Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
Direcció de Coord Territorial i Av. de Serveis – Recursos i Control de Gestió
Logística i Gestió d’Edificis

INFORME DE NECESSITATS
CONTRACTE D’OBRES DE MILLORA DE LA PLANTA 3 DE L’EDIFICI DE TORRENT
DE L’OLLA 218-220, AL DISTRICTE DE GRACIA DE BARCELONA.
Introducció
El Departament de Logística i Gestió d’Edificis del Sector d’Ecologia, Urbanisme i
Mobilitat, té sota la seva responsabilitat la millora, adequació i l’aplicació dels nous
criteris dels espais en els centres de treball. Per tant, és necessària l’execució d’unes
Obres de millora d’espais que requereix d’uns recursos dels quals actualment no disposa
el Departament.
Objecte
La present contractació té com objecte la contractació de l’execució d’obres a la planta 3
de l’edifici del carrer Torrent de l’Olla, 220-218 de Barcelona. En relació a la tipologia del
projecte, es qualifica un obra de remodelació i manteniment de les infraestructures de la
totalitat de la planta a excepció dels nuclis d’escala, banys i office.
L’actuació contempla la realització d’obres, per la millora dels espais d’oficina existents
per adequar-los als nous criteris aprovats per als llocs de treball, aconseguint espais
oberts, re-agrupació d’equips segons funcionalitats, reunificació dels espais de reunió i
millora en la distribució de la llum natural, instal·lació d’un sistema de climatització
funcional adaptat als nous espais, quedant tota la informació pertinent detallada al Plec
de prescripcions tècniques particulars i generals del projecte.
Examen previ: La memòria valorada del projecte adjunt con Annex I al Plec de
Prescripcions Tècniques, s’adequa a la normativa i és suficient per valorar i executar les
obres. En relació amb la supervisió tècnica, la memòria valorada de les obres ha estat
supervisada/auditada pel cap de Departament de Logística i Gestió d’Edificis del Sector
d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Sr. Cristòfol Querol Lacarte amb data febrer de 2021.
Les funcions dels treballs i serveis a realitzar són l’execució de les obres esmentats
documents d’acord amb les prescripcions que estableix el Plec de prescripcions
tècniques particulars i el projecte de l’obra, perquè s’assoleixin els requisits necessaris
per a la completa definició de les obres a executar.

Elecció del procediment de licitació
Degut al pressupost de licitació el procediment escollit és:
Tramitació ordinària
Procediment Obert simplificat.
Mesures de contractació pública sostenible
-

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en la fusta (2015)
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-

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en la neteja i la
recollida selectiva de residus d'edifici (2015)

-

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en els vehicles
(2015)

-

Objecte del contracte amb eficiència social

-

Pressupost màxim de licitació desglossat

-

Informació de la subcontractació en la fase d’execució

-

Pagament del preu a les empreses subcontractades

-

Pla d’igualtat

Contractació per Lots
No es considera adient la contractació per lots, donat que el tipus de contracte es
refereix a la prestació de servei de execució d’obra d’un únic projecte per a tota la
intervenció de l’edifici.
Durada del Servei

El servei contractat tindrà una durada de 10 setmanes, sense possibilitat de pròrroga.
Inici: El dia en que signi l’acta de comprovació de replanteig.
Finalització: Transcorregut el termini de durada.
El termini d’execució de les obres coincideix amb els assenyalats a la Memòria del
projecte adjunta al Annex I del Plec de Prescripcions tècniques.
Requisits de capacitat i solvència

A) SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA
- D'acord amb la previsió de l'article 87.1.a) LCSP, el volum anual de negocis referit al
millor dels tres últims exercicis anteriors a la data de presentació de les proposicions o
en funció de les dates de constitució o d'inici d'activitats de l'empresa ha de tenir un valor
igual o superior a 1’5 vegades el valor estimat del contracte. En el cas de què la data de
constitució de l'empresa o d'inici d'activitat sigui inferior a un any comptat des de la data
final de presentació de proposicions, el requeriment s'entendrà proporcional al període.
B) SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
- D'acord amb l'article 88.1.a) LCSP, l'import anual, sense incloure els impostos, que
l'empresa licitadora ha de declarar com a executat durant l'any de superior execució en el
decurs dels últims 5 anys en obres de naturalesa igual o similar que els que
constitueixen l'objecte d'aquest contracte ha de ser com a mínim del 70% del valor
estimat del contracte. Les obres executades per una societat estrangera filial del

Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
Direcció de Coord Territorial i Av. de Serveis – Recursos i Control de Gestió
Logística i Gestió d’Edificis

contractista d'obres tenen la mateixa consideració que les directament executades pel
mateix contractista, sempre que aquest últim en tingui el control directament o
indirectament en els termes que estableix l'article 42 del Codi de comerç. Quan es tracti
d'obres executades per una societat estrangera participada pel contractista sense que es
compleixi la condició esmentada, només es reconeix com a experiència atribuïble al
contractista l'obra executada per la societat participada en la proporció de la participació
d'aquell en el capital social d'aquesta.
Import total del contracte
El pressupost d’execució coincideix amb els assenyalats a la Memòria Valorada de els
Obres adjunta al Annex I del Plec de Prescripcions tècniques.
El pressupost del contracte desglossat per actuació a les plantes és el següent:

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL
CAPÍTOL

DESCRIPCIÓ

Capítol 01.01

Planta 3º

Capítol 01.04

Seguretat i Salut

TOTAL

OFICINES TORRENT DE L’OLLA 218

IMPORT €
131.450,00
2.005,00
133.455,00

L’estimació de costos s’ha calculat prenent com a referència el conjunt de bases de
dades de preus BEDEC d’ITEC actualitzat al 2018 (edició actual) amb informació de
productes de la construcció i que ofereix informació de preus actualitzats de la
construcció.
El pressupost d’execució material està degudament detallat i amidat per plantes
d’actuació al projecte executiu de l’obra.
El pressupost total de licitació és de 192.161,85 euros, IVA inclòs, amb el
desglossament següent:
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PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL PER CONTRACTE

133.455,00

13% Despeses generals sobre PEM

17.349,15

6% Benefici Industrial PEM

8.007,30

SUBTOTAL

158.811,45

21% IVA sobre 158.811,45€
TOTAL

33.350,40
192.161,85 €

PRESSUPOST PER CONTRACTE IVA INCLÒS

El pressupost del contracte anirà amb càrrec al pressupost i la partida següent:
Any

C. Econ.

Import net

IVA

Import IVA

Import total

158.811,45

21%

33.350,40

192.161,85

2021
TOTAL

El valor estimat del contracte (VEC) a efectes de determinar el procediment
d’adjudicació, la publicitat i la competència de l’òrgan de contractació, és de 158.811,45
euros, sense incloure l’impost sobre el Valor Afegit.
Any

VE prestació

2021 158.811,45

VE eventuals
pròrrogues

0,00€

VE altres
conceptes

0,00 €

VE
modificacions
amb increment
del cost
econòmic

SUMA

0,00 € 158.811,45

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sr. Cristofol Querol Lacarte, Cap de Departament, el dia 26/03/2021 a les 14:07, que informa.

