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ACLARIMENTS AL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ DE LA REDACCIÓ 
DEL PROJECTE EXECUTIU, CONSTRUCCIÓ I EXPLOTACIÓ D’UN SISTEMA 
CENTRALITZAT DE PRODUCCIÓ DE FRED, CALOR I AIGUA CALENTA 
SANITÀRIA I ELECTRICITAT DE SOCORS AL COMPLEX D’EQUIPAMENTS DE 
L’ILLA DEL MERCAT DEL GUINARDÓ DE BARCELONA 

 
En el present document es reprodueixen les qüestions que diferents empreses 
interessades en la licitació han fet arrivar a l’entitat contractant REGESA, així com les 
respostes i els aclariments que s’han notificat formalment als interessats i que ara es 
publiquen a l’objecte d’oferir la màxima informació i transparència per a tots els 
licitadors interessats.  
 

 

1. Podria facilitar l'import de les despeses de licitació referent a aquest expedient LIC -000.123, amb la 
finalitat de tenir en compte en els costos del concurs.  

 
Publicitat al BOE 596,54 €  
Publicitat al Periodico 4.609,08 €  
*Imports amb IVA inclòs 

 
 

2. En referència a la solvència tècnica, m’agradaria em aclarís el següent:  
 
- 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.  
 
En annex 7 s’indica que un màxim de 10 fitxes.  M’ho pot confirmar .  
 

 
Es confirma que tal com s’indica en el l’Article 17. apartat C) Acreditació de la 
solvència tècnica i professional: 
Es requereixen com a mínim l’acreditació de l’execució i exploració de dues obres o 
instal·lacions similars, tot i que sen podem presentar com a màxim 10 referències. 
 

3. En referència a la solvència tècnica, m’agradaria em aclarís el següent:  
 
- 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 complementació 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.  
 
En annex 7 s’indica que un màxim de 10 fitxes.  Quin seria el mínim, 5 o 10 projectes? M’ho pot 
confirmar.  
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Es confirma que tal com s’indica en el l’Article 17. apartat C) Acreditació de la 
solvència tècnica i professional: 
Es requereixen l’acreditació de la capacitat professional i experiència del Director de 
Projecte amb com a mínim 5 referències, tot i que sen poden presentar com a màxim 
10 referències. 
 

4. Article 15.- Admissibilitat de variants 

S’indica que les ofertes presentades hauran de “acomplir amb els valors d’emissions establerts en el 
Projecte Bàsic”. Donat que al Projecte Bàsic no s’especifica cap valor d’emissions, entenem que el que 
es requereix a l’Article 15 fa referència a: 

La solució proposada haurà de tenir un valor de FEC02 igual o menor al valor de referència per a la 
solució presentada en el Projecte Bàsic. Aquest valor de referència serà el que s’indica, per a 
l’altrernativa presentada al Projecte Bàsic, a la taula comparativa inclosa a l’apartat 8.2 Análisi dels 
resultats obtinguts de l’Annex 1 – Estudi de viabilitat 

 
La interpretació d’aquest punt és correcte. El valor màxim d’emissions correspon al 
valor mostrat a l’estudi de viabilitat sobre l’opció tècnica desenvolupada al projecte 
bàsic. 
 

5. Règim de temperatures de calor usuaris Fase 1 

Al Projecte Bàsic, al capítol corresponent a la Fase 1, al punt 3.6.4 Funcionament de la sub-estació, 
s’indica que la temperatura de subministrament de calor als usuaris serà igual o superior a 50ºC donat 
que la generació es realitzarà mitjançant bomba de calor. La temperatura d’impulsió de secundari serà 
igual o superior a 45ªC. 

Al projecte Bàsic, al capítol corresponent a la Fase 2, al punt 4.6.4. Funcionament de la sub-estació, 
s’indica que la temperatura de subministrament de calor als usuaris serà igual o superior a 90ºC donat 
que la generació es realitzarà mitjançant bomba de calor. La temperatura d’impulsió de secundari serà 
igual o superior a 85ºC. 

Aquests enunciats defineixen dos règims de temperatura diferents per a un mateix servei, condicionant el 
dimensionament dels bescanviadors de les sub-estacions de calor dels usuaris de la Fase 1. Demanem 
confirmació de quina de les dues interpretacions següents és la que aplica: 

 

a) Els usuaris de la Fase 1 mantindran el seu règim de temperatura de calor durant tota la vida del 
contracte, independentment del règim de temperatures aplicable als usuaris de la Fase 2. 
D’acord amb això, a partir del moment de la posada en servei de la Fase 2 el compromís de 
temperatura de subministrament dels usuaris de la Fase 1 continuarà sent de 50ºC, entenent 
que la seva temperatura d’impulsió a secundari continua sent de 45ºC (no es realitzen canvis a 
les seves instal.lacions interiors). 

b) A partir del moment de la posada en servei de la Fase 2 tots els usuaris tindran el mateix règim 
de temperatures al primari de la sub-estació, independentment del seu règim de temperatures 
secundaris.  
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En el projecte bàsic punt 4.6.4 Funcionament de la sub-estacio hi ha un error: 
 
On posa: “la temperatura de subministrament de calor als usuaris serà igual o superior 
a 90ºC donat que la generació es realitzarà mitjançant bomba de calor.” 
 
Hauria de posar: “la temperatura de subministrament de calor als usuaris serà igual o 
superior a 90ºC donat que la generació es realitzarà mitjançant el sistema de 
producció.” 
 
Contestant a la pregunta realitzada, la interpretació correcta correspon a la opció b. Un 
cop es trobi en funcionament la Fase 2 es regularitzaran les temperatures a la que es 
servirà l’aigua calenta, essent la mateixa per a tots els usuaris. La temperatura de 
subministrament de calor als usuaris en Fase 2 serà la indicada en el projecte, igual o 
superior a 90ºC. 
 

6.     Errata 

A les pàgines 42 i 43 del Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) sembla que hi ha una 
remissió incorrecta a altres articles. 

a) En el segon paràgraf de la pàg. 42 es fa referència a l’apartat 33.2 quan s’hauria de fer referència a 
l’apartat 32.2 

b) En el quart paràgraf de la pàgina 42 també es fa referència a l’apartat 33.2 quan també hauria de fer 
referència a l’apartat 33.2. 

c) A l’últim paràgraf de la pàgina 42 es fa referència a l’apartat 34.2 quan també hauria de fer referència 
al 33.2 

Demanem confirmació que les remissions corregides són correctes.  

 
Efectivament les remissions dels apartats a) i b) del vostre escrit són les correctes.  En 
quant a la de l’apartat c) deduïm que es refereix al darrer paràgraf de la pag. 43 del 
Plec de Clàusules administratives que erròniament fa referència a l’apartat 34.2 enlloc 
del 32.2.  
 

7.  Subministrament als usuaris 

Demanem confirmació de que l’objecte de la licitació en quant a prestació de servei és només de: 

a) Subministrament de fred i calor als usuaris del complex 

b) Subministrament d’electricitat de socors als usuaris del complex 

La venda d’energia elèctrica (que no és de socors) es fa a la xarxa de distribució i no als usuaris del 
complex. 

 
L’objecte de licitació és el definit en l’article 3 del Plec de Clàusules Administratives 
Particulars que es tona a repetir en l’article 4 del Plec Tècnic. 
 

8. Documentació administrativa 

L’article 17 PCAP preveu l’aportació de documentació mitjançant fotocòpia, excepte la declaració 
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responsable i la garantia provisional. Preguem confirmació de: 

a) Que es tracta de fotocòpies simples (sense compulsar, ni per testimoni notarial) 

b) Que la declaració responsable a aportar pot ser firmada pel representant amb firma legitimada 
notarialment, sense més tràmit 

 
En quant a l’apartat a) serà suficient amb l’aportació de fotocòpies simples. 
 
En quant a l’apartat b) efectivament la declaració responsable pot ser signada pel 
representant legal de l’empresa amb signatura legitimada notarialment, sense més 
tràmit. 
 

9. Model contractual de subministrament als usuaris 

A l’article 17.2, punt 7, apartat c) del PCAP (pàg. 23) es preveu l’aportació d’un model de contracte de 

subministrament energètic amb els usuaris, que inclourà com a servei independent el subministrament 

d’energia elèctrica de socors. Per altra banda, la carta de la Generalitat adjunta com Annex 12 al PCAP, 

indica que l’empresa titular de la central de producció d’energia elèctrica podrà establir contractes de 

venta d’energia directament amb cada un dels clients. 

Demanem confirmació de si cal preparar un únic model contractual que inclogui els subministrament de 

fred i calor i electricitat de socors, o bé, es possible fer dos models contractuals, un per al 

subministrament de fred i calor i un altre per al subministrament d’electricitat de socors. 

 
Es deixa a les empreses licitadores la decisió de realitzar un únic model contractual 
que inclogui subministrament de fred, calor i electricitat de socors, o bé, fer dos models 
contractuals. 
 

10. Venta d’electricitat de socors 

El fet que la Central de producció d’energia elèctrica de socors s’hagi de sotmetre al Règim Ordinari de 
producció d’electricitat a la Fase 1 sembla requerir l’execució d’un línia elèctrica d’evacuació. 
Posteriorment, a la Fase 2 es construirà la cogeneració, acollida llavors en el Règim Especial de 
producció elèctrica, que requereix l’execució d’una línia elèctrica d’evaquació. 

 

Demanem confirmació que la configuració dels plecs de la licitació implicaran l’execució de dos línies 
elèctriques d’evaquació. 
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En Fase 1, l’electricitat de socors es produeix mitjançant grup electrogen i es 
subministra als usuaris. En aquesta fase no hi ha línia elèctrica d’evacuació a xarxa, ja 
que en la solució tècnica presentada la producció de fred i de calor es realitza 
mitjançant equips convencionals. 
 
En Fase 2, si que hi haurà una línia d’evacuació a xarxa, ja que en la solució tècnica 
presentada una part del calor i del fred es produeix mitjançant un motor de 
cogeneració que inclou la generació d’electricitat. 
 

11. Mínima potència contractada 

El plec estableix la potència total estimada a contractar pels usuaris amb la qual es traça el Pla de 
Negoci de l’Annex 1. El plec permet que les potències contractades puguin ser disminuïdes pels usuaris 
en funció de les seves necessitats, essent aquest un risc important de disminució d’ingressos pel 
subminitrador. 

Demanem se’ns indiqui com es determinaran les necessitats de potència dels usuaris, si aquesta 
disminució de potència es pot produir de forma unilateral per part dels clients i si es definirà un mínim de 
potència garantida contractada al subministrador. 

 
Si durant el període de durada del contracte es veuen modificades substancialment les 
condicions econòmiques que s’hagin definit en el contracte es podrà aplicar el detallat 
en l’article 38 del Plec de Clàusules Administratives Particulars sobre Equilibri 
econòmic del contracte. 
 

12. Referent a les demandes tèrmiques del any 1 (provisional), veiem que n’hi ha més demanda de 
fred, que no pas de calor, com sòl ser habitual per tipologia de consumidor i per zona climatològica, però 
a l’any següent , és a l’inrevés, a que és degut?. Potser que el que pensem que son kWh tèrmics (no es 
veuen gaire bé les unitats en el pdf), en el cas del fred siguin elèctrics?, perquè entenem que la maquina 
refredadora està sobredimensionada a la cobertura de demanda que té que realitzar. 
 

 
La demanda corresponent a la fase provisional, del primer any, es deu a les demandes 
del mercat municipal i la superfície comercial. Per el tipus d’ús, aquestes activitats 
necessiten més quantitat de fred (237MWh) que de calor (135 MWh). 
 
El conjunt de demandes de la fase final, on totes les activitats estan connectades i en 
funcionament, està formada per usuaris amb perfil de demanda diferent.  
 
Cal destacar el funcionament de la residència assistida, on la major part de l’edifici no 
disposa refrigeració, i és l’únic usuari amb funcionament nocturn. El pes de la 
residència en el global de l’edifici fa que la proporció entre la demanda de fred (945 
MWh) sigui lleugerament inferior a la demanda de calor (1.260 MWh).  
 
Tal com s’indica en el punt 3.4.1 Premisses tècniques del Projecte Bàsic, en la solució 
tècnica presentada en dit projecte, el disseny i dimensionat dels equips de producció 
tant de la fase 1 (estat provisional) com de la fase 2 (estat final) venen condicionats pel 
fet que els equips de la fase 1  s’utilitzaran com a equips de producció convencional en 
fase 2. 
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13. Necessitaríem saber si la caldera + refredadores poden suplir la demanda del complexa sense la 
aportació de la planta de trigeneració, per parada de manteniment o forçada (Correctiu), es a dir, si estan 
dimensionades per la demanda total. 
 

 
Com es pot observar al projecte bàsic, la suma de les potències dels equips de suport 
a la cogeneració és inferior a la potència punta requerida per la central. 

 
Tanmateix, cada licitador haurà de realitzar i justificar el seu estudi de demandes i de 
potències a instal·lar. 
 
Pel que fa a les necessitats d’energia, si que caldrà que els equips de suport a la 
cogeneració garanteixin en tot moment les demandes d’energia del complex, i per tant 
la dimensió d’aquests equips vindrà donada per aquesta condició i per les 
intervencions de manteniment a realitzar. 

 

14. Hi ha algun motiu per el que no es pugui aportar el calor en la fase provisional, mitjançant la 
caldera de la fase definitiva, enlloc d’emprar bomba de calor? 

 
El motiu pel que s’ha escollit l’opció amb bomba de calor davant d’una alternativa amb 
caldera són: 
- Una escomesa elèctrica temporal és mes senzilla d’instal·lar.  
- Una escomesa elèctrica és més fàcil de protegir davant de possibles danys deguts a 
la dinàmica de les obres, donat que la planta provisional estarà ubicada dins de la 
zona d’obres. 
 
Tot i així s’accepten variants sempre i quan es compleixi amb els requeriments indicats 
en la documentació d’aquest concurs. 

 

15. Donat que esta previst instal·lar una torre de refrigeració per la maquina d’absorció, podria ser 
que la refredadora condensada per aire, fos condensada per aigua per tal de millorar el seu rendiment 
(EER)? 

 
Qualsevol proposta de millora serà ben vista sempre que aquesta estigui justificada 
tècnicament i compleixi els requeriments del conjunt de normativa tècnica i les 
ordenances municipals. 

 
Es recorda que en la proposta tècnica presentada en el projecte bàsic hi ha dues 
màquines d’absorció connectades a una única torre de refrigeració. 

 

16.       Es possible disposar d’algun detall de les demandes per edificis i per fases? o de la mitja dels 
perfils diaris de demandes de fred y calor (calefacció i ACS) per edificis considerats en el estudi, ja que 
segons CTE i RITE es necessari disposar de la qualificació energètica dels mateixos amb ajuda del 
CALENER o Software similar i disposar de las demandes estimades, no? 

 



 
 

7/8 

La modelització de la demanda s’ha realitzat de forma conjunta, i no per edifici, tenint 
en compte els paràmetres de càrregues tèrmiques, ocupacions, hores de 
funcionament, usos, ventilacions, etc... de cadascun dels edificis. 

 
L’entitat contractant posa a la disposició dels licitadors el projecte executiu del 
Complex, trucant a les oficines de REGESA de 9 a 15 h T. 93 552 83 32/93 556 97 05 
(Srs. Francesc Martín i Elena García) 

 

17.       Seria possible disposar de dades que permetin avaluar la demanda de ACS dels diferents edificis; 
per exemple de la residència es podria disposar del nº de llits, etc.?? 

 
L’estudi de viabilitat s’ha realitzat tenint en compte les següents dades: 

 
Volum de litres a 60ºC que s’haurien d’escalfar amb energia solar 

          Decret C.T.E. Ordenança 

                
Consum, L 60ºC / 

dia 120 treballadors rati: L/treb.   3 3 

  30 dutxes rati: L/dutxa 20 15 15 

Total consums, L       600 810 810 

cobertura       50% 30% 60% 

C
.A

.P
. 

rati aportació       300 243 486 
                

Consum, L 60ºC / 
dia 99 llits rati: L/llit 40 55 55 

  30 dutxes rati: L/dutxa 20 15 15 

Total consums, L       4.560 5.895 5.895 

cobertura       50% 30% 60% 

C
.S

.S
. 

rati aportació       2.280 1.769 3.537 
                

  necessitats totals   
 L aigua 
60ºC / dia   5.160 6.705 6.705 

  
TOTAL A 
APORTAR      2.580 2.012 4.023 

 

− Considerem el consum dels rentamans de les consultes del CAP dins dels 3L per 
treballador. En el cas dels consums d’aigua calenta del mercat s’ha considerat una 
previsió per a la neteja i us personal dels treballadors i per a usos comunitaris.  

− Per als consums del CSS s’ha seguit el criteri acceptat per l’A.E.B., l’ICAEN i 
l’I.D.A.E. segons el que residencies, hotels o hospitals són comptabilitzats segons 
el número de llits i la demanda de referència. Només s’hi sumaran altres consums, 
com una cafeteria, si aquests estan oberts per als ocupants i també per al públic 
en general. 

− D’acord amb aquest anàlisi comparatiu s’efectuaran els càlculs segons els criteris 
de l’ordenança solar de Barcelona, i s’agafarà com a referència el valor de consum 
total per dia obtingut a la taula adjunta. 
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En conclusió, es prendran com a referència els valors d’acumulació i cobertura més 
restrictius, que en aquest cas es correspon a l’Ordenança Municipal. 
D’acord amb aquest anàlisi comparatiu s’efectuaran els càlculs segons els criteris de 
l’ordenança solar de Barcelona, i s’agafarà com a referència el valor de consum total 
per dia obtingut a la taula adjunta. 
Les dades utilitzades de temperatura de l’aigua de la xarxa són les indicades a la 
Ordenança solar de Barcelona. 
 

Resum de les necessitats de producció  d’energia 

 Demanda anual 
(MWh) 

Producció ACS 245 

 
 

18.       La funció que realitza el grup electrogen de socors, no la podria realitzar el motor a gas de la 
planta de cogeneració?? Sinó fos així el cost 

 
El subministrament elèctric de socors s’haurà de realitzar seguint les indicacions que 
realitza el Departament General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial en la 
comunicació del 12 d’abril del 2.011 que s’adjunta com annex 12 al Plec de Clàusules 
Administratives Particulars. 
L’entitat contractant està disposada a acceptar alternatives, sempre que aquestes 
vinguin justificades i documentades per les autoritats administratives competents en 
aquesta matèria. 

 

19.       Referent al preu de manteniment que s’ha suposat en el anàlisis de rentabilitat, que surt a la 
pagina 28 de l’Annex I- Estudi de Viabilitat, que engloba?? Perquè segons la nostra experiència es la 
meitat del cost d’un conjunt de Trigeneració de potencia similar, però sense tenir en compte la Torre de 
refrigeració, refredadora, bomba de calor, caldera, etc. 

  
La viabilitat econòmica del projecte s’ha de mirar estudiant els números globals que 
apareixen en l’estudi al llarg dels 15 anys de concessió. 
 
Està clar que les característiques i estructures de cost de cadascuna de les empreses 
pot fer que alguns d’aquests paràmetres no coincideixin exactament amb la seva 
pròpia realitat. 


