INFORME
Exp.:1403-3416-2021 SERVEIS
TERRITORIALS

ASSUMPTE: CONTRACTE MENOR PER LA REDACCIO DEL PROJECTE DEL
CENTRE DE CALOR AMB CALDERA DE BIOMASSA PER DONAR SERVEI A
L'EDIFICI DE L'AJUNTAMENT, LA NAU D'ENTITATS, EL PETIT CASAL I CAL
PERE VELL
El present informe s’emet de conformitat amb el que disposa l’article 80 de la
Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
ANTECEDENTS:
A data 17/11/2021, al municipi de Begues, els edificis municiplas de,
Ajuntament, Magatzem La Nau, Cal Pere Vell i el Colmado/Petit Casal, resten
pendents per a subminstrarlos amb un sistema de produciió de calor a través
de BIOMASA.
Obligacions derivades de compliment de normatives:
-

Real Decret 842/2002, de 2 d’agost per el que s’aprova el Reglament
Electrotècnic per Baixa Tensió. (REBT)
Real Decret 1027/2007, de 20 de juliol, per el que s’aprova el
Reglament d’Instal·lacions Tèrmique en els Edificis. (RITE)
Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s’aprova el Reglament
d’Instal·lacions de Protecció contra incendis.
Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre, per el que s’aprova el
Regalment de Seguretat Contra Incendis en els establiments industrials.
Reial Decret 2060/2008, de 12 de desembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’equips a Pressió i les seves Instruccions Tècniques
Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol per el que s’aprova el Reglament
Tècnic de distribució i utilització de combustibles gaseossos i les seves
instruccions tècniques complementaries ICG 01 a 11
Codi Tècnic de l’Edificació. (CTE)
Normes UNE d’apliació

Obligacions derivades del manteniment correctiu, per garantitzar la capacitat
de generació energètica i aportació tèrmica a les diferents edificis municipals
mitjançant el combustible de la BIOMASA, i considerant que la finalitat
consisteix en disposar d’edificis on aquests es trobin, en òptimes condicions
d’utilització i seguretat per a les persones o usuaris, i mantenint com a
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principal combustible la BIOMASA, es requereix de la elaboració d’un projecte
executiu.
L’Ajuntament de Begues, no disposa de mitjans ni recurs tècnics suficients per
realitzar aquestes actuacions, motiu pel qual, cal procedir a l’auxili mitjançant
la contractació amb tercers, tot d’acord amb l’objectiu d’estabilitat
pressupostària i control de despesa, i amb total respecte als principis
d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de
tracte.
D’acord amb els principis exposats, es considera que l’opció més eficient i
eficaç que assegura la millor resposta a les necessitats detectades és la
contractació d’una enginyeria especialitzada en la elaboració de projectes
tèrmics tipus “district heating”, amb un sistema de producción térmica
mitjançant calderes de BIOMASA.
Tanmateix, per tal d’assegurar l’obra i la seva correcta realització, es
considera la realització d’un contracte menor, amb codi CPV 71300000-1 i un
termini d’execució de 3 messos, establint com a data límit d’entrega del
projecte el 18 de fdebrer del 2022. En cas d’incompliment de la data indicada
es procedirà a l’aplicació de article 194 de la LSCP 9/2017 de 8 de novembre.
INFORME:
Davant les necessitats esmentades, així com les especificacions tècniques de
les feines, la manca de recursos propis de l’Ajuntament de Begues, s’ha
demanat preu a 3 empreses: AMBITGRUP, IPAE. i PROJECT XPRESS, on a la
següent taula, es mostra comparatiu econòmic de les diferents ofertes
presentades de cadascuna de les empreses anteriorment indicades:
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Vistes les anteriors consideracions, es justifica, la necessària contractació de la
empresa mercantil IPAE S.L amb CIF B-60402500 per un import de 6.450,00€
sense IVA, 7.804,50 € IVA inclòs, amb codi de partida 15 1501 22706.
L’objecte contractual és qualitativament diferent a d’altres del mateix exercici
pressupostari i constitueix una unitat funcional única, no essent cap
fraccionament de contracte.
CONCLUSIONS:
S’informa favorablement de l’adjudicació a IPAE S.L. dels treballs de
REDACCIO DEL PROJECTE DEL CENTRE DE CALOR AMB CALDERA DE
BIOMASSA PER DONAR SERVEI A L'EDIFICI DE L'AJUNTAMENT, LA NAU
D'ENTITATS, EL PETIT CASAL I CAL PERE VELL amb CIF B-60402500 per un
import de 6.450,00€ sense IVA, 7.804,50 € IVA inclòs.

Héctor Herrero Gil
Enginyer Municipal

Begues, a data de la signatura electrònica.
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