per complir amb aquests objectius es disposarà d’un termini màxim de 4 setmanes des de la signatura del
contracte. El que es treballarà i caldrà fer entrega en aquesta primera fase és:
•

Proposta d’integració arquitectònica per la pèrgola concreta proposada sobre la que es treballarà.

•

Render o imatge gràfica superposada on es faci visible la integració de la generació.

•

Plànols d’ubicació, secció i planta.

•

Validació dels dimensionament de la instal·lació
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•

Definició i previsió del pas d’instal·lacions i altres elements auxiliars. Cal preveure que l’armari i pas de
cablejat haurà d’anar sempre per via pública i que caldrà garantir que aquest passa sempre per terreny
propietat de l’Ajuntament de Barcelona i que en cap cas hi ha serveis afectats. L’armari d’evacuació haurà
d’estar pròxim a la pèrgola. En el cas que es consideri oportú es facilitaran les dades dels armaris
d’enllumenat més pròxims.
o Plànols de pas de cablejat per via pública i ubicació dels equips i armaris.
o Estudi de carregues, certificat de solidesa i solució estructural de l’ancoratge.
o Pressupost i estudi de viabilitat tècnica.

ii)

Projecte executiu

El Projecte Executiu és aquell document (memòria) que ha de permetre la correcta execució de l’obra. Aquest
document estarà subdividit en 8 blocs o subdocuments. A continuació s’especifica allò que ha d’incloure, com a
mínim, cadascun dels blocs o subdocuments:
a)

Document I. Memòria tècnica i Annexos

Memòria Tècnica
•

Antecedents

•

Titular i objecte de la instal·lació

•

Direcció i emplaçament de la instal·lació fotovoltaica i accessos

•

Normativa vigent

•

Descripció del tipus d’instal·lació. Instal·lació de generació connectada a xarxa. Indicar també quina
normativa serà la de legalització del Projecte.

•

Estudi energètic i de rendiments.
Dades de radiació solar. Justificació de font utilitzada
Premisses de disseny. Coordenades, Inclinació i orientació
Previsió mensual i anual de producció en kWh
Performance rati en % i kWh/kWp
Estimació dels peatges d’autoconsum d’energia generada i/o estimació econòmica de la venda
d’electricitat generada
Estudi de viabilitat econòmica
Incloure càlcul de producció en annexos amb PVSYST.

•

Estructura suport. En aquest punt cal definir com s’ha definit la integració dels mòduls FV i l’estructura
que requereixi amb la coberta de la pèrgola existent, llur forma d’ancoratge. Explicació de l’estructura de
suport i la unió entre les dues parts. En aquest apartat caldrà incloure el certificat de solidesa de la
pèrgola conforme es garanteix que aquest element suporta la instal·lació solar. Caldrà que aquest estigui
signat per tècnic competent. Aquest certificat s’haurà entregat ja en el projecte tècnic avançat i caldrà
tenir en compte que caldrà preveure les probes adients per tècnic competent per obtenir el certificat.

•

Certificat de solidesa de la coberta signat per tècnic competent (ja presentat en el projecte bàsic
avançat).

•

Camp Fotovoltaic. Descripció de tipologia de mòduls i configuració. Incloure certificats en annexos.

•

Onduladors. Característiques tècniques i configuració. Separació Galvànica i proteccions internes
incorporades. Incloure certificats en annexos.

•

Quadres de protecció de CC i CA. Configuració i característiques tècniques.

•

Proteccions de CC i CA (Sobreintensitats, curtcircuits, sobretensions atmosfèriques, contactes
directes, contactes indirectes, sincronisme, tensió, freqüència etc)
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•

Principals dades de funcionament i afeccions (Temperatura, ventilació etc.)

•

Posades a terra de la instal·lació. Criteris emprats en el seu disseny i dimensionament. Distancies
entre posades de terra independents

•

Dimensionat de la línia de distribució. Descripció dels materials i definició de traçat

•

Punts de mesura segons normativa vigent i segons tipus d’instal·lació seleccionada.

•

Descripció de la connexió a xarxa de distribució.

•

Sistema de monitoratge propi de la instal·lació de generació. Explicació del sistema de monitoratge
segons prescripcions tècniques de l’Agencia d’Energia de Barcelona.

•

Estudi de viabilitat tècnic i econòmic

•

Planning Execució de l’obra per setmanes

•

Reportatge Fotogràfic

•

Annexos de la memòria: Incloure tots els annexos necessaris per la comprensió total del Projecte. Com a
mínim estaran els següents:
Càlcul de producció. Programa de simulació PVSYST
Mòduls
Inversors, reguladors, bateries
Proteccions i cablejat
Equips de mesura
Control i monitoratge
Estructures
Document fotogràfic

La memòria haurà d’estar degudament signada pel tècnic competent i conforme aquest es responsabilitza de les
qüestions plantejades. Caldrà que el document en qüestió estigui visat. En el cas que no s’entregui visat caldrà
justificar que el tècnic que es responsabilitza de la feina és competent i pot realment realitzar les tasques que se’n
derivin del projecte.
A banda de la memòria caldrà signar també la resta de documents, a la darrera fulla de cadascun d’ells, a excepció
del pressupost i plànols. Plànols hauran d’estar tots signats i a nivell de pressupost ho hauran d’estar tots els
resums.
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Capítol 4. Contingut mínim del projecte bàsic
El contingut dels documents que aquí s’exposen no és limitatiu i, en qualsevol cas, complementa tots els elements
i descripció esmentats en els punts anteriors. Per Projecte executiu s’entén el conjunt de documents i plànols que
en cada cas es precisen, estudiats i redactats en la forma i amb el detall necessaris perquè l’obra quedi
completament definida, i per a què, d’acord amb aquests, qualsevol facultatiu amb la titulació requerida pugui
dirigir les obres corresponents. En tot cas, caldrà donar compliment en el que s’especifiqui al respecte en el
protocol per a l’obtenció de l’ITP, és a dir, aquelles premisses que amb l’entrega del projecte bàsic es considerin
necessàries, a millorar o donar resposta, caldrà incloure-les en el projecte executiu final que es lliuri.
El Projecte s’estructurarà segons un índex de contingut que figurarà a l’inici dels documents corresponents:
•

Memòria

•

Annexos

•

Plànols i

•

Pressupost

4.1) Memòria
La memòria haurà de disposar de tots els punts especificat en el apartat anterior i descriurà les obres projectades
de manera clara, concisa, completa i ordenada, així com la seqüència de la seva execució. També hi ha de figurar
la manifestació expressa i justificada que el Projecte comprèn una obra completa o fraccionada, segons sigui el
cas. S’indicarà també la superfície de l’àmbit del projecte.
També s’inclouran en la memòria el termini proposat per a l’execució de l’obra, el període de garantia, etc.
Igualment s’indicaran en la memòria les dades recollides i utilitzades, el replantejament, els mètodes de càlcul i
els materials a emprar; també es farà referència, si s’escau, als serveis afectats i afectacions al trànsit, així com al
pla de treballs, pressupostos i qualsevol altre extrem que sigui convenient d’incloure per a una millor comprensió
del contingut del Projecte.
La Memòria disposarà d’un índex dels documents que conté.
La memòria haurà d’incloure les principals dades tècniques i econòmiques que donin idea de les
característiques de l’obra projectada. Pel que fa a les dades tècniques i per facilitar la visualització s’adjunta en
annex una fitxa resum que caldrà complementar-la i incloure-la en el memòria executiva.

4.2) Annexos
Els annexos han d’ésser la justificació dels càlculs de dimensionament i selecció dels diferents equips o elements
que conformen el sistema, i de qualsevol afirmació feta en la memòria.
A banda del que s’ha especificat en el punt 11 dels plecs caldrà incorporar, si s’escau, de:
-

Un apartat d’antecedents que justifiqui una determinada elecció.
Preescripcions que s’hagin establert a l’aprovació definitiva del procés informatiu i a la Declaració
d’Impacte.
Estudi de l’organització i el desenvolupament de les obres a executar, per tal d’aconseguir que les
afectacions al trànsit i al medi ambient siguin les mínimes possibles per a l’usuari, havent-se de preveure
unes alternatives per a la circulació de vehicles en casos de necessitat, per fases, zones, etc i aportant tota
aquella documentació que permeti reduir la problemàtica que d’això en derivi.
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És molt important el darrer punt esmentat donat que durant tota la obra es treballarà en via pública i que
d’alguna manera o altra s’afectarà a l’espai públic i a banda, és possible l’afectació de via pública en moments
puntuals que caldrà preveure i fer plans alternatius per afectar el menys possible a la mobilitat del conjunt.

4.3) Plànols
S’inclouran tots els plànols necessaris per a la completa definició de les obres projectades, havent- se de
confeccionar expressament la totalitat dels plànols per al present Projecte.
Els plànols hauran d’ésser en nombre suficient i la precisió adequada perquè puguin efectuar-se els amidaments
de totes les obres a executar.
Quan la complexitat ho requereixi, s’establirà una relació entre ells a mode d’enllaç per a facilitar la seva
interpretació.
Tots els plànols es lliuraran en paper i en suport informàtic, en PDF i editable.
Les escales dels plànols hauran de ser tal que permeti la seva visualització clara.
Els plànols d’ubicació i de situació bàsica es dibuixaran sobre la cartografia existent de forma que es puguin
diferenciar amb claredat les instal·lacions projectades de les existents en l’actualitat, caldrà diferenciar la part de
generació de la pèrgola existent. El projectista serà el responsable d’obtenir cartografia existent i en el cas de que
no disposi s’haurà d’elaborar la planta i seccions de la pèrgola i terreny que es considerin necessàries per a la
implementació de la generació i dels elements que l’acompanyin.
A nivell de pavimentació i en aquells casos en que s’hagi de fer pas de cablejat o altres elements per via pública
caldrà donar resposta a les especificacions:
-

-

S’indicaran les amplades de carrers (calçada i voreres, així com totes les que siguin necessàries per
situar les parcel·les, definició de cantonades, illetes, etc.). S’ha d’indicar el nord.
Reflectirà els diferents tipus d’elements i paviments superficials de què està formada la calçada i la
vorera i els elements lineals que delimiten (vorades, rigoles d’aparcament, etc.). S’hi grafiaran els
escossells, guals, espais per a contenidor d’escombraries, etc. i en general, qualssevol elements que
conformi l’acabat superficial, tant de la calçada com de les voreres.
Es faran detalls a l’escala més convenient de tots els entroncaments dels diferents paviments entre si i,
en general, de qualsevol solució constructiva que il·lustri i aclareixi la seva posada en obra.
S’inclouran tots els detalls necessaris, i a l’escala adient, per il·lustrar amb precisió les solucions
constructives de la pavimentació que composen el projecte.

Pel que respecta a serveis afectats, a banda de les qüestions esmentades en el apartat lliurables caldrà presentar
la següent documentació relativa als plànols:
•

Plànol índex i de situació general

•

Plànol de conjunt, a escala 1:5000

•

Plànol de planta, a escala 1:1000

•

Detalls de traçat, a escala 1:200 o 1:500 (3)

•

Perfils longitudinals 1:1000 horitzontal i 1:100 vertical (3)

•

Perfils transversals

•

Seccions tipus
Serveis existents, Serveis afectats i Implantació de nous serveis.

•
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En el cas que l’escala esmentada en els documents anteriors no permeti visualitzar l’objecte que es pretén, caldrà
reajustar-la a valors normalitzats amb l’objectiu d’obtenir els detalls i informació gràfica desitjada de manera clara
i concisa.
Cal preveure que ens els projectes amb dos pèrgoles caldrà disposar del conjunt de plànols i detalls de cadascuna
d’elles encara que a nivell constructiu siguin similars caldrà disposar de la informació detallada de cadascuna
d’elles.

4.4) Pressupost
El pressupost, tot i ser un pressupost estimatiu, haurà de ser desglossat per capítols (treballs previs, mòduls,
inversors, cablejat, obra civil, posta en marxa, despeses generals i benefici industrial).

Capítol 5. Contingut mínim del projecte executiu
Els projectes executius tindran el següent contingut:
•

Document I. Memòria

•

Document III. Plànols

•

Document IV: Estudi de Seguretat i salut

•

Document V: Pressupost

•

Document VI: Pla de treball

•

Document VIII: Serveis afectats

•

Document IV: Annexos

Document I) Memòria
Amb especial consideració als següents aspectes:
•

Justificació del càlculs elèctrics. Justificació de la normativa aplicable.

•

Justificació de vent. Fonaments, suports i estructures

•

Control de temperatura en armaris i/o sales tècniques.

•

Xarxes de posada a terra. Càlcul dels valors de posada a terra i justificació de les distancies per evitar un
possible acoblament entre elles.

•

Altres càlculs específics segons Projecte.

Document II) Plànols
Els plànols contendran esquemes generals i de detall en planta, alçats, amb les escales convenients i amb
indicacions de cotes, posant de manifest l’emplaçament i disposició d’equips i elements, traçats de circuit, rasses i
connexions. Mínim s’entregaran els següents:
•

Plànol de situació, emplaçament i accessos

•

Implantació general de la instal·lació: Plànols en planta, seccions, detalls d’integració

•

Connexió de mòduls fotovoltaics. Definició de cablejat i strings.

•

Estructures i fonaments

•

Esquema de connexió general

•

Esquema unifilar i proteccions
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•

Línia de distribució

•

Obra civil

•

Xarxa de terra

•

Esquema de connexió amb companyia (Si s’escau)

•

Esquema de monitoratge i connexions

•

Altres plànols i esquemes que siguin necessaris

Les escales de cadascun dels plànols haurà de ser tal que permeti veure la informació correctament i hauran de
presentar-se en format digital i paper. El format de paper haurà de ser A3. Cal seguir els criteris que s’han utilitzat
en el model de projecte tipus lliurat abans de la redacció del projecte.

Document III) Estudi de Seguretat i salut
L’estudi haurà de complir amb tota la normativa vigent en temes de prevenció i salut i haurà de fer referència a
l’edifici i obra en qüestió. Com la resta de documents, haurà d’estar signat pel tècnic competent.
Aquest document descriurà els criteris emprats i es justificaran les solucions adoptades per a cobrir les necessitats
de senyalització, abalisament i defensa de les obres, tant provisionals com definitives. Caldrà incloure també una
descripció detallada de les instal·lacions i elements de senyalització, abalisament i defensa que, d’acord amb la
normativa esmentada, siguin necessàries per a dur a terme cada fase de l’obra i es definiran les zones de la
mateixa que exigeixin diferents tipus de senyalització.
Caldrà garantir que l’estudi inclogui els quadres de preus unitaris i del pressupost d’execució material. L’esmentat
pressupost d’execució material es recollirà com a "partida alçada d’abonament íntegre de Seguretat i Salut",
figurant com a tal en els quadres de preus unitaris i en el pressupost del Projecte.
Finalment, l’Estudi de Seguretat i Salut haurà de contenir:
•

Memòria
o Memòria informativa
o Memòria descriptiva
o Memòria organitzativa i de gestió

•

Plec de Condicions

•

Plànols i documentació gràfica.
o Situació
o Emplaçament
o Senyalització i circulació
o Proteccions col·lectives
o Instal·lació de xarxes provisionals
o Instal·lacions d’higiene i benestar
o Organització de l’obra i les seves fases
o Zones d’aplec i treball
o Mètodes, sistemes o seqüències del procés d’execució
o Pla de seguretat per l’ús i manteniment posterior

•

Amidaments i Pressupost
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Document IV) Pressupost
El pressupost haurà d’incloure totes les partides per la perfecta elaboració de l’obra i totes les feines a realitzar i
aportació de material haurà d’estar comptabilitzat. El pressupost haurà d’incloure també els costos associats al
lloguer de maquinaria (si s’escau) així com el material associat a l’estudi de seguretat i salut (proteccions de
l’obra). Així doncs els apartats de que constarà el projecte són:
•

Taula d’amidaments

•

Quadre de preus, desglossant les unitats d’obra per conceptes (mà d’obra, materials, mitjans auxiliars) i
valorant l’empremta de carboni de cadascuna

•

Pressupostos detallats i desglossats en capítols i unitats d’obra.

•

Resum de Pressupost, desglossat per Capítols, Preu d’Execució Material, Preu Base de Licitació (PBL) i
Preu per al Coneixement de l’Administració (PCA)

•

Valor Estimat del Contracte (sense IVA) desglossat per Costos Directes, Costos Indirectes, segons model
adjunt

A nivell de preus serà necessari justificar cadascun dels preus i contrastar aquests amb valors i ofertes reals de
proveïdors més enllà del banc de preus de que disposa l’ITEC. Caldrà disposar d’ofertes actuals. Les ofertes de
proveïdors permetrà ajustar el pressupost a la realitat de mercat, a l’hora que permetrà tenir clar els terminis
d’entrega de cara a ajustar el cronograma d’execució de les tasques.
Per al càlcul de Pressupost d’Execució Material (PEM), es tindran en compte:
•

El cost de mà d’obra per categoria professional, tenint en compte el cost h-home segons els convenis
sectorials i regionals, actualitzats per l’IPC anual d’un 2,5%

•

El cost dels materials i equips, revisats segons ofertes de proveïdors, amb preus d’enginyeria

•

El cost de mitjans auxiliars i

•

Els costos indirectes de producció

El Pressupost per al coneixement de l’Administració estarà constituït per:
•

El Valor Estimat (VE) del contracte (sense IVA)

•

El Pressupost Base de Licitació (PBL) o Pressupost d’Execució per Contracta de l’obra (IVA inclòs)

•

El Pressupost del Control de Qualitat (IVA inclòs).

•

La valoració dels Serveis Afectats (IVA inclòs).

•

La valoració de les Mesures correctores d’Impacte Ambiental (IVA inclòs).

Per al càlcul del VE s’aplicarà al PEM, el 13% en concepte de despeses generals i el 6% de benefici industrial. Per al
càlcul del PBL, s’aplicarà el percentatge corresponent a l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) vigent.
El pressupost haurà d’anar degudament signat pel tècnic competent. Caldrà que el projecte executiu (memòria,
plànols i pressupost) estiguin visats, en el cas que no s’entregui visat caldrà que el tècnic redactor justifiqui que no
es troba inhabilitat per exercir la professió mitjançant certificat del Col·legi Professional i que disposa d’una
assegurança de Responsabilitat Civil amb una cobertura i import coherents amb l’objecte i àmbit del projecte.
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Document V) Pla de treball
El Projectista elaborarà un Pla de Treballs indicatiu de la possible execució de les obres considerades en el
Projecte, que pugui servir de base al que ha de presentar el Contractista.
El pla de treball engloba la descripció procediments a emprar en l’execució de les obres, així com l’estudi detallat
dels mitjans humans i materials a utilitzar. Aquest document inclourà també possibles punts singulars o les parts
d’obra que puguin esdevenir conflictius i les alternatives que es proposen per a atenuar o eliminar la conflictivitat.
En obres amb afectacions importants, caldrà estudiar la possibilitat de treballar tots els dies de la setmana i/o bé
en hores de baixa ocupació de via pública.
La cronograma de les obres hauran d’estar representades mitjançant un diagrama de Gantt, on s’agruparan els
diferents tasques per grups o activitats i aquestes per fases d’execució, amb un nivell de detall diari (agrupat per
setmanes), amb les relacions entre les diferents tasques.
Pel que fa a les tasques de subministrament de material caldrà justificar degudament els temps platejats amb la
sol·licitud d’ofertes a diferents proveïdors, amb l’objectiu que durant l’obra no apareguin incongruències ni
incompliments en relació al que s’ha plantejat en memòria.
El cronograma que es reculli en la memòria haurà de ser el més reduït possible tot garantint la perfecte execució
de la mateixa i donant resposta a totes les qüestions que de l’obra se’n derivin.
Del Pla de Treballs confeccionat, s’adjuntarà la documentació següent:
-

Memòria que exposi els procediments a emprar en l’execució de les obres, així com l’estudi detallat dels
mitjans humans i materials a utilitzar.
Anàlisi de riscos del pla de treball i les mesures que es proposen per a atenuar o eliminar els riscos.
En obres amb afectacions importants o restriccions temporals, caldrà que el pla de treball inclogui la
possibilitat de treballar també caps de setmanes i a torns específics.

S’hi inclouran els documents següents:
-

Cronograma general amb principals fites i certificacions.
Diagrama de Gantt amb la relació entre les diferents tasques.
Planificació en format informàtic compatible amb el programa “OpenProject”.

Document VI) Plec de condicions tècniques
El document de memòria tècnica haurà de disposar del conjunt d’informació tècnica i qüestions que permetin una
perfecte execució posterior de l’obra. Aquelles qüestions més tècniques no recollides directament a la memòria
quedaran recollides en el següent document. Cal tenir en compte que d’acord amb una directiu nº 3 amb data
MAIG 2017, emesa per BIMSA, i que subscriu l’Agència d’Energia de Barcelona, no poden aparèixer marques i
models determinats en la documentació escrita, així doncs caldrà definir totes les característiques dels diferents
components sense prescriure cap marca i model en particular.

Document VII) Serveis afectats
Caldrà incorporar l’afectació pels diferents serveis afectats. Cal preveure el pas de cablejat en via pública, des la
pròpia pèrgola i fins els punt d’evacuació que aprovi o consideri Endesa Distribució. Així doncs, sempre i quan
s’hagi de connectar la instal·lació a un quadre en via pública, nou o existent, caldrà validar que les parcel·les per
les quals es donarà pas siguin de titularitat municipal i en el cas que no sigui així caldrà revisar el recorregut per tal
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de fer-ho tècnicament possible ocupant parcel·la municipal. Una vegada es té clar que és parcel·la municipal
caldrà revisar possibles serveis afectats i de tota la documentació necessària per disposar dels permisos oportuns i
garantir que la instal·lació es podrà executar sense problemes amb el recorregut considerat o preestablert en
projecte.
Pel que fa a la redacció del projecte i en cadascuna de les parts, també en el document de serveis afectats, caldrà
tenir en compte que no podran aparèixer marques i models determinats, així doncs caldrà definir totes les
característiques dels diferents components sense prescriure cap marca i model, de la mateixa manera que s’ha
especificat en Plec de prescripcions tècniques.
Cal preveure que, un cop tancades les dos fases, caldrà presentar també el dossier amb el conjunt d’informació
treballada durant tot el projecte a banda de les memòries i documents complementaris especificats en les
diferents fases.
Entre d’altres documents en el dossier caldrà incloure també els plànols utilitzats per comprovacions, actes de
reunions, detalls sobre programes informàtics i qualsevol altra informació que es consideri adient per part de
l’Agència de l’Energia i que s’hagi elaborat durant la redacció de les feines contractades.
A banda de la descripció per a l’execució del les instal·lacions de generació fotovoltaica, s’inclou dins el projecte,
la certificació conforme l’estructura existent de la pèrgola pot suportar les carregues resultants de la instal·lació
de generació així com del monitoratge de la instal·lació.
El certificat de solidesa de l’estructura serà necessari obtenir-ho amb caràcter previ a la redacció del projecte
executiu. D’aquesta manera si l’estructura estigués en mal estat o les càrregues de la generació no puguin ser
aprofitades no seria necessari redactar el projecte executiu i per tant només s’entregaria el projecte bàsic i la
documentació complementària generada.
Les instal·lacions de generació es dissenyaran per a ser executades sobre l’estructura de la coberta de la pèrgola,
de manera integrada, tot garantint que la pèrgola suporta les sobrecàrregues de la instal·lació, que no es fa malbé
cap punt de l’estructura i que es pot continuar fent el manteniment de la pèrgola existent sense problemes.
Cal preveure que el mantenidor de la pèrgola (estructura existent) i el mantenidor de la generació (instal·lació
fotovoltaica) seran agents diferents i que per tant s’ha de garantir la màxima independència dels dos sistemes.
Per una banda, el disseny de la instal·lació no ha d’afectar al procediment de les operacions de manteniment de
l’estructura. Per l’altra, ha de garantir l’accessibilitat i seguretat per als operaris mantenidors de la instal·lació
fotovoltaica.
Addicionalment, en tractar-se d’estructures i instal·lacions que es troben en espai públic, ha de ser dissenyades
per suportar les condicions ambientals exteriors a llarg termini disposar de les mesures de robustesa i protecció
necessàries per resistir a possibles actes de vandalisme o incidències.
En el moment de la licitació d’aquest concurs, no es disposa encara de suficient informació per elaborar la
memòria requerida per a la sol·licitud del punt de connexió a la xarxa de distribució elèctrica per tant, un dels
objectius del projecte bàsic consistirà en la preparació del contingut mínim per a fer aquest tràmit amb la
companyia distribuïdora. Els projectes s’han de dissenyar per a aprofitar la màxima superfície apta per a la
captació solar i amb l’objectiu d’instal·lar la major potència fotovoltaica possible, tot respectant les premisses
d’integració i posterior manteniment de les instal·lacions.
Les instal·lacions es connectaran directament a xarxa, amb venta complerta del conjunt de l’energia al preu de
mercat, pool, i allà on s’indiqui en la resposta de punt de sol·licitud d’evacuació.
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Capítol 6. Documentació a lliurar per l’ALEB al projectista
Correspon al Projectista l’obtenció, amb els seus propis mitjans, de les dades necessàries per a la realització dels
treballs descrits en el capítol 3 d’aquest Plec. No obstant això, L’Agència de l’Energia posarà a disposició del
Projectista la documentació següent:
A l’inici dels treballs:
•

Un exemple dels diferents tipus de projecte (instal·lació solar fotovoltaica sobre coberta, pèrgola
fotovoltaica en espai públic i mitgera fotovoltaica). Dels exemples de projecte es poden agafar com a
model caixetins de plànols, taules, etc.

•

Memòria per a la sol·licitud de punt de connexió, per a cadascun dels projectes de pèrgola fotovoltaica.

•

Documentació gràfica sobre cadastre, urbanístic i parcel·lari.

•

Informe de patrimoni de titularitat municipal de les parcel·les on es trobin ubicades les pèrgoles.

•

Informació sobre el contracte i facturació del subministrament elèctric en els casos en que la instal·lació
s’hagi de projectar sobre la coberta d’un edifici o equipament municipal

En el decurs de la redacció del Projecte:
•

Documentació que s’hagi d’annexar sobre prescripcions municipals per l’execució de les obres: Plecs de
monitoratge, requisits de retolació de les instal·lacions segons bombers, manuals de ambientalització
de les obres, etc.

•

Consideracions a tenir en compte a nivell de senyalització d’obres de l’Ajuntament de Barcelona.

•

Resposta a la sol·licitud del punt de connexió per part de companyia.

•

Llistat de responsables municipals designats per a aquell projecte.

Capítol 7. Direcció i autoria dels treballs
La direcció, el seguiment, el control i l’acceptació dels treballs de redacció del Projecte corresponen a l’Equip de
Direcció del Projecte, constituït a tal efecte per l’Agència de l’Energia i per aquelles persones externes que
l’Agència de l’Energia consideri. En endavant s’utilitzaran indistintament els termes Director de Projecte i l’Equip
de Direcció del Projecte.
Per a poder dur a terme les tasques de seguiment i control, el personal adscrit a la Direcció del Projecte tindrà
accés, en nom de l’Agència de l’Energia, en qualsevol moment, a les dades i documents que el Projectista o
Adjudicatari de la redacció del projecte estigui elaborant, sigui quin sigui l’estat de desenvolupament en què es
trobin.
A aquests efectes, el Projectista facilitarà en el possible la revisió dels treballs en curs dins la seva pròpia oficina, a
la Direcció del Projecte o al personal que l’Agència designi.
L’Agència de l’Energia es reserva el dret de redactar ell mateix, o mitjançant tercers, qualsevol part del Projecte
encarregat i el Projectista facilitarà les dades precises amb l’antelació necessària perquè es puguin dur a terme els
esmentats treballs sense que cap dels terminis pactats amb l’Agència de l’Energia es vegin afectats. En tot cas, si
bé el Projectista no està obligat a assumir el contingut de la feina encarregada per l’Agència de l’Energia a tercers,
sí que es responsabilitzarà del compliment de terminis i de realitzar els treballs precisos per al perfecte
acoblament de la feina, un cop lliurada, al Projecte.
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La Direcció del Projecte establirà, per a cadascun dels diferents blocs, el règim de reunions. En principi, es preveu
una reunió inicial, una en el moment de l’estudi de càrregues (elaboració del certificat de solidesa de l’estructura)
i un mínim de dos trobades durant la redacció del projecte executiu.
En qualsevol cas, a l’inici dels treballs, s’acabaran de definir el règim de reunions de treball a desenvolupar amb
l’equip de redacció, així com el seu contingut.
L’autoria dels treballs recau en el la persona que signarà el projecte, coneguda aquesta figura com a Delegat del
Projectista. Serà el Delegat del Projectista, com a Autor del Projecte, qui es responsabilitza plenament de les
solucions projectades, dels càlculs, de les definicions, dels amidaments i d’altres continguts del Projecte, llevat
que hagi fet constar de manera fefaent i per escrit, la seva disconformitat amb algun (o alguns) dels criteris o
solucions que hagin estat establerts per la Direcció del Projecte.
En relació a les condicions d’integració de la prevenció de riscos laborals en el projecte, quan aquest estigui
realitzat per un únic Projectista (Autor del Projecte), adquirirà la consideració de responsable de la integració de
la Seguretat en fase de Projecte, a “sens” contrari, quan es doni la circumstància de que en l’elaboració del
Projecte intervinguin varis projectistes, el Delegat del Projecte o qui ell designi, aquest assumirà la
Coordinació de Seguretat i Salut durant l’elaboració del Projecte, en compliment de les prescripcions
contingudes en l’Art. 3.1 del RD 1627/1997 de 24 d’octubre. Aquest Coordinador de Seguretat i salut en fase
de Projecte serà nomenat per BIMSA a proposta de l’Autor del Projecte.
En l’elaboració del Projecte es tindran en consideració els “ Principis Generals de la Prevenció (art. 15 de la L.
31/1995) i els “Principis Generals Aplicables al Projecte d’Obra” /art. 8 del RD 1627/1997), amb l’obligació
d’integrar la Prevenció” en fase de Projecte. La “Integració de la Prevenció” en fase de Projecte haurà d’haver
reduït al mínims, el “Treballs amb Riscos Perillosos”, és a dir, aquells que obliguen inexcusablement a la utilització
d’Equips de Protecció Individual per part dels treballadors. O a la instal·lació provisional de Sistemes de Protecció
Col·lectiva, per reduir les seves conseqüències. Per avalar aquesta “Integració de la Prevenció”, l’Autor del
Projecte demostrarà la concepció fiable dels diferents processos constructius, de la feina i condicions de recepció
dels materials, mitjans auxiliars i equips, així com de la gestió de les diferents activitats constructives i establiment
dels “Procediments o Protocols Operatius dels Treballs”, a realitzar, tant en les seves fases d’Execució Material
com d’Ús i Manteniment posterior de l’obra construïda. I, en qualsevol cas, caldrà complir la legislació vigent en la
matèria.
El Projecte objecte del present encàrrec, haurà d’ésser signat per un tècnic competent i tots els documents
estaran datats, expressant també el lloc, mes i any de redacció.
Pel que fa als plànols, caldrà que en els caixetins s’especifiqui la signatura de l’autor així com altres qüestions
tècniques pròpies del projecte (Títol, descripció, emplaçament i escala).

Capítol 8. Personal, oficina i mitjans a disposar pel projectista
El personal haurà d’estar preparat i disposar dels coneixement tècnic necessari en cadascuna de les parts que
s’englobin i hauran de disposar de formació tècnica reglada. Concretament, és requeriment imprescindible que en
el equip redactor hi hagi un enginyer amb experiència demostrada en la redacció de projectes així com en
direccions d’obra de projectes similars. S’entén per obres similars la integració de generació de pèrgoles existents
o el desenvolupament de noves pèrgoles municipals amb una instal·lació de generació fotovoltaica integrada en
fase disseny, haurà de ser demostrable.
L’Agència de l’Energia valorarà lliurament la idoneïtat de les persones assignades a la redacció del projecte i
podrà exigir la substitució de part o de la totalitat de l’equip i caldrà donar resposta en un màxim de 2 setmanes.
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Qualsevol canvi en el personal assignat a la redacció de projecte, haurà d’ésser comunicat i acceptat per l’Agència
de l’Energia. En el document de l’oferta, s’explicarà en detall el personal facultatiu que conformarà l’equip, bé
directament el Delegat o bé un altre personal especialista sota la dependència del Delegat. Les possibles
col·laboracions externes al Projectista, aquest acceptarà expressament les esmentades col·laboracions.
El projectista haurà de disposar des de la signatura del contracte i fins a final de contracte, d’una oficina en la qual
es realitzaran les diferents tasques derivades d’aquest contracte. Les reunions de seguiment s’efectuaran amb
caràcter general a les oficines de l’Agència de l’Energia o bé, si es considera oportú, en altres dependències
municipals.
El Projectista s’obliga a disposar de tots els mitjans i instal·lacions necessaris (telèfon, correu electrònic, etc.) per a
un correcte desenvolupament dels treballs encarregats; especialment els que es refereixen a eines informàtiques,
tant de càlcul, com de gestió i disseny gràfic interactiu, així com algun dels perifèrics recomanats per a l’intercanvi
d’informació i que s’esmenten en aquest Plec.

Capítol 9. Desenvolupament dels treballs
Es considera com a data inicial dels treballs a tots els efectes la que figura en el Contracte com a data inicial. Un
cop adjudicat el contracte hi haurà un termini màxim de 1 setmana fins a la signatura del contracte i serà aquesta
la data que consti com a data d’inici a tots els efectes.
Dins dels cinc dies hàbils comptats a partir de la data inicial (signatura del contracte), s’aixecarà l’acta del
lliurament de documentació, on quedarà per escrit la documentació facilitada per part de L’Agència de l’Energia i
que serà necessària per l’elaboració del projecte.
Durant la redacció del projecte de generació i monitoratge de la instal·lació fotovoltaica, el Projectista podrà
sol·licitar tota mena d’aclariments i informacions complementàries, i fer paleses les consideracions que cregui
oportunes a L’Agència de l’Energia, qui procurarà atendre, en la mesura que sigui possible, les esmentades
comunicacions, bé directament o mitjançant tercers; ara bé, la manca o el retard en la resposta no es considerarà
en cap moment com a causa de defectes, mancances o retards en la redacció del Projecte, donat que és obligació
del Projectista desenvolupar-lo sense més aportacions de L’Agència de l’Energia de les que figuren en aquest Plec.
En cap cas, podran servir les normes contingudes en aquest Plec per justificar l’omissió d’estudis o descripcions
que a judici del Director de Projecte han d’integrar el projecte.
Pel que fa al seguiment, es considera que cada 15 dies, i mentre duri la redacció del Projecte, el Projectista està
obligat a informar detalladament i per escrit a l’Agència de l’Energia, de l’estat de desenvolupament del treballs
en curs. Cadascuna de les empreses adjudicatàries redactores hauran de fer aquesta feina per cadascun dels
projectes, de manera que hi hauran empreses que hi hauran d’informar més que d’altres, doncs tot i que seran
instal·lacions molt semblants es consideren projectes independents amb diferent punt d’evacuació de l’energia a
la xarxa.
Als efectes de seguiment i control dels treballs, l’Agència de l’Energia i la Direcció del Projecte podrà requerir,
quan ho consideri necessari, al Delegat o a qualsevol dels tècnics que integren l’Equip del Projectista, per
a examinar els treballs, rebre les explicacions que se sol·licitin sobre la marxa de les tasques en curs o qualsevol
altra qüestió.
De les reunions de seguiment, així com dels lliuraments parcials de la feina, se n’aixecaran les corresponents
actes amb els acords i seran redactades pel Projectista i lliurades a l’Agència de l’Energia dins dels cinc dies
naturals següents a la data de la reunió realitzada.
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Si es detectessin i comprovessin disconformitats, l’Agència de l’Energia s’atribueix la facultat d’efectuar per ella
mateixa o mitjançant tercers, la redacció o repetició de les parts del Projecte afectades per dites disconformitats,
descomptant els imports corresponents de la quantitat a abonar al Projectista per la redacció del Projecte sencer.
L’Agència de l’Energia es reserva el dret de comprovar, per ella mateixa o mitjançant tercers, la bondat dels
amidaments obtinguts a través dels plànols i, cas de produir-se desacords en més d’un 4%, per causes atribuïbles
al Projectista, les despeses de l’esmentada comprovació seran a càrrec del Projectista, el qual haurà de refer els
documents afectats per les disconformitats amb les dades correctes i sense cap càrrec addicional.
La realització de qualsevol de les tasques esmentades no eximirà el Projectista del compliment del terminis
pactats i de les penalitzacions en què pugui incórrer.

Capítol 10. Obligacions del projectista
El llistat de responsables municipals designats per a aquell projecte (en endavant, REP’s) permet conèixer els
diferents equips a qui donar compliment a allò que s’especifica en el protocol i obtenir d’aquesta manera
l’Informe Tècnic de Projecte (en endavant ITP).
El projectista, dins els treballs d’elaboració del document Projecte bàsic, està obligat a corregir i esmenar allò que
indiquin els REPs, per tal d’obtenir l’ITP favorable.
A més, el Projectista remetrà un exemplar complert de l’edició maqueta del projecte (en suport informàtic a
l’Agència de l’Energia per a la seva revisió i control tècnic del projecte. El projectista està obligat a corregir i
esmenar aquelles deficiències o millores que l’Agència de l’Energia, abans de fer l’entrega definitiva del projecte
executiu, degudament signada en suport físic i informàtic.

Capítol 11. Normativa aplicable
Per a la realització del Projecte, el Projectista tindrà en compte la normativa, ordenances i recomanacions
existents i vigents en el decurs de la redacció del Projecte, obligatòries o no, que puguin ésser d’aplicació al
mateix. A la memòria s’inclourà un llistat complet de la normativa que sigui d’aplicació al Projecte.

Capítol 12. Replantejaments previs
Es consideraran inclosos dins els treballs que componen l’encàrrec, els replantejaments necessaris per a
comprovar "in situ" les previsions fetes en el Projecte en allò que pertoca a punts d’interès o singulars.
A títol enunciatiu que no exhaustiu, les consideracions a replantejar són:
•

Tot el que condiciona el traçat de la via, els enllaços i els gàlibs dels punts d’encreuament.

•

Ubicació dels armaris elèctrics

•

Serveis afectats

•

Límits de les zones a expropiar.

El projecte haurà d’incloure el punt d’evacuació de la generació. Aquest estarà sempre en via pública i s’haurà de
preveure que el pas de cablejat no interaccioni amb cap altre servei i que aquest compleixi amb totes les mesures
de seguretat per tal que no es produeixin accidents i que no es vegi afectat per actes vandàlics la instal·lació.
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Capítol 13. Expedient del projecte
El Projectista, simultàniament al desenvolupament del Projecte, generarà un expedient que recollirà la totalitat
de les dades, càlculs i operacions que s’hagin emprat en l’estudi i la formulació efectuats, tota aquesta
documentació s’haurà d’incloure en els projectes o bé adjuntar en la darrera documentació que s’entregui.
Aquest expedient estarà sempre a disposició de BIMSA, a efectes de control i comprovació de la qualitat en
l’elaboració del Projecte.
L’expedient del Projecte tindrà el contingut dels diferents entregrables:
FASE I: Projecte bàsic: Haurà d’incorporar estudi de carregues, certificat de solidesa i solució estructural de
l’ancoratge. Aquest projecte serà necessari per a l’obtenció de l’Informe Tècnic de Projecte (ITP).
FASE II: Projecte executiu complert
FASE III: Conjunt de documentació elaborada durant la redacció del projecte (documentació complementaria tal
com plànols de base, actes, fotografies realitzades, i altres).
En el cas que en la Fase I del projecte es detecti que no hi ha solució viable per a la integració de generació en la
coberta es pagarà només la part del projecte corresponent a aquesta part i en cap cas la totalitat de les feines.
A banda d’aquests lliurables (fase I i fase II), addicionalment s’ha contemplat una fase III de recopilació de
documentació i que suposarà un expedient que inclourà la següent documentació:








Fulls de camp referents a recollides de dades i comprovacions fetes "in situ".
Còpies de tots els plànols utilitzats per a la comprovació, amb les anotacions resultants.
Detalls sobre els programes informàtics utilitzats.
Constància dels controls de qualitat d’amidaments, càlculs i operacions realitzats pel Projectista.
Informació relativa a serveis afectats, Plans Urbanístics, servituds, etc.
Actes de les reunions celebrades.
Qualsevol altra informació que l’Agència de l’Energia (o el Projectista) considerin adient.

Caldrà crear un expedient tècnic per a cadascun dels 3 projectes.
En el cas què, realitzada la fase I d’alguna de les 3 pèrgoles es consideri no viable, l’Agència de l’Energia notificarà
formalment aquesta qüestió i per aquella pèrgola afectada només caldrà entregar la informació generada i
corresponent a la FASE I i redefinint les tasques futures en el cas que es tracti d’un sol projecte amb dos pèrgoles
diferents, una amb continuïtat i una sense.

Capítol 14. Pla de treball per a la redacció del projecte i material
El Projectista proposarà a l’Agència de l’Energia un Pla de Treball per a la redacció del projecte, d’acord amb el
termini d’execució dels treballs contingut en la seva oferta; aquest Pla de Treball haurà de ser presentat en el
termini màxim de 5 dies, a partir de la comunicació de l’adjudicació.
Les fites a considerar seran:
-

Projecte bàsic
Projecte executiu
Dossier final entrega conjunt d’informació
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El termini total previst pel conjunt de les tasques és de 6 mesos des de la data d’adjudicació i signatura del
contracte, havent 15 dies màxim entre l’adjudicació i signatura per totes les parts.
Pel que fa a Projecte bàsic s’haurà de realitzar l’entrega com a màxim de 2 mesos des de la signatura per totes les
parts. En aquesta fase s’hauran d’incloure les separates que s’hauran generat tal com s’especifica en el present
plec i caldrà obtenir per tant els diferents informes dels departaments tècnics existents a l’Ajuntament de
Barcelona amb alguna implicació en el projecte (REPs).
Aquesta primera fase haurà de marcar la continuïtat de les tasques i en el cas que es detectés alguna
problemàtica no s’efectuaria la segona fase i per tant només s’abonaria la primera part de les feines.
En qualsevol cas cada 15 dies s’haurà de fer un retorn de l’evolució de la instal·lació en qualsevol de les fases de
treball i redacció dels documents.
Finalment, el projecte executiu final s’haurà de lliurar com a molt tard als 6 mesos des de la signatura del
contracte amb totes les qüestions que s’hagin recollit o exposats en els informes tècnics realitzats pels diferents
REPs. S’ha considerat un temps superior al projecte bàsic avançat perquè caldrà incorporar totes aquelles
qüestions que
Previ a l’entrega definitiva, 7 dies abans, caldrà haver enviat una versió del projecte executiu a l’Agència de
l’Energia amb l’objectiu que es puguin fer esmenes. Amb caràcter general l’Agència de l’Energia revisarà el
conjunt de documentació generada i el Projectista haurà de donar resposta a totes les qüestions que se’n derivin
d’aquesta revisió.
Finalment, als 6 mesos i 2 setmanes des de la signatura del contracte, s’haurà d’entregar el conjunt de
documentació que s’hagi treballat, plànols de camps, actes de reunió, etc.
El Projectista s’obliga a complir el calendari proposat que servirà de document base per a establir les
penalitzacions que s’expressen en el contracte.
Les durades de les activitats s’indicaran en dies naturals i s’hauran de justificar, amb el detall necessari, en base
als mitjans que el Projectista assigni en cada moment a la realització dels treballs.

Capítol 15. Presentació dels treballs
El lliurament dels treballs enquadernats es farà en format DIN A-4 a excepció dels plànols que hauran d’estar en
A-3 i altre documentació complementaria que ho requereixi com per exemple cronogrames o documentació
específica.
En tots els casos caldrà utilitzar processadors de textos.
S’adjuntaran les sortides pròpies dels programes informàtics com per exemple s’utilitzen a pressupostos,
planificació d’obra.

o

Els plànols originals, la totalitat dels quals s’hauran de realitzar expressament per a aquest Projecte, es
reproduiran en format DIN A-3.
Tots els plànols hauran d’ésser elaborats per mitjà d’eines informàtiques que permetin el lliurament dels
mateixos en fitxers d’extensió *.DWG i *.DGN; havent-se de lliurar els plànols en suport informàtic (d’acord amb
les esmentades extensions).
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En el cas que es hi hagi expropiacions i serveis afectats, caldrà lliurar en suport de paper, format DIN-A1, els
plànols de planta i els plànols de definició en planta del traçat corresponents.
El projectista està obligat a lliurar el nombre de separates necessàries per tal que els diferents departaments
afectats facin els informes corresponents.
El Projectista està obligat a lliurar, de manera predeterminanda, un mínim un exemplar (1) del projectes executius
en paper, complets i numerats, tot i que l’Agència de l’Energia podrà incrementar o reduir raonadament aquest
nombre. Es lliuraran també un mínim d’un (1) exemplar en suport informàtic amb tota la informació, degudament
classificada, que s’hagi generat per a la redacció del Projecte al utilitzar qualsevol de les eines informàtiques
esmentades en aquest Plec.
Els volums que composin el treball tindran un gruix no superior a quatre (4) centímetres.
Tota la documentació que se lliuri es farà constar a una carta o un correu elèctronic, la qual ha de rebre la
conformitat per part de l’Agència de l’Energia. Sense aquesta carta o resposta al correu no es considerarà
recepcionat el treball.
La recepció reiterada de suports informàtics incomplets o que no responguin a la normativa vigent donarà lloc a
l’aplicació de les clàusules de penalització previstes en la qualificació dels projectes.

Capítol 16. Acceptació dels treballs
La supervisió i aprovació de cadascuna de les unitats de treball per part de l’Agència de l’Energia és condició
obligada per a què el Projectista pugui desenvolupar d’altres unitats de treball que depenguin de les primeres. De
fet, en aquest cas concret, el projecte bàsic avançat i les qüestions que d’aquest en derivin podrà implicar la
redacció del projecte executiu final.
En qualsevol lliurament parcial, l’Agència de l’Energia revisarà la documentació corresponent i sotmetent el
projecte a una auditoria tècnica per a la aprovació administrativa, indicant, si és el cas, els arranjaments a realitzar
pel Projectista.
El Projectista, un cop acceptat l’encàrrec s’obliga a realitzar-lo sota les directrius contingudes en el present Plec i
seguint la metodologia i els procediments que en aquest s’indiquen, i no s’acceptarà per part de l’Agència de
l’Energia, cap unitat de treball que no estigui elaborada d’acord amb les condicions exposades en aquest plec.

Capítol 17. Pla d’assegurament de la qualitat del projecte
El Projectista presentarà, a l’inici dels treballs, el desenvolupament del Pla d’Assegurament de la Qualitat del
Projecte que hagi ofertat, on s’han de reflectir les disposicions i mesures que pensa prendre per tal d’assegurar
que el Projecte objecte d’aquest encàrrec compleix amb els requisits i especificacions exigides.
L’esmentat Pla d’autocontrol, haurà de contemplar, a títol orientatiu i no limitatiu, el control de les dades
emprades (origen, validesa, etc.), el control dels càlculs (verificació, consistència amb la normativa, etc.), la revisió
dels plànols (presentació adequada, escales, detalls necessaris, etc.) i la revisió exhaustiva del pressupost
(amidaments, quadres de preus i pressupost).
Així mateix caldrà fer el control de les interfases entre les diferents especialitats que intervenen en la redacció
del Projecte, de l’aparició d’incoherències, dels possibles oblits i de la generació d’errades de tota mena.
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