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CONTRACTE DE SERVÉIS PER A LA REDACCIO DEL PROJECTE INTEGRAT
D'OBRES I INSTALLACIÓ, LA DIRECCIÓ TÉCNICA DE LES OBRES I
INSTALLACIONS I PER A LES TASQUES DE COORDINACIÓ DE SEGURETAT I
SALUT, ADRE^AT A LA REFORMA DE L'EDIFICI DESTINAT A NOVA SEU DE
L'AGÉNCIA DE DEFENSA DEL TERRITORI DE MALLORCA

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÉCNIQUES

1. Objecte del projecte

El Consell Insular de Mallorca és titular de l'edifici annex a la Llar de la

Infancia, ubicat al carrer General Riera, 113, de Palma. Aquest edifici es
troba cedit ara a la Corporació Radiotelevisió Espanyola i alberga el
Centre territorial de TVE a les liles Balears. El Consell Insular de Mallorca

recentment l'ha adscrit a l'Agéncia de defensa del territori de Mallorca
per establir-hi la seva seu.

Atesa la situació actual de l'edifici i ates el diferent ús que s'hi vol
implantar, és necessária la seva rehabilitado integral i per tant, la
celebració d'un contráete de servéis que tindrá per objecte:

-La redacció d'un projecte técnic ¡ntegrat d'obres i activitat, adregat a la
rehabilitado integral de l'edifici esmentat, i totes les copies necessáries en
format físic i digital, segons ¡nstruccions de l'Agéncia.

-La direcció técnica, d'obra i d'execució, de les obres i installacions durant
tot el procés d'execució.

-La redacció de l'estudi de seguretat i salut, i la coordinado en materia de
seguretat i salut durant la redacció del projecte i l'execució de les obres, i
totes les copies necessáries en format físic i digital, segons ¡nstruccions de
l'Agéncia.

-L'obtenció deis certificáis fináis d'obra, llicéncies de primera ocupado,
activitats, etc., i certificat d'eficiéncia energética, i tots aquells trámits,
documentació i despeses necessáries per a la posta en funcionament de
l'edifici.

-Llibre de l'Edifici, amb tota la documentació, d'acord a la Llei d'Ordenació
de l'Edificació.

El projecte haurá d'estar subscrit per técnics competents, per la qual cosa
l'adjudicatari haurá de comptar dins el seu equip amb els técnics amb
capacitat i titulado adient, segons l'establert a la Llei 2/2014, de 25 de
marg, d'ordenació i ús del sol, la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de régim
jurídic d'instal-lació, accés i exercici d'activitats a les liles Balears, el Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, peí qual s'aprova el Text refós
de la Llei de contractes del sector públie i la resta de normativa que li
pugui ser d'aplicació.
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Igualment, la direcció técnica de les obres i installacions durant tot el
procés d'execució, la redacció de l'estudi de seguretat i salut i la
coordinado en materia de seguretat i salut, s'haurá d'ajustar a la
normativa esmentada i a la resta de normativa que li pugui ser d'aplicació.

En el projecte es desmuran les obres, usos, installacions i activitats a
desenvolupar a l'edifici, adrecats a la tramitació i obtenció de les llicéncies
i autoritzacions corresponents.

El projecte contendrá les mesures correctores pertinents per al puntual
compliment deis diversos condicionants establerts normativament per al
desenvolupament de l'activitat prevista.

El projecte inclourá també la documentació per a la completa definido de
les obres a executar i de les característiques de l'activitat a desenvolupar,
sent el document legal que permeti la tramitació de la llicéncia urbanística
i d'activitat. En qualsevol cas, els projectes s'ajustaran a les normes
generáis sobre redacció de projectes contingudes a la Llei 2/2014, de 25 de
mar$, d'ordenació i ús del sol, i la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de régim
jurídic d'instal-lació, accés i exercici d'activitats a les liles Balears i la resta
de normativa que li pugui ser d'aplicació.

Correspon dones a l'adjudicatari del contráete l'obligació d'obtenir la
informació necessária davant les instáncies oportunes, per a la
determinado de l'abast de la documentació que s'ha d'incorporar al
projecte ¡ntegrat, així com de l'aplicació de les diverses normes de carácter
local, autonómic, estatal o europeu s'hagin d'aplicar a la redacció del
projecte.

2. Descripció de les installacions

Per poder determinar l'abast de la redacció del projecte integrat i de les
actuacions relatives a la direcció de l'execució de les obres i installacions,
així com de les actuacions de seguretat i salut, s'adjunta com a annex
plánol de l'edifici així com informe subscrit pels servéis técnics
d'arquitectura del Consell Insular de Mallorca de data 11 de maig de 2000.

3. Documents que l'integren

El projecte integrat d'obres i activitat així com l'estudi de seguretat i salut,
incorporaran tota la documentació establerta per la normativa de carácter
local, autonómic, nacional o europeu que siguí d'aplicació específica al
lloc on es troba ubicat l'edifici.

De la mateixa manera, les tasques de direcció d'obra i direcció d'execució
de les obres, i les actuacions en materia de seguretat i salut, s'han
d'executar conforme a la normativa de carácter local, autonómic, nacional
o europeu que siguí d'aplicació específica al lloc on es troba ubicat
l'edifici.
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4. Termini d'execució

L'entrega del projecte i la resta de documentació complementaria, així
com el desenvolupament de les tasques de direcció d'obres i de seguretat i
salut, se realitzaran de conformitat amb les condicions que s'estableixen
seguidament.

El termini máxim per a la redacció del projecte integrat d'obres i activitat
será de 2 mesos, comptadors a l'endemá del día de la signatura del
contráete amb l'adjudicatari. El projecte integrat objecte d'aquest
contráete, haurá de ser subscrit per un arquitecte superior i un enginyer
industrial en qualitat d'autors del projecte i han de disposar del visat deis
seus respectius collegis professionals. El responsable/coordinador en
materia de seguretat i salut durant l'elaboració del projecte signará
l'Estudi de seguretat i salut, que será visat com a part integrant del
projecte.

Un cop signat el contráete es convocará immediatament a l'adjudicatari a
la reunió d'inici del projecte en la que es marcaran els estándards de
redacció i es determinaran les concrecions i/o particularitats del seu
seguiment i del seu control de qualitat.

Dins el termini deis 20 dies següents a al celebrado de la reunió d'inici,
l'adjudicatari presentará una proposta arquitectónica a nivel I
d'avantprojecte. Aquest document ja ha d'incloure un pressupost del cost
total de l'execució de les obres de rehabilitado de l'edifici.

L'Agéncia es reserva el dret a revisar en qualsevol moment la
documentació del projecte, rebre les explicacions que es sollicitin sobre la
marxa de les tasques en curs, i ordenar les esmenes en la redacció del
projecte que estimi pertinents, que serán d'obligat compliment per al
contractista.

Dins aquest termini d'execució de dos mesos abans esmentat, s'haurá de
presentar davant l'Ajuntament de Palma, aquest projecte integrat
juntament amb la seva fitxa resum i la sol-licitud d'atorgament de llicéncia
municipal.

Es preveu un termini d'un any per a l'atorgament de la llicéncia municipal
per al projecte d'obres i activitat, a comptar des de l'entrega del projecte.
Un cop atorgada la llicéncia municipal, s'estableix un termini de sis mesos
per a la tramitació administrativa de l'expedient de contractació a
comptar des de la data d'aquest atorgament.

Un cop que per part de l'Agéncia s'hagi seleccionat el contractista
encarregat de l'execució de les obres, es disposa d'un termini d'un any per
a l'execució de les obres. És dins aquest termini que l'adjudicatari del
contráete per a la redacció del projecte integrat, haurá de desenvolupar la
direcció de les obres i les tasques de seguretat fins la seva completa
conclusió material.
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5. Pressupost de les obres

A) Redacció del projecte integrat d'obres i activitat:
A.1) Redacció del projecte d'obres

Estudis previs
Avantprojecte
Projecte básic
Projecte d'execució

A.2) Redacció del projecte d'activitat

B) Redacció de l'estudi de seguretat i salut

C) Direcció de les obres i installacions:

d) Direcció de les obres

1.498,49 €
5-993,97 €
4-495/48 €
8.990,95 €

7.200,00 €

1.535,02 €

Direcció d'obra arquitecte
Liquidado i recepció arquitecte
Direcció d'obra aparellador

7.492,46 €

1.498,49 €
8.990,95c

C.2) Direcció de les installacions 4.8oo,oo€

D) Coordinació seguretat i salut 2.885,84c

SUMA 55-381,65 €

IVA 21 % 11.630,15 €

TOTAL 67.011,80 €

Distribució d'anualitats

2017

S'estima que durant l'exercici 2017 es podrá dur a terme la formulació de
l'avantprojecte, que afecta al 30 % del pressupost de les fases A) i B), que
ascendiria a la quantitat de 10.786,15 €.

2018

Es preveu que durant l'exercici 2018 es conclourá la resta de les fases A) i
B), que ascendirien a la quantitat de 25.167,68 €.

2019

En darrer lloc, durant l'exercici 2019 es dura a terme la direcció técnica de
les obres i installacions i la coordinació de seguretat i salut -fases C) i D)-,
que ascendirien a la quantitat de 31.057,97 €.
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6. Obligacions del consultor

Constitueix obligació básica dur a terme l'objecte del contráete especificat
en la cláusula primera d'aquest plec, que inclou fonamentalment la
redacció del projecte integrat i la direcció de les obres.

En conseqüéncia, l'adjudicatari dura a terme les gestions oportunes
davant els organismes implicats per a la determinació de la composició del
projecte i documentació annexa.

Tramitació administrativa del projecte i de la direcció de les obres

A mes, resultará obligada la seva intervenció en tots els trámits deis
expedients administratius incoats per a la obtenció de les llicéncies i
autoritzacions pertinents. Aixó inclou, entre d'altres, des del trámit de
presentació del projecte integrat davant els organismes competents,
esmena de deficiéncies dins el termini assenyalat i totes les modificacions
del projecte integrat necessáries per a l'obtenció de la llicéncia municipal.

Igualment resulta obligat el contractista a assumir la redacció de les
modificacions del projecte integrat que es puguin presentar durant
l'execució de les obres.

També serán del seu compte les actuacions adrecades a l'obtenció de les
autoritzacions i llicéncies de final d'obra i obertura i funcionament de

l'edifici.

Mitjans personáis i materials a aportar

-Mitjans personáis:

1) Redacció del projecte integrat d'obres i activitat i de l'estudi de
seguretat i salut

Autors del projecte- s'especificaran els noms
Titulació: Arquitecte superior i Enginyer industrial, que han de

subscriure conjuntament el projecte integrat d'obres i activitat.

2) Direcció de les obres i installacions: s'especificaran els noms
Titulació: Arquitecte superior i Enginyer industrial, en la part

respectiva d'obra i activitat.

3) Direcció de l'execució de les obres: s'especificaran els noms
Titulació: Arquitecte técnic

4) Coordinació de seguretat i salut: s'especificaran els noms
Titulació: Arquitecte superior, Arquitecte técnic o Técnic superior

en prevenció de riscos laboráis en l'especialitat de Seguretat en el Treball.
El coordinador de seguretat i salut ha de ser una persona distinta

del director de les obres.

Experiencia demostrada en cada una de les activitats anteriors amb una
durada mínima de 5 anys, peí que fa a la rehabilitado integral d'edificis
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similars al que constitueix l'objecte d'aquest contráete, amb un pressupost
total superior a 500.000 €.
Inexperiencia s'acreditará mitjancant relació subscrita peí responsable
legal de l'empresa i/o justificado deis visat deis projectes, en qualsevol cas
amb detall de data import i benefician.

Qualsevol substitució deis técnics assignats haurá de ser préviament
aprovada per l'administració.

S'exigirá el compromís d'adscripció al contráete d'aquests mitjans. A l'efecte
previst a Tarticle 223.f del TRLCSP no tendrá carácter d'obligació essencial.

Mitjans materials:

Oficina d'execució: control i seguiment, ubicada a Mallorca, que haurá de
disposar deis equips i installacions necessaris i haurá de funcionar des de
la signatura del contráete fins al lliurament del treball i la conclusió de la
totalitat de les tasques de direcció de l'execució de les obres.

7. Format de la documentació

Tots els documents i plánols que componen el Projecte hauran de
presentar-se en carpetes o caixes per a format DIN A-4, proveídes de
tancament que impedeixin la sortida de fulles o plánols solts.

La carpeta o caixa haurá de contenir enquadernats els documents de
Memoria, Plecs i Pressupost General del Projecte.

Igualment, s'enquadernaran per separat
corresponents ais Annexos a la Memoria.

els documents particulars

El nombre i format deis plánols serán de lliure decisió de Pequip redactor
del Projecte. Es recomana grandáries normalitzades de plánols, que siguin
manejables. Es presentaran doblegáis solts sense borses i sense cosir
Cadascun deis documents no gráfics, hauran de portar totes les seves
fulles numerades correlativament, diferenciant degudament els seus
principáis apartáis per a una fácil localització. Cada document anirá
enquadernat independentment excepte els plánols que aniran solts.

Tots els plánols portaran en la seva part inferior dreta un segell o carátula
d'identificació. En cada plánol hauran de figurar els técnics que
intervinguin en la seva redacció.

Sempre que s'emprin símbols, haurá d'indicar-se el significat adoptat per
ais mateixos en llegenda situada en el mateix plánol.

Independentment de l'escala alfanumérica de cada plánol, s'inclourá una
escala gráfica, en previsió de possibles reduccions o ampliacions.

Es presentará un índex complet de plánols, indicant nombre de plánol,
contingut i escala, pegant-ho a la contratapa de la carpeta o caixa.
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Tota la documentació integrada en el Projecte haurá d'aportar-se en
suport digital, preferiblement continguda en un disc compacte (CD o
DVD), la llegibilitat del qual i integritat será verificada abans de
considerar efectiva el seu lliurament. Aquest disc estará degudament
identificat, enfundat i pegat a la contratapa de la carpeta o caixa.

Aquesta informació s'aportará en els formats digitals que s'indiquen a
continuado:

• Projecte complet en format PDF.

• Documentació gráfica: Plánols, croquis, esquemes, etc., en formats DWG
oDXF.

• Documents de text: Formats DOC o compatible amb el programa WORD
de Microsoft.

• Material fotografíe: Fotografíes, anagrames, logotips, etc., en formats
JPG o GIF.

• Mesuraments ¡ Pressupost: S'aportaran dos fitxers amb el contingut
integre del Pressupost, en els següents formats:

* Format comprimit del programa PRESTO: PK8, o Arquímedes de CYPE.

* Format d'intercanvi estándard: BC3.

Les imatges fotográfiques incloses en la documentació, s'imprimiran en
color, amb resolució d'almenys 600 ppp.

Tots els documents vindran signats per I1Autor del Projecte.

Palma, 10 d'octubre de 2017
L'A quitecte técnic deis Servéis Técnics de l'Agéncia

ns Corredor Ibáñez
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ElsServéisTécnics de C.I.M., atenent a la sol.licitut formulada , ens hem presenta* a l'edifici
situat al carrer General Riera n°113 peravaluar les sevespáractérístiques. I

Actualment aquest edifici es ocupat peí centre regionaR^ feta la
corresponent comprovació cal informar:

EDIFICI TVE:

Estracta d'un edifici aíllat distribuit en dues plantes ipetit soterrani, amb un total de 779.97
m2 construYts. Inicialment era una vivenda unifamiliar afilada a la que s'ha afegit un nou eos
d'edificació de dues plantes.

Es distribueix en planta soterrani, planta baixa i planta pis primer, amb el següent programa:

SUPERFICIS ADOPTADES

SOLAR 2.625 M2 que es correspon amb la superficie tancada d'ús exclusiu
d'aquest immoble

SOTERFRANI PLANTA BAIXA PLANTA PIS

SUPERFICIE ( M2) 14.91 M2 475.11 M2 289.95 M2

Lasuperficie del solares d'uns 2.625 M2, deis quals hi ha uns 475.11 M2 ocupats, quedant
un remanent de solar d'uns 2.149,89 M2 segons els plánols obrants en aquest Servei.

Cal fer menció a sis móduls prefabricats d'una superficie aproximada de 12 M2 per módul,
amb un total de 78 M2, que s'han col.locat a la zona posterior de l'edificació ique s'utilitzen com a
arxiu.

Els terrenys están qualificats pera la normativa en vigordel P.G.O.U. de PALMA, sol urbá
zona SGEC/AD-P, amb codi identificado 46-02-E, de domini públie i ús públic.

Essent la normativa d'aplicació tipus d'ordenació EQ0C i considerant-se el conjunt catalogat
amb en n° de referencia B/46-05.

Les característiques d'aquest edifici son:

- Edifici regionalista d'estructura de murs de cárrega, coronats amb coberta inclinada de teula.
- Elsespais están adaptats idestinats íntegrament ais diversos servéis de TVE.
- Els materials d'acabat i ¡ntal-lacions origináis han estat modificáis peí nou ús, a on es pot
comprobar la important inversió feta. Cal destacar les installacions de il-luminació, so, aire
condicionat i contraincendis, i els sistemes adaptats peí pas d'instal.lacions, tais com a tréspol
técnic, fals sótil ia'íllaments acústics existents ais diversos estudis de grabació i montatge. Existeix
un estudi peí rodatge deis programas, a un doble espai, amb totes les instal.lacions necessáries per
al seu ús. Igualment s'ha adaptat l'antic garatge com a oficines de redacció, amb tabics modulars
i tréspol técnic, fals sótil i il.luminació. La resta deis materials es conserven en el seu estat original.
- L'estat de conservado de l'edifici es bó, i visualment no presenta deficiéncies greus tanta nivell
estructural com a nivell d'habitabilitat.
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COST DE CONSTRUCCIÓ:

COST ANTIGUETAT
construcció

COEFICIENT

antiguetat

0.70EDIFICI 145.000 pts/m2 30 anys

nota: es considera la vida útil de 100 anys.

VALORACIÓ ESTIMADA:

SOLAR 779.97 M2X 18.000 PTS/M2 = 14.039.460.-

EDIFICI 779.97 M2 X 131.950 PTS/M2= 102.917.041.-

SUBTOTAL 116.956.961.-PTS

Quoeficient de Mercat 1.20

TOTAL = 119.955.501 X 1.20 = 140.348.353.- PTS

C:\WPDOCS\INFORMES\CENTRES\TVE.DOC

Encara que la zona es dedica a l'ús administratiu, aquests Servéis Téncics han realitzat un
estudi de mercat a edificis de similars característiques a altres zones extrapolables, arribant a la
seguent estimado económica:

VALOR DE REPERCUSSIÓ ADOPTAT:

Degut a l'ús administratiu de l'edifici, així com a la propietat del mateix, el valor de repercusió
estimatiu adoptat, atesos el valor cadastral de la parcel.la il'estudi de mercat esmentat es de 18.000
pts/m2.

COEFICIENT COST

millores

1.30

adoptat

131.950 pts/m2

Segons el valor de mercat obtingut i la tasa de rendiment net aplicable peí cálcul de
CAPITALITZACIÓ DE RENDES, actualment estimada en un 5.50% per a l'ús terciari ioficines,
Es dedueix que el valor de renda bruta anual de l'immoble es de 7.719.159 pts.

Palma de Mallorca 11 de maig de 2000

L'arquitecteTécnic del C.I.M. L'Arquitecte del Ct

Bernat Femenias Duran ...- •»• ..•'.*"

1m • •
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SECRETARIA GENERAL





i- identificado

DENOMINACIÓ

siruAció

FULL UTM

FULL 500

FULL 1000

FULL 5000

2- Característiques Funcionáis
SUPERFÍCIE

NÚM. INVENT.

3- Normativa D'ApIicació

ORDENACIÓ

PLANEJAM. APROV

PLANEJAMENT

ALTRES

4- Gestió del sol

ASSIGNACIÓ

ÁMBIT

5.0bservacions

1- Ideníificació

DENOMINACIÓ

SITUACIÓ

FULL UTM

FULL 500

FULL1000

FULL 5000

2- Característiques Funcionáis
SUPERFICIE

NÚM. INVENT.

3- Normativa D'ApIicació

ORDENACIÓ

PLANEJAM. APROV

PLANEJAMENT

ALTRES

4- Gestió del sol

ASSIGNACIÓ

ÁMBIT

S.Observacions



Ajuntament tA de Palma

QUADRE D'USOS NÚM, 13

CORRESPON ALES ZONES EQOa, EQOb, EQOe, EQ2a, EQ2b, EQ2d, EQ4a, EQOp, EQ2p

USOS DETALL.

1.1 Hab. Un'rf.

2.1Hab.Plur.

2.2 Res. Com.

3.1 Industrial

322 Magatzems
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tóTallInd.

4.i. <3omeit|al

^Admlntstnrtiü

43TiÍrtstic

4.4 Estab. Púb.

S3.'%qTSoc^ltüral

5.2 Eq. Docent

5.3 Eq. Assistencial

| 5.4 Eq. Adm-Instituc.

SSlq^Segureta*
;l^.'Éq^S^ítan

5.8 EqiReligiós

5.9 Eq^Cementiri
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6.1 IB

^&írisfefServ.

6.4 Teleco m unic.

45.5 Aparc.^yéhlc.

7.1 Esp. Iliure públ.

7.2 Esp. Iliüre priv.
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TOTS

TOTS
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TOTS
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Ravlsló dal PGOU. Nomw» Urbanís«qu«s (Taxt refós)

1,2,3,4

1,2

1,2
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1,2,3,4
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2,3,4
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2,3,4

2,3,4

1,2
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G: GRUP

1. Public

2. Col-lectiu

3. Privat

D: DIMENSIÓ

1. Fins a 150 m2 .

2. Mes de 150 i finsa 500 m2

3. Mes eje 500 i fins a 900m2

4. Mes de 900 i finsa 2.200 m2

5. Mes de 2.200 i fins a 5.000 m2

6. Mes de 5.000 i fins a 13.500 m2

7. Mesde 13.500 m2

s: srruAaó

1. Enqualsevol planta d'edifid d'ús no exdusiu,llevat

Les corresponents a planta soterrani o semlsoterranl, així comles

Incloses en la situado 2.

2. En planta baixa ambaccés directo desde lavia pública; en

planta babea ambaccés directo desdela via pública i assoclada

a planta de semisoterianl, soterrani o planta primera, sempre que

: fa supjertfcie eoltlcadaque essituí enplanto baixa siguí almehys

Qd 50%de la superficie del local o habftartge.

3. Edifici d'activitat exclusiva de Tus, adossat a aRxe de

Diferent ús.

4. Edifici (TactivItotexdusJva de rus, allat (Taires d'usos

5. Enespai Iliure de parcel-la.
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