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CAPÍTOL I.- DISPOSICIONS GENERALS 
 
 
Article 1.- Antecedents 
 
1.1.- En virtut del Conveni Marc de Col·laboració Interadministrativa per al desenvolupament 
urbanístic, d’equipaments i infrastructures a l’Illa del Mercat del Guinardó de Barcelona, subscrit 
el 21 de desembre de 2009, per l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya 
(Departament d’Acció Social i Ciutadania i Consorci Sanitari de Barcelona), el Consell 
Comarcal del Barcelonès i REGESA, les administracions signatàries van acordar que fos 
aquesta última, la societat encarregada de la gestió i execució del projecte i les obres objecte 
del conveni, que consisteixen en la construcció d’un gran complex immobiliari 
d’aproximadament 20.000 m2 construïts, que acollirà els següents equipaments: 
 

1- Centre d’Atenció Primària 
2- Mercat municipal de barri i superfície comercial associada 
3- Residència i Centre de Dia per gent gran 
4- Casal de Joves 
5- Aparcament subterrani 

 
Atesa la diversitat d’operadors públics que pel destí de l’edificació seran responsables de la 
seva gestió, és objectiu comú dels signataris del conveni dotar al complex d’un servei de gestió 
energètica integral mitjançant la construcció i explotació d’una central de producció 
d’electricitat, calor i fred, evitant així que cada un dels equipaments hagi de dotar-se 
individualment d’aquests subministraments, millorant l’economia de les instal.lacions, alhora 
que minimitzant sensiblement les emissions de CO2 mitjançant la utilització d’un sistema de 
cogeneració. D’aquesta forma, l’Ajuntament de Barcelona i la resta de les Administracions 
donen compliment als principis d’actuació que ha de seguir l’Administració Pública segons la 
nova Llei d’Economia Sostenible, per promoure l’estalvi i l’eficiència energètica.  
 
La instal·lació de la central i la xarxa de distribució associada subministrarà energia elèctrica 
suficient per a cobrir les necessitats de calefacció, refrigeració i aigua calenta sanitària. A més 
podrà comercialitzar l’energia sobrera, quan es produeixi, mitjançant la connexió a la xarxa 
elèctrica general. L’energia elèctrica de socors es subministrarà mitjançant un grup electrogen 
(Central de producció d’energia elèctrica) independent de la central de trigeneració. 
 
1.2.- En la seva condició de propietari del sòl on es situa el complex immobiliari, l’Ajuntament 
de Barcelona serà l’Administració que subscriurà el contracte objecte de la present licitació. 
REGESA, en virtut de l’encàrrec de gestió previst al Conveni Marc de 21 de desembre de 2009, 
serà l’encarregada de portar a terme els actes de preparació i licitació del contracte fins a la 
seva adjudicació, així com la supervisió del projecte i l’execució de l’obra fins a la seva posada 
en funcionament.  
 
 
Article 2.- Definicions 
 
EDIFICI/COMPLEX: La Central s’instal·larà en la coberta de l’edifici d’equipaments, en el lloc 
destinat a l’efecte, segons els plànols del Projecte arquitectònic, que s’entendrà cedit durant el 
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termini de vigència del contracte i per a les exclusives finalitats que constitueixen el seu 
objecte, essent responsable l’adjudicatari del bon manteniment de la coberta i els espais cedits 
durant la vigència del contracte. 
 
PROJECTE: Projecte de prestació del servei de climatització centralitzada (calor i fred) i aigua 
calenta sanitària i energia elèctrica de socors en el Complex immobiliari per a equipaments a la 
Illa del Mercat del Guinardó, incloent els elements constructius següents: Central de Producció, 
Xarxa de Distribució i Sub-estacions fins al punts frontera. 
 
CENTRAL DE PRODUCCIÓ: Conjunt d’equips on es genera el fred, la calor i l’electricitat. 
 
XARXES DE DISTRIBUCIÓ: Conjunt de canonades aïllades que distribueixen l’energia tèrmica 
des de la Central de Producció fins a les Sub-estacions dels diferents Usuaris. 
 
SUB-ESTACIÓ: Punt de la instal·lació on es realitza el bescanvi tèrmic entre la instal·lació 
interior del Usuari (circuit secundari) i la Xarxa de Distribució (circuit primari). Cada Usuari 
disposarà d’una sala, dins del seu edifici, on s’ubicaran els equips i elements de la Sub-estació. 
Aquesta Sub-estació estarà formada pels equips de bescanvi de calor i/o fred, els equips de 
control i regulació i els equips de comptatge. 
 
PUNTS FRONTERA: Estableixen el límit de la propietat i responsabilitat entre l’Adjudicatari i 
cadascun dels Usuaris; aquests punts frontera es situaran en unes sales tècniques on 
s’ubicaran tots els equips necessaris pel subministrament de l’energia tèrmica (Sub-estació de 
calor i/o fred) als Usuaris. 
 
PROPIETAT: L’Ajuntament de Barcelona com a titular del sòl del complex immobiliari serà 
l’Administració que subscriurà el contracte i exercirà la supervisió i control de l’execució de les 
prestacions contingudes en el mateix. Així mateix, serà a favor de l’Ajuntament de Barcelona a 
qui revertiran el projecte i les instal·lacions a la finalització del contracte per qualsevol causa.  
 
ADMINISTRACIONS i ENTITATS IMPLICADES: Administracions i entitats signatàries del 
Conveni de col·laboració per a la construcció del complex immobiliari d’equipaments.  
 
USUARIS: Les Administracions titulars de la gestió dels equipaments que integren el complex, 
o els organismes públics o privats en qui deleguin, seran els usuaris-consumidors de la 
climatització centralitzada (calor i fred), aigua calenta sanitària i energia elèctrica de socors. 
 
RESPONSABLE DEL CONTRACTE: Serà responsable de la supervisió i control del contracte 
l'Ajuntament de Barcelona.  
 
ENTITAT CONTRACTANT: REGESA serà l’entitat que impulsarà i tramitarà l’expedient de 
licitació d’acord amb la legislació de contractes del sector públic. Atès que serà l’Ajuntament qui 
subscriurà el contracte amb l’adjudicatari, la legislació aplicable serà la corresponent a 
l’Administració municipal. Així mateix, exercirà conjuntament amb l’Ajuntament de Barcelona la 
supervisió i control de l’execució del projecte i les obres de construcció del conjunt de la 
instal·lació fins a la seva posada en funcionament. 
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EMPRESA ADJUDICATÀRIA: Serà l’empresa que resulti guanyadora del procediment de 
licitació del Contracte de redacció de projecte, seguretat i salut, construcció i explotació del 
sistema centralitzat de producció de fred, calor i aigua calenta sanitària i electricitat de socors 
per al Complex d’Equipaments del Mercat del Guinardó de Barcelona.  
 
DIRECTOR DE PROJECTE: L’empresa adjudicatària designarà la persona física amb la 
titulació acadèmica i qualificació professional necessària per a redactar el projecte i dirigir les 
obres de construcció fins a la posada en funcionament de la Central de Producció i Xarxa de 
Distribució fins al punts frontera, d’acord amb la normativa tècnica vigent i amb el que estableixi 
el contracte. 
 
CAP D’OBRA: L’empresa adjudicatària designarà la persona física amb la titulació adequada i 
experiència suficient i amb presència permanent a l’obra per portar a terme les tasques que es 
descriuen en l’art. 13.2 del Plec de Prescripcions Tècniques. 
 
SUPERVISOR DE L’OBRA: REGESA exercirà juntament amb l'Ajuntament de Barcelona la 
supervisió i control del contracte en quant a la redacció del projecte i l'execució de l'obra fins a 
la seva posada en funcionament. Podrà designar una o més persones físiques, de la seva 
estructura o externes amb la formació més adequada per a l'exercici de les seves funcions, que 
inclouran la coordinació amb l’execució de l’obra principal, mitjançant i de comú acord amb la 
Direcció Integrada de l’obra principal.  
 
DIRECCIÓ INTEGRADA: Es refereix a l’obra principal del Complex d’Equipaments del Mercat 
del Guinardó i està formada per l’Arquitecte Tècnic i el Project Manager. La seva funció en 
quant al present contracte serà la de coordinar-se amb el Supervisor de l’Obra de la Central de 
Cogeneració, que serà l’interlocutor de l’adjudicatària, per tal que ambdues obres avancin 
ordenadament i segons els plannings respectius.  
 
COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT: El coordinador de seguretat i salut en el treball 
durant l’execució de l’obra, amb la titulació acadèmica i qualificació professional necessària per 
aprovar el pla de seguretat i salut a elaborar per l’adjudicatària de l’obra de la Central i Xarxa de 
distribució i Sub-estacions, serà la mateixa persona designada per REGESA a l’obra principal 
de l’edifici/complex. 
 
 
Article 3.- Objecte de la licitació 
 
L'objecte del present Plec regulador de la licitació és l'establiment de les condicions que regiran 
l'adjudicació del Contracte de redacció del projecte, seguretat i salut, construcció i la posterior 
explotació d'un sistema centralitzat de producció de fred, calor i aigua calenta sanitària i 
electricitat de socors per al complex immobiliari d'equipaments del Mercat del Guinardó de 
Barcelona. 
 
El contracte inclourà les prestacions que s'especifiquen en el Plec de Prescripcions Tècniques, 
i que aquí s'enumeren a títol enunciatiu: 
 
a) Redacció del Projecte executiu i l’Estudi de Seguretat i Salut de la Central de Producció 
d’Energia Tèrmica i Xarxes de distribució de calor i fred, així com de les Sub-estacions.  
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b) Execució total de les obres i instal·lacions de la Central de Producció d’Energia Tèrmica i 
Xarxes de distribució, direcció facultativa, coordinació de seguretat i salut, proves i posada en 
marxa de les obres, incloent les obres civils necessàries; i implementació de la Central, Xarxes 
de distribució i Sub-estacions. La construcció de les Sub-estacions formarà part de l’objecte del 
present contracte i seran executades per l’empresa adjudicatària, però el seu cost serà assumit 
per l’Entitat contractant. 
 
c) Redacció del Projecte executiu i l’Estudi de Seguretat i Salut de la Central de Producció 
d’Energia Elèctrica de Socors en règim ordinari 
 
d) Execució total de les obres i instal.lacions de la Central de Producció d’Energia Elèctrica de 
Socors, direcció facultativa, coordinació de seguretat i salut, proves i posada en marxa de les 
obres, incloent les obres civils necessàries; i implementació de la Central de producció. 
 
S’adjunta d’Annex 12 la Carta de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial de 
la Generalitat de Catalunya al respecte del subministrament de l’energia elèctrica de socors al 
Complex del Guinardó. 
 
La construcció i/o instal.lació de la xarxa de distribució d’energia elèctrica de socors fins als 
punts frontera així com els comptadors per a cada usuari, no formarà part de l’objecte del 
present contracte, doncs seran executades per l’empresa constructora de l’obra principal del 
Complex. Si formarà part de l’objecte del present contracte el manteniment del conjunt de les 
instal.lacions d’energia elèctrica de socors, incloses les xarxes de distribució i els comptadors, 
d’acord amb l’epígraf h) d’aquesta clàusula. 
 
c) Execució i/o subministrament de les obres complementàries, projectes, equips i altres costos 
derivats de la connexió de la instal·lació amb les companyies subministradores d'electricitat, 
aigua, gas i comunicacions, tant per a la compra i subministrament de serveis, com per a la 
venda d'energia elèctrica. 
 
d) Legalització de totes les obres, instal·lacions i activitats necessàries per a la posada en 
funcionament i explotació de la Central de Producció d’Energia Tèrmica, Xarxes de distribució, 
Sub-estacions i Central de producció d’energia elèctrica de Socors, incloent aquella específica 
per a la connexió de la xarxa i venda d'electricitat, amb aportació de la documentació tècnica, 
projectes i gestions administratives necessàries. 
 
e) Obtenció dels visats i pagament de les taxes, impostos, assegurances, avals, etc. que siguin 
necessaris per a l'engegada i explotació de la Central de Producció d’Energia Tèrmica, Xarxes 
de distribució, Sub-estacions i Central de producció d’energia elèctrica de Socors. 
 
f) Lliurament del projecte “As Build” i de la documentació tècnica completa sobre el disseny, 
construcció, engegada, operació, gestió i manteniment de la instal·lació i els seus equips, així 
com tota aquella documentació complementària qui sigui requerida per a la posada en marxa 
del Complex d’equipaments . 
 
g) Aportació de les garanties dels equips i del conjunt de la instal·lació durant el període de 
vigència del contracte.  
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h) Explotació i manteniment de totes les instal·lacions d'acord amb el disposat en el Plec de 
Prescripcions Tècniques, amb la prestació dels subministraments contractats d’electricitat, calor 
i fred i energia elèctrica de socors als usuaris i titulars dels futurs equipaments que conformen 
el complex immobiliari. 
 
i) La prestació del servei de distribució d'electricitat, calor i fred als usuaris dels equipaments 
inclourà un sistema d’informació que haurà de disposar d’una “interface web” permanentment 
que permeti als usuaris el control instantani i permanent i anàlisi dels seus consums energètics. 
Així mateix, s’inclourà un sistema d’informació al públic amb d’una pantalla de visualització 
actives, quina ubicació es determinarà dins el procés de construcció de l’obra. 
 
j) Les despeses i honoraris derivats de la seguretat i salut en el treball, així com la presència a 
l’obra d’un tècnic dels recursos preventius.  
 
 
Article 4.- Règim jurídic del contracte 
 
4.1 El contracte té naturalesa administrativa i constituirà la llei aplicable al mateix: 
 
a) Els drets i obligacions que per a cadascuna de les parts resultin dels documents del 
contracte, de l'oferta del contractista adjudicatari i de la normativa que a continuació s'enumera: 
 
b) El Plec de Condicions Administratives. 
 
c) El Plec de Prescripcions Tècniques. 
 
d) La Llei 30/2007 de Contractes del Sector Públic i les seves modificacions posteriors, 
específicament les establertes per la Llei 34/2010 i les normes que la desenvolupin. 
Subsidiàriament s'aplicaran la resta de normes del Dret Administratiu i, en defecte d'aquestes, 
els preceptes de Dret Privat aplicables a aquest contracte. 
 
e) La Llei 3/2007, de l’obra pública. 
 
f) La normativa tècnica específica que resulti d'aplicació a les obres, els equips i materials a 
instal·lar, així com a l'explotació i subministrament d'energia, en definitiva a la totalitat 
d'elements que configuren l'objecte del present contracte. 
 
4.2 Per a resoldre qualsevol discrepància que pogués sorgir de l'aplicació del contracte entre el 
contractista i l'Ajuntament de Barcelona o REGESA, les parts es sotmetran a la jurisdicció i 
competència dels Jutjats i Tribunals de l'ordre Contenciós-administratiu de la ciutat de 
Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur que els pogués correspondre. En cas d'empreses 
estrangeres, la mera presentació d’oferta s’entendrà com una declaració de sotmetiment a la 
jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per totes les incidències que 
directament o indirectament es derivessin del contracte, amb renúncia, si s'escau, al fur 
jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador. 
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4.3 Els Plecs de Condicions Administratives i Tècniques i els seus Annexos revestiran caràcter 
contractual. El contracte s'ajustarà al contingut dels Plecs, les clàusules dels quals es 
consideren part integrant del mateix. 
 
4.4 La presentació de proposicions implica l'acceptació incondicionada pels licitadors del 
contingut dels Plecs de Clàusules Administratives i de Prescripcions Tècniques i de la totalitat 
de la documentació que conforma la present licitació, sense excepció o reserva alguna. El 
desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes i d'altres documents contractuals 
de tota índole que puguin tenir aplicació en l'execució de la cosa pactada, no eximirà a 
l'adjudicatari de la seva obligació de complir-lo. 
 
 
Article 5.- Valor estimat del contracte 
 
5.1 L'import estimat de la inversió a realitzar en la construcció de la Planta de Generació de 
Fred i Calor, la Xarxa de distribució, incloent les partides que s’estableixen en l’epígraf 2.2 del 
Document Complementari 2 al Plec de Prescripcions Tècniques, ascendeix a la quantitat de 
1.806.014,97 € IVA no inclòs. Aquest import constitueix el valor estimat del contracte als 
efectes de l’art. 76 de la Llei de Contractes del Sector Públic, doncs aquesta inversió serà la 
que haurà de recuperar l’adjudicatari amb l’explotació de la central i el subministrament i venda 
de l’energia generada. 
 
5.2 No obstant l'anterior, les estimacions de cost assenyalades són merament indicatives. El 
volum d'inversió contractual a realitzar per l'adjudicatari serà el que realment resulti del projecte 
final de construcció aprovat per l'Entitat Contractant d'acord amb la proposició més avantatjosa. 
 
 
Article 6.- Contraprestació del Contracte 
 
6.1 La contraprestació per l'execució del contracte estarà constituïda pels preus de venda 
d'energia de calor i fred percebuts per l'adjudicatari pel subministrament d'energia tèrmica als 
usuaris del complex d'equipaments, pels preus obtinguts pel subministrament d’energia 
elèctrica de socors, així com els preus obtinguts per la venda de l'energia sobrant a la 
companyia elèctrica. 
 
6.2 Els preus de venda de l'energia (calor, fred, ACS) per als usuaris de l'edifici seran els que 
es continguin en la Proposta Tècnica i Econòmica presentada per l'adjudicatari i s'establiran per 
aplicació de la baixa ofertada per l’adjudicatari respecte a les tarifes per a les instal·lacions de 
Districlima aprovades per l’Ajuntament de Barcelona per al Districte 22@, de conformitat al 
previst a la l’Art. 19.2 del Plec de Prescripcions Tècniques. En els preus així determinats 
s’entendran inclosos els costos que es derivin del servei de manteniment i gestió completa de 
tot el sistema energètic fins als comptadors i sistemes de monitoratge i control que 
s'estableixin.  
 
En cap cas el preus de venda de l’energia podran superar les tarifes que l’Ajuntament aprova 
anualment per a la homogeneització dels preus a la ciutat de Barcelona. Els preus vigents 
actualment son els corresponents al mes gener de 2011, de la taula que s’acompanya com 
Annex 11.  
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6.3. L’Ajuntament de Barcelona aprovarà anualment els preus màxims de venda de calor i fred i 
els preus màxims de connexió que l’adjudicatari aplicarà als usuaris, per tal d’adaptar-los a 
l’evolució del mercat. L’adjudicatari aplicarà a aquestes tarifes el descompte corresponent a la 
seva oferta durant tota la vigència del contracte. 
 
6.4. Els usuaris tindran dret a les indemnitzacions previstes en aquest Plec per prestació 
deficient del servei per part de l’adjudicatari. 
 
6.5. El preu de venda de l’energia elèctrica de socors als Usuaris del Complex estarà format per 
un terme fix (peatge d’accés) que es facturarà mensualment; i un terme variable que es 
facturarà quan s’hagi produït un consum efectiu. En cada cas, el preus s’establiran d’acord amb 
el previst al “Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha del 
suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica”, respectant en cada moment 
les tarifes vigents establertes per la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri 
d’Indústria, Turisme i Comerç qui, d’acord amb l’art. 7.3 de l’ementat RD 485/2009, revisarà les 
tarifes semestralment. 
 
6.6. Els preus de venda de l'energia sobrant a la companyia elèctrica seran els establerts entre 
l’adjudicatari i la Companyia elèctrica que correspongui, d'acord amb les tarifes que resultin 
d'aplicació i amb total indemnitat de l’Entitat Contractant, l’Ajuntament de Barcelona i els 
Usuaris. 
 
6.7 El cost de construcció de les Sub-estacions, que serà assumit per l’Entitat Contractant, 
s’estableix en un màxim de 575.000 € més IVA, d’acord amb el previst al Projecte Bàsic.  
Aquest serà un preu fix i invariable, determinat a tant alçat i claus en mà. El pagament d’aquest 
import s’efectuarà contra la presentació de les corresponents factures diferenciades per a 
cadascuna de les Sub-estacions, als 150 dies del lliurament del conjunt de les obres i posada 
en funcionament a satisfacció de l’Entitat contractant.  
 
 
Article 7.- Existència de crèdit pressupostari 
 
El contracte no requereix inversió per part de l’Ajuntament de Barcelona pel que la previsió de 
crèdit pressupostari és de valor zero. 
 
 
Article 8.- Durada del Contracte 
 
La durada del contracte serà de 15 anys a comptar de la data de la seva formalització.  
Transcorregut el referit període, el projecte i les instal·lacions amb tot el que li sigui annex o 
complementari revertiran a l’Ajuntament de Barcelona. 
 
 
Article 9.- Procediment i forma d'adjudicació 
 
9.1 Les prestacions que conformen l'objecte del contracte el caracteritzen com un contracte 
mixt de serveis, obra i subministrament, en el qual la prestació principal o característica serà 
l'explotació del conjunt de la instal.lació per al subministrament d'energia als Usuaris dels 
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equipaments que conformen el complex immobiliari de l’Illa del Mercat del Guinardó, sent les 
prestacions d'obra i servei (disseny, construcció i manteniment de les instal·lacions) clarament 
subsidiàries de la principal. 
 
9.2 En conseqüència, l'adjudicació del present contracte es durà a terme per tramitació 
ordinària mitjançant procediment de concurs subjecte a regulació harmonitzada. 
 
 
Article 10.- Publicitat de la licitació 
 
10.1 La present licitació es publicarà mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Unió Europea 
(DOUE), en el Butlletí de l'Estat (BOE), en “El Periódico” i en el Perfil del Contractant de 
REGESA (www.regesa.cat). En tots els anuncis es farà constar la data d'enviament al DOUE. 
 
10.2 Les despeses derivades de la publicitat de la licitació seran a càrrec de l’adjudicatari. 
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CAPÍTOL II.- TRAMITACIÓ DE LA LICITACIÓ 
 
 
Article 11.- Documentació disponible per als Licitadors 
 
11.1 Des del dia de la publicació de l'anunci de licitació, els interessats podran obtenir la 
documentació de la licitació en el perfil del contractant de REGESA  www.regesa.cat  
 
11.2 La citada documentació inclourà els següents documents: 
 
- Plec de Clàusules administratives i els Annexos que l’acompanyen: 
 
Annex 1:  Declaració responsable 
Annex 2:  Aval tipus de garantia provisional 
Annex 3:  Assegurança de caució de garantia provisional 
Annex 4:  Criteris d'adjudicació 
Annex 5:  Aval tipus de garantia definitiva 
Annex 6:  Requisits dels Contractes d’assegurances 
Annex 7:  Fitxa 1 - Dades Obres i instal·lacions executades o gestionades amb potència≥0,5 

MWe portades a terme per l’empresa licitadora 
Annex 8:  Fitxa 2 - Dades Instal·lacions tèrmiques, elèctriques i d’eficiència energètica 

portades a terme pel Director de Projecte 
Annex 9:  Fitxes annexes a la memòria de la proposta tècnica (sobre 2) 
Annex 10:  Fitxes proposta econòmica (sobre 3) 
 
- Plec de Prescripcions Tècniques i els Annexos que l’acompanyen: 
 
Annex 1: Estudi de Viabilitat 
Annex 2: Projecte Bàsic 
Annex 3: Planning de l’obra del Complex d’Equipaments 
Annex 4. Mètode de càlcul d’emissions 
 
11.3 Els interessats podran efectuar qualsevol consulta formal sobre les característiques i el 
contingut de la documentació posada a la seva disposició, per escrit adreçat a l'Entitat 
Contractant, en el termini de 15 dies a comptar de la data de remissió al DOUE de l’anunci de 
la licitació. Conclòs aquest termini, l'Entitat Contractant respondrà totes les qüestions 
plantejades en una única nota informativa, que es publicarà en el Perfil del contractant 
www.regesa.cat, com a mínim 20 dies abans de la data límit per a la presentació d’ofertes.  
 
 
Article 12.- Condicions de capacitat dels licitadors 
 
12.1 Poden presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o 
estrangeres que tinguin capacitat plena d'obrar, que no es trobin en cap de les circumstàncies 
d'incursió en causa de prohibició de contractar expressades en l'article 49 de la LCSP, que 
acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional per a la realització de 
l'objecte del contracte, conforme al prescrit en la clàusula següent. Les empreses estrangeres 
no comunitàries hauran de complir, així mateix, amb el previst en l'article 44 de la LCSP. 
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12.2 Cada licitador només pot presentar una proposició, individualment o per estar vinculat a 
una altra empresa que hagi presentat un altre proposició. La contravenció d'aquesta norma 
produirà la desestimació de totes les proposicions presentades pel licitador. Així mateix, no 
podran concórrer en la licitació aquelles empreses que hagin participat en l'elaboració de les 
especificacions tècniques relatives al contracte, si aquesta participació pogués provocar 
restriccions en la lliure concurrència o suposar un tracte de privilegi en relació amb la resta de 
licitadors. 
 
12.3 Podran participar en la licitació agrupacions d'empreses fent constar en un document 
privat el compromís de constituir una unió temporal d'empreses en el qual s'indiquin: els noms i 
circumstàncies de les empreses que la constitueixen, la participació de cadascun d'ells i la 
designació d'un representant amb poders bastants per exercitar els drets i complir les 
obligacions que del contracte es derivin fins a la seva extinció, sense perjudici de l'existència de 
poders mancomunats en altres aspectes, assumint el compromís de constituir-se formalment 
en el cas de resultar adjudicatari.  
 
Igualment, de conformitat amb l'article 34 de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l'obra pública, serà 
necessari aportar la memòria establerta per la legislació reguladora de la unions temporals 
d'empreses en la qual ha d'indicar-se els mitjans concrets que cadascuna de les empreses 
preveu destinar, si escau, a l'execució del contracte, així com les raons econòmiques, 
empresarials o d'especialització tècnica o tecnològica justificatives de la constitució de la unió. 
No serà necessària la formalització en escriptura pública fins que no s'hagi efectuat 
l'adjudicació al seu favor. En cas que una agrupació d'empreses resultés adjudicatari, almenys 
la de major percentatge de participació dins de la unió d'empreses que la formen, haurà de 
complir els requisits per contractar. 
 
 
Article 13.- Requisits de solvència financera, tècnica i professional 
 
Els criteris específics de solvència tècnica, econòmica i financera que es detallen a continuació 
constitueixen aspectes d'obligat compliment per a les empreses licitadores. El no compliment 
de qualsevol dels criteris suposarà l'exclusió automàtica del procediment de licitació: 

- Haver obtingut una xifra de negoci superior a cinc milions d'euros en cadascun dels tres últims 
exercicis. En cas que el licitador sigui un conjunt d’empreses, aquest volum de negoci serà el 
que resulti del volum de cadascun dels accionistes, en el percentatge en que participin en 
l’empresa que licita. 
 
- Haver executat i explotat dues obres i instal·lacions similars a la d'aquest contracte que 
incloguin producció tèrmica i elèctrica simultània, amb una potència igual o superior a 0,5 MWe, 
en els tres últims anys. 
 
- Disposar d'un Director de Projecte de la instal·lació amb titulació d'enginyer amb competència 
per realitzar aquest tipus d'instal·lació, amb una experiència mínima de 5 anys en instal·lacions 
que incloguin producció tèrmica i elèctrica simultània i/o d'eficiència energètica, executades o 
gestionades amb una potència igual o superior a 0,5 MWe. 
 
La documentació acreditativa del compliment dels esmentats requisits de participació és la que 
s'indica en l'Article 17 (Contingut de les proposicions) del present Plec de Clàusules. 
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Article 14.- Garantia provisional 
 
14.1 Constituirà requisit necessari per concórrer a la present licitació acreditar la constitució 
prèvia d'una garantia provisional equivalent al 2% del valor estimat del contracte, establert en 
l’article 5 en 1.806.014 €, essent per tant l’import de la garantia de 36.120,30 € que es podrà 
prestar mitjançant aval o assegurança de caució, segons els models que s’acompanyen 
d’Annexos 2 i 3. L’esmentada garantia s’haurà de lliurar en el Dept. Jurídic de l’Entitat 
Contractant amb caràcter previ a la presentació de les proposicions per Registre.  
 
14.2 La garantia provisional podrà ser executada per l’Entitat Contractant com a conseqüència 
de l'incompliment de qualsevol obligació del licitador per la seva participació en el procediment 
de licitació, de la qual es pugui derivar un perjudici, avaluable o no econòmicament, per a 
l'adequada resolució del procediment d'adjudicació. Seran causes específiques d'execució de 
la garantia provisional l'incompliment per part del licitador de la seva obligació de mantenir les 
proposicions presentades fins a l'adjudicació, especialment la falta de formalització del 
contracte per qualsevol motiu del que sigui responsable i la no presentació de la certificació 
acreditativa d'estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social. 
 
14.3 La garantia provisional serà retornada als licitadors immediatament després de la 
formalització del contracte, excepte la corresponent a l’adjudicatari de la licitació a qui li serà 
retornada quan hagi dipositat la garantia definitiva.  
 
14.4 Les garanties aportades de forma individual o conjunta pels empresaris que formen part 
de les agrupacions o unions d'empresaris que es constitueixin temporalment, hauran de 
manifestar explícitament que garanteixen de forma solidària a les diferents empreses que 
conformen l'agrupació o unió d'empreses. 
 
 
Article 15.- Admissibilitat de variants  
 
15.1 Pel que fa al Projecte i al seu desenvolupament, s’admet que els licitadors presentin una 
oferta tècnica amb variants o millores respecte al Projecte Bàsic que s’adjunta al Plec de 
Prescripcions Tècniques. S’acceptaran variants o millores que puguin suposar reduccions en 
els preus, millores en l’eficiència i en la qualitat del servei. 
 
15.2 Les Ofertes presentades hauran d’acomplir com mínim amb allò exposat en el Plec de 
Prescripcions Tècniques i en els seus annexes, així com tenir en compte els següents punts: 
 
 

- Acomplir amb el subministrament de les demandes especificades, tant en Fase 1 – 
Estat Provisional com en Fase 2 – Estat Final. 

- Acomplir amb els valors d’emissions establerts en el Projecte Bàsic. 
- Respectar l’espai reservat per a la Central de Producció, Xarxa de Distribució i Sub-

estacions, que apareix en el Projecte Bàsic. 
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Article 16.- Presentació de les proposicions 
 
16.1 Les ofertes es referiran al conjunt de l'objecte de la present licitació i no s'admetran ofertes 
parcials. No obstant això, sí s'admetrà variants en l’oferta tècnica d’acord amb el previst a 
l’article anterior, sempre que les mateixes compleixin les condicions mínimes descrites en el 
Plec de Prescripcions Tècniques. 
 
16.2 Les ofertes es presentaran fins a les 13:00 h del dia que s'indiqui en l'anunci oficial 
publicat en el DOUE, BOE, DOGC, BOPB i en el Perfil del Contractant de l’Entitat Contractant a 
les oficines de REGESA, carrer Tàpies, 4 de Barcelona. No s’admetrà la presentació 
d’ofertes per correu. 
 
16.3 Les proposicions es presentaran en català o en castellà i tota la informació s'haurà de 
facilitar tant en paper imprès com en suport informàtic. En cas de discrepància entre les dades 
o la informació de cadascun dels suports, prevaldrà la documentació presentada en paper 
imprès. No s'acceptaran les que tinguin omissions, errors o esmenes que no permetin conèixer 
clarament les condicions per valorar l'oferta, ni es podrà subscriure cap proposició en 
participació conjunta amb altres licitadors si ja s'ha efectuat individualment. No s'acceptarà cap 
document manuscrit o amb omissions, errors, o correccions que no permetin conèixer 
clarament tot el que l’Entitat Contractant consideri fonamental per valorar les condicions de 
l'oferta o que incorri en els supòsits establerts per l'article 84 del Reglament General de la Llei 
de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Decret 1098/2001 (RGLCAP). 
 
16.4 La presentació de la proposició implica per part del licitador l'acceptació incondicionada 
del contingut dels Plecs administratiu i tècnic reguladors de la licitació i de tots els documents 
annexos, sense cap tipus d'excepció, així com la declaració responsable de reunir totes i 
cadascuna de les condicions exigides per contractar. Qualsevol excepció es tindrà per no 
posada. 
 
16.5 Les ofertes hauran de tenir una validesa de dotze mesos a comptar de la data d'obertura 
de les proposicions. 
 
16.6 Tots els licitadors hauran d'assenyalar, en el moment de presentar les seves propostes, un 
domicili, un telèfon, un fax, un correu electrònic i una persona de contacte per a les 
comunicacions i relacions que en general es derivin d'aquesta licitació o que de qualsevol 
manera puguin afectar al licitador. 
 
16.7 La totalitat del cost d'elaboració de la documentació per a la confecció de les ofertes que 
es presentin és a compte dels licitadors, que no podran reclamar cap compensació econòmica 
en cas de no resultar adjudicataris. 
 
16.8 La documentació presentada pels licitadors passarà a ser propietat de l'Ajuntament de 
Barcelona, que podrà conservar-la total o parcialment o retornar-la als licitadors no 
adjudicataris. 
 
16.9 Sense perjudici de la qual s'estableix en l'article 62 del RGLCAP, la retirada abans de 
l'adjudicació de la proposició presentada per un licitador determinarà la confiscació de la 
garantia provisional constituïda per aquell en els termes d'aquest Plec. 
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Article 17.- Contingut de les proposicions 
 
Les proposicions es presentaran en TRES SOBRES, tancats i signats pel licitador o per la 
persona que el representi, adreçats a la societat REGESA c/ Tàpies, núm. 4, CP 08001 
Barcelona. En cada sobre es farà constar el títol del contracte i el nom o raó social del licitador. 
El licitador haurà de presentar la documentació administrativa, mitjançant  fotocòpia, excepte la 
declaració responsable i la garantia provisional designades amb la lletra F) i G) de l’epígraf 17.1 
d’aquest Plec. 
 
17.1 SOBRE NÚM. 1, que portarà l'esment "DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA", haurà de 
contenir obligatòriament els documents següents: 
 
A) Designació de la persona de contacte, adreça, correu electrònic, telèfon i fax, per resoldre 
qualsevol aclariment respecte a la documentació aportada.  
 
B) Documentació acreditativa de la personalitat i capacitat del licitador: 
 
Per a les persones físiques (empresaris individuals i professionals), document nacional 
d'identitat (DNI), o document que el substitueixi, i el nombre d'identificació fiscal (NIF). 
 
Per a les persones jurídiques, escriptura de constitució i de modificacions, si escau, 
degudament inscrites en el Registre Mercantil i la targeta amb el NIF. Quan aquesta inscripció 
no sigui exigida per la legislació mercantil aplicable, s'aportarà l'escriptura o document de 
constitució, de modificació estatuts o acta fundacional, on constin les normes reguladores de 
l'activitat de l'empresa, inscrites, si escau, en el Registre oficial corresponent. 
 
Si l'empresari actua mitjançant representant o es tracta d'una persona jurídica, haurà d'aportar-
se: 
 
- Document públic d’apoderament, degudament inscrit en el Registre públic corresponent si la 
inscripció és legalment exigible.  
 
- DNI I NIF del representant i del signatari de la proposició econòmica. 
 
La capacitat d'obrar de les empreses no espanyoles d'Estats membres de la Comunitat 
Europea, o signataris de l'acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, s'ha d'acreditar mitjançant la 
inscripció en els registres procedents d'acord amb la legislació de l'Estat on estan establertes, o 
mitjançant la presentació d'una declaració jurada o d'una certificació en els termes que 
s'estableixin reglamentàriament, d'acord amb les disposicions comunitàries d'aplicació. 
 
La capacitat d'obrar de les empreses estrangeres no compreses en l'apartat anterior s'ha 
d'acreditar mitjançant informe expedit per la Missió Diplomàtica Permanent a Espanya de l'Estat 
corresponent o per l'Oficina Consular en l'àmbit de la qual radiqui el domicili de l'empresa en els 
termes que es disposa en l'article 61 de la LCSP. 
 
Podran presentar-se ofertes per unions o agrupacions d'empreses que es constitueixin 
temporalment a aquest efecte, sense que sigui necessària la seva formalització en escriptura 
pública fins que s'hagi efectuat l'adjudicació al seu favor. Aquestes empreses romandran 
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obligades solidàriament davant l’entitat contractant, i hauran de nomenar a un representant o 
apoderat de la unió amb facultats suficients per exercitar els drets i complir amb les obligacions 
que es derivessin del contracte fins a la seva extinció. En aquests supòsits, cadascuna de les 
components de la unió o agrupació d'empreses haurà d'acreditar la seva capacitat, personalitat, 
representació i solvència, sent obligatori indicar en document separats els noms i 
circumstàncies dels quals la subscriuen així com el percentatge de participació de cadascun 
d'ells. El licitador que formi part d'una agrupació o unió d'empreses que es constitueixi 
temporalment no podrà concórrer individualment en el mateix procediment o figurar en més 
d'una agrupació o unió d'empreses. 
 
C) Acreditació de la solvència tècnica i professional: 
 
- Acreditació de l'execució i exploració de dues obres o instal·lacions similars a la d'aquest 
contracte que incloguin producció tèrmica i elèctrica simultània, amb una potència igual o 
superior a 0,5 MWe, en els últims tres anys: Els licitadors hauran d'indicar les dades mínimes 
de potències, imports econòmics, dades i destinataris dels serveis energètics utilitzant com a 
model la Fitxa núm. 1 “Dades d'obres i instal·lacions executades amb potència ≥ 0,5 MWe” que 
figura en l'Annex 7 del present Plec.  
 
- Acreditació de la capacitació professional i experiència del Director de Projecte que 
s'assignarà a aquest contracte: Els licitadors hauran de presentar el seu Currículum Vitae, 
còpia del seu títol universitari, i les dades mínimes de les obres i instal·lacions tèrmiques 
elèctriques i/o d'eficiència energètica en les quals hagi participat com a Director de Projecte 
amb un límit de 5, mitjançant la complimentació de la Fitxa núm. 2 “Dades de les instal·lacions, 
tèrmiques, elèctriques i d'eficiència energètica” que figura en l'Annex 8 del present Plec. 
 
D) Acreditació de la solvència econòmica i financera:  
 
L'acreditació de la solvència econòmica i financera es realitzarà mitjançant l'aportació dels 
comptes anuals dels tres últims exercicis, inscrits en el Registre Mercantil o en el Registre 
Oficial que correspongui; així mateix hauran de presentar l'Informe de Gestió de l'últim exercici i 
el corresponent Informe d’Auditoria dipositats en el Registre Mercantil. Els empresaris no 
obligats a presentar els comptes en els registres oficials podran aportar, com a mitjà alternatiu 
d'acreditació, els llibres de comptabilitat degudament legalitzats. 
 
E) Registre Electrònic d'empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya. 
 
D'acord amb el que estableix la Disposició Transitòria del Decret 107/2005, de 31 de maig, de 
creació del Registre Electrònic d'empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya, els 
licitadors poden substituir el lliurament de la documentació que acredita els punts que 
s'assenyalen a continuació, per l'aportació d'un document en el qual apareguin impresos totes 
les dades que, en relació al licitador en concret, constin en la web del Registre de Licitadors, i 
que, en tot cas haurà d'incloure el següent: 
 
1 La personalitat jurídica 
2 Objecte social 
3 El pagament de l'Impost d'Activitats Econòmiques 
4 La representació 
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5 La declaració responsable de no trobar-se en cap circumstància de prohibició de contractar i 
de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.  
 
No serà vàlida, a aquests efectes, la mera aportació del certificat d'inscripció registral emès pel 
cap de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, sent 
indispensable aportar el document imprès on consti la documentació que s'ha presentat. Així 
mateix, haurà d'adjuntar-se la declaració responsable de la vigència de les dades que aquest 
document imprès inclou. 
 
Les empreses inscrites no han d'aportar la documentació que acredita: la personalitat jurídica, 
la capacitat d'obrar; la classificació empresarial, l'alta en l'Impost d'Activitats Econòmiques i el 
rebut de l'últim pagament, o si escau, la declaració d'estar exempt del seu pagament.  
 
F) Declaració responsable sobre prohibicions de contractar i compliment de les obligacions 
tributàries:  
 
Acreditació de no incórrer en les prohibicions per contractar amb l'Administració assenyalades 
en l'article 49 de la LCSP, la qual es pot realitzar mitjançant testimoni judicial o certificació 
administrativa, segons els casos, i quan aquest document no pugui ser expedit per l'autoritat 
competent podrà ser substituït per una declaració responsable atorgada davant autoritat 
administrativa, notari públic o organisme professional qualificat. S'adjunta Model assenyalat 
com a Annex 1. 
 
Aquesta declaració també haurà de contenir expressament el fet de trobar-se al corrent del 
compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les 
disposicions vigents. Quan es tracti d'una empresa pertanyent a un Estat membre de la Unió 
Europea i aquesta possibilitat estigués prevista en al legislació de l'Estat respectiu, l'esmentada 
certificació també es podrà substituir per una declaració responsable atorgada davant una 
autoritat judicial. 
 
En el cas d'empreses estrangeres d'Estats no membres de la Unió Europea, a més de la 
declaració anterior, haurien de justificar mitjançant certificació emès per la respectiva Missió 
Diplomàtica Permanent espanyola, que l'Estat del que provenen admet la participació 
d'empreses espanyoles en la contractació amb l'Administració i amb els ens, organismes o 
entitats del Sector Públic assimilables, de forma substancialment anàloga. 
 
G) Garantia Provisional: 
 
Resguard acreditatiu del dipòsit de la garantia provisional per l'import establert en l'article 14 del 
present Plec. Aquesta garantia podrà constituir-se, d'acord amb l'establert en els articles 91 i 84 
de la LCSP: 
 
- Mitjançant aval haurà de formalitzar-se segons l'aval tipus que figura a l'Annex 2 d'aquest 
Plec, i l'avalista haurà de complir els requisits legalment exigibles. 
 
- Per assegurança de caució, celebrada amb entitat asseguradora per operar en el ram de 
l’assegurança de caució. Aquesta assegurança s'haurà de formalitzar en la corresponent 
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pòlissa que es concretarà en una certificació, el Model tipus del que figura a l'Annex 3 d’aquest 
Plec, i l'avalista haurà de complir amb els requisits legalment exigibles. 
 
17.2 SOBRE NÚM. 2, que portarà l'esment "PROPOSTA TÈCNICA” haurà de contenir la 
documentació següent: 
 
1.- Memòria descriptiva de l’oferta (màxim 150 fulls) 
 
El contingut d’aquest document ha d’estar estructurat en els capítols que a continuació 
s’indiquen. 
 
Cadascun d’aquests capítols disposarà de la informació necessària que justifiqui com el 
licitador complirà amb els requisits exigits en el Plec de Prescripcions Tècniques i en els seus 
Annexes i oferirà les propostes als aspectes concrets que es sol·licitin en els mateixos, 
mitjançant els quals quedaria definit el sistema a desenvolupar.  
 
L’oferta haurà de disposar de la descripció de la instal·lació, tant de Fase 1 – Estat Provisional 
com de Fase 2 – Estat Final. 
 
1. Descripció del sistema 
 
a. Descripció i justificació de l’escenari de demanda considerat per al desenvolupament de la 

proposta. El licitador definirà un únic escenari de demanda que serà el suposat en l’estudi 
de viabilitat tècnica adjuntat al Plec de Prescripcions Tècniques com Annex 1. 

b. Característiques operatives del sistema, informació dels procediments d’operació 
d’arrencada, parada, emergència i funcionament normal; així com capacitat d’operació. 

c. Justificació del compliment de les normatives de soroll. 
d. Descripció del sistema de seguretat i procediments d’emergència, incloent detecció de fuites 

i especificant mesures de seguretat en cas de necessitat. 
e. Descripció del sistema de prestació d’assistència tècnica als Usuaris, així com els nivells de 

qualitat de servei assegurats. 
 
2. Energies consumides / generades 
 
3. Equips/sistemes 
 
a. Descripció de la Central i el seu diagrama funcional. S’haurà de fer una especial menció als 

següents aspectes: 
i. Potencies instal·lades en les diferents tecnologies i previsió de l’evolució temporal i 

capacitat d’ampliació del sistema, en el cas que sigui necessari; 
ii. Definició i justificació de l’eficiència energètica del conjunt del Projecte i balanços 

energètics previstos; 
iii. Definició i justificació de les emissions directes del sistema, així com el balanç final 

de les emissions. Haurà de justificar-se el compliment dels valors establerts en e el 
projecte bàsic segons el Mètode de càlcul d’emissions que s’adjunta com Annex 4 al 
Plec de Prescripcions Tècniques. 

 
b. Descripció de la Xarxa de distribució de Calor i Fred tenint en compte els recorreguts 

marcats en la documentació gràfica adjunta: 
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i. Proposta de càlcul i disseny de la Xarxa de distribució de Calor i Fred. 
ii. Descripció de les canonades principals del sistema sobre plànol a escala adequada 

per una correcta interpretació, indicant les dimensions; 
iii. Tipus i característiques dels materials escollits per a les canonades, l’aïllament 

tèrmic, els accessoris i el tipus de juntes previstes 
iv. Mètode d’instal·lació de les canonades 
v. Localització i característiques dels diferents sistemes de regulació i control a 

implantar 
vi. Descripció de qualsevol altre element considerat necessari per al funcionament del 

sistema. 
 
c. Descripció de les Sub-estacions a implantar als espais de cadascun dels Usuaris. 
 
4. Descripció de la producció d’energia elèctrica de socors 
 
5. Mitjans humans i materials 
 
Els mitjans humans i materials hauran de ser definits pels licitadors mitjançant sengles 
organigrames que indiquin el número i qualificació del personal destinat: 
 

i.  Durant l’execució de les obres. 
ii.  Durant l’explotació del servei. 

 
6. Esquemes de principi 
 
7. Esquemes i plànols detallats 
 
En les infrastructures globals a subministrar en l’àmbit d’aquest concurs, estaran inclosos els 
equipaments i instal·lacions, des de la producció de calor i fred fins a l’entrada dels circuits 
secundaris dels usuaris, així com la producció d’energia elèctrica de socors. 
 
A més a més, el Licitador haurà d’adjuntar en aquest punt les fitxes que s’adjunten a Annex 9 
d’aquest Plec: 
 
FA1 – Combustible 
FA2 – Transmissor energia tèrmica 
FA3 – Energies 
FA4 – Calor útil 
FA5 – Tecnologia i equips 
FA6 – Eficiència 
FA7 – Emissions de CO2 
FA8 – Especificacions del projecte tècnic. 
 
2.- Resum Executiu en forma de memòria (màxim 15 fulls) 
 
S’incorporaran al Resum Executiu les dades tècniques més rellevants de configuració i 
descripció de l’oferta tècnica que permetin entendre i avaluar la proposta de forma resumida i 
entenedora.  
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3. – Proposta d’integració estructural del sistema escollit 

 
Descripció i justificació de la integració estructural i amb l’entorn de la proposició, tenint en 
compte l’espai previst per a ubicar els equips, la xarxa de distribució i les Sub-estacions, 
segons el que s’indica en la documentació gràfica adjunta. 
 
Els Licitadors hauran de presentar la següent documentació: 
 
a) Memòria descriptiva 
b) Plànols amb l’afectació visual (plantes i alçats); 
c) Estudi de càrregues i estudi de la secció. 
 
4.– Diagrama d’organització de l’obra 
 
L’oferta presentada pel Licitador haurà d’incloure la proposta de Diagrama d’organització de 
l’obra a realitzar detallant el següent: 
 
1. Fases: 

a. Fases de l’obra (tasques i activitats) 
b. Organització i equip tècnic complert que es pretén assignar 
c. Recursos destinats (materials i personals) 
d. Camí crític d’aquestes 

 
2. Activitats: 

a. Calendari 
b. Tasques claus 
c. Vinculació entre tasques claus 
d. Xarxa d’interaccions 
e. Precedències entre tasques 
f. Camí crític d’aquestes 

 
5. – Propostes addicionals per millora dels serveis 
 
L’oferta haurà d’incloure el model de contracte i factura pels usuaris, i podrà incloure una 
proposta de serveis addicionals pels usuaris en relació a la prestació del servei, respecte als 
previstos en el Plec de Prescripcions Tècniques i els seus annexes, degudament justificats, 
com per exemple diagnòstics periòdics de l’estat de les instal·lacions pròpies de cada usuari 
(Sub-estacions), servei de finançament per tercers per facilitar canvis d’equips i instal·lacions, 
serveis d’assessorament als usuaris en bones pràctiques de consum d’energia, etc.  
 
6. – Pla de manteniment 
 
Memòria explicativa amb la descripció general dels sistemes operacionals i de manteniment de 
la Central de Producció, de la Xarxa de distribució de Calor i Fred i de les Sub-estacions. 
 
En particular s’haurà de descriure: 
 
a) El sistema centralitzat d’operació del sistema 
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b) Concepció general del pla de manteniment  
 
7.- Propostes sobre eines d’informació i mecanismes d’atenció als usuaris i al públic 
 
L’oferta haurà d’incloure: 
 
a) Memòria descriptiva de les eines d’informació i mecanismes d’atenció als USUARIS 

(telemesura, simplificat en la lectura de els factures, telèfon d’atenció, e-mail, pàgina web, 
etc.), comprometent-se en tot moment de donar un òptim servei d’atenció i informació; 

 
b) Memòria descriptiva de les eines d’informació i mecanismes d’atenció al públic 

(monitorització de la central de producció energètica amb informació instantània, etc.), 
comprometent-se en tot moment de donar un òptim servei d’atenció i informació. 

 
c) Model de contracte de subministrament energètic amb els Usuaris, inclourà com a servei 

independent el subministrament d’energia elèctrica de socors.  
 
d) Model de la factura mensual del servei energètic als Usuaris detallant els següents 

conceptes: 
 
- Preu de connexió, es factura en funció del kW/any contractats 
- Preu de subministrament, correspon als termes fix i variable, es factura en funció dels kWh 

consumits mensualment. 
- Descompte per subministrament deficient (si s’escau)  
- Emissions de CO2 estalviades mensualment 
- Consum històric dels darrers 12 mesos 
- Preu del consum d’energia elèctrica de socors, en el cas que s’hagi utilitzat el servei en el mes 

corresponent. 
 
De forma addicional, la factura incorporarà un espai en el que l’adjudicatari haurà d’incloure les 
recomanacions per aconseguir un major grau d’eficiència en l’ús de la instal.lació per cada 
Usuari, i indicarà el volum d’energia subministrada el mes anterior a tots els usuaris connectats 
al sistema, així com el volum anual de Co2 estalviat gràcies al sistema de trigeneració. 
 
8. – Accés a la informació de les dades d’explotació 
 
Memòria descriptiva amb el model d’informació a la que es donarà accés a les dades de 
l’explotació. 
 
9. – Transparència en el treball i explotació 
 
Memòria descriptiva del grau de transparència en el treball (accés al llibre de manteniment i/o 
incidències, registres de reparacions, inventaris i procediments tècnics, etc.) i en l’explotació 
(visites guiades, publicacions, etc.) de la Central, les Xarxes de Distribució i les Sub-estacions. 
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10.- Pla de Negoci 
 
Els licitadors hauran de presentar el balanç i el compte de resultats anuals que es preveu per a 
tota la durada del contracte. La informació presentada haurà de tenir un nivell de detall suficient 
i seguirà el model que s’adjunta com Annex 1 del Plec de Prescripcions Tècniques. 
 
S’hauran d’incorporar degudament complimentades les fitxes que s’adjunten en l’Annex 10 del 
present Plec: 
 
FD-1 Balanç econòmic 
FD-2 Dades econòmiques 
 
17.3 SOBRE NÚM. 3, que portarà l'esment "PROPOSTA ECONÒMICA” amb haurà de 
contenir la documentació següent: 
 
Per tal de formalitzar la proposta econòmica, haurà de presentar-se una declaració ajustada al 
Model d’oferta econòmica que s’adjunta d’Annex 13. 
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CAPITOL III.- ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
 
 
Article 18.- Criteris d'Adjudicació 
 
18.1 Els criteris d'adjudicació del present procediment són els que figuren a continuació, essent 
resumits en l'Annex 4 que s'acompanya al present Plec. 
 
18.2 L'adjudicació s'atorgarà a la proposició que obtingui la major puntuació d'entre totes 
aquelles proposicions admeses. No obstant l'anterior, l’entitat contractant podrà, quan no 
s'aconsegueixi la puntuació mínima de 36 punts per ser adjudicatari, rebutjar igualment totes 
les ofertes i declarar deserta la licitació. 
 
18.3 A l'efecte de valoració de les ofertes, la Mesa de contractació podrà demanar els 
aclariments i informes tècnics que consideri convenients. 
 
 
A.- PROPOSTA TÈCNICA       fins a 25 punts 
 
A.1 Memòria detallada (màxim 150 folis) 
Es valorarà amb un màxim de 10 punts el contingut de la proposta que compleixi o millori els 
requisits del Plec de Prescripcions Tècniques aportant el major grau d’eficiència energètica i 
que suposi menys afectació i emissions, millors solucions en la gestió i explotació del Projecte  
amb la millor justificació tècnica i econòmica.  
 
A.2 Resum Executiu en forma de memòria (màxim 15 folis) 
Es valorarà amb un màxim de 10 punts aquell resum que incorpori l’explicació de la proposta 
de forma més detallada, justificada tècnicament i econòmicament i de forma més entenedora. 
 
A.3 Proposta d'integració estructural del sistema triat 
Es valorarà amb un màxim de 5 punts la proposta que s’adapti millor a l’espai reservat en el 
Projecte Bàsic per a ubicar els equips de producció, xarxa de distribució i Sub-estacions, o que 
millori la solució presentada, que suposi la menor afectació visual i estructural en l’edifici del 
complex. 
 
B.- ASPECTES COMPLEMENTARIS AL PROJECTE    fins a 14 punts 
 
B.1 Proposta de diagrama d'organització de l'obra 
Es valorarà amb un màxim de 6 punts a la proposta que contingui un Diagrama d’organització 
d’obra detallat, incloent tasques claus, la vinculació entre tasques i el camí crític d’aquestes, les 
activitats i els recursos destinats (humans i materials) que millor garanteixin el compliment dels 
terminis previstos (Fase 1 i Fase 2) per a la posada en funcionament de les instal·lacions. 
 
B.2 Propostes addicionals per millora dels serveis 
Es valorarà amb un màxim de 4 punts la proposta que, d’acord a les exigències mínimes dels 
Plecs reguladors de la licitació, presenti millores alternatives o addicionals en relació a la 
prestació dels serveis degudament justificats (contractació amb els usuaris, facturació, 
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suggeriments i millores per l’estalvi energètic, recomanacions de racionalització i temps d’ús de 
l’energia per millora del rendiment global del sistema, etc.).  
 
 
B.3 Proposta de Pla de Manteniment 
Es valorarà amb un màxim de 4 punts la proposta que presenti el programa de manteniment 
que, de manera detallada i entenedora, millor justifiqui les activitats, periodicitats, mitjans 
humans i materials a disposició, etc., que garanteixin el manteniment del Projecte i els serveis 
als Usuaris amb la mínima afectació al seu funcionament quotidià.   
 
C.- ASPECTES D'INFORMACIÓ I DIVULGACIÓ    fins a 10 punts 
 
C.1 Propostes sobre eines d'informació i mecanismes d'atenció als usuaris i al públic 
Es valorarà amb un màxim de 4 punts la proposta que contingui un major número d’eines 
d’informació i mecanismes d’atenció als Usuaris i al Públic, i que presenti una disseny 
d’informació per visualitzar en les pantalles més atractiva i entenedora per al públic. 
 
C.2 Accés a la informació de les dades d'explotació 
Es valorarà amb un màxim de 3 punts la proposta que presenti els models d’informació als 
Usuaris, amb major transparència i facilitat d’utilització. Es valorarà l’accés a la informació 
sobre consums, cost dels serveis, eficiència, manteniment, etc, a través de mitjans informàtics 
de caràcter permanent (interface web) que resultin més senzills i entenedors per als Usuaris 
aportant el més alt grau d’informació. 
 
C.3 Transparència en el treball i explotació 
Es valorarà amb un màxim de 3 punts a la proposta que ofereixi un més alt grau de 
transparència en el prestació del servei i l’explotació de les instal·lacions (accés al llibre de 
manteniment, registres de reparacions, inventaris i procediments tècnics de control i supervisió 
de les instal·lacions, etc.) i en l’explotació i divulgació de la planta de producció i distribució 
energètica (visites guiades, publicacions, etc.) 
 
D.- OFERTA ECONÒMICA       fins a 40 punts 
 
D.1 Preus de venda de l'energia (descompte respecte a tarifa màxima) 
S’atorgarà una puntuació màxima a la proposta econòmica que presenti el major percentatge 
de descompte en els preus de venda d’energia pels següents conceptes: 
 

- Drets de connexió a la Xarxa fins a un màxim de 10 punts 
- Tarifa Terme Fix  fins a un màxim de 15 punts 
- Tarifa Terme Variable  fins a un màxim de 15 punts 

 
Com es pot veure en les taules que hauran de complimentar-se en el Model d’Oferta de l’art. 
17.3 d’aquest Plec, el descompte serà igual per a totes les variables incloses en els tres 
conceptes a dalt indicats. 
 
Les propostes es valoraran utilitzant una gràfica lineal, agafant com a referència la valoració 
mínima d’1 punt per aquelles propostes presentades amb valors de venta d’energia iguals als 
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valors de les Tarifes aprovades per l’Ajuntament de Barcelona; i la valoració màxima segons la 
proposta que justifiqui el major descompte respecte al valor de referència. 
 
21.4 Es consideraran ofertes presumptament desproporcionades o anormals aquelles que 
presentin uns preus de venda d'energia inferiors en un 10 % a la mitjana de les ofertes, en 
cadascun dels termes o conceptes (connexió, fred, calor, terme fix, terme variable, en curta 
durada o llarga durada). Quan un sòl dels conceptes incorri o superi el límit de la temeritat, el 
conjunt de l’oferta es considerarà  desproporcionada o anormal.  
 
E.- MILLORES DEL SISTEMA       fins a 11 punts 
 
E.1 Temps de resposta del manteniment correctiu d’Avaries Urgents (en hores) fins a un màxim 
de 6 punts. 
 
E.2 Temps de resposta del manteniment correctiu d’Avaries No Urgents (en hores) fins a un 
màxim de 5 punts. 
 
S’Incorporarà a la proposta un Pla d’Acció en cas d’avaria amb la justificació tècnica i 
d’aportació de mitjans humans i materials que garanteixi l’acompliment dels terminis ofertats en 
un i altre cas, provocant les mínimes afectacions al funcionament quotidià del Usuaris.  
 
PUNTUACIÓ TOTAL        FINS A 100 PUNTS 
 
 
Article 19.- Mesa de Contractació 
  
La Mesa de contractació estarà integrada pels següents membres, o persones en qui deleguin. 
 
President:  
L’Alcalde de l’Ajuntament de Barcelona  
 
Vocals:  
- Director/a Técnica de Manteniment i Pla de Locals de Ajuntament de Barcelona. 
- Cap de Manteniment i Pla de Locals de l’Ajuntament de Barcelona. 
- Director/a de l’Agència Local d’Energia de Barcelona. 
- Conseller/a Delegat de REGESA.  
- Director/a Tècnic de REGESA. 
- Director/a d’Armengol Enginyers. 
 
Secretari: Director/a Jurídic de REGESA. 
 
El President de la Mesa de contractació podrà convidar a totes aquelles persones que consideri 
oportú. 
 
 
Article 20.- Qualificació de la documentació administrativa 
 
21.1 Finalitzat el termini establert per a la presentació de proposicions, es procedirà a l'obertura 
del SOBRE NÚM. 1 de les proposicions rebudes dins de termini, a l'efecte de verificar que 
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continguin la documentació a la qual es refereix l'article 130 de la LCSP, així com la 
documentació exigida en el present Plec i de qualificar la validesa formal de la mateixa.  
 
21.2 Seguidament, si és necessari, es comunicarà als licitadors, mitjançant qualsevol mitjà que 
permeti tenir constància de la seva recepció pels interessats, l'existència de defectes o 
omissions esmenables, concedint-se un termini a l'efecte que puguin presentar l'oportuna 
esmena. Aquest termini no podrà ser en cap cas superior a 3 dies hàbils a comptar de la data 
de la referida comunicació. Es consideraran no esmenables els defectes consistents en la falta 
dels requisits exigits i esmenables aquells que facin referència a la mera falta d'acreditació dels 
mateixos. Procedirà la no admissió i l'exclusió del procediment de licitació a aquells licitadors la 
documentació dels quals contingui defectes substancials o deficiències materials no 
esmenades o que no procedeixin a l'esmena dels mateixos en el termini atorgat.  
 
21.3 Al marge de l'esmena a la qual es refereix l'apartat anterior, la Mesa de contractació, a 
l'efecte de completar l'acreditació de la solvència dels licitadors, podrà sol·licitar d'aquests els 
aclariments que estimi oportunes sobre els certificats i documents presentats o requerir-los per 
a la presentació d'altres complementaris, requeriment que haurà de ser emplenat davant la 
Mesa de contractació en el termini màxim de 5 dies hàbils. 
 
21.4 Serà causa d'exclusió del procediment de licitació la falta de presentació d'algun dels 
documents que hagin d'incloure's en el sobre nombre 1, tret que sigui considerada esmenable 
per la Mesa de contractació. 
 
 
Article 21.- Obertura, examen de les ofertes i proposta d’adjudicació 
 
21.1 La Mesa de contractació, en el lloc, data i hora assenyalada a aquest efecte a l'anunci 
corresponent, en acte públic, donarà a conèixer els empresaris admesos a la licitació, els 
exclosos i la causa d'exclusió del procediment de licitació, procedint-se també en aquest acte 
públic a l'obertura de les PROPOSTES TÉCNIQUES incloses en el SOBRE NÚM. 2. Les 
proposicions que corresponguin a empresaris exclosos de la licitació quedaran fora del 
procediment d'adjudicació i els sobres que les continguin no s'obriran. 
 
Abans de l'obertura de la primera Proposta Tècnica es convidarà als licitadors assistents a que 
manifestin els dubtes que se'ls presenti o demanin les explicacions que estimin necessàries, 
procedint-se per la Mesa de contractació als aclariments i respostes oportunes, però sense que 
en aquest moment la Taula pugui fer-se càrrec de documents que no hagin estat presentats 
durant el termini d'admissió d'ofertes, o el de correcció o esmena de defectes o omissions. Una 
vegada oberta les Propostes Tècniques i comprovada la documentació incorporada per 
cadascuna d'elles, l'Òrgan de Contractació indicarà aquelles ofertes que hauran de ser 
excloses per no ajustar-se a les bases exposades en aquest Plec. 
 
21.3 En la data, hora i lloc establerta a aquest efecte a l’anunci corresponent, en acte públic, la 
Mesa de Contractació procedirà a l’obertura de les PROPOSTES ECONÒMIQUES incloses al 
SOBRE NÚM. 3. En aquest acte la Mesa donarà a conèixer al ponderació assignada a 
cadascuna de les ofertes tècniques admeses. 
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Si alguna oferta econòmica no guardés concordança amb la documentació examinada i 
admesa, excedís del pressupost base de licitació, variés substancialment el model establert o 
comportés un error manifest en l’import de la proposició, o existís reconeixement per part del 
licitador de que conté error o inconsistència que la facin inviable, serà rebutjada per la Mesa 
mitjançant resolució motivada. 
 
21.4 La Mesa de contractació classificarà les proposicions admeses i no considerades 
desproporcionades o anormals per ordre decreixent, atenent als criteris d'adjudicació i 
procedirà a elevar a l'òrgan de contractació la proposta d'adjudicació motivada o, si escau, la de 
declarar la renúncia a la celebració del contracte o el desistiment del procediment d'adjudicació. 
 
Si de l'aplicació d'aquests criteris s'identifica una determinada proposició com a anormal o 
desproporcionada, la Mesa de contractació sol·licitarà als licitadors afectats, per escrit, la 
informació i les justificacions que consideri oportunes en relació als diferents components de la 
seva proposició, que haurà de remetre en el termini de 5 dies hàbils. Una vegada rebuda la 
informació i les justificacions sol·licitades, la Mesa de contractació acordarà l'acceptació o 
rebuig de la proposició a l'efecte de considerar-la susceptible de resultar adjudicatària. 
 
21.5 La proposta d'adjudicació raonada, que serà elevada a l'Òrgan de Contractació 
acompanyada per les actes de les seves reunions, de les documentació generada per les 
seves actuacions i, si escau, dels informes emesos, no crearà dret algun a favor del licitador 
proposat davant l’Entitat Contractant, mentre que no es dicti la resolució d'adjudicació. 
 
 
Article 22.- Adjudicació del contracte 
 
22.1 L'adjudicació haurà de produir-se en el termini de dos (2) mesos a comptar de l'endemà al 
dia d'obertura de les proposicions. Si existissin ofertes anormals o desproporcionades, aquest 
termini podrà augmentar-se en 15 dies per poder realitzar els tràmits pertinents. 
 
22.2 L'Òrgan de Contractació requerirà al licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament 
més avantatjosa per a que en el termini de 10 dies hàbils, a comptar del següent en que hagi 
rebut el requeriment, presenti la següent documentació, que haurà de ser original o 
compulsada notarialment quan s’hagués presentat anteriorment per fotocòpia: 
 
- Certificació positiva expedida per l'òrgan competent de trobar-se al corrent en el compliment 
de les obligacions tributàries amb l'Administració Tributària, a l'efecte de l'article 43 de la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
 
- Certificació positiva expedida per l'òrgan competent de la Seguretat Social de trobar-se al 
corrent en el compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social. 
 
- Original o còpia compulsada de l'alta en l'Impost d'Activitats Econòmiques, en l'epígraf 
corresponent a fi del contracte i últim rebut, sempre que exerciti activitats subjectes i no 
exemptes a l'esmentat impost. 
 
- Documentació acreditativa de la constitució de la garantia definitiva. 
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- Altres documents acreditatius de la seva aptitud per contractar o de l'efectiva disposició dels 
mitjans que s'hagués compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte que li reclami 
l’Entitat contractant. 
 
De no complimentar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà que 
el licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se en aquest cas a la incautació de la garantia 
provisional. Consecutivament es procedirà a sol·licitar la mateixa documentació al licitador 
següent, per l’ordre que hagin quedat classificades les ofertes.  
 
22.3 L’òrgan de contractació adjudicarà el contracte dins els 5 dies hàbils següents a la 
recepció de la documentació.  L’adjudicació es produirà mitjançant resolució motivada que 
notificarà a tots els licitadors i la publicarà en el Perfil del Contractant de l’Entitat contractant, 
amb indicació del termini en què ha de procedir-se a la formalització del contracte. En cap cas 
aquest termini de formalització podrà ser inferior a 15 dies hàbils a comptar del dia següent al  
que es remeti la notificació de l'adjudicació als licitadors, segons l’art. 140.3 de la LCSP. 
 
 
Article 23.- Formalització del contracte 
 
23.1 L’adjudicatari estarà obligat a formalitzar el contracte per escrit en document administratiu 
en el termini màxim de 5 dies a comptar del següent a aquell en què hagués rebut el 
requeriment a aquest efecte, una vegada transcorreguts de 15 dies al que es refereix l'article 
140.3 de la LCSP, sense que s’hagi interposat recurs que porti aparellada la suspensió de la 
formalització del contracte. 
 
El contracte podrà elevar-se a escriptura pública quan així ho sol·liciti l’adjudicatari, essent al 
seu càrrec les despeses de l'atorgament de la mateixa, inclosos els tributs estatals, autonòmics 
i locals que siguin procedents.  
 
23.2 La formalització del contracte es publicarà en el DOUE en el BOE i en el Perfil del 
Contractant de l’Entitat contractant amb indicació de la data en què va ser remès al DOUE.  
 
 
Article 24.- Garantia definitiva i despeses exigibles a l'adjudicatari 
 
24.1 L'Adjudicatari haurà de constituir a favor de l’Ajuntament de Barcelona una garantia 
definitiva en qualsevol de les formes legalment previstes i d'acord amb els models que 
s'adjunten com a Annex 5, equivalent al 4% del cost  de les obres de la Central i la Xarxa de 
distribució fins als punts frontera, estimat en 1.806.014,97 €, essent per tant l’import de la 
garantia de 72.240,60 €.  
 
24.2 Així mateix, un cop finalitzada la construcció de la Central i de la Xarxa troncal, 
l'adjudicatari haurà de constituir una garantia definitiva relativa a la prestació del servei. 
Aquesta es calcularà d'acord amb el Pla de Negoci presentat per l’adjudicatari per aplicació 
d’un 4% del volum de negoci anual corresponent a la facturació de l'any 10. Aquesta garantia 
serà objecte de revisió cada 5 anys. Aquesta garantia es constituirà a favor de l’Ajuntament de 
Barcelona, per qualsevol de les formes legalment previstes, en el termini de 15 dies a comptar 
des de la data del requeriment realitzat a l’efecte per l’Entitat contractant.  
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24.3 L’Adjudicatari haurà de fer-se càrrec de les despeses i taxes derivades dels anuncis de 
licitació en diaris oficials, premsa i altres mitjans de difusió, així com les despeses de la 
formalització del contracte i uns altres exigibles, d'acord amb la normativa en vigor, i en la 
forma i quantia que aquesta determini. En cas contrari, l’Entitat contractant procedirà a 
l'execució de la garantia provisional en la quantia que correspongui. 
 
24.4 Si escau, l’adjudicatari estarà obligat a fer-se càrrec de les despeses relatives a la 
instal·lació dels cartells indicadors de les obres que s'executin, en els quals hauran de figurar 
els anagrames de les Administracions o entitats que se li indiquin. 
 
 
Article 25.- Cancel·lació de garanties 
 
25.1 Un cop adjudicat el contracte, l’Entitat Contractant procedirà a retornar les garanties 
provisionals presentades per la resta de licitadors d'acord amb el previst en l'art. 91 de la LCSP. 
 
25.2 La garantia definitiva definida a l’Art. 24.1 relativa a les obres de construcció del conjunt de 
la instal·lació serà retornada a l’adjudicatari un cop es formalitzi la recepció de les obres i es 
verifiqui la seva posada en funcionament sense incidències. 
 
25.3 La garantia definitiva definida a l’art. 24.2 relativa a la prestació del servei serà retornada a 
l’adjudicatari en el termini de sis mesos des de la finalització del contracte. 
 
 
Article 26.- Pòlisses d'assegurances 
 
L’adjudicatari contractarà i mantindrà a la seva costa les pòlisses d'assegurances següents, 
amb les característiques que es contemplen en l'Annex 6 del present Plec:  
 
a. Assegurança de responsabilitat civil professional en relació amb la redacció del projecte. 
b. Assegurança de responsabilitat civil professional relativa a la construcció, muntatge i 
explotació del projecte. 
c. Assegurança de béns en relació amb la construcció del projecte 
d. Assegurança de béns en relació amb l'explotació del projecte. 
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CAPÍTOL IV.- EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
 
Article 27.- Termini de redacció del Projecte  
 
El termini màxim per a la redacció del projecte executiu de la CENTRAL i la XARXA DE 
DISTRIBUCIÓ serà de 3 mesos a comptar des de la data de formalització del contracte. 
 
 
Article 28.- Termini d’execució de les obres i posada en funcionament 
 
28.1 La construcció de les obres integrants del projecte per part de l'adjudicatari es 
desenvoluparà d'acord amb les següents previsions temporals: 
 
D’acord amb el previst a l’Article 5.2 del Plec de Prescripcions Tècniques, està prevista la 
posada en funcionament del Complex d’Equipaments en dues fases: 
 
Fase 1: La posada en funcionament del Mercat Municipal, la Superfície comercial i Aparcament 
soterrani està prevista per al mes de juny de 2012. En conseqüència, el termini màxim per a la 
posada en funcionament dels equips necessaris de climatització, aigua calenta sanitària i 
electricitat de socors, tal com es descriuen a l’Article 5.2 del Plec de Prescripcions Tècniques, i 
amb les legalitzacions oportunes, s’estableix com a màxim en el mes de abril de 2012, per tal 
que puguin realitzar-se les proves oportunes.  
 
Fase 2: El termini màxim per a l'execució de les obres de construcció de la Central i de la 
Xarxa de Distribució i les Sub-estacions i la seva posada en funcionament serà com a màxim 
fins el mes d’abril de 2013, tenint en compte que la prestació del servei als Usuaris s'iniciarà en 
el moment que entrin en servei els edificis, prevista pel juny de 2013. Independentment 
d'aquest termini, l'execució de la Xarxa Troncal es realitzarà supeditant-se a l'evolució de 
l'edificació del conjunt immobiliari d'equipaments. Els terminis d'edificació de l'edifici queden 
recollits en el Plec de Prescripcions Tècniques. En tot cas, a 30 d’abril de 2013, haurà d'haver-
se implantat el conjunt de la instal·lació i haver efectuar les proves oportunes, per a que estigui 
en disposició de donar servei als Usuaris. 
 
El termini pactat per a l'execució de l'obra no tindrà modificacions, ni s'admetran altres motius 
de pròrroga que els expressament assenyalats en els casos següents: 
 
a) Força major, d'acord amb la definició legal i interpretació jurisprudencial de la mateixa. 
b) Augment de l'obra encarregada, en proporció a l'esmentat augment, i sempre que 

aquest sigui superior a un 10% del pressupost. 
c) Paralització de l'obra per mancar a REGESA les llicències i permisos administratius o 

per resultar aquests anul·lats o suspesos. 
d) Per retards provocats per la introducció de modificacions significatives d'obra i la 

tramitació dels corresponents preus contradictoris o pressupostos de modificacions, en 
el seu cas, sempre que consti per escrit l'existència de l'esmentat retard i la demora 
que pugui originar en el ritme general de l'obra. 

e) Per vagues que puguin afectar a tot el sector. 
f)  Qualsevol altra suspensió de l'obra per causes imputables a REGESA. 
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La pròrroga en el termini d'execució general serà igual al nombre de dies que l'obra hagi estat 
paralitzada per alguna de les causes citades i dos dies més. 
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CAPÍTOL V.- OBLIGACIONS I DRETS DE LES PARTS 
 
 
Article 29.- Obligacions i drets de l'ADJUDICATARI 
 
El contractista quedarà vinculat per l’oferta que hagi presentat, el compliment de la qual, en tots 
els seus termes, tindrà el caràcter d’obligació essencial del contracte. 
 
29.1 Són drets de l’Adjudicatari: 
 
a) Ser beneficiari del règim econòmic previst en aquest Plec i a la l’article 19 del Plec de 
Prescripcions Tècniques.  
 
b) Ús de l’espai de la coberta del complex immobiliari destinat a aquest efecte mentre es 
mantingui vigent el contracte. 
 
c) Dret al manteniment de l'equilibri econòmic del contracte, en els termes de l'article 38 del 
present Plec. 
 
d) Qualsevol altre dret que sigui reconegut en el present Plec i en els Annexos que 
l’acompanyen. 
 
29.2 Són obligacions de l’adjudicatari sense perjudici de la resta d'obligacions que resulten 
d'aquest Plec i les de caràcter general previstes en la normativa d'aplicació, les següents:  
 
a) L'assumpció del risc i les responsabilitats que es derivin de la redacció del projecte i del 
finançament, construcció, explotació i conservació del projecte i dels elements compresos en el 
contracte, en els termes descrits en el present Plec, en el Plec de Prescripcions Tècniques i en 
la Proposta Tècnica i Econòmica. En particular, l’adjudicatari assumeix: 
 
- El risc i ventura de l'evolució de les condicions financeres del mercat al llarg de la durada del 
contracte. 
 
- El risc i ventura de l'evolució del servei sense que pugui reclamar-se a la propietat qualsevol 
compensació pel fet que l'evolució real del mateix difereixi de les previsions de servei. 
 
- Els riscos econòmics i les responsabilitats de tota índole que es derivin de la construcció del 
Projecte i de la gestió del servei. 
 
- Indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a tercers com a conseqüència de les 
operacions que requereixi l'execució de les obres. 
 
- Subscriure les pòlisses d'assegurances definides en el Plec. 
 
- Controlar les qualitat de l'execució de les obres d'acord amb els paràmetres establerts per 
algun dels laboratoris homologats. 
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- Complir les obligacions fiscals, socials, de seguretat i salut, de protecció del medi ambient i 
administratives. 
 
- Obtenir permisos i llicències que siguin necessaris i sufragar les taxes i impostos derivats 
d'ells. 
 
- Incloure els principis, obligacions i responsabilitats descrits en aquest article en els contractes 
que es formalitzin amb els contractistes d'obres i instal·lacions. 
 
b) Obligacions relatives a la construcció: 
 
- Redactar el projecte constructiu de la Central i de la Xarxa de Distribució i energia elèctrica de 
socors en el termini màxim establert en aquest Plec. 
 
- Executar i finançar les obres de la Central i de la Xarxa de Distribució i energia elèctrica de 
socors d'acord amb el Plec de Prescripcions Tècniques i amb la Proposta Tècnica i Econòmica.  
 
- Projectar, executar, conservar, reposar i reparar aquelles obres que siguin accessòries o 
estiguin vinculades a la Central i a les de la Xarxa de Distribució i energia elèctrica de socors, 
que siguin necessàries perquè aquestes compleixin la finalitat determinant de la seva 
construcció i que permetin el seu millor funcionament i explotació, així com realitzar actuacions 
ambientals relacionades amb les mateixes. 
 
- Mantenir l'obra de conformitat amb el que, a cada moment, i segons el progrés de la ciència, 
disposi la normativa tècnica mediambientals, d'accessibilitat i eliminació de barreres i de 
seguretat dels usuaris que resulti d'aplicació. 
 
- Acatar les directrius que estableixi el Responsable del Contracte i el Supervisor de l’Obra. 
Tenint en compte que les obres objecte del present contracte es portaran a terme dins el 
procés de construcció del complex d’equipaments, l’adjudicatari resta especialment obligat a 
actuar de forma coordinada amb la resta d’intervinents en la construcció de l’edifici, subjectant 
estrictament la seva actuació i el desenvolupament dels treballs a les directrius dels 
representants en l’obra de l’Entitat Contractant, esmentats més amunt. 
 
c) Obligacions relatives a la prestació del servei: 
 
- Prestar el servei de generació i subministrament de calefacció i refrigeració, aigua calenta 
sanitària en els termes establerts en el present Plec, en el Plec de Prescripcions Tècniques i en 
la Proposta Tècnica i Econòmica. 
 
- Explotar l'obra i prestar el servei en condicions de continuïtat i qualitat, d'acord amb el previst 
en el present Plec, en el Plec de Prescripcions Tècniques i en la Proposta Tècnica i Econòmica. 
 
- Donar accés i prestar el servei a tots els Usuaris de l’Edifici delimitat d'acord amb els principis 
d'igualtat, universalitat i no discriminació. 
 
- Mantenir les condicions de qualitat del Projecte i del seu ús, d'acord amb l'establert en el 
present Plec, en el Plec de Prescripcions Tècniques i en la Proposta Tècnica i Econòmica. 
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- Promocionar activament el servei.  
 
- Protegir el domini públic. 
 
- Facturar els serveis de calor i fred d'acord amb l'establert en els Plecs de la licitació i en la 
Proposta Tècnica i Econòmica. 
 
- Fer recomanacions als Usuaris respecte a l'estalvi d'energia subministrada mitjançant la Xarxa 
de Distribució de Calor i Fred, etc. 
  
- Realitzar l'estimació de l'estalvi d'energia tèrmica (kWh/any) i emissions CO2 evitades 
(kg/any) per climatització mitjançant la Xarxa de Distribució de Calor i Fred. 
 
- Subscriure un contracte tipus de prestació de servei on, entre altres consideracions, 
s'incloguin les obligacions derivades d'aquest Plec i la d'indemnitzar als Usuaris en el supòsit 
d'incompliment. 
 
- Sufragar les despeses derivades de l'aplicació de la normativa municipal sobre senyalització 
d'obres i comunicació i divulgació del sistema de calefacció i refrigeració centralitzada, d'acord 
amb les directrius municipals, fins al límit d'un 1 % de la inversió compromesa concretada en el 
moment de la formalització del Contracte. 
 
- Revertir el Projecte a l’Ajuntament de Barcelona en un estat òptim de conservació i d'acord 
amb el seu ús normal, una vegada finalitzat o resolt el Contracte, respectant el principi de 
l'equilibri econòmic i financer del contracte. 
 
d) Obligacions relatives a la relació de l’Adjudicatari amb la Propietat (AJUNTAMENT DE 
BARCELONA) i l’Entitat Contractant (REGESA). 
 
- Oferir tota la informació i documentació que li sigui sol·licitada per la Propietat i/o l’Entitat 
Contractant, per si mateixa, així com permetre l'accés dels seus representants i a les entitats 
fiscalitzadores a l'àmbit d'actuació del Projecte. 
 
- Avisar a l’Entitat Contractant i a la Propietat amb la major antelació, de qualsevol 
circumstància de la qual hagi de tenir coneixement que pugui provocar endarreriments o la 
suspensió dels treballs. 
 
- Complir amb totes les normes aplicables en l'àmbit del Projecte en l'ordre municipal, 
autonòmic, estatal i europeu, segons correspongui, relatives al règim fiscal, llicències d'obres, 
llicències d'activitat, protecció del medi ambient, prevenció de riscos laborals i de 
responsabilitat civil davant tercers. 
 
- Mantenir-se en estat de solvència i disposar dels recursos financers necessaris per complir 
íntegrament les obligacions assumides. 
 
- Especificar les persones que executaran les prestacions i acreditar la seva afiliació i situació 
d’alta a la Seguretat Social, prèviament a l’inici de l’execució del contracte. Durant la vigència 
del contracte, cal comunicar prèviament a l’Ajuntament qualsevol substitució o modificació 
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d’aquelles persones i acreditar que la seva situació laboral s’ajusta a dret. L’esmentat personal 
ha d’estar proveït si s’escau del vestuari i dels altres elements de protecció i identificació 
adequats . 
 
 - Complir la normativa general sobre prevenció de riscos laborals i, en particular, donar 
compliment a les disposicions sobre coordinació d’activitats empresarials a que es refereix 
l’article 24 de la llei 31/1995, desenvolupat pel RD 171/2004, de 30 de gener, en matèria de 
cooperació en l’aplicació de la normativa sobre prevenció de riscos laborals per al cas que en el 
mateix centre de treball desenvolupin activitats treballadors de dos o més empreses. 
 
- Disposar abans de la formalització del contracte i durant la seva vigència, d’un local adient en 
el terme municipal de Barcelona o en la seva àrea metropolitana, per la necessària estructura 
tècnic-administrativa, i en el que en forma personal i funcionalment diferenciada s’assegurin les 
tasques de direcció, organització, responsabilitat tècnica i administrativa. 
 
 
Article 30.- Prerrogatives de l’Ajuntament de Barcelona 
 
30.1 Interpretar i modificar el Contracte per raons d'interès públic degudament justificades així 
com acordar la realització d'obres complementàries. 
 
30.2 Acordar la resolució del Contracte en els casos i en les condicions que s'estableixen en 
aquest Plec. 
 
30.3 Vigilar i controlar el compliment de les obligacions de l’Adjudicatari, directament o a través 
del Responsable del Contracte i el Supervisor de l’obra, a l'efecte del qual podrà supervisar 
l'execució del Projecte i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la 
finalitat d'assegurar la correcta realització de les prestacions pactades. 
 
30.4 Supervisar durant tota l'execució del Contracte, que aquest s'executi amb el màxim 
respecte al medi ambient. 
 
30.5 Segrestar l'explotació del projecte, quan l’Adjudicatari no pugui fer front, temporalment i 
amb greu dany social, a la seva explotació per causes alienes o quan incompleixi greument les 
seves obligacions posant en perill l'explotació. El segrest es perllongarà fins que no 
desapareguin les causes que ho han motivat i donarà dret a la Propietat a cobrar una 
indemnització. 
 
30.6 Imposar a l’Adjudicatari les penalitats pertinents per raó dels incompliments en què incorri. 
 
30.7 Imposar temporalment condicions d'utilització del Projecte necessàries per solucionar 
situacions excepcionals d'interès general, recolzant la corresponent indemnització. 
 
30.8 Revertir al seu favor el projecte a la conclusió del Contracte. 
 
30.9 Rescatar el contracte en els termes de l'article 37 del present Plec. 
 



 38 

30.10 Qualsevol altra prerrogativa establerta en els documents que revesteixen caràcter 
contractual o, en general, en la normativa que resulti d'aplicació. 
 
 
Article 31.- Facultats del Supervisor de l’obra 

 

La persona designada per l’Entitat Contractant per a l’exercici de les funcions de supervisió i 
control de projecte i obra tindrà les següents facultats: 
 
Exercir la supervisió en nom de REGESA en tots els aspectes tècnics, tan de redacció de 
projecte com d’execució de l’obra, que constitueixen l'objecte del contracte, convocant i 
assistint a les reunions periòdiques d’obra que es celebrin, o a qualsevol altra que al seu criteri 
sigui necessari convocar.  
 
El Supervisor de l’obra serà l’interlocutor amb l’adjudicatària a través del Director de Projecte, a 
qui donarà les instruccions oportunes i amb qui col·laborarà  en la resolució de les incidències 
que es plantegin durant l'execució de l'objecte del contracte. 
 
Serà responsabilitat del Supervisor de l’obra establir la coordinació necessària entre el Director 
de Projecte i la Direcció Integrada de les obres del Complex d’Equipaments, per tal que 
ambdues obres progressin coordinadament i segons els plannings respectius.  
 
Així mateix, rebrà i interpretarà la informació rebuda del Director de Projecte per transmetre-la a 
REGESA. 
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CAPÍTOL VI: RÈGIM D'INCOMPLIMENTS I PENALITZACIONS 
 
 
Article 32.- Règim d'incompliments i penalitzacions 
 
32.1 Incompliments en els terminis d’execució i posada en funcionament 
 
L’incompliment dels terminis d’execució i posada en funcionament de les instal.lacions establert 
a l’Article 28 del present Plec (Fase 1 i Fase 2), per causes imputables al Contractista, serà 
penalitzat econòmicament de la següent forma: 
 
- Els primers 45 dies de retard a raó de 1000 € per dia. 
- A partir dels 45 dies de retard a raó de 2000 € per dia 
 

La penalització serà deduïble de la garantia definitiva prevista a l’article 24.1 d’aquest Plec. 
 
32.2 Incompliments en l’explotació i prestació de subministrament  
 
L’adjudicatari ha de garantir la disponibilitat total i permanent del subministrament tant de calor 
com de fred contractat amb els Usuaris.  
 
Es considerarà incompliment no només la manca total de subministrament, sinó la disponibilitat 
deficient, entenent que es produeix aquesta quan l’aportació d’energia no sigui suficient per 
atendre la demanda de fred, calor i aigua calenta sanitària, que dins els estàndards de 
temperatura previstos en el present plec, hagin estat pactades entre l’Adjudicatari i els Usuaris, 
i especialment les següents: 
 
a) El tall de subministrament o un increment d’2ºC o més de la temperatura de l’aigua freda en 
el primari del bescanviador o una reducció de la temperatura de 5ºC o més de l’aigua calenta 
en el primari del bescanviador. Així mateix, es considera un subministrament deficient 
l’incompliment de la potència contractada en els moments que aquesta sigui requerida, d’acord 
a les especificacions que l’Adjudicatari i els Usuaris hagin pactat. 
 
Aquestes desviacions són respecte a les especificacions de subministrament/disponibilitat 
pactades entre l’Adjudicatari i els Usuaris i incorporaran els efectes de marge d’error de lectura 
dels aparells correctament calibrats. 
 
b) Els períodes de servei correcte de durada inferior a 48 hores, que estiguin entre dos 
períodes deficients. 
 
No es comptabilitzaran com a subministrament o disponibilitat deficient les fallides de 
subministrament provocades per un tall de subministrament elèctric i/o de gas natural per causa 
imputable a la companyia subministradora. 
 
Les deficiències en el servei que superin certs límits temporals suposaran el decrement 
automàtic en la factura següent a la del període considerat. Atès que l’adjudicatari deduirà 
automàticament de la següent factura el decrement obtingut, aquest decrement ha de formar 
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part de la factura com a concepte independent i per tant del Model de Factura que aporti 
l’Adjudicatari en la seva proposta haurà de definir-lo. 
 
Les hipòtesis de càlcul d’aquest decrement són: 
 
Hipòtesis 1: La manca de subministrament o la disponibilitat deficient del mateix per un termini 
inferior a 7 hores acumulades en un mes, no comportarà penalització.  
 
Hipòtesis 2: Subministrament/disponibilitat deficient > 7 hores i ≤ 14 hores acumulades en un 
mes, suposarà el decrement automàtic de la factura del mes següent, calculat en base a la 
fórmula següent: 
 

CFT
III +=

 On: 
 IT = Indemnització total del període mensual (€). 

IF = Indemnització per energia frigorífica del període mensual (€).
 IC = Indemnització per energia calorífica del període mensual (€). 

 

720

7
5,1

−
⋅⋅⋅=

F

FFF

H
PFI  

On: 
 IF = Indemnització per energia frigorífica del període mensual (€). 
 FF = Terme fix d’energia frigorífica mensual del preu (€/kW contractats). 
 PF = Potència frigorífica contractada (kW contractats). 

HF = Hores mensuals de falta de subministrament/disponibilitat o 
subministrament/disponibilitat deficient d’energia frigorífica (h/mes). 
A efectes de càlcul, es consideren mesos de 720 hores (30 dies). 
 

720

7
5,1

−
⋅⋅⋅=

C

CCC

H
PFI  

On: 
 IC = Indemnització per energia calorífica del període mensual (€). 
 FC = Terme fix d’energia calorífica mensual del preu (€/kW contractats). 
 PC = Potència calorífica contractada (kW contractats). 

HC = Hores mensuals de falta de subministrament/disponibilitat o 
subministrament/disponibilitat deficient d’energia calorífica (h/mes). 
A efectes de càlcul, es consideren mesos de 720 hores (30 dies). 

 
Hipòtesis 3: Subministrament/disponibilitat deficient durant més de 14 hores acumulades en un 

mes, suposarà el decrement automàtic de la factura del mes següent, calculat en base a la 

fórmula següent:  

 

CFT
III +=

 On: 
 IT = Indemnització total del període mensual (€). 

IF = Indemnització per energia frigorífica del període mensual (€).
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IC = Indemnització per energia calorífica del període mensual (€). 

 

720

14
3

−
⋅⋅⋅=

F

FFF

H
PFI  

On: 
 IF = Indemnització per energia frigorífica del període mensual (€). 
 FF = Terme fix d’energia frigorífica mensual del preu (€/kW contractats). 
 PF = Potència frigorífica contractada (kW contractats). 

HF = Hores mensuals de falta de subministrament/disponibilitat o 
subministrament/disponibilitat deficient d’energia frigorífica (h/mes). 
A efectes de càlcul, es consideren mesos de 720 hores (30 dies). 

 

720
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3

−
⋅⋅⋅=

C

CCC

H
PFI  

On: 
 IC = Indemnització per energia calorífica del període mensual (€). 
 FC = Terme fix d’energia calorífica mensual del preu (€/kW contractats). 
 PC = Potència calorífica contractada (kW contractats). 

HC = Hores mensuals de falta de subministrament/disponibilitat o 
subministrament/disponibilitat deficient d’energia calorífica (h/mes). 
A efectes de càlcul, es consideren mesos de 720 hores (30 dies). 
 

 
32.3. Amb independència dels incompliments específicament descrits en els apartats 32.1 i 
32.2, l’adjudicatari resta subjecte a les responsabilitats i sancions per incompliment establertes 
en el present apartats, que es qualificaran com a faltes molt greus, greus o lleus. 
 
Faltes molt greus. Es tipifiquen com a molt greus els següents incompliments, que podran 
donar lloc a penalització fins a un import d’1.000.000 d’euros, excepte aquells que es recullen 
en els apartats 32.1 i  32.2 que regulen el seu propi règim de penalització 
 
- En tant que vinculat per l’oferta que hagi presentat, l’incompliment de les obligacions 
contractuals essencials previstes en aquest document i/o en el contracte. 
 
- L’ incompliment de qualsevol de les obligacions del contractista que pugui suposar perjudici 
molt greu. 
 
- L’informe negatiu d’alguna de les Auditories Tècniques previstes que impliqui una valoració 
global de la instal·lació com “molt deficient” . 
 
- La no realització de l’Informe anual de gestió de la explotació. 
 
- No acreditar la contractació i manteniment de les pòlisses de responsabilitat civil establertes a 
l’art. 26. 
 
- L’ incompliment de les condicions establertes en fase d’Execució de l’obra i/o de la Gestió del 
contracte. 
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- L’ incompliment de les condicions relatives al Manteniment Preventiu, Normatiu, Conductiu i 
Correctiu en els termes establerts en el Plec de Prescripcions Tècniques i en l’oferta 
presentada. 
 
- Les deficiències en el servei que superin els límits establerts en l’apartat 33.2 i que causin 
l’aplicació de Decrements/Indemnització en les Factures, quan es produeixin en tres mesos 
continus o en sis mesos no continus al llarg d’un període de dotze mesos. 
 
- L’acumulació de dos faltes greus per deficiències en el servei que superin els límits establerts 
en l’apartat anterior al Decrement en les Factures i que causin l’aplicació de 
Decrements/Indemnització en les factures, al llarg de 36 mesos. 
 
- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos molt greus sobre el medi ambient 
d’acord amb la legislació vigent. 
 
- L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les 
prestacions. 
 
- L’incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos 
laborals i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en les prestacions. 
 
- L’incompliment de les obligacions jurídico-laborals de l’empresa amb els seus empleats i 
treballadors, es especial les referents a les cotitzacions a la Seguretat Social i pagament del 
salaris. 
 
- La no comunicació per escrit a l’Ajuntament dels subcontractes que pretengui celebrar o un 
cop signats, no aportar-los dins dels 15 dies naturals següents a la seva subscripció, i en 
general l’incompliment de tot el que per subcontractacions i cessions es determina en el 
present document.  
 
- L’ incompliment de les garanties de confidencialitat i de reserva respecte de les dades o 
antecedents que no siguin públics o notoris i que estiguin relacionats amb l’objecte del 
contracte, dels que hagi tingut coneixement amb ocasió del contracte.  
 
- L’ incompliment de tot allò al que obliga la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de 
desembre, que aprova el Reglament de desenvolupament de l’esmentada Llei Orgànica 
15/1999, en relació amb les dades personals a les que tingui accés durant la vigència d’aquest 
contracte. 
 
- La reincidència per tres vegades en la comissió d’alguna falta greu que pogués posar en perill 
la bona prestació del servei  
 
Faltes greus. Es tipifiquen com a greus els següents incompliments quan es posi en perill la 
correcta prestació del servei, la seguretat de les persones i les condicions mediambientals. Els 
següents incompliments podran donar lloc a penalització fins a un import de 500.000 euros, 
excepte aquells que es recullen en els apartats 32.1 i 32.2 que regulen el seu propi règim de 
penalització 
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- L’incompliment de qualsevol de les obligacions del contractista que no pugui suposar perjudici 
molt greu. 
 
- L'incompliment de les ordres i instruccions donades per la Propietat  sobre el manteniment i la 
reposició d'instal·lacions quan posin en perill l'execució de les obres i/o la correcta prestació del 
servei. 
 
- L'incompliment de les ordres i instruccions de l’Entitat Contractant sobre la construcció del 
Projecte quan posin en perill la seguretat i salut laboral de les persones. 
 
- L’informe negatiu d’alguna de les Auditories Tècniques previstes que impliqui una valoració 
global de la instal·lació com a “deficient”  
 
- Les deficiències en el servei que superin els límits establerts en l’apartat 33.2 que causin 
l’aplicació de Decrements/Indemnització en les factures, quan es produeixin en dos mesos 
continus o en quatre mesos no continus al llarg d’un període de dotze mesos. 
 
- L’acumulació de dos faltes lleus per deficiències en el servei que superin els límits establerts 
en l’apartat anterior i que causin l’aplicació de Decrements/Indemnització en les factures, al 
llarg de 36 mesos.  
 
- Les actuacions que, per acció o omissió, generin riscos greus sobre el medi ambient d’acord 
amb la legislació vigent 
 
- L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la 
normativa general sobre prevenció de riscos laborals i, en especial, de les del pla de seguretat i 
salut en les prestacions. 
 
- El no lliurament dels Informes periòdics previstos en fase d’execució d’obra 
 
- La reincidència per tres vegades en la comissió d’alguna falta lleu. 
 
Faltes lleus. Es tipifiquen com a lleus els incompliments d'aquest Plec, del Contracte, i de la 
normativa que sigui aplicable, quan no es posi en perill la correcta prestació del servei, 
seguretat de les persones i les condicions mediambientals. Els següents incompliments podran 
donar lloc a penalització fins a un import de 80.000 euros, excepte aquells que es recullen en 
els apartats 32.1 i  32.2 que regulen el seu propi règim de penalització. 
 
- L’ incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la normativa 
de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o molt greus. 
 
- L’informe negatiu d’alguna de les Auditories Tècniques previstes que impliqui sols la valoració 
de certes deficiències. 
 
- Les deficiències en el servei que superin els límits establerts en l’apartat 34.2 que causin 
l’aplicació de Decrements/Indemnització en les factures, quan es produeixin en tres mesos no 
continus al llarg d’un període de dotze mesos. 
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- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos sobre el medi ambient d’acord amb la 
legislació vigent i que no estiguin tipificades com a greus o molt greus. 
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CAPÍTOL VII: CESSIÓ. SUBCONTRACTACIÓ i MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 
 
 
Article 33.- Cessió del contracte 
 
33.1 Els drets i obligacions que es derivin del contracte podran ser cedits a un tercer, prèvia 
autorització de l’Ajuntament de Barcelona. En qualsevol cas, no cabrà la cessió del Contracte 
abans dels 5 anys següents a la seva formalització. 
 
33.2 El cessionari haurà de tenir capacitat per contractar i la solvència exigida d'acord amb 
aquest Plec, sense trobar-se incurs en cap causa de prohibició de contractar. 
 
33.3 El cessionari acceptarà prèviament i en document notarial totes les obligacions i drets del 
Contracte i quedarà subrogat en tots els drets i obligacions que corresponguin al cedent. 
 
33.4 La cessió haurà de formalitzar-se en escriptura pública 
 
33.5 En el supòsit de fusió d'empreses que participi l’Adjudicatària, serà necessària 
l'autorització prèvia de l’Ajuntament de Barcelona perquè l'entitat resultant de la fusió pugui 
continuar amb el Contracte i quedar subrogada en tots els drets i obligacions resultants d'est. 
 
33.6 En el supòsit d'escissió, aportació o transmissió d'empreses, solament podrà continuar el 
contracte amb l'entitat resultant o beneficiària, si així s'autoritza expressament per la Propietat, 
considerant els requisits establerts per a l'adjudicació del contracte en funció del grau de 
desenvolupament del mateix en el moment de produir-se aquestes circumstàncies.  
 
 
Article 34.- Subcontractació 
 
34.1 L’Adjudicatari, tant en el referit a la redacció del l'execució de les obres del projecte o a la 
seva explotació, pot subcontractar amb tercers la realització parcial del contracte amb el 
compliment dels requisits que s'indiquen en aquest Plec. 
 
34.2 L’Adjudicatari haurà de comunicar anticipadament i per escrit a la Propietat, a l'efecte de 
que aquesta presti la seva conformitat, la intenció de celebrar els subcontractes, assenyalant la 
part de la prestació que es pretén subcontractar i la identitat del subcontractista i justificant 
suficientment l'aptitud d’aquest per executar-la, mitjançant referència als elements tècnics i 
humans que disposa i a la seva experiència. L'acreditació de l'aptitud del subcontractista es 
podrà realitzar immediatament després de la celebració del subcontracte si aquesta és 
necessària per atendre una situació d'emergència o que exigeixi l'adopció de mesures urgents i 
així es justifica degudament. 
 
34.3 Les prestacions parcials que l’adjudicatari subcontracti amb tercers no podran excedir del 
60% de l'import d'adjudicació. Pel còmput d'aquest percentatge màxim no es tindran en compte 
els subcontractes conclosos amb empreses vinculades a l’adjudicatari, entenent-se per tals les 
que es trobin en algun dels supòsits previstos en l'article 42 del Codi de Comerç.  
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34.4 La infracció de les condicions establertes per procedir a la subcontractació, així com la 
falta d’acreditació de l'aptitud de l’adjudicatari o de les circumstàncies determinants de la 
situació d'emergència o que facin urgent la subcontractació, podran donar lloc, en tot cas, a la 
imposició a l’adjudicatari d'una penalitat de fins al 50% de l'import del subcontracte.  
 
34.5 Els subcontractistes quedaran obligats solament davant l’adjudicatari que assumirà per 
tant la total responsabilitat de l'execució del contracte davant la Propietat i l’Entitat Contractant, 
de conformitat estricta al present Plec i en els termes del Contracte. 
 
34.6 En cap cas es podrà concertar l'execució parcial del contracte amb persones inhabilitades 
per contractar d'acord amb l'ordenament jurídic, o culpables en alguna dels supòsits de l'article 
49 de la LCSP. 
 
34.7 L’adjudicatari deurà informar als representants dels treballadors de la subcontractació 
d'acord amb la legislació laboral. 
 
34.8 Els subcontractistes, de la mateixa manera que l’empresa adjudicatària, compliran 
estrictament les obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball, i estaran al corrent en 
els pagaments i retencions d'impostos que per raó de la relació laboral afectin als treballadors 
de l'obra, així com en el pagament de les quotes de la seguretat social que cobreixin totes les 
contingències i situacions previstes per l'acció protectora del Règim General de la Seguretat 
Social, incloses les d'accident de treball i malaltia professional de tot el personal de l'empresa 
que intervingui en l'obra. 
 
 
Article 35.- Modificació del contracte 
 
35.1 Perfeccionat el Contracte, l’Entitat Contractant o la Propietat podran introduir modificacions 
en el seu objecte per raons d'interès públic i per atendre causes imprevistes, justificant 
degudament la seva necessitat. Aquestes modificacions no podran afectar les condicions 
essencials del Contracte. 
 
35.2 No tenen consideració de modificacions del Contracte les ampliacions del seu objecte que 
no es puguin integrar en el Projecte mitjançant una correcció d'aquest o que consisteixin en la 
realització d'una prestació susceptible d'utilització o aprofitament independent o dirigida a 
satisfer finalitats noves no previstes en la documentació preparatòria del Contracte, que es 
contractaran de forma separada. 
 
35.3 En tot cas, si es tracta d'obres o serveis complementaris, entenent per complementaris 
aquelles obres i serveis que no figurin en el Projecte i Contracte inicial però que, per una 
circumstància imprevista, siguin necessaris per executar les obres i els serveis tal com estaven 
prevists en el Projecte i Contracte inicial sense modificació, l'execució de les mateixes es 
confiarà a l’adjudicatari, sempre que no puguin separar-se tècnica i econòmicament del 
contracte sense causar greus inconvenients a la Propietat i/o a l’Entitat Contractant o que, 
podent separar-se, siguin estrictament necessàries per al seu perfeccionament i el seu import 
acumulat no superi el 30 per cent del preu del Contracte. 
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35.4 Les modificacions del contracte es formalitzaran conforme al que disposa l'article 23 
d'aquest Plec. 
 
35.5 Les modificacions que, per les seves característiques físiques i econòmiques, permetin 
una explotació independent seran objecte de nova licitació per a la seva construcció i 
explotació. 
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CAPÍTOL VIII: REVERSIÓ DE LES OBRES. RESCAT I EOUILIBRI ECONOMIC DEL 
CONTRACTE 
 
 
Article 36.- Reversió de les obres i restitució de l'entorn 
 
Una vegada finalitzat o resolt el contracte, l’adjudicatari tindrà l'obligació de revertir el projecte a 
l’Ajuntament de Barcelona, en un estat òptim de conservació d'acord amb l'envelliment de les 
instal·lacions. En el moment de finalització del contracte, l’Ajuntament de Barcelona, per 
compte i a càrrec de l’adjudicatari,  encarregarà a una empresa externa una auditoria tècnica 
de l'estat de les instal·lacions que hauran de revertir-se en perfecte estat de manteniment. 
 
 
Article 37.- Rescat 
 
La Propietat pot exigir el rescat del contracte abans del venciment del termini estipulat en 
aquest Plec, de manera unilateral, en atenció a l'interès públic i mitjançant la indemnització 
corresponents, assumint la gestió directa del servei per si mateixa o per mitjà de qui consideri 
convenient. 
 
 
Article 38.- Equilibri econòmic del contracte 
 
38.1 El règim econòmic del contracte haurà de mantenir l'equilibri econòmic en els termes que 
van ser considerats per a la seva adjudicació, tenint en compte l'interès general i l'interès de 
l’adjudicatari. 
 
38.2 La Propietat haurà de restablir l'equilibri econòmic del contracte, en benefici de la part 
contractant que correspongui, en els següents supòsits: 
 
a) Quan la Propietat modifiqui, per raons d'interès públic, les condicions d'explotació de l'obra.  
 
b) Quan causes de força major o actuacions de la Propietat o de les Administracions i Entitats 
Implicades determinin la ruptura substancial de l'economia del contracte. A aquests efectes 
tenen la consideració de causes de força major, les següents: 
 
- Incendis causats per electricitat atmosfèrica 
- Fenòmens naturals d'efectes catastròfics com a sismes submarins, terratrèmols, erupcions 
volcàniques, moviments del terreny, inundacions o altres semblants 
- Destrosses causades en temps de guerra, robatoris, tumults o alteracions greus de l'ordre 
públic. 
 
c) Quan es produeixi un risc imprevisible que determini de forma directa la ruptura substancial 
de l'economia del contracte. 
 
d) Quan qualsevol norma, llei o un altre acte d'autoritat administrativa o governamental, que no 
estigui en vigor en el moment de publicar-se els plecs i que sigui aliena a la relació entre les 
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parts contractants, determini de forma directa la ruptura substancial de l'economia del 
contracte.  
 
38.3 El restabliment de l'equilibri econòmic del contracte podrà consistir en la modificació dels 
preus del subministrament d'energia als Usuaris previstos en el Plec de Prescripcions 
Tècniques o els que resultin de l’oferta de l’adjudicatari, en la reducció i/o ampliació de la 
durada del contracte i, en general, en qualsevol modificació de les clàusules de contingut 
econòmic incloses en el contracte.  
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CAPITULO IX: EXTINCIÓ 
 
 
Article 39.- Causes de Resolució del CONTRACTE 
 
39.1 El Contracte podrà ser resolt per les causes següents: 
 
a) L'extinció de la personalitat jurídica de l’adjudicatari. 
b) La declaració de concurs o la declaració d'insolvència en qualsevol altre procediment de 
l’adjudicatari. 
c) El mutu acord entre les parts. 
d) La no formalització del contracte en termini. 
f) La demora greu en el compliment dels terminis per part de l’adjudicatari. 
g) El rescat de l'explotació del Projecte per la Propietat. S'entendrà per rescat la declaració 
unilateral de la Propietat, discrecionalment adoptada, per la qual doni per acabat el contracte, 
no obstant la bona gestió del seu titular. 
h) La supressió de l'explotació del Projecte per raons d'interès públic. 
 i) La impossibilitat de l'explotació del Projecte com a conseqüència d'acords adoptats per la 
Propietat amb posterioritat al Contracte. 
J) L'abandonament, la renúncia unilateral, així com l'incompliment per l’adjudicatari de les 
seves obligacions contractuals essencials. 
k) L'incompliment greu de qualsevol de les condicions ambientals establertes en aquest Plec i 
en el Plec de Prescripcions Tècniques. 
l) La incursió en algun dels incompliments molt greus previstos en l'article 32 d'aquest Plec. 
 
39.2 La concurrència de qualsevol de les causes assenyalades en el punt anterior tindrà 
efectes immediats des de la seva comunicació fefaent per una de les parts, sense perjudici de 
les accions, reclamacions o recursos de que es consideri assistida l'altra part. Decidida la 
resolució per part de la Propietat, es comunicarà per escrit a l’adjudicatari, havent d'abandonar 
l'obra o explotació del Projecte en un termini no superior a un mes des de la recepció de la 
notificació de la decisió de resolució per part de la Propietat. Ni l'existència de qüestions 
econòmiques per resoldre, ni la falta de liquidació del Contracte, ni altres qüestions podran 
justificar el no abandonament i entrega a la Propietat del Projecte en aquest termini. 
 
39.3 En els casos de fusió d'empreses en els quals participi l’adjudicatari, serà necessària una 
autorització prèvia de la Propietat perquè l'entitat absorbent o resultant de la fusió pugui 
continuar amb el Contracte i quedar subrogada en tots els drets i obligacions dimanants 
d'aquella. En els supòsits d'escissió, aportació o transmissió d'empreses, només podrà 
continuar el contracte amb l'entitat resultant o beneficiària en el cas en què així sigui 
expressament autoritzat per la Propietat, considerant els requisits establerts per a l'adjudicació 
del contracte, en funció del grau de desenvolupament del negoci contractual en el moment de 
produir-se aquestes circumstàncies. 
 
39.4 La resolució del contracte per qualsevol de les causes expressades anteriorment produirà 
els següents efectes: 
 
a) La Propietat abonarà a l’adjudicatari l'import de les inversions realitzades per raó de 
l'execució d'obres de construcció i adquisició de béns que siguin necessaris per a l'explotació 
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de l'obra objecte del contracte. A aquest efecte, es tindrà en compte el seu grau d'amortització 
en funció del temps que resti per a la finalització del termini contractual i l'establert en el pla 
econòmic-financer. La quantitat resultant es fixarà dins del termini de sis mesos des de la 
comunicació fefaent per una de les parts de la intenció de resoldre el contracte.  
 
b) La resolució del contracte per incompliment per part de la Propietat o de l’Entitat Contractant 
o les de les Entitats implicades de les seves obligacions, determinarà per a aquella, amb 
caràcter general, el pagament dels danys i perjudicis que per tal causa s’irroguen a 
l’adjudicatari. Per determinar la quantia de la indemnització es tindran en compte els beneficis 
futurs que deixarà de percebre, atenent als resultats d'explotació en l'últim quinquenni quan 
resulti possible, i a la pèrdua del valor de les obres i instal·lacions que no hagin de ser lliurades 
a aquella, considerant el seu grau d'amortització. 
 
c) Quan el contracte es resolgui per causa imputable a l’adjudicatari, li serà confiscada la fiança 
dipositada i haurà de, a més, indemnitzar a la Propietat dels danys i perjudicis ocasionats en el 
que excedeixi de l'import de la garantia confiscada.  
 
d) Quan el contracte es resolgui per mutu acord, els drets de les parts s'acomodaran a allò 
vàlidament estipulat entre elles.   
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CAPÍTOL X.- ALTRES ASPECTES 
 
 
Article 40.- Propietat intel·lectual i industrial 
 
40.1 Els Licitadors i l’adjudicatari garanteixen que els projectes, els estudis, els dissenys, els 
dibuixos i esbossos, els plànols i les maquetes, així com qualsevol documentació addicional 
(d'ara endavant, genèricament denominats "els Materials") que lliurin a l’Entitat Contractant, a 
l’Ajuntament de Barcelona i a qualsevol altre subjecte com a conseqüència de la participació en 
la licitació del Contracte o en compliment del seu objecte seran originals, inèdits i de la seva 
autoria per al compliment de les obligacions i l'exercici dels drets derivats del Contracte. 
Igualment, garanteixen que ostentaran tots els drets d'explotació sobre els Materials, que en 
cap cas aquests vulneraran drets de tercers i que, en el supòsit que suposin l'explotació de 
drets de tercers, haurà obtingut la corresponent autorització per explotar-los i autoritzar la seva 
explotació. 
 
40.2 Els materials realitzats en desenvolupament de l'objecte del present Contracte seran 
propietat de l’Ajuntament de Barcelona, sense perjudici del seu tractament patrimonial, 
comptable i fiscal de conformitat amb les peculiaritats del contracte. 
 
40.3 Els Licitadors i l’Adjudicatari cedeixen en exclusiva a l'Ajuntament de Barcelona, amb la 
facultat de cessió a tercers, tots els drets d'explotació que es derivin dels Materials, en 
particular, els de reproducció, distribució, comunicació pública (incloent la posada a disposició 
interactiva) i transformació (inclosa l'adaptació, la modificació i, si escau, la traducció), per a 
totes les modalitats d'explotació que no corresponguin a l’Adjudicatari pel compliment de les 
seves obligacions i l'exercici dels seus dret derivats del Contracte. La cessió ho és per a un 
àmbit territorial mundial i per a tota la durada legal dels drets prevista en l’art. 43 del RDL 
1/1996, de 12 d'abril, pel qual s’aprova el Text fos de la Llei de Propietat Intel·lectual. 
 
40.4 Així mateix, en els mateixos termes del paràgraf anterior, els Licitadors i l’Adjudicatari 
cedeixen en exclusiva a l’Ajuntament de Barcelona, amb la facultat de cessió a tercers, tots els 
drets de propietat industrial que puguin incorporar els Materials i la facultat exclusiva de 
registrar al seu nom tots aquells elements dels Materials que siguin susceptibles de protecció 
per la via de la propietat industrial. A títol enunciatiu i no limitador, s'entenen per dret de 
propietat industrial: les marques, els noms comercials, els nom de domini, les patents, els 
models d'utilitat i els dissenys industrials.  
 
40.5 Amb l’objectiu de garantir en qualsevol moment (fins i tot després de la finalització del 
Contracte) la correcta inscripció en els Registres corresponents dels drets sobre els Materials 
que es cedeixen, els Licitadors i l’Adjudicatari es comprometen, a sol·licitud de l’Ajuntament de 
Barcelona, a subscriure i atorgar tots els documents que siguin necessaris per a aquesta 
finalitat. 
 

40.6 Els Licitadors i l’Adjudicatari no podran publicar, difondre notícies, dibuixos o 
reproduccions de cap dels Materials, ni tampoc autoritzar la seva publicació a tercers sense la 
preceptiva autorització prèvia, atorgada de forma expressa i per escrit de l’Ajuntament de 
Barcelona. 
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40.7 La remuneració per la cessió dels drets que s'efectua per la present està inclosa dins de la 
retribució del contracte. 
 
 
Article 41.- Protecció de dades 
 
En compliment del que disposa l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
Protecció de dades de Caràcter Personal, en la qual es regula el dret d'informació en la 
recollida de dades de caràcter personal, es deixa constància dels següents extrems:  
 
a) La documentació requerida per licitar en el present procediment que contingui dades de 
caràcter personal és necessària per a la participació en el mateix. 
 
b) En relació amb la documentació presentada pels Licitadors que contingui dades de caràcter 
personal de persones físiques (treballadors, personal tècnic, col·laboradors, etc.), el licitador 
garanteix que ha obtingut prèviament el consentiment de les persones interessades/afectades 
per facilitar la referida informació a l’Entitat Contractant amb la finalitat de licitar en el present 
procediment. 
 
c) La documentació presentada pels Licitadors que contingui dades de caràcter personal serà 
dipositada en les oficines de l’Entitat Contractant situades al carrer Tàpies, número 4  de 
Barcelona, per a la qualificació, valoració i comparació de les proposicions dels Licitadors i per 
donar compliment a les finalitats establertes en la normativa de contractació pública que sigui 
aplicable. És destinatària d'aquesta informació l’Entitat Contractant, així com aquells tercers 
que realitzen tasques de fiscalització o aquells tercers que, en execució del contracte, 
necessàriament hagin d'accedir a la mateixa. 
 
d) La presentació de l'oferta i la documentació sol·licitada implica que el Licitador autoritza a 
l’Entitat Contractant a tractar la referida documentació i informació en els termes informats, en 
cas que resulti adjudicatari, en el marc de l'execució del contracte. 
 
i) Els interessats o afectats podran exercitar els seus drets d'accés, ratificació, cancel·lació i 
oposició dirigint un escrit a l’Entitat Contractant com a entitat responsable del tractament 
d'aquestes dades a l'adreça indicada en el punt c) anterior, adjuntant una còpia del Document 
Nacional d'Identitat o d'un altre Document Oficial que acrediti la identitat de la persona que 
exerceix el dret.  
 
 
Article 42.- Confidencialitat 
 
L’adjudicatari estarà obligat a respectar el caràcter confidencial de tota aquella informació a la 
qual tingui accés per a l'execució del contracte.  
 
Així mateix, l’adjudicatari haurà d'assenyalar expressament aquella documentació i/o I 
informació que consideri confidencial de la seva oferta. 
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ANNEX 1 
 

DECLARACIÓ RESPONSABLE 
 
“El Sr. ......................., amb DNI núm. ....................., en nom propi i en nom i representació de la 
companyia............................, en virtut de (representació o apoderament), assabentat del 
procediment per a l’adjudicació del contracte ....................., sol·licita, mitjançant el present 
escrit, participar en l’esmentat procediment, i a tal efecte  DECLARA:  
 
1.- Que la companyia ................ té la capacitat exigida per a participar en el present 
procediment, d’acord amb el que s’estableix en el Plec de Clàusules Administratives. 
 
2.- Que ni la companyia……….. (en endavant el "licitador") ni els seus administradors i/o 
representants es troben afectats per cap de les circumstàncies i prohibicions per contractar 
amb el sector públic previstes a l’art. 49 de la LCSP.  
 
3.- Que el licitador té els requisits de solvència tècnica, professional, econòmica i financera 
exigida al Plec de Clàusules Particulars. 
 
4.- Que el licitador es troba al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat, la Generalitat de 
Catalunya i la resta d’administracions públiques amb competència territorial en l’àmbit territorial 
del projecte. 
 
5.- Que el licitador es troba al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social. 
 
6.- Que el licitador està donat d’alta en l’Impost sobre Activitats Econòmiques i al corrent del 
seu pagament.  
 
7.- Que el licitador no ha estat adjudicatari, ni ha participat en l’execució de contractes que 
hagin tingut per objecte les obres i instal·lacions, serveis i subministraments objecte de la 
present licitació, ni ha participat en la redacció o elaboració de les especificitats tècniques o en 
els documents preparatoris del present procediment d’adjudicació, ni directament, ni mitjançant 
una empresa vinculada en el sentit indicat en la LCSP. 
 
8.- Que el licitador no pertany a cap Grup de Societats, entenent-se per Grup de societats 
aquelles que es trobin incloses en qualsevol dels supòsits previstos en l’art. 42.1 del Codi de 
Comerç, o que, en cas de pertànyer a un Grup de Societats en el sentit expressat, les 
empreses integrants del mateix son: 
 
9.- Que el lictador accepta que la documentació esmentada en el Plec té caràcter contractual. 
 
10.- Es fixa als efectes de notificacions en relació amb aquest procediment el següent domicili: 
..................,  fax, telèfon .............., e-mail i persona de contacte .............................. 
 
I als efectes oportuns subscriu la present, el dia .............. de ................. de ............. 
 
 
Signatura 



 55 

ANNEX 2 
 

AVAL TIPUS DE GARANTÍA PROVISIONAL 
 
 

(Intervingut notarialment de conformitat a l’art. 191.1 bis del Reglament Notarial) 
 
El Banc ……… i en el seu nom i representació el/s Sr./s ………en qualitat  de ..... i segons les 
facultats que resulten de l’escriptura d’apoderament atorgada davant el Notari de ................, 
D................... amb data ......... i número de protocol .........., i que afirmen que es troba 
íntegrament subsistent, es constituteix en fiador solidari de l’empresa ................................, en 
interès i a benefici de la “Societat Urbanística Metropolitana de Rehabilitació i Gestió, S.A.” 
(REGESA), i fins a la quantitat de 36.120,30 €, a efectes de garantir l’exacte acompliment per 
l’empresa abans esmentada, de totes i cadascuna de les obligacions que li resulten com a 
conseqüència de la participació en la licitació i possible adjudicació del "Contracte de Redacció 

de Projecte, Construcció i Explotació d’un Sistema centralitzat de producció de fred, calor i 

aigua calenta per al Complex d’equipaments del Mercat del Guinardó." 
 
L’Aval es presta pel Banc ................. , amb expressa i formal renúncia dels beneficis de divisió, 
ordre i excussió i qualsevol altre que en el seu cas fos d’aplicació, i a l’efecte declara el Banc 
que vol obligar-se i s’obliga conjunta i solidàriament amb l’empresa ..................... fins el termini 
de vigència de l’oferta de l’empresa o fins a la formalització del Contracte en cas que l’avalat 
resultés adjudicatari, a pagar amb caràcter incondicional, dins el termini màxim del 8 dies de 
ser requerit per a fer efectiva la suma o sumes que, fins a la concurrència de la xifra finançada 
s’expressi en el requeriment; renunciant el Banc expressament, a tota excepció o reserva en 
quant al lliurament de les quantitats reclamades, qualsevol que fos la causa o motiu en el que 
la reclamació pugui fonamentar-se, i encara que es manifestés oposició o reclamació per part 
de ......................., o de tercers, qualsevol que fossin aquests. 
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ANNEX 3 
 

GARANTIA PROVISIONAL MITJANÇANT ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ 
 
 

(Intervingut notarialment de conformitat amb l’art. 191.1 bis del Reglament Notarial) 
 
Certificació número .................... 
 
(en endavant, Assegurador), amb domicili a……… carrer.............  CP.........i  CIF ……. , 
degudament representat pel Sr. ……., amb poders suficients per a obligar-se en aquest acte, 
segons resulta de ……….. 
 
ASSEGURA  
 
A ................................... NIF/CIF en concepte de tomador de l’assegurança, front a la “Societat 
Urbanística Metropolitana de Rehabilitació i Gestió, S.A.” (REGESA), en endavant l’assegurat, 
fins a l’import de 36.120,30 €, a efectes de garantir l’exacte acompliment por l’assegurat de 
totes i cadascuna de les obligacions que li resulten com a conseqüència de la participació en la 
licitació i possible adjudicació del "Contracte de Redacció de Projecte, Construcció i Explotació 

d’un Sistema centralitzat de producció de fred i calor i aigua calenta sanitària per al Complex 

d’equipaments del Mercat del Guinardó". 
 
La falta de pagament de la prima, ja sigui única, primera o següents, no donarà dret a 
l’assegurador a resoldre el contracte, ni aquest quedarà extingit, ni la cobertura a l’assegurador 
suspesa, ni aquest alliberar de la seva obligació, cas que l’assegurador hagi de fer efectiva la 
garantia. 
 
L’assegurador no podrà oposar a l’assegurat les excepcions que puguin correspondre-li contra 
el tomador de l’assegurança.  
 
L’assegurador assumeix el compromís d’indemnitzar a l’assegurat al primer requeriment de 
REGESA i a pagar amb caràcter incondicional i dins, com a màxim, dels 8 dies següents a ser 
requerit per a fer efectiva la suma o sumes que fins a la concurrència de la xifra assegurada 
s’expressi en el requeriment.  
 
La present assegurança de caució estarà en vigor fins al termini de vigència de l’oferta que en 
relació amb la licitació assenyalada, el tomador presentarà a REGESA, o fins a la formalització 
del Contracte definitiu, cas que el tomador resultes adjudicatari.  
 
 
A ….. el …..de….. de …..  
 
Signatura  Asegurador  
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ANNEX 4 
 
 
 
 

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 
 
 
A.- PROPOSTA TÈCNICA       fins a 25 punts 
 
A.1 Memòria detallada (màxim 150 folis)     10 punts 
A.2 Resum Executiu en forma de memòria (màxim 15 folis)   10 punts 
A.3 Proposta d'integració estructural del sistema triat     5 punts 
 
B.- ASPECTES COMPLEMENTARIS AL PROJECTE    fins a 14 punts 
 
B.1 Proposta de diagrama d'organització de l'obra     6 punts 
B.2 Propostes addicionals per millora dels serveis     4 punts 
B.3 Proposta de Pla de Manteniment       4 punts 
 
C.- ASPECTES D'INFORMACIÓ I DIVULGACIÓ    fins a 10 punts 
 
C.1 Propostes sobre eines d'informació i mecanismes  

d'atenció als usuaris i al públic       4 punts 
C.2 Accés a la informació de les dades d'explotació     3 punts 
C.3 Transparència en el treball i explotació      3 punts 
 
D.- OFERTA ECONÒMICA       fins a 40 punts 
 
D.1 Drets de connexió a la xarxa       10 punts 
D.2 Tarifa Terme fix         15 punts 
D.3 Tarifa Terme variable        15 punts 
 
E.- MILLORES DEL SISTEMA       fins a 11 punts 
 
E.1 Temps de resposta del manteniment correctiu d’avaries urgents   6 punts 
E.2 Temps de resposta del manteniment correctiu d’avaries no urgents   5 punts 
 
PUNTUACIÓ TOTAL        FINS A 100 PUNTS
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ANNEX 5 
 

MODEL DE GARANTIA DEFINITIVA (Art. 24.1) 
 

(Intervingut notarialment de conformitat amb l’art. 191.1 bis del Reglament Notarial) 
 
El Banc ................., i en el seu nom i representació el Sr./s. ..................... , en qualitat de 
.............., i segons les facultats conferides en l’escriptura d’apoderament atorgada davant el 
Notari .................., amb data..................., i núm. de protocol ............., i que afirmen que es 
troben íntegrament subsistents, es constitueix en avalista fiador solidari de l’empresa en interès 
i benefici de la “Societat Urbanística Metropolitana de Rehabilitació i Gestió, S.A.” (REGESA) i 
fins a la suma de 72.240,60 €, a efectes de garantir l’acompliment de les obligacions de 
construcció i posada en funcionament del conjunt de les instal·lacions que són objecte del 
"Contracte de redacció del projecte, construcció i explotació de un sistema centralitzat de fred i 
calor i aigua calenta sanitària per al Complex d’Equipaments del Mercat del Guinardó de 
Barcelona ". 
 
L’aval indicat es presta pel Banc ................., amb expressa i formal renúncia dels beneficis de 
divisió, ordre i excussió i qualsevol altre que pogués ser d’aplicació, i a l’efecte declara el Banc 
que s’obliga conjunta i solidàriament amb la companyia ....................., fins a l’expedició per part 
de REGESA del document que acrediti la realització de les obres i instal·lacions objecte del 
contracte i la seva posada en funcionament a plena satisfacció, a pagar amb caràcter 
incondicional i dins, com a màxim, dels vuit dies següents a ser requerit, la quantitat o 
quantitats que, fins a la concurrència de la xifra fiançada s’expressi en el requeriment, 
renunciant expressament el Banc a oposar qualsevol excepció o reserva en quant al lliurament 
de les quantitats que fossin reclamades, qualsevol que fora la causa o motiu en el que la 
reclamació pogués fonamentar-se, i encara que es manifesti oposició per part de l’empresa o 
de tercers. 
 
 

MODEL DE GARANTIA DEFINITIVA (Art. 24.2) 
 

(Intervingut notarialment de conformitat amb l’art. 191.1 bis del Reglament Notarial) 
 
El Banc ................., i en el seu nom i representació el Sr./s. ..................... , en qualitat de 
.............., i segons les facultats conferides en l’escriptura d’apoderament atorgada davant el 
Notari .................., amb data..................., i núm. de protocol ............., i que afirmen que es 
troben íntegrament subsistents, es constitueix en avalista fiador solidari de l’empresa en interès 
i benefici de l’AJUNTAMENT DE BARCELONA i fins a la suma de .......................... €, a efectes 
de garantir l’acompliment de totes i cadascuna de les obligacions que són objecte del 
"Contracte de redacció del projecte, construcció i explotació de un sistema centralitzat de fred, 
calor i aigua calenta sanitària per al Complex d’Equipaments del Mercat del Guinardó de 
Barcelona ". 
 
L’aval indicat es presta pel Banc ................., amb expressa i formal renúncia dels beneficis de 
divisió, ordre i excussió i qualsevol altre que pogués ser d’aplicació, i a l’efecte declara el Banc 
que s’obliga conjunta i solidàriament amb la companyia ....................., fins a l’expedició per part 
de AJUNTAMENT DE BARCELONA del document que acrediti la realització del document que 
acrediti la realització total del contracte a plena satisfacció, a pagar amb caràcter incondicional i 
dins, com a màxim, dels vuit dies següents a ser requerit, la quantitat o quantitats que, fins a la 
concurrència de la xifra fiançada s’expressi en el requeriment, renunciant expressament el 
Banc a oposar qualsevol excepció o reserva en quant al lliurament de les quantitats que fossin 
reclamades, qualsevol que fora la causa o motiu en el que la reclamació pogués fonamentar-
se, i encara que es manifesti oposició per part de l’empresa o de tercers. 
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ANNEX 6 
 

CONTRACTES D’ASSEGURANCES. 
REQUISITS FONAMENTALS A ACOMPLIR PER L’ADJUDICATARI 

 
 
L’Adjudicatària contractarà i mantindrà al seu càrrec les pòlisses d’assegurances de 
responsabilitat civil que acompleixin satisfactòriament els requisits que a continuació es 
determinen. Qualsevol excepció requerirà la prèvia acceptació per part de l’Ajuntament de 
Barcelona 
 
A. REQUISITS GENERALS:  
 
1.- Les pòlisses hauran de ser contractades amb companyies d'assegurances amb seu en 
l'Estat Espanyol, de reconeguda capacitat i solvència acreditada. 
 
2.- S'admetran les exclusions de riscos i franquícies normalment acceptades pels usos 
mercantils en aquest tipus d'assegurances. 
 
3.- Figuraran com a assegurats addicionals i beneficiaris de les pòlisses REGESA I 
l’AJUNTAMENT DE BARCELONA. 
 
B. RESPONSABILITAT CIVIL PROFESSIONAL (redacció de projecte): 
 
Responsabilitat Civil Professional: les indemnitzacions que l'assegurat hagi de satisfer a tercers 
com a civilment responsable per danys causats a aquests, per acció, omissió o negligència, ja 
sigui aquesta responsabilitat directa o subsidiària, com a conseqüència d'actes professionals 
incorrectes en el desenvolupament de l'activitat per la qual ha estat contractada i d'acord amb 
la legislació vigent. 
 
Els danys que com a mínim hauran de ser coberts seran: 
 
a) Danys materials: destrucció o danys causats a qualsevol ben tangible.  
b) Danys personals: mort, incapacitat, malaltia, lesions mentals o físiques causades a persones 
físiques. 
c) Perjudicis conseqüents: pèrdua econòmica que és conseqüència directa dels danys 
materials o personals soferts pel reclamant de la pèrdua. 
d) Perjudicis patrimonials primaris: pèrdua econòmica que no té com a causa directa un dany 
material o personal sofert pel reclamant de la pèrdua esmentada. 
e) Despeses de defensa civil i penal. 
f) Fiances judicials per cobrir responsabilitats. 
g) El capital assegurat o límit de cobertura haurà de ser com a mínim de 2.000.000 €. 
 
C.RESPONSABILITAT CIVIL (construcció, muntatge i explotació):  
 
L’Assegurança de responsabilitat civil extracontractual cobrirà: 
 
a) Responsabilitat civil d'explotació: les indemnitzacions que l'assegurat hagi de satisfer a 
tercers com civilment responsable per danys causats a aquests, en les seves persones o béns, 



 60 

per acció o omissió, ja sigui aquesta responsabilitat directa o subsidiària, com a conseqüència 
d'accidents relacionats amb l'execució de l'obra. 
b) Responsabilitat civil patronal. 
c) Responsabilitat civil croada. 
d) Responsabilitat civil subsidiària de subcontractistes. 
e) Responsabilitat civil per contaminació accidental. 
f) Responsabilitat civil dels tècnics i titulats en plantilla de les empreses assegurades. 
g) Despeses de defensa civil i penal. 
h) F judicials per cobrir responsabilitats. 
i) Alliberament de despeses. 
j) Responsabilitat civil "post-treballs", durant un termini mínim de 12 mesos. 
 
El capital assegurat o límit de cobertura respecte a les garanties haurà de ser com a mínim de 
4.000.000 € amb un sublímit per víctima de 300.000 €. 
 
D. ASSEGURANÇA DE BÉNS PER A LA CONSTRUCCIÓ: 
 
L’Assegurança haurà de ser del tipus "tot risc construcció i/o muntatge" i contractat 
especialment per cobrir els riscos de l'obra. Es prorrogarà durant el període establert de 
manteniment i/o conservació, amb les limitacions d'aplicació comunes a aquestes pròrrogues.  
 
L’Assegurança de béns cobrirà la indemnització per danys i pèrdues materials ocorreguts en: 
 
a) Treballs de construcció i/o muntatge realitzats i en curs de realització, inclosos apilaments: 
100% del valor de l'obra (cost de material i de mà d'obra). 
b) Conseqüències d'errors de disseny: 100% del valor de l'obra. 
c) Despeses de desenrunament: 10% del valor de l'obra mínim 100.000 
d) Mesures de l'Autoritat: 5% del valor de l'obra, mínim 100.000 
e) Hores extraordinàries i treballs urgents: 10% del valor de l'obra, mínim 100.000 . 
f) Honoraris professionals: 5% del valor de l'obra, mínim 100.000. 
g) Actes de tipus polític o social (vaga, motí, commoció civil i terrorisme): 15% del valor de 
l'obra, mínim 100.000. 
 h) Manteniment ampli, mínim 24 mesos. 
 
E. ASSEGURANÇA DE BÉNS PER A l'EXPLOTACIÓ: 
 
L’assegurança haurà de ser del tipus "tot risc de danys materials" i contractat especialment per 
cobrir els riscos de l'explotació de la planta. 
 
L’assegurança de béns cobrirà la indemnització per danys i pèrdues materials ocorreguts com a 
conseqüència directa de danys materials, sobtats, accidentals i imprevists que sofreixin els 
béns assegurats. 
 
Inclourà entre uns altres a títol enunciatiu, no limitatiu: 
 
a) Danys per incendi i explosió. 
b) Danys per robatori i espoliació. 
c) Danys elèctrics. 
d) Avaria de maquinària. 
e) Danys produïts per fenòmens de la natura. 
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f) Danys per vaga, motí i actes vandàlics. 
g) Danys per actes terroristes. 
h) Cobertura automàtica de danys materials (amb un marge del 20 %). 
 
També inclourà despeses com a conseqüència de sinistre: 
 
a) Despeses de desenrunament. 
b) Despeses de salvament i neteja. 
c) Honoraris professionals i perits (escollits per l'assegurat). 
d) Despeses d'extinció. 
 
Pèrdua de beneficis derivada de l'explotació: 
 
a) Per qualsevol sinistre cobert per la garantia tot risc de danys materials, per avaria de 
maquinaria i fets consorciables. 
b) El període d'indemnització estàndard s'establirà en un mínim de 12 mesos. 
c) Cobertura automàtica de pèrdua de beneficis (amb un marge mínim del 20%) per 1 evitar 
possibles casos d’infrassegurança. 
 
Les pòlisses contractades per a cadascun dels riscos seran acceptades, sempre que 
compleixin amb tots els requisits generals i específics indicats. 
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ANNEX 7: 
 

FITXA 1 - DADES D’OBRES I INSTAL·LACIONS EXECUTADES  
O GESTIONADES AMB POTÈNCIA ≥0,5 MWE 

 
El licitador haurà de presentar una fitxa per a cada obra i instal·lació similar, executada o 
gestionada amb un a potència igual o superior a 0,5 MWe amb un màxim de 10 fitxes, on com a 
mínim, s’indiqui la informació següent: 
 
F1: Dades Obres i instal·lacions executades o gestionades amb potència≥0,5 MWe 

Obra:  

Ubicació:  

Client – Destinatari del servei energètic:  

Potència de fred de la instal·lació (kW):  

Potència de calor de la instal·lació (kW):  

Potència elèctrica de la instal·lació (kW):  

Data d’execució:  

Data de gestió:  

Import econòmic (€):  

Obra i instal·lació executada: SI  N
O   

Obra i instal·lació gestionada: SI  N
O   

Font  energètica utilitzada:  

Tipus d’equips:  

 

Descripció:  

 

Observacions:  

 

Signatura licitant: Signatura client: 
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ANNEX 8 

 
FITXA 2 - DADES DINSTAL·LACIONS TÈRMIQUES, ELÈCTRIQUES  

I D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
 
 

El licitador haurà de presentar una fitxa per a cada instal·lació tèrmica, elèctrica i/o d’eficiència 
energètica executades o gestionades on hagi participat com a responsable la persona designada 
com a Director de Projecte de la instal·lació, amb un límit màxim de 10 fitxes, on com a mínim, 
s’indiqui la informació següent: 

 
(Aquesta fitxa/es s’ha de presentar com annex al currículum vitae del director d’instal·lació proposat) 

 

F2: Dades Instal·lacions tèrmiques, elèctriques i d’eficiència energètica 

DADES PERSONALS DIRECTOR PROPOSAT 

Nom i Cognoms:  

Titulació:  

DADES OBRA 

Obra:  

Ubicació:  

Client – Destinatari del servei:  

Actuacions: Instal·lació tèrmica SI  NO  

 Instal·lació elèctrica SI  NO  

 Eficiència energètica SI  NO  

Potència de fred de la instal·lació (kW):  

Potència de calor de la instal·lació (kW):  

Potència elèctrica de la instal·lació (kW):  

Data d’execució:  

Data de gestió:  

Import econòmic (€):  

Font  energètica utilitzada:  

Tipus d’equips:  

 

Descripció:  

 

Observacions:  

 

Signatura licitant: Signatura client: 
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ANNEX 9 

 
FITXES ANNEXES A LA MEMORIA DE LA PROPOSTA TÈCNICA (Sobre 2) 

 

FA1 “COMBUSTIBLE” 

Tipus de combustible en els equips de generació d’energia 

Cogeneració  

Postcombustió  

Altres equips (Calderes convencionals, Pre-escalfadors, Cremadors auxiliars, etc...)  

 

FA2 “TRANSMISSOR D’ENERGIA TÈRMICA” 

Matèries transmissores de calor al procés 

Aigua líquida SI NO 

Oli tèrmic o altre fluid distint de l’aigua SI NO 

Vapor d’aigua SI NO 

Gas calent SI NO 

En el cas de producció de fred per absorció s’indicarà la matèria que transmet el calor  

 

FA3 “ENERGIES” 

Energia generada “E” 

Energia elèctrica generada en bornes del alternador ____________  MWhe 

Energia elèctrica produïda per la cogeneració valorada com elèctrica (ηalternador elec=98%) ____________  MWhe 

Energia elèctrica bruta anual ____________  MWhe 

Energia primària del combustible consumit “Q” 

Cogeneració 
____________  

MWhPCI 

Postcombustió 
____________  

MWhPCI 

Altres equips (Calderes convencionals, Pre-escalfadors, Cremadors auxiliars, etc...) 
____________  

MWhPCI 

 

FA4 “CALOR ÚTIL” 

Calor útil “V” 

Calor útil procedent de la cogeneració 
_____________  

MWht 

Calor aportat per dispositius de postcombustió 
_____________  

MWht 

Calor aportat per altres equips 
_____________  

MWht 

Calor lliurat a usos no econòmicament justificables segons RD 661/2007 (No calor útil) 
_____________  

MWht 

Calor total lliurat a procés calculat segons GTMDCU* _____________  
MWht 
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FA5 “TECNOLOGIA I EQUIPS” 

Cogeneració: Tecnologia de transformació energètica i tipus de cicle termodinàmic 

Turbina de gas en cicle simple SI NO 

Turbina de vapor de contrapressió SI NO 

Turbina de vapor de contrapressió i condensació SI NO 

Turbina de gas i turbina de vapor de contrapressió en cicle combinat SI NO 

Turbina de gas i turbina de vapor de contrapressió i/o condensació en cicle combinat SI NO 

Motor de combustió interna en cicle simple SI NO 

Pila de combustible SI NO 

Altre (en aquest cas indicar-la)  

 
Equips 

 Marca Model Dimensions Pes Necessitats d’espais 

Equip 01      

Equip 02      

Equip 03      

Equip 04      

Equip 05      

Equip 05      

Equip 06      

Equip 07      

Equip 08      

Equip 09      

Equip 10      

Equip 11      

Equip 12      

Equip 13      

Equip 14      

Equip 15      

 

FA6 “EFICIÈNCIA” 

Càlculs Resultat previst 

REE ______________ % 

PES ______________ % 

EEPNR ______________ % 



 66 

 

FA7 “EMISSIONS DE CO2” 

Emissions Global previst 

Emissions directes de CO2 ______________ t/any 

FEco2 _____________Kg CO2 /MWh 

 

FA8 “ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE TÈCNIC” 

Projecte Tècnic 

Les xemeneies d’evacuació d’instal·lacions tenen en compte les Ordenances Municipals i del Medi 
Ambient Urbà de Barcelona? 

SI NO 

Les instal·lacions s’integren en l’arquitectura de l’edifici i s’oculten a la vista exterior, sense ocultar 
elements arquitectònics, decoratius i/o cobertes d’interès? 

SI NO 
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ANNEX 10 

 
FITXES PROPOSTA ECONÒMICA (Sobre 2) 

 
 

FD1 “BALANÇ ECONÒMIC” 

Balanç de pèrdues i guanys 

 
Equips  

convencionals 
Cogeneració, equips i  
energies renovables 

Inversió obres   

Inversió equips   

Inversió projectes i administratiu   

Altres costos d’inversió   

TOTAL INVERSIÓ   

Consum gas   

Consum electricitat   

Consum oli   

Manteniment   

Altres consums   

TOTAL CONSUMS   

Ingressos d’electricitat   

Ingressos fred   

Ingressos calor   

TOTAL INGRESOS   

 
 

FD2 “DADES ECONÒMIQUES” 

Dades econòmiques 

TIR “Tassa Interna de Retorn” a 15 anys  

VAN “Valor Actualitzat Net” a 15 anys  

 
 



 68 
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ANNEX 12: COMUNICACIÓ GENERALITAT – ENERGIA ELÈCTRICA DE SOCORS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 70 

ANNEX 13 : MODEL D’OFERTA ECONÒMICA  
 

“El Senyor …. amb domicili al carrer … núm. …, coneixedor de el “Contracte de redacció del 

projecte, la construcció i la posterior explotació d'un sistema centraltzat de fred, calor i aigua 

calenta sanitària i energia elèctrica de socors per al Complex d’Equipaments del Mercat del 

Guinardó de Barcelona” i dels Plecs reguladors de la licitació, es compromet en nom de … 

(nom propi o de l'empresa que representa) en la seva condició de ..........…, a executar el 

conjunt de prestacions del contracte amb estricta subjecció als requisits i condicions 

establertes, i en els termes que resulten de la documentació que s’aporta com a Oferta 

Tècnica i Econòmica, i en concret: 

 

1) Oferir als usuaris els següents descomptes respecte del preus de venda d’energia 

(IVA no inclòs):  

Descompte PREUS DRETS DE CONNEXIÓ A XARXA 

Opció A Descompte (%) 
Xarxa  Cost 

Fred (salt tèrmic primari fred: 8,5ºC) - Quota (€/kW) 198,32 
Calor (€/kW) 65,51 

Opció B 
Xarxa  Cost  

Fred (salt tèrmic primari fred: 8,5ºC) – Quota Inicial (€/kW) 118,99 
Fred (salt tèrmic primari fred: 8,5ºC) – Quota Anual (3 
anys) 

(€/kW/any) 
36,31 

Calor – Quota Inicial (€/kW) 39,30 

Calor – Quota Anual (3 anys) (€/kW/any) 12,00 

 

Descompte PREUS TARIFA – Terme fix 

Xarxa Cost LU 

(€/kW·any) 

Cost CU 

(€/kW·any) 

Descompte (%) 

Fred Terme Fix 48,48 30,22 

Calor Terme Fix 33,80 10,40 

 

Descompte PREUS TARIFA – terme variable 

Xarxa  Cost LU Cost CU Descompte (%) 

Terme variable energia €/MWh 19,56 30,90 Fred 

Terme variable volum €/m³ 0,0646 0,1021 

Calor Terme variable  €/MWh 23,09 46,54 

 

 
 

2) El Temps de resposta del manteniment correctiu en Avaries urgents serà de 

............... hores des de la comunicació de la incidència. 

 

3) El Temps de resposta del manteniment correctiu en Avaries no urgents serà de 

............... hores des de la comunicació de la incidència. 

 Data i signatura “ 

S’haurà d’incorporar en el Sobre 3 el Pla d’Acció en cas d’avaria (art. 18.E d’aquest Plec). 
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