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1. INTRODUCCIÓ 

El Centre Sanitari Municipal de Protecció Animal (CSMPA), més conegut com Canera 
de Son Reus, ha sofert des de la seva ubicació als terrenys municipals de Son Reus 
l’any 1976, diverses modificacions, sempre a la recerca d’una millor protecció animal i 
atenció al ciutadans interessats en el tema. 

A l’actualitat, seguint aquest procés, es vol adaptar les seves instal·lacions a les noves 
necessitats i sensibilitats socials amb un seguit d’actuacions; una d’elles és la 
substitució de l’actual edifici d’administració i atenció al ciutadà, atès que es tracta d’un 
edifici obsolet i amb problemes funcionals, estructurals, ambientals i de sanitat pública, 
deficiències que el fan irrecuperable; per un de nou que cobreixi les necessitats 
actuals i les previstes en un futur proper, preparat per un creixement addicional en un 
futur a mitjà termini. 

Es desitja un edifici funcional, flexible, adaptable a les noves necessitats, sostenible 
constructivament, eficient energèticament, integrat a l’entorn, d’acord amb les 
sensibilitats socials actuals, i tot dins la racionalitat i eficiència de la inversió a realitzar.  

2. ANTECEDENTS 

El Centre Sanitari Municipal de Protecció Animal de l’ajuntament de Palma, s’inaugurà 
l’any 1976, amb diferents edificacions, una d’elles l’edifici actual d’administració 
municipal que té una superfície aproximada de 200 m² i inclou: zona de recepció i 
atenció administrativa als ciutadans, despatx del director, despatx del veterinari, lavabo 
pels ciutadans i vestuaris pels operaris treballadors del Centre. 

L’any 2003 es va redactar un pla d’ampliació i reestructuració de les instal·lacions, del 
qual es va implementar tan sols una part També es preveia una ampliació de l’edifici 
d’administració que mai s’ha portat a terme. 

L’estat actual és molt deficitari, tan des del punt de vista de la funcionalitat com de 
l’estat estructural de l’edifici o les característiques sanitàries de l’edifici. Entre els 
problemes més greus hi ha: 

 Problemes d’espai: la grandària actual no permet incloure els espais 
funcionals que es necessiten de manera immediata, per molt que es 
modifiqui la distribució interior. 

 Problemes d’estanquitat a l’envoltant de l’edifici i falta d’aïllament tèrmic. 
o És un edifici amb tipologia de solera, murs de càrrega i 

tancament i coberta de fibrociment, que implica problemes 
d’humitat i aïllament tèrmic 

o La coberta és de fibrociment i està molt deteriorada, i no 
compleix les condicions mínimes d’estanqueïtat que se li 
suposen. 

o Les parets de tancament tenen esquerdes que suposen a més, 
ponts tèrmics i trencament de l’estanqueïtat. 

o La fusteria metàl·lica i la vidrieria són les originals d’alumini, no 
són ni estanques ni aïllants. 
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 Problemes de manteniment, el manteniment de l’edifici no ha estat 
suficient, probablement degut a l’alt cost per un edifici de les seves 
característiques i antiguitat: 

o Ruptures a la coberta de fibrociment. 
o Esquerdes a les parets de tancament. 
o Mal ajustament de la fusteria metàl·lica exterior (portes i 

finestres) 
 La funcionalitat no està d’acord amb les necessitats actuals. 

o No hi ha vestuari femení, fet que provoca un evident problema 
pel compliment d’objectius de igualtat i paritat a la feina de 
ambdós sexes. 

o Els ciutadans, atesa la falta d’espai, són atesos a través de un 
taulell, drets i amb el funcionari assegut. 

o El lavabo de visitants és únic i no està adaptat, i clarament 
insuficient per la quantitat de visitants actuals, uns 80 
visitants/dia de mitjana. 

 Problemes de salubritat 
o En relació amb la COVID-19, és pràcticament impossible 

l’atenció al ciutadà complint les normes de prevenció 
establertes.  

o Davant el problema de la zoonosi: hi ha una sèrie de malalties 
que compartim els animals i les persones; tot el personal que 
treballa al Centre, i té relació directa amb els animals, tenen 
aquest risc de contagiar-se aquestes malalties o ser vehicle de 
paràsits externs. Això suposa un problema per totes les 
persones relacionades amb aquest treballador (família, 
amics….) perquè al final tenen el risc de patir el mateix 
problema sanitari. Per això, és necessària la construcció d’ un 
vestidor  per  treballadors, homes i dones, que fan  la seva 
jornada laboral en aquesta dependència. Dins la rutina diària 
per protegir-se d’ aquests riscos es podria incloure la necessitat 
de canviar-se de roba i  dutxar-se, però actualment l’únic 
vestidor existent és empleat per homes. 

o L’existència de la coberta de fibrociment (amb amiant), 
deteriorada i en procés de degradació. 

Davant les dimensions que té, que impliquen una urgent ampliació, i l’estat i 
característiques de l’edifici que impliquen que l’edifici existent no es recuperable, ens 
fa concloure que es necessari la demolició de l’edifici existent i la construcció d’un de 
nova planta que compleixi tots els requeriment tècnics i funcionals que es requereixen. 

3. OBJECTIUS A ASSOLIR I PRINCIPIS D’ACTUACIÓ A APLICAR 

Els objectius principals a assolir son: 

a) Disposar d’unes instal·lacions, i en concret d’un edifici d’administració i serveis 
principals del CSMPA, capaç de satisfer les necessitats funcionals actuals i les 
previstes pel futur proper en primera instancia però tenint en compte les més 
llunyanes. 

b) Que les noves infraestructures públiques, i en concret el nou edifici 
d’administració del CSMPA, siguin altament eficients des del punt de vista 
energètic; assolint, si és viable, l’autosuficiència energètica com a part integrant 
del CSMPA. 
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c) Que les noves infraestructures públiques, i en concret el nou edifici 
d’administració del CSMPA, siguin sostenibles en el major grau possible, 
considerant el cicle complert de vida de la instal·lació, des de les matèries 
primeres fins el destí final del productes del seu desmantellament. 

Els principis a tenir en compte pel disseny, són: 
a) L’eficiència energètica de l’edifici, tant en quant a solucions tècniques passives, 

com a un ús eficient de l’energia necessària pel acondiciament tèrmic i 
il·luminació. En quant a les solucions de fonts d’energies renovables, s’han de 
considerar espais possibles però no la solució a adoptar, ja que està en estudi 
la solució global pel CSMPA, fins a un nivell que permeti una qualificació 
energètica de “B”, aspirant a arribar a una “A”  

b) La sostenibilitat en la construcció i vida útil de les instal·lacions, fixat en 50 
anys, i desmantellament final, fins un nivell de reducció del residus i de 
emissions del CO2 del ordre del 20% respecte a un edifici convencional, 
aspirant a arribar al 30% 

 

4. OBJECTE DE L’ASSITÈNCIA TÈCNICA  

És objecte d’aquesta assistència tècnica: 

 L’estudi d’alternatives funcionals, energètiques, de sostenibilitat i de necessitats 
d’inversió i despesa, i proposta de la solució més adient. 

 Contemplar i incloure la demolició de l’actual edifici administratiu al projecte 
bàsic a entregar, considerant que la coberta actual és de fibrociment i que 
conté amiant. 

 Definició a nivell de projecte Bàsic i Previ d’activitats de l’alternativa escollida 
per l’Ajuntament del nou Edifici d’Administració i Atenció al Ciutadà del Centre 
Sanitari Municipal de Protecció Animal. 

 el suport tècnic necessari a l’ajuntament fins assolir l’aprovació i autoritzacions 
per part dels departaments interns i, en el seu cas, del organismes 
corresponents per l’inici de la execució de les obres. 

 

5. DIRECCIÓ, AUTORIA I EQUIP REDACTOR 

5.1 Direcció i autoria dels treballs 
L’òrgan de contractació nomenarà un responsable del contracte (RC), que supervisarà 
la seva execució i adoptarà les decisions i dictarà les instruccions necessàries a 
l’objecte de garantir la correcta realització de la prestació pactada. El responsable del 
contracte podrà designar un Director de l’Assistència (DA) entre el personal de 
l’Ajuntament o assumir directament les funcions. El director de l’assistència en 
qualsevol cas serà un facultatiu amb la titulació i qualificació adient per exercir les 
funcions de coordinació i establiment de criteris i línies generals d’actuació del 
contractista que, en interpretació tècnica del contracte, siguin necessàries. 

La autoria dels documents a realitzar correspondrà al contractista, sent aquesta feina 
encomanada a un tècnic competent en la matèria, amb capacitat legal per signar els 
treballs realitzats.  
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El responsable del contracte i el Director de la Assistència no seran responsables, ni 
directa ni solidàriament, del que amb plena responsabilitat tècnica i legal informi, 
projecti, o calculi ni de qualsevol altra tasca que realitzi el contractista. 

5.2 Personal, oficines i equip del contractista 
És criteri de selecció qualitativa tècnica disposar de un Delegat del Contractista (DC) 
amb  titulació superior o de grau i màster, tècnic o científic, amb experiència en 
assistència tècnica en la redacció de projectes d’edificació o industrials. 

Així mateix, s’ha de disposar d’un Responsable de la Assistència (RA) que assumirà 
l’autoria de les feines, prèvia acceptació per l’Ajuntament, titulat superior o de grau i 
màster, tècnic o científic, amb competència i experiència en la matèria del contracte: 
assistència tècnica en la redacció de projectes d’edificació d’oficines, centres de treball 
d’operacions o edificis administratius i gestió de equips multidisciplinaris. Aquesta 
persona potser alhora el Delegat del contractista. 

El contractista disposarà d’un equip humà format per un número suficient de tècnics 
amb las qualitats idònies en titulació, experiència i responsabilitat per l’adient 
desenvolupament de cada una de les fases i especialitats dels treballs encomanats.  

El contractista haurà de disposar, durant el període d’execució del contracte, de 
capacitat per mantenir reunions d’una manera rutinària a una oficina física a l’illa de 
Mallorca, a l’abast dels tècnics de l’ajuntament, amb capacitat i mitjans suficients per 
les funcions que se li encomanin, entre les que hi haurà la de ser oficina del 
Responsable de l’Assistència, a temps parcial o total, i realitzar reunions de treball 
amb el Director de l’Assistència i altres tècnics de l’Ajuntament sempre que sigui 
necessari. 

El contractista disposarà així mateix de tots el mitjans necessaris, humans i materials, 
per la realització de les tasques encomanades, i mai podrà esgrimir com a raó pel 
retard o incompliment de qualsevol directriu, tasca, terme o aspecte inclòs en el 
contracte la falta de mitjans. Aquests mitjans personals i materials coincideixen, com a 
mínim, amb els exigits com criteri de selecció qualitativa tècnica.  

6. TASQUES GENERALS A REALITZAR 

Les tasques generals a realitzar son: 

i. Repàs de l’abast de l’encàrrec, recopilació de tota la informació necessària per 
a poder executar els treballs, que l’Ajuntament lliurarà al contractista. 
Establiment de dinàmiques de treball i reunions setmanals. 
 

ii. La realització de tots els estudis i treballs tècnics previs, adients pel correcte 
disseny de les alternatives i la redacció del projecte, entre d’altres. 
 

iii. La realització d’un estudi de solucions alternatives que assolirien el objectius 
plantejats. S’estudiaran un mínim de 3 alternatives per cada criteri de disseny 
crític, funcional, energètic, de sostenibilitat, amb determinació de les 
necessitats d’inversió i despesa per cada un, d’acord amb el que s’indica al 
corresponent article més a baix. 

 
iv. Avaluació de les alternatives. L’avaluació es realitzarà mitjançant un anàlisis 

comparatiu, aplicant com a mínim els criteris que mes endavant s’expliquen. 
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v. Redacció del projecte bàsic i el projecte preliminar d’activitats de la alternativa 
escollida per tramitació de llicencies i altres tràmits oportuns. 

7. DURADA DEL CONTRACTE 

7.1 Durada del contracte 
 
El contracte tindrà una durada estimada de setze (16) setmanes, amb els següents 
terminis parcials d’obligat compliment: 

- Per a la tasca A: dues (2) setmanes des de la signatura del contracte. 

- Per a les tasques B, C i D: cinc (5) setmanes des de l’acabament de la tasca A. 

- Una (1) setmana per l’estudi i decisió de l’alternativa escollida per part de 
l’Ajuntament. 

- Per a la tasca E: vuit (8) setmanes des de la determinació de l’alternativa 
escollida per part de l’ajuntament; inclosa l’extracció dels subprojectes, si 
s’escau, pel seu desenvolupament independent. 

Els inicis dels  terminis parcial de la tasca E, i el general en el seu cas, quedaran 
suspesos una vegada acabada una tasca que exigeixi aprovació per part de 
l’Ajuntament o resposta dels organismes fins que es doni la aprovació o es rebi la 
resposta, moment que queda suspès el termini següent fins la recepció de la resposta 
o aprovació corresponent. La suspensió dels terminis no suposarà cap compensació 
en favor del contractista. 

 

8. CARACTERÍSTIQUES DE QUALITAT DEL SERVEI 

La realització de les tasques i la redacció dels documents explicitats en aquests PPTP 
es duran a terme d’acord amb les indicacions i abast indicades, i amb les directrius i 
orientacions determinades pel Director del projecte, incloent les observacions que 
aporti. El resultat de cada fase o tasca és preceptiu que se sotmeti a la consideració 
del Director del projecte. 

Per a la redacció del projecte, estudis i tasques i informes tècnics, a més de la 
normativa oficial que específicament determini el Director dels treballs i l'especificat en 
el present Plec es tindran en compte les disposicions, normes i reglaments que es 
trobin vigents a cada moment i siguin d’aplicació. La promulgació de noves 
disposicions, normes, lleis o qualsevol durant la prestació del servei de les quals la 
entrada en vigor pugui afectar a la tramitació i/o execució del treballs posteriors basats 
en el objecte d’aquest contracte, també seran d’obligat compliment 

Els estudis, informes, avantprojectes, entregues i altres documents i treballs a realitzar 
seran de la suficient qualitat (nivell de detall, característiques tècniques, nivell de 
càlcul, de definició, etc.) per permetre assolir l’objecte del contracte. El licitador, com 
expert en la matèria i coneixedor del marc jurídic, administratiu i tècnic, sap i és capaç 
de delimitar, com a tal, l’abast necessari. L’abast i altres característiques incloses en el 
present plec tenen les consideracions de mínims estimats pel redactor del plec i en 
cap cas es poden considerar com a màxims. 
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Els càlculs es realitzaran fent servir mitjans de la precisió necessària i arribant a un 
grau de exactitud que, d’acord amb el parer del Director del projecte, proporcionin una 
optimització entre economia de les actuacions, seguretat, facilitin la construcció, el 
manteniment i la explotació de les instal·lacions resultants. 

Els tràmits davant els diferents organismes públics, així com les visites de 
reconeixement del medi físic o qualssevol treballs auxiliars realitzats amb la finalitat de 
recaptar la informació necessària per a la redacció dels documents objecte d'aquest 
plec, no seran objecte d'abonament addicional. Tant les activitats esmentades, com la 
cartografia, es consideren incloses dins del preu de cada document. 

 

9. CARACTERÍSTIQUES I CONDICIONS D’EXECUCIÓ DEL SERVEI 

9.1 Condicions generals 
L'objecte de l'assistència és la redacció dels diferents documents necessaris per a dur 
a terme les actuacions programades per l’Ajuntament en el termini d'aquest contracte. 
Per a això, l'adjudicatari haurà de recopilar, actualitzar, revisar, validar i completar la 
documentació facilitada pel director dels treballs, i amb aquesta base redactar els 
documents contractats, indicant les solucions possibles segons el seu criteri i d'acord 
amb les indicacions dels plecs del Director dels treballs. L'estructura i abast dels 
documents tècnics a redactar per l'adjudicatari s'adequarà en tot moment a la 
legislació vigent, modificant-se si fos necessari a conseqüència dels canvis legislatius 
en el transcurs del contracte. 

El contractista realitzarà els treballs d’acord amb les prescripcions del present plec, la 
normativa d’aplicació, les condicions incloses en la seva oferta i aprovades i 
autoritzades explícitament per el Director del Projecte i les instruccions emeses per el 
director del projecte en interpretació del plec i del compliment de les prestacions 
pactades. En cap cas la omissió en el present plec o en la descripció del preus o la 
seva justificació de qualsevol aspecte necessari per el compliment global de la tasca 
no eximeix al contractista de realitzar-la i al preu global corresponent. 

El contractista tramitarà al seu càrrec tots el permisos i autoritzacions que siguin 
necessàries per la realització de les tasques que li han estat encomanades, amb la 
antelació suficient per el compliments del terminis parcials i global contractuals. 

Els treballs es realitzaran en tot cas complint les disposicions en matèria de seguretat i 
salut del treballadors que intervinguin i dels tercers potencialment afectats, en el seu 
cas. 

9.2 Funcions del nou edifici d’administració i programa de necessitats 
El projecte a redactar haurà de satisfer les necessitats funcionals detectades fins 
aquest moment pel CSMPA, derivades de les funcions que li han estat assignades. 
Aquestes funcions i les necessitats associades son: 

 Administració del centre, amb: 
o despatx pel Director del centre. 
o llocs de feina pel personal adscrit d’administració (tres funcionaris, un 

d’ells cap). 
o sala de reunions, mínim per a deu persones, amb espai per equips de 

videoconferència. 
o  espais per arxiu, magatzem i altres espais auxiliars. 

 Atenció al ciutadà, amb: 
o control d’accessos i vigilància. 
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o Vestíbul. 
o sala d’espera, 6-8 persones. 
o Dos punts d’atenció al ciutadà. 

 Zona de treball veterinaris i tècnics, amb: 
o Un mínim de 3 llocs per feines administratives associades a la seva 

tasca bàsica, ocupats poques hores el dia per cada veterinari. 
o Espai per arxius i mobles auxiliars. 

 Serveis higiènics per els ciutadans visitants i voluntariat, amb 
o Un mínim de 4 espais individuals unisex (un per persones amb mobilitat 

reduïda i amb canviador) amb lavabo i vàter, unisex, amb accés per 
l’exterior l’edifici.  

o Per un número de visitants d’uns 80 al dia de mitjana, i per servei dels 
voluntaris, uns 20 simultanis, amb puntes significatives. 

 Espais i Serveis higiènics pel personal d’oficines, amb 
o Sala de descans i office equipats per poder berenar, amb un aforament 

mínim de 6 persones. 
o Un mínim de 2 espais individuals unisex (un per persones amb mobilitat 

reduïda) amb lavabo i vàter, unisex.. 
 Vestuaris del personal operari, amb: 

o Dos espais, un per cada sexe. 
o Dutxes, vàters, lavabos, espais per canviar-se, taquilles. 
o Per un mínim de 10-12 treballadors en total, 8-10 de cada sexe, 

simultàniament. 
o Dotació suficient per dos torns consecutius. 
o Accés directe des de l’exterior, per la zona interna del centre. 
o No es necessari accés des de la resta de l’edifici. 

 Itineraris i accessos 
o Els accessos a l’edifici pel personal seran des de la zona interna del 

centre. 
o Els accessos del visitants i voluntaris seran des de la part externa de 

ponent, pública, passant pel control, i amb accés des de l’interior de 
l’edifici a la zona interna del centre. 

o Accés a la futura planta superior (previsió d’itinerari i espai), des de la 
zona d’atenció al ciutadà i de la zona de administració, veterinaris i 
tècnics. 

 Instal·lacions i equipament amb: 
o Sistema de il·luminació 
o Xarxa de alimentació elèctrica a equips i a il·luminació personal 
o Xarxa TIC, de telefonia i dades integrada 
o Xarxa d’abastiment d’aigua i d’evacuació al clavegueram 
o Sistema de condicionament tèrmic, calor i fred 
o Espai per la ubicació del equips corresponents 

 Reordenació de la zona pública de ponent. amb 
o Accés independent per vehicles i vianants des del camí de Son Reus, 

independent dels accessos de personal del centre 
o Aparcament per un mínim de 30 vehicles lleugers, persones amb 

mobilitat reduïda i 3 de transport fins a 4.000 kg, amb un mínim de 6 
punts de recarrega elèctrica 

o Vallat amb porta d’accés per vehicles de la zona no publica 
o Condicionament i enjardinament de la zona no edificada 

Les necessitats d’espai real seran deduïdes per el projectista a partir de les funcions 
indicades i de l’aforament i demandes previstes, d’acord amb la normativa vigent i les 
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necessitats funcionals i de mobilitat de l’edifici i altres aspectes que es considerin 
adients. 

L’espai destinat al nou edifici i al seu entorn és la part de ponent del centre, actualment 
ocupada per l’edifici existent d’administració i uns accessos des del camí de Son Reus 
i una zona enjardinada, vials i aparcaments, amb una superfície total de 2.350 m2 
aproximadament 

9.3 Criteris de disseny del nou edifici d’administració 
Pel disseny del nou edifici d’administració del CSMPA es tindran en compte els 
següents criteris i condicionants, a més del que s’estipula a l’apartat 8.2 Funcions del 
Nou Edifici d’Administració i Programa de necessitats: 

 Grandària de l’edifici, es considera que per les necessitats previstes l’edifici 
ha de disposar d’uns 300-325 m2 útils, podent ocupar un màxim de 440 m2. En 
qualsevol cas, el consultor proposarà al seu estudi de solucions la grandària 
que consideri més adient per la correcte satisfacció de les necessitats 
establertes. 

 Projectes de ampliació. Atès que en un futur a mitjà termini, és possible la 
necessitat de més espai, l’edifici a projectar haurà de preveure la seva 
ampliació en alçada.  

 Arquitectura exterior: l’edifici tindrà un aspecte tal que quedi integrat en els 
edificis propers de centre i amb el paisatge en que es troba. 

 Distribució interior: donada la incertesa de la distribució final adient en el 
moment de la posada en servei, prevista per el any 2024, funció de les 
necessitats especifiques previstes en aquell moment per el futur proper, així 
com las canviants condiciones de prestació del servei, especialment el 
d’atenció al ciutadà, així com la ampliació de plantilla prevista pendent de 
dotar-se, en funció de la demanda creixent observada i projectada, es 
considera que l’edifici ha de comptar amb dues parts diferenciades, 

o un bloc dedicat al vestuaris, serveis higiènics i zona d’equips i 
instal·lacions, amb distribució certa i estable en el temps. 

o un bloc destinat a la resta de necessitats (àrea de treball i atenció al 
ciutadà, administració, control, despatxos,...), amb una distribució 
probable i flexible en el temps 

 Instal·lació de plaques solars a la coberta, donada la intenció de 
l’Ajuntament de ser autosuficient i sostenible energèticament, es preveu la 
instal·lació de plaques solars a la coberta, per tant l’edifici a projectar ha d’estar 
preparat per aquesta instal·lació. 

 Qualificació energètica: el nou edifici d’administració haurà de assolir un nivell 
de eficiència energètica tal que estigui garantit l’emissió del certificat de 
eficiència energètica amb el nivell “A” 

 Sostenibilitat durant la construcció, el nou edifici haurà  d’assolir una 
reducció com a mínim del 20% en la producció de residus i de les emissions de 
CO2 en relació a un edifici equivalent construït amb les sistemes convencionals 
a la actualitat  

 Solucions tècniques i arquitectòniques i de configuració de les 
instal·lacions 

o donada la necessària flexibilitat per la modificació de parts de l’edifici en 
funció de la demanda canviant, les solucions tècniques han de se tals 
que no sols obstaculitzin els canvis, si no que els facilitin i abarateixin el 
cost del canvis. Així, per exemple, es disposaran de solucions del tipus 
 falsos sostres registrables 
 instal·lacions amb xarxa principal general + xarxes secundàries 

especifiques 
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 modulació de l’edifici amb mòduls petits 
o per l’eficiència energètica, aplicació de mesures passives, per exemple 

 ventilació creuada 
 augment de la inèrcia energètica 
 proteccions solars per l’estiu 
 captacions solars per l’hivern 

o per augment de la sostenibilitat en la construcció, explotació i 
desmantellament, amb solucions que impliquin en relació a les 
solucions convencionals, entre altres aspectes, 
 reducció de residus durant la construcció, el manteniment i el 

desmantellament de l’edifici i altres construccions. La reducció 
de residus es deduirà en comparació amb la producció teòrica 
establerta a la fitxa de residus del COAIB 

 reducció de emissions de CO2 al llarg de tot el procés 
constructiu: producció dels materials, transport i durabilitat. Per 
determinar la reducció de les emissions de CO2 respecte a un 
edifici convencional s’utilitzarà el programa TCQ i amb el banc 
de dades BEDEC de l’ITeC, o altre de reconeguda solvència 
acceptable per el Director del Contracte. 

o reducció de les despeses d’operació, manteniment i reposicions: es 
cercaran solucions on prevalgui, de manera raonada i no 
desproporcionada, el cost durant la vida útil de l’edifici en front de la 
inversió inicial. 

 Paràmetres urbanístics: la zona afectada està qualificada com If0a 

9.4 Actuacions a incloure al projecte 
El projecte ha de ser complet, és a dir, ha d’incloure totes les actuacions necessàries 
des de l’estat actual fins la posada en servei del nou edifici, excepte les actuacions 
derivades del trasllat de les actuacions per la prestació del servei de la ubicació actual 
a la provisional durant la execució de les obres i el seu retorn. Per tant, ha de incloure: 

o La demolició de l’edifici actual, incloent el transport i la gestió dels 
residus generats. 

o La implantació del nou edifici d’administració, incloses les instal·lacions 
completes, la distribució interior i el mobiliari i equipament necessari. 

o La reorganització de la urbanització de l’entorn proper i accessos a la 
part pública associada. 

o I qualsevol altra actuació necessària que es pugui preveure pel correcte 
funcionament de les noves instal·lacions. 

 

9.5 Estructura del projecte 
L’estructura del projecte s’ha d’adaptar a la estratègia inversora i de contractació de 
l’Ajuntament. Aquesta estratègia inclou la possibilitat de contractar separadament 
algunes actuacions i ha de modificar, de manera fàcil i pràctica, les parts del projecte 
més susceptibles a la necessitat de canvi. 

El projecte s’estructurarà com a un projecte que conté alguns subprojectes o projectes 
parcials, sense perdre mai la visió global i interacció i la integració de les parts en el 
conjunt. Aquests projectes parcials seran al menys els següents: 

o projecte bàsic: plantes, alçats i seccions del nou edifici, memòria 
descriptiva, distribució i instal·lacions i equipament de detall del àrea de 
treball i atenció al ciutadà, coherent amb el projecte de moblament. S’ha 
d’incloure i contemplar al projecte bàsic la demolició de l’edifici actual. 

o projecte de moblament i decoració interior 
o projecte de reordenació de la zona pública de ponent 
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o projecte d’activitats 

Tots els documents del projecte tindran una estructura que segregui aquest 
subprojectes dintre de la globalitat, de tal manera que sigui fàcil l’extracció de les parts 
corresponents per montar el subprojectes com un document de part adjudicable 
independentment. Així, per exemple, el pressupost se estructurarà en pressupostos 
parcials per unitat completa segregable i altre per la resta d’obra. 
 

9.6 Programa de treballs 
El termini previst per la realització de l’assistència tècnica global es de setze  (16) 
setmanes, amb els següents terminis parcials, així mateix contractuals, per les 
diferents tasques generals a dalt descrites: 

 Una primera tasca de lliurament per part de l’Ajuntament de tota la 
documentació disponible i establiment de les dinàmiques de treball, dues 
setmanes des de l’inici del contracte. 

 La realització i presentació de l’estudi previ de tres alternatives i la seva 
avaluació per la pressa de decisions per part de l’ajuntament, cinc setmanes 
des de la finalització de l’anterior fase. 

 Selecció de l’alternativa escollida, una setmana des de la presentació de les 
tres alternatives presentades. 

 Per la redacció del projecte bàsic i el preliminar d’activitats destinat a les 
tramitacions necessàries, vuit setmanes des de la determinació per 
l’ajuntament de l’alternativa escollida. 

 

A continuació s’indica un cronograma orientatiu de les tasques previstes amb indicació 
de les fites contractuals: 

 SETMANES 

TASCA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Estudis previs                 

Estudi  de 3 
alternatives 

                

Avaluació de 
les 

alternatives i 
selecció 

                

Redacció 
projecte bàsic 

i preliminar 
d’activitats 

                

 

Els treballs previs necessaris per la correcta definició de les alternatives o del projectes 
bàsic i preliminar d’activitats es realitzaran amb la antelació suficient per que no afectin 
als terminis parcials a dalt establerts.  

Els terminis definitius de la resta de les tasques seran acordats entre el Director de 
l’Assistència i la Asistencia tècnica, prenent com a base les propostes del consultor, 
l’oferta presentada, el present PPTP i altres criteris que es considerin adients. Aquesta 
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resta de terminis tindrà des del moment de l’acord, a realitzar abans de quinze dies a 
partir de l’inici del contracte, la categoria de contractuals. 

9.7 Treballs a realitzar pel contractista 
A continuació es descriuen les característiques de les tasques generals (nivell de 
detall, freqüència...), com una relació de mínims de caràcter no exhaustiva. Qualsevol 
tasca no detallada en aquest plec, però necessària per la correcta realització de la 
tasca general corresponent o pel compliment de l’objecte del contracte i assoliment 
dels objectius perseguits, es considera inclosa en el contracte. 

9.7.1. Recopilació de documentació i establiment de les dinàmiques de treball 
En aquesta fase preliminar es presentaran els diferents responsables del contracte i 
dels contractista, s’establirà la dinàmica de treball, es fixarà el dia i l’hora per a la 
reunió setmanal i es definiran els canals de comunicació.  

També es farà entrega, per part de l’Ajuntament de tota la informació disponible, entre 
la qual hi haurà: 

- Plànols del recinte i de l’edifici existent. 

- Topografia de la zona de treball disponible. 

- Qualsevol altra documentació que pugui ser d’interès pel contractista i que 
estigui a disposició de l’Ajuntament. 

 

9.7.2. Estudis i treballs tècnics previs 

9.7.2.1. Estudis previs per a la redacció del projecte 
El contractista realitzarà al seu càrrec tots els estudis previs que consideri necessària 
per els correctes estudis d’alternatives i redacció del projectes objecte de la AT 
contractada, excepte en els casos indicats més avall. 

En tot cas, el contractista haurà de comprovar la validesa i exactitud que de la 
documentació entregada a l’etapa anterior, al menys de la crítica per la tasca a 
desenvolupar al seu parer. És a dir, almenys: 

 realitzarà una visita a totes les instal·lacions i comprovarà la 
coincidència dels plànols entregats amb la realitat observada. 

 revisar les bases de dades per analitzar la seva validesa. 
 

9.7.3. Estudi d’alternatives 

9.7.3.1. Aspectes generals 
El contractista realitzarà un estudi d’alternatives en els aspectes de disseny crític en 
quant als objectius a assolir i dels principis bàsics a aplicar en les actuacions. Aquest 
aspectes són la funcionalitat, l’eficiència energètica i la sostenibilitat en la construcció i 
durant la vida útil de la construcció inclòs el desmantellament final, determinant les 
inversions i despeses diferencials per cada solució. 

El nombre mínim de solucions a analitzar serà de tres per cada criteri, i es realitzarà de 
tal manera que es pugui determinar quina combinació és la més adient per 
l’Ajuntament a la vista dels objectius plantejats i principis d’aplicació. El criteri 
comparatiu final serà la combinació del nivell d’assoliment dels objectius qualitatius i 
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principis establerts amb la inversió necessària per cada cas i les despeses diferencials 
entre solucions associades a la explotació de la instal·lació 

Entre les alternatives a analitzar s’inclouran: 
 La millora de la eficiència energètica per damunt del nivell “A” fins a la 

neutralitat energètica (reducció al nivell de zero (0) del saldo d’intercanvi 
d'energia amb la Xarxa Externa de l’edifici) 

 La millora de la sostenibilitat en la construcció, mesurada com la reducció en la 
producció de residus i d’emissions de CO2 durant tot el cicle de construcció, 
manteniment i desmuntatge final, de 10 punts per damunt de lo indicat en el 
present plec tècnic 

El licitador presentarà, com a molt tard dos dies després de l’inici del contracte, a la 
direcció de la assistència la metodologia que proposa per realització del estudi de 
alternatives, indicant termes i fites per les activitats i els aspectes que consideri 
primordials per la posterior avaluació. En aquesta proposta inclourà en un apartat 
específic els criteris i metodologia per la cerca de potencials alternatives i de les seves 
variants. El director de la assistència valorarà l’adequació i suficiència de la proposta 
per l’objecte i l’objectiu del contracte i, en cas que no la trobi adequada indicarà al 
contractista les objeccions que cregui adients i aquest adequarà la seva proposta a les 
indicacions rebudes. 

Es considerarà que una solució és alternativa d’una altra si és necessari que hi hagi 
una modificació substancial dels conceptes de la solució, de la configuració general o 
qualcun altre aspecte prou singular per implicar conseqüències molt diferents.  

Per l’estudi de alternatives es considerarà una vida útil del nou edifici de 50 anys. 

El nivell de desenvolupament de cada alternativa serà el necessari i suficient per la 
seva correcta avaluació i sempre inclourà una valoració econòmica. 

 

9.7.3.2. Desenvolupament i continguts de l’estudi de cada alternativa 
Cada alternativa es desenvoluparà a nivell tècnic fins al nivell que sigui necessari i 
suficient per la correcta interpretació i anàlisis de les seves característiques i la seva 
posterior avaluació comparada entre totes elles. 

El director de l’assistència podrà demanar més informació o estudis complementaris, 
dins del marc definit per el present PPTP, si considera que la documentació 
presentada no és suficient o si la qualitat de la informació no és la adient. 

Entre els documents a presentar per la valoració de cada alternativa com a mínim hi 
haurà 

 La definició i descripció, gràfica i textual, detallada de la solució 
 el compliment de les necessitats establertes 
 el nivell de assoliment dels objectius i principis d’actuació a aplicar 
 el compliment dels criteris de disseny indicats 
 estimació de la totalitat de les inversions necessàries fins la posada en marxa 

de les instal·lacions 
 estimació de les despeses de explotació que depenen de la configuració i 

disseny de l’edifici (energia, ...). 
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9.7.4. Avaluació de les alternatives i determinació de la solució a projectar 
L’Ajuntament, a la vista de les solucions plantejades i de la informació associada 
decidirà l’alternativa o combinació d’alternatives a desenvolupar i projectar. Si el 
Director de l’Assistència estima que la informació rebuda no és suficient podrà 
demanar la que consideri necessària, dintre del marc definit per el present PPTP, 
donant un terme raonable per la seva elaboració i nova entrega 

Entre l’entrega de la documentació definitiva sobre les alternatives plantejades pel 
contractista a l’Ajuntament i la recepció pel contractista de la comunicació del Director 
de l’Assistència de l’alternativa escollida, el termini parcial de entrega dels projectes 
previstes en el contracte quedaran suspesos. 

 

9.7.5. Redacció del projecte bàsic i preliminar d’activitats 
Es redactarà un projecte bàsic i un projecte previ d’activitats sobre la solució adoptada, 
d’acord amb les normes municipals existents en quant a l’abast i detall, que han de ser 
suficients per la tramitació dels expedientes corresponents i aprovació de l’ajuntament.  

Es definiran de manera suficient les característiques dels diferents elements i del 
conjunt de cada actuació, mitjançant l’adopció i justificació de les solucions concretes 
adoptades 

Per la redacció d’ambdós documents, o bé d’un integrat, d’acord amb les indicacions 
del director de l’assistència, es tindrà en compte el que s’indica a la llei 7/2013 de 26 
de novembre de règim jurídic d’instal·lacions, accés i exercici d’activitats a les Illes 
Balears, a on també es detallen el continguts mínims de ambos documents i el seu 
abast. 

Els preus bàsics dels components i els unitaris de les partides incloses en els 
avantprojectes seran aprovats explícitament pel director de l’assistència (DA). 
S’utilitzaran com a base de referència els quadres de preus habitualment utilitzats per 
l’Ajuntament; i, en cas de no ser suficients, bases de preus conegudes amb nivell de 
preus adients a l’illa de Mallorca, a decidir pel director de l’assistència, o la 
determinació de preus de mercat pel component o unitat en qüestió. El preus de 
mercat es definiran a partir d’una investigació que realitzarà el consultor d’acord amb 
la metodologia que decideixi el DA a partir de la que proposi el consultor i amb els 
criteris addicionals que consideri adients. 

L’ajuntament revisarà la documentació lliurada, verificant que els documents 
compleixen amb el que s'estableix en el Plec. La revisió tindrà el caràcter indicat en 
l'Article 235 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre (Llei de Contractes del Sector Públic, 
LCSP), assumint l'adjudicatari, sobre el document lliurat, les responsabilitats descrites. 

9.8 Metodologia pel desenvolupament del contracte i seguiment de les 
tasques 

En general, la metodologia pel desenvolupament del contracte, tasca a tasca, i el 
seguiment de la execució, és la següent: 

o Per cada tasca, el contractista presentarà al director de la assistència el pla 
de treballs detallat, mitjans i altres característiques i aspectes de la tasca a 
realitzar, d’acord amb la metodologia i altres continguts de l’oferta 
presentada que hagin estat prèviament aprovats, i les directrius que aquest 
hagi indicat. 

o El Director de l’Assistència (DA), a partir d’aquesta proposta, el que s’ha 
indicat al present PPTP i altres consideracions que consideri adients, 
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aprovarà la proposta o indicarà les modificacions o abast proposat, el 
contractista inclourà les modificacions indicades pel director de la 
assistència i executarà les tasques de la manera acordada. 

o El Responsable de l’Assistència (RA) informarà puntualment al DA, amb 
caràcter previ si és possible, de qualsevol circumstància o incidència que 
pugui afectar al desenvolupament de les tasques, aportant la documentació 
que consideri necessària per la presa de decisions amb suficient 
coneixements de causa; el DA podrà demanar la informació addicional que 
cregui adient al contractista, i en el moment que consideri oportú resoldrà 
en conseqüència. 

o En cas de incidències, urgència, emergència o quan ho consideri adient, 
justificant-ho, el DA podrà demanar informació puntual de qualsevol 
aspecte indicant el límit temporal per la resposta que consideri procedent. 

o S’establiran sistemes per mantenir un permanent contacte entre 
l’Ajuntament i el Contractista per l’adequat seguiment i supervisió de les 
tasques contractades, sistemes de treball en equip o similars, d’acord amb 
la proposta del licitador. En qualsevol cas, es realitzaran unes reunions 
mínimes que a baix es descriuen. 

o Reunions tècniques periòdiques ordinàries, s’establiran reunions 
periòdiques, en principi amb freqüència setmanal, entre el RA i el DA, i amb 
la assistència requerida d’aquelles responsables del contractista de interès i 
el personal de l’Ajuntament implicat en cada moment del desenvolupament 
del contracte. En elles s’exposaran els avanços realitzats i es resoldran els 
dubtes que en el seu desenvolupament poguessin sorgir, determinant, si es 
el cas, la mena de resoldre-les, que sempre serà a càrrec del contractista. 
Totes les decisions que poguessin afectar al desenvolupament de les 
tasques, al documents resultats o a qualsevol altre aspecte rellevant hauran 
de tractar-se en aquestes reunions. 
L'Assistència Tècnica, redactarà l’esborrany de l’acta de les reunions, 
esborrany que lliurarà al Director de la Assistència en un període no 
superior a un (1) dies laborables, per la seva revisió o modificació en el seu 
cas. L’acta es signarà físicament a la següent reunió o digitalment abans de 
la mateixa. En cas de discrepàncies, prevaldrà la versió del DA poden 
posar el RA les observacions que desitgi. A la propera reunió un del punts 
ineludible a debatre és la resolució de les observacions indicades. 

o Reunions extraordinàries: sempre que alguna de les parts ho consideri 
necessari per la existència d’algun assumpte d’urgent resolució, de 
rellevància singular o important que demani temps pel seu debat, o per la 
presentació de document provisional o final previst en el PPTP, demanarà 
justificant-la una reunió extraordinària indicant la urgència i proposant data i 
hora, que serà acceptada per l’altre part excepte que de manera justificada 
refusi la reunió o el moment. En aquest darrer cas, el motiu de la reunió 
serà un punt obligatori per la propera reunió ordinària 

o El RA presentarà, a demanda del DA, informes parcials o globals de 
qualsevol aspecte de les tasques contractades; aquesta petició serà 
satisfeta per part del contractista a la major brevetat possible, fixant el DA el 
termini màxim. 

 

9.9 Característiques de les entregues 

9.9.1. Generalitats 
Totes les tasques estipulades acabaran en una entrega del document corresponent, 
document que serà revisat per el Director de la Assistència que haurà de donar 
explícitament el seu vist i plau per considerar-se bo i definitiu i donar per a ser certificat 
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i al seu cobrament. En cas de que no el consideri correcte o suficient, el director de 
l’assistència així ho indicarà i el consultor el refarà fins assolir les característiques 
exigides en el present plec i la qualitat suficient pel seu objectiu, funció o destí. 

En funció de la tasca finalitzada o la raó de la seva presentació, la entrega serà, com a 
mínim, en una versió digital degudament signada i certificada per garantir la seva 
validesa. Si l’assumpte ho requereix a criteri del Director de la Assistència es realitzarà 
una presentació pública o privada, la redacció de documents resums, la impressió de 
còpies físiques o el que resulti convenient en funció del contingut o destí del document 
original. El contractista també prepararà al seu càrrec els documents amb els formats 
que exigeixin les administracions, institucions o ens públics o privats que seran 
receptores del document, sigui qual sigui la causa de ser-li remes. 
Tots els documents, en la seva versió digital s’entregaran també en formats editables 
per el software disponible a l’ajuntament. A més, a causa de la situació actual de 
transició entre les metodologies de redacció de projectes clàssiques i BIM, tots els 
projectes, activitats, estudis, i altres que es desenvolupin durant la vigència del 
contracte, les entregues digitals es deuran proporcionar com a mínim en format BIM i 
amb ambdós tecnologies sempre que així ho demani el director de la assistència bé 
per propi criteri, necessitat de l’Ajuntament o de qualsevol destinatari del document. 

En cas de ser necessàries o convenients a criteri del director de la assistència o per 
algun tràmit, el consultor realitzarà les separates procedents. Es considera una 
separata un document amb entitat pròpia resultat de l’extracció de continguts inclosos 
en un document mare, i que pot necessitar elaboració o redacció especifica, però no 
estudis, disseny o altres tasques tècniques addicionals a les realitzades en la tasca 
base. En el nou document s’indicarà clarament el document origen 

I, al contrari, en cas de ser necessàries o convenients a criteri del director de 
l’assistència o per algun tràmit, el consultor realitzarà documents integrats d’altres. Es 
considera un document integrat un document amb entitat pròpia resultat de la fusió de 
continguts inclosos en altres document, i que pot necessitar elaboració o redacció 
especifica, però no estudis, disseny o altres tasques tècniques addicionals a les 
realitzades en la tasca base. En el nou document s’indicarà clarament els documents 
origen, a ser possible indicant les parts prevenients de cada document 

Els documents, mare o separates o edicions especials, excepte que la normativa o el 
director de la assistència no ho cregui necessari, estaran constituís per un índex, un 
resum executiu, un cos, unes conclusions i els annexes necessaris o convenients. 
Compliran també amb el que s’especifica en altres epígrafs del present PPTP. 

Igualment, l'adjudicatari farà lliurament a l’ajuntament tots els estudis, informes, dades, 
càlculs, cartografia, material bibliogràfic, sortides dels programes utilitzats, etc., 
s'haguessin elaborat o obtingut mitjançant el desenvolupament dels treballs que no 
hagin quedat incorporats als documents finals, excepte aquells de caràcter reservat els 
quals hagi fet constar en la seva oferta. 

9.9.2. Contingut de les entregues 
El contingut mínim de les entregues per cada document és l’indicat en l’annex II de la 
llei 7/2013 de 26 de novembre, que recull tant el contingut del projecte bàsic com el 
constructiu i el preliminar i final d’activitats. 

L’anàlisi de solucions alternatives es presentarà amb els documents, plànols, 
valoracions estimades i resum executiu amb criteris i conclusions, per la pressa de 
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decisions per part de la Direcció del contracte. Aquesta documentació es concretarà al 
inici del contracte i sempre abans d’una setmana de la presentació de l’anàlisi. 

Ambdós projectes s’entregaran tant el projecte integrat com el projecte de cada una de 
les parts, sent el primer com agregació consolidada d’aquests. 

10. VALORACIÓ DELS TREBALLS INCLOSOS EN EL PRESENT PLEC DE 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

10.1 Aspectes generals 
Els treballs inclosos es valoraran per partides acabades, d’acord amb el pressupost 
que es detalla més a baix i la resta del epígrafs del present PPTP. 

Els preus unitaris inclouen la totalitat de les tasques, mitjans, productes, equips, 
llicències, taxes i qualsevol despesa necessaris per la correcte realització i finalització 
de la tasca definida en la descripció del preu, i d’acord amb el present plec. 

Els preus unitaris s’han deduït a partir de preus de tarifes de productes similars, de 
preus d’altres contractes de l’Ajuntament, de preus habituals en tasques tècniques i de 
la pròpia experiència del tècnics en la durada i complexitat de les tasques previstes, 
considerant per tant que son preus adients per la realització de les tasques incloses en 
el present objecte en licitació, i per tant són acordes amb els preus de mercat. 

En cas de necessitat, la definició de partides no incloses ni explicita ni implícita, ni en 
la lletra ni en l’esperit de la tasca, i el seu corresponent preu es fixarà 
contradictòriament entre el Responsable del Projecte i el Adjudicatari, prenen sempre 
que sigui possible com a referència las partides i preus inclosos en el present PPTP.  

10.2 Pressupost 
 

RELACIÓ I DESCRIPCIÓ DE PARTIDES PRESSUPOSTARIES 

PARTIDA 

NUM CONCEPTE DESCRIPCIÓ UNITAT DE 
MESURA 

PREU 
UNITARI 

P.01 ESTUDI D’ALTERNATIVES  TA 3.750,00 € 
 Estudi d’alternatives pel disseny del nou edifici d’administració, en 

relació a cada u dels aspectes bàsics de l’edifici, amb un mínim de 
tres alternatives per aspecte: sobre la arquitectura general de 
l’edifici (volum, façanes, integració,...); com a mínim sobre la 
distribució interior; sobre la funcionalitat en relació als objectius a 
assolir; sobre la modulació i desglossi de les etapes de construcció; 
o d'altres; i, com a mínim, amb un anàlisis en les dimensions de 
despesa, durada d'execució, sostenibilitat, eficiència energètica, 
flexibilitat, o d'altres; i en funció del objectius a assolir; tot d'acord 
amb lo indicat a lo llarg del PPT   

P.02 REDACCIÓ DE PROJECTE BÀSIC I PRELIMINAR D’ACTIVITATS TA 8.000,00 € 
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 Redacció del projecte bàsic i preliminar d'activitats de la alternativa 
escollida, amb el abast suficient per les adient tramitacions internes i 
externes en el seu cas i aprovacions de inversions, d'acord amb lo 
estipulat en el PPTP, Inclòs Visat col·legial    

 PRESUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL  11.750,00 € 
 DESPESES GENERALS I BENEFICI INDUSTRIAL  19% 2.232,50 € 
 TOTAL PRESUPOST BASE DE LICITACIÓ (IVA EXCLÒS)  13.982,50€ 
 

11. CERTIFICACIÓ DE LES FEINES REALITZADES I FACTURACIÓ 

11.1 Aspectes generals 
La valoració i abonament dels treballs realitzats per l'Adjudicatari s'efectuarà per 
tasques acabades i aprovades. 

Les certificacions es confeccionaran aplicant els preus unitaris establerts a treballs que 
hagin estat aprovats per la Direcció del Projecte i els coeficients de despeses generals 
i benefici empresarial indicats en el pressupost inclòs a l’apartat 9 d’aquest PPTP, al 
import resultant s’aplicarà la baixa econòmica deduïda de la oferta presentada per el 
contractista i els IVA d’aplicació  

Una partida es considerarà acabada i certificable: amb la aprovació per part de la 
Direcció de la Assistència del corresponent document a entregar al finalitzar cada 
tasca. 
L'adjudicatari tindrà dret a l'abonament dels serveis efectivament realitzats i 
formalment rebuts per l’ajuntament. 
 
 

12. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

12.1 Modificacions previstes 
L’ajuntament podrà modificar el contracte per les següents causes previstes 
sobrevingudes: 

i. Variacions de les característiques bàsiques de l’objecte del projecte originades 
per les variacions característiques reals del medi físic o de la informació disponible 
en el moment de l’execució. 

ii. Adaptació a canvis normatius establerts amb posterioritat a la data de licitació 

vi. Per la modificació de tasques realitzades degut a la trobada durant les tasques 
de investigació i preses de dades de discrepàncies substancials amb les previstes 
en el PPTP i impliqui modificació, ampliació o substitució de les tasques previstes o 
realitzades. 

 

12.2 Assegurances 
El contractista durant la execució del contracte disposarà de les següents Pòlisses: de 
Assegurança 

o Pòlissa de responsabilitat professional, La cobertura mínima haurà de ser 
de 600.000 €; sense franquícia o assumida aquesta per el contractista, i amb 
vigència fins a 10 anys després de la recepció final del treballs 
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12.3 Resum de documentació per la avaluació dels criteris mitjançant 
formules  

La documentació que s’ha de presentar dins del SOBRE C per poder participar a la 
present licitació és la següent: 

a) Annex I al PCAP segons model normalitzat, degudament complimentat, 
indicant en tot cas: 

a. Oferta econòmica 
b. Reducció termini parcial d’entrega de l’estudi de solucions alternatives. 
c. Reducció del termini global. 

 

Per la valoració dels criteris mitjançant fórmules el contractista presentarà declaracions 
responsables, ajustades als models adjuntats als plecs base per la licitació, en que es 
compromet a complir amb el criteri amb un nivell concret. 

 
Palma, 2 de setembre de 2021. 
 
El tècnic responsable del contracte: 
 
El Director del CSMPA 
 
 
 
 
 
 
 
 

El cap de la Unitat Tècnica del Servei 
d’Edificis Municipals 

Pedro Morell Ramis 
 

Jordi Albert Soler Vallespir 
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ET 1: CARACTERÍSTIQUES DE LA METODOLOGIA BIM A UTILITZAR 

El licitador indicarà en la seva oferta el PEB, Pla de execució BIM, que com a mínim 
contemplarà la redacció de avantprojectes, i contindrà els objectius i abast, processos, 
usos del model, lliurables, organització del model, softwares a utilitzar i la verificació 
dels lliurables, així com els recursos que es destinaran i el model col·laboratiu. El pla 
també preveurà la existència de un responsable i un coordinador BIM amb la 
qualificació i experiència adient a la tasca encomanada. 
Aquet pla es desenvoluparà en mes detall per el contractista i es presentarà al Director 
de la Assistència per la seva aprovació o requeriment de modificació fins assolir el 
abast adient als objectius plantejats 

Es valorarà la aplicació de la metodologia al estudi i avaluació de alternatives, per 
donar un suport addicional al processos de presa de decisions; i als modelatges 
digitals i simulacions previstes. Dintre d’aquest aspecte es considera important el 
anàlisis del cicle de vida del equipaments a projectar i les despeses globals  

Els usos mínims que permetrà el model BIM son: 
 Modelatge en 3D dels elements de les actuacions 
 Visualització i revisió dels dissenys 
 La obtenció de documents 
 La planificació de les actuacions 
 La obtenció dels amidaments 
 La valoració de les actuacions 
 La explotació del sistema modificat 

I ha de permetre la incorporació de les actuacions subseqüents, la construcció i 
implementació de les solucions projectades i la explotació del sistema resultant de les 
actuacions 

El nivell de detall (LOD) i informació (LOI) a aplicar es el LOD 300, d’acord amb el 
últim estàndard publicat per el Bimforum a nivell mundial, i el NDI-2 per la definició del 
avantprojectes i projectes. En cas de aplicar el model al estudi de alternatives 
s’admetrà un nivell inferior LOD 200 i el DNI-1 

La metodologia BIM s’utilitzarà, dons i d’entre altres funcions, per la visualització de les 
actuacions, obtenció de amidaments, la de documentació, la validació normativa, la 
tramitació, el replanteig de les obres, els lliurables, la verificació del funcionament dels 
models 

El software a utilitzar per cada un dels elements de aplicació del BIM ha de ser un 
software amb prestigi internacional o nacional, conegut i contrastat tècnicament, per 
exemple  
Aquest conjunt de software que el licitador indicarà primer en la seva oferta i 
posteriorment el contractista presentarà en detall al director de la Assistència Ha de 
ser aprovat per aquest, en cas contrari el contractista el modificarà, suplementarà s 
substituirà fins assolir dita aprovació, que es basarà en la suficiència en el abast i la 
qualitat previstes per la aplicació del BIM. D’entre d’altres es considera adients Allplan, 
Cype, REVIT, SAP2000, IES, DESING MASTER. 

S’entregarà, a mes del lliurables establers en el PPTP el propi model virtual en format 
BIM, de tal manera que sigui importable per el software disponible a EL AJUNTAMENT 
en la actualitat o que tingui previst incorporar properament 
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S’organitzaran les tasques en un entorn col·laboratiu, que tindrà especial cura amb ela 
compartició de la informació, tant entre el personal del equip del contractista com de 
EL AJUNTAMENT responsable del seguiment i control de la assistència contractada, 
que tindrà com a mínims el nivell de: 

 en procés: documents de treball, per disciplines, no validats ni verificats, tals 
com esquemes, conceptes en desenvolupament, modelats parcials, etc. 

 a compartir; dades verificades per el coordinador/responsable BIM per ser 
compartides per altres membres de l’equip o per personal de EL 
AJUNTAMENT 

 publicades: document amb dades dissenyades i validades aptes per altres 
tasques o finals 

 arxivades: documents o dades validats i verificats aptes per la revisió global del 
projecte i requeriments legals de verificació, i lliurables 

La totalitat de la informació de qualsevol nivell estarà en tot moment al abast del 
personal de EL AJUNTAMENT responsable de la direcció, seguiment i control de la 
assistència. 
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