UPF-2021-0027
Consultes dels licitadors
Dades bàsiques del contracte
Expedient: UPF-2021-0027 - E-300100/03-11-20
Tipus de procediment: Concurs de projectes
Objecte: Concurs de projectes, a dues fases, per als serveis d’arquitectura de
redacció del projecte bàsic i la direcció de les obres de construcció del conjunt
arquitectònic format per dos edificis dedicats a la recerca per a la Universitat Pompeu
Fabra (UPF) i l’IBE-CSIC, i la urbanització de l’entorn del complex urbanístic de la
nova Ciutadella del Coneixement, situada als terrenys de l’antic Mercat del Peix, per
al període 2022 a 2025
A continuació es publiquen les respostes i aclariments als plecs i altra documentació
reguladora de la licitació, d’acord amb la clàusula 8 del Plec de clàusules
administratives particulars (en endavant, PCAP), de forma agregada i sense
identificar l’empresa emissora de la consulta:
Consulta 1.- Sobre las valoraciones del CV de autor (página 24 del Pliego
Administrativo).
Según lo descrito, se valorarán 15 puntos de experiencia y 15 puntos de formación
y conocimientos específicos. ¿Podríais especificarnos cómo se valorará realmente el
volumen de proyectos o los conocimientos? Si por número, metros cuadrados, PEC,
edificios similares...
Resposta.La valoració de l’arquitecte redactor i director de l’obra correspon al Jurat, qui
puntuarà els aspectes indicats a l’apartat 14.4.1.a) del PCAP segons l’encaix global
del perfil al projecte arquitectònic i d’acord amb l’escala de valoració de l’arquitecte,
sense que es pugui anticipar més detalladament atès que queda en l’àmbit
d’apreciació del Jurat.

Consulta 2.- ¿en caso de UTE entre dos empresas de arquitecta, ambas deben
cumplir con las solvencias técnica o profesional?
La duda surge porque, en la página 13 dice: Normas aplicables a la autoría conjunta:
En caso de que se proponga a dos personas en condición de autoría conjunta, solo
se exigirá que una de las dos cumpla con la totalidad de los requisitos de solvencia,
situación que deberá estar debidamente indicada a la oferta. Igualmente, en relación
a los criterios de selección del equipo (1.ª fase del concurso), deberá especificarse
claramente cuál de las dos personas debe ser objeto de valoración por parte del
Jurado de la licitación, que lo será respeto todos los apartados indicados al apartado
14.1.4 del PCAP.
Y en la página 15 dice: 11.5 En las UTE, todas las empresas que forman parte deben
acreditar su solvencia, en los términos indicados en la cláusula 10. Para determinar
la solvencia de la unión temporal, se acumula la acreditada por cada una de sus
integrantes.
Nosotros tenemos entendido que en una UTE las empresas comparten la autoría del
proyecto, siendo así, solo una de las empresas debe cumplir con la totalidad de los
requisitos de la solvencia.
Resposta.Pàgina
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La solvència tècnica que s’exigeix en aquest concurs és disposar d’un determinat
equip tècnic de professionals.
Si mitjançant els mecanismes d’organització d’aquest equip que admet el plec
administratiu i la legislació de contractes (UTE, complement de capacitat,
subcontractació, membres d’una mateixa empresa), s’acredita disposar d’aquest
equip mínim, no és necessari que un membre de la UTE que figuri a més a més
d’aquest equip mínim hagi de disposar de la solvència tècnica, ja que ja s’ha assolit
el mínim requerit.
En aquest sentit, la doctrina preveu la possibilitat d’acumular la solvència quan un
membre d’una UTE no reuneixi tots els requisits de solvència tècnica (Informe de la
Junta Consultiva d’Andalusia 3/2019, de 3 d’abril)
El membre que no disposa de tota la solvència tècnica, això si, haurà de complir el
criteri de capacitat i mínim de solvència econòmica.
Advertir, que els licitadors han de tenir en compte que sigui quina sigui el sistema
d’organització de l’equip i si es pretén una coautoria en la figura de l’arquitecte
director de l’equip, a efectes de valoració del jurat, hauran d’indicar de forma clara
sobre quin arquitecte director de l’equip presenten l’experiència (CV i projecte).

Consulta 3.- Estem interessats en presentar-nos com col·laboradors de l’àrea
d’instal·lacions i Condicions Ambientals
Podem utilitzar el mateix projecte per acreditar el tècnic de condicions Ambientals
(clàusula 10.1 b) i d’instal·lacions (clàusula 10.1 d) FASE 1?
Resposta.La clàusula 10.3 del PCAP indica que un mateix tècnic dels especificats anteriorment,
pot participar assumint fins a un màxim de DUES (2) especialitats, sempre i quan
acrediti tenir la titulació, els coneixements i l’experiència requerits en aquest plec i si
justifica que és viable des del punt de vista de la dedicació per a cadascuna de les
feines.
Consulta 4. - A les bases del concurs a la part de solvència tècnica diu:
a) Arquitecte director de l’equip (o dos, en el cas de proposar l’autoria conjunta):
Requisits:
- Titulació: Arquitectura superior
- Experiència professional mínima de 10 anys des de la data de col·legiació
- Experiència específica, ha de complir les dues condicions següents:
● participació com autor, en la redacció d’un mínim d’1 projecte de complexitat tècnica similar,
en els darrers 20 anys, i
● director d’obra mínim d’1 projecte d’edifici de complexitat tècnica similar, en els darrers 20 anys
En el punt de criteris de valoració diu:
b) QUALITAT (fins a 45 punts): El Jurat valorarà diversos aspectes d’1 projecte de
complexitat tècnica similar en els darrers 20 anys, on hagi participat en qualitat
d’Autor o coautor del projecte. En particular, es puntuaran de manera independent
els àmbits que s’exposen a continuació:
És necessari haver fet la direcció d’obra de l’edifici?
Es podrien presentar diversos projectes els quals no s’han executat?
Pàgina
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Resposta.Si, és necessari haver fet la direcció d’obra de l’edifici, observi com a experiència
específica es diu “ha de complir les dues condicions següents”. A efectes de valoració
de la primera fase del Jurat només es pot presentar 1 projecte i ha d’haver-se
executat.
Consulta 5.- No nos queda claro si al concurrir en UTE la solvencia se suma entre
los equipos y si en la valoración de CV y proyectos es conjunta o habría que elegir
un único representante. La información del pliego es contradictoria, agradeceríamos
vuestra aclaración.
Adjunto algunos puntos que tratan sobre esto:
· Página 13
"Normes aplicables a l’autoria conjunta: En cas que es proposi a dues persones en
condició d’autoria conjunta, només s’exigirà que una de les dues compleixi amb la
totalitat dels requisits de solvència, situació que haurà d’estar degudament indicada
a l’oferta. Igualment en relació als criteris de selecció de l’equip (1a fase del concurs),
haurà d’especificar-se clarament quina de les dues persones ha de ser objecte de
valoració per part del Jurat de la licitació, que ho serà respecte tots els apartats
indicats a l’apartat 14.1.4 del PCAP."
* el apartado 14.1.4 no existe
· Página 15
11.5 En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva
solvència, en els termes indicats en la clàusula 10. Per tal de determinar la solvència
de la unió temporal, s’acumula l’acreditada per cadascuna de les seves integrants.
Resposta.S’ha de separar el que són els requisits d’accés o de solvència tècnica amb el que
valorarà el Jurat respecte a aquests requisits. El que es valora a la primera fase
respecte a l’arquitecte director de l’obra és un professional, no una UTE. Per tant, el
licitador haurà d’indicar clarament quin professional es proposa per ser objecte de
valoració per part del Jurat del concurs.

Consulta 6.- La nostra pregunta és si en relació a l'annex 3 "Model de fitxa de
projecte" els 5 fulls tenen que tenir la mateixa estructura, o podem presentar els 5
fulls A3 estructurat segons els nostre criteri però que tingui el contingut que hi ha al
model.
Resposta: Es recomana mantenir la estructura per facilitar la labor del Jurat i
s’agrairia que els licitadors s’ajustin al model facilitat.

Consulta 7.1)Respecte l'ANNEX 3 MODEL DE FITXA DE PROJECTE, posa en vermell "Cada fitxa
de projectes tindrà una extensió màxima de 5 pàgines incloent annexes; en format
DIN-A3." Consultes:
-Es presenten 5 DIN A-3(màxim) d'un sol projecte? o son 5 projectes a presentar
en 5 fitxes Din A3? Per altra banda, perquè en els criteris de Valoració del Jurat
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posa "El Jurat valorarà diversos aspectes d’1 projecte de complexitat tècnica similar
en els darrers 20 anys"
-A quins Annexes us referiu en la frase en vermell a peu de pàgina del model de
fitxa?
2)Respecte al DEUC, si ens presentem en UTE un Arquitecte de nacionalitat
espanyola i un despatx estranger, el DEUC d'aquest despatx(traduït al català), ha
d'estar signat digitalment? donat que la signatura digital no serà dins del territori
espanyol (serà europea). Aquesta pregunta es traslladaria a la resta de la
documentació del despatx estranger.
3.Respecte a la Documentació a Presentar a la primera fase, posa:
"Identificació del tècnic que es proposa adscriure al contracte com a tècnic
especialista a l’àmbit de disseny i càlcul d’estructures
□ Identificació del tècnic que es proposa adscriure al contracte en l’àmbit de concepció, disseny
i càlcul d’instal·lacions"
Consulta:
1) Quina documentació cal presentar com a identificació pels tècnics ambientalista,
d'instal·lacions i d’estructures?
2) Respecte al Tècnic especialista a l’àmbit de disseny i càlcul d’estructures, no cal
presentar fitxa?, tal i com si es demana fitxa pel tècnic ambientalista.
Resposta:
A la pregunta 1.1, respecte a l’annex 3, s’ha de presentar 1 projecte a efectes de
valoració del perfil de l’arquitecte redactor i director d’obra i 1 projecte respecte al
tècnic ambientalista, tal i com s’indica en la clàusula 14.1 del PCAP.
A la pregunta 1.2, el terme annexes en el model 3, es refereix a que si es vol
presentar una fitxa amb annexes, el conjunt de la extensió del document no ha de
superar les 5 pàgines.
A la pregunta 2, el DEUC formalitzat per una empresa d’un estat membre de la Unió
Europea ha d’estar signada mitjançant certificat digital d’acord amb la clàusula 7.4
del PCAP
A la pregunta 3.1, Cal diferenciar bé en funció dels tècnics:
- Tècnic mediambientalista en el sobre A, no s’ha d’identificar, sinó que la seva
identificació amb la presentació del seu currículum vitae i fitxa de projecte del
tècnic mediambientalista s’ha de presentar al sobre B
- Tècnic especialista a l’àmbit de disseny i càlcul d’estructures i tècnic que es
proposa adscriure al contracte en l’àmbit de concepció, disseny i càlcul
d’instal·lacions: en el sobre A únicament s’ha d’identificar sense que sigui
necessari aportar cap documentació més.
En cas de que l’equip sigui proposat per ser seleccionat per passar a la fase 2, abans
de resoldre sobre aquesta selecció se li requerirà per presentar la documentació
pertinent (Veure clàusula 14.3 paràgraf 13).
A la pregunta 3.2, efectivament pel tècnic especialista a l’àmbit de disseny i càlcul
d’estructures, no cal presentar cap fitxa.
Consulta 8.- En cas de tractar-se d'una UTE, entenem que el CV ha de ser
exclusivament de l'autor del projecte presentat com a "projecte similar"? o ha de ser
un CV que englobi els diversos components de la UTE?
Resposta.
Ha de ser de l’autor del projecte presentat com a “projecte similar”.
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Consulta 9.- Nos dirigimos a ustedes a raíz de unas dudas surgidas sobre la
Licitación de la Ciutadella del Conocimiento que a continuación le enumero:
●
●
●
●
●

¿Es necesario que sea el mismo arquitecto el Redactor del Proyecto Básico que
Director de Obra o puede tratarse de personas distintas?
En el caso de concurrir como UTE, ¿de qué forma se certifica la experiencia?
¿Puede tratarse de un arquitecto internacional?
¿La persona que acredite la experiencia tiene que ser el firmante?
¿Puede presentarse una empresa en vez de un arquitecto?

Resposta:
- Si, és necessari haver redactat el projecte bàsic i la direcció d’obra de l’edifici,
observi com a experiència específica es diu “ha de complir les dues condicions
següents”.
- L’apartat 10.6 del PCAP indica que l’acreditació de la participació dels tècnics en
projectes específics (10.1 b, c i d) es realitzarà prioritàriament mitjançant
documentació de tercers: certificats de bona execució, declaracions responsables de
l’entitat o client que va tenir el tècnic prestant el servei. En cas que el licitador sigui
una societat, s’admetrà junt amb la documentació indicada anteriorment,
documentació acreditativa de la relació professional o laboral amb el tècnic durant el
temps en què es va prestar el servei.
Si la voluntat seva és presentar-se amb el compromís de constituir-se en una UTE,
la experiència a acreditar serà la dels professionals que formaran l’equip, d’acord
amb els requeriments de l’apartat 10.6.
- La licitació està oberta a la presentació de professionals de qualsevol nacionalitat.
- El professional que acrediti l’experiència és qui ha d’assumir el projecte i l’execució.
- Es permet la presentació d’una empresa sempre i quan a l’empresa figuri el director
de l’equip o l’encarregat de dirigir els treballs i sigui un arquitecte i autor del projecte
que es presenti per valorar a la primera fase (Apartat 9.2)

Consulta 10.- Referent a la clàusula 10.5 del Plec de Bases tenim un dubte. Un
mateix tècnic pot participar com a col·laborador amb diversos equips licitadors?
Resposta:
El plec de clàusules administratives no limita que un mateix tècnic pugui participar
com a col·laborador a diversos equips licitadors. Per tant, es pot fer.

Consulta 11.- En la clàusula 10.5 del Plec de Bases diu que “Les persones jurídiques
que disposen de diversos tècnics especialistes, poden concórrer amb diferents
licitadors” . Això vol dir que hi ha alguna limitació respecte amb quants equips es
presenten? Cal justificar-ho d’alguna manera?
Resposta:
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Aquesta clàusula no té vocació de limitar els equips que es presenten, únicament vol
permetre que empreses que disposin de diversos tècnics puguin participar amb
equips diferents.

Consulta 12.1 En la primera fase de concurs hem de presentar els certificats de bona execució de
les obres presentades com a projectes similars (tant dels autors com dels equips
tècnics especialistes)?
2 Teniu algun model de document per la "Identificació dels tècnics especialistes"
que puguem agafar com a base?
3 Entenem que la documentació a presentar és exclusivament la que apareix ens
els quadres de les pàgs. 17 i 18 del Plec Administratiu (versió catalana)?
4 El CV diu "extensió recomanada 3 pàgines". En cas de necessitar augmentar-la
lleugerament, hi ha algun tipus de penalització?
5 Pel que fa a les fitxes del projecte, diu "extensió màxima de 5 pàgines incloent els
seus annexes". A què es refereix amb aquests "annexes"? No acabem d'entendre si
el que hem de fer és presentar 5 pàgines A3 seguint el model de l'Annex 3 o si cal
incloure també algun tipus de documentació que sigui considerada annex. Quina
seria, en cas afirmatiu?
Resposta:
12.1- En el moment de presentar l’oferta no cal aportar aquests certificats.
Només en cas de ser proposat com a empresa seleccionada per passar a la fase 2, el
licitador rebrà un requeriment per tal que presenti aquesta documentació per un
termini de 10 dies hàbils, d’acord amb la clàusula 14.3 paràgraf 13 del PCAP.
12.2 Cal diferenciar entre dos tipus de tècnics especialistes.
a) El tècnic especialista en condicions ambientals d’edificis: en el sobre A el licitador
no ha de presentar cap identificació (tret que comparegui en UTE, complement de
solvència o subcontractació, ja que es presentarà un DEUC i declaració de l’annex 1).
On ha de quedar identificat clarament és en el sobre B amb la presentació del seu
currículum vitae específic i detallat, d’acord amb el model de l’annex 2 del PCAP i
projecte a efectes de valoració d’acord amb l’annex 3 del PCAP.
b) Tècnic especialista a l’àmbit de disseny i càlcul d’estructures i Tècnic especialista
a l’àmbit de concepció, disseny i càlcul d’instal·lacions. La seva identificació s’ha de
fer en el sobre A i no es disposa de model per identificar-los. Només cal presentar un
escrit subscrit pel licitador en el que identifiqui el tècnic especialista de disseny i
càlcul d’estructures i/o de concepció, disseny i càlcul d’instal·lacions indicant: nom,
cognoms, DNI, titulació, anys d’experiència professional i quin tipus d’especialista
tècnic és.
12.3 La documentació a presentar en aquesta 1a fase és la que s’indica a l’apartat
14.1 del PCAP.
12.4 Es recomana mantenir la estructura i extensió del CV per facilitar la tasca del
Jurat i s’agraeix que els licitadors s’ajustin al model facilitat i limitació de l’extensió.
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12.5 El terme annexes en el model 3 del PCAP, es refereix a que si es vol presentar
una fitxa amb annexes, el conjunt de l’extensió del document no ha de superar les 5
pàgines.

Consulta 13.- Ens sorgeixen dubtes en relació a l’explicació d’aquest matí de
presentar el cv de només un tècnic, quan es planteja poder fer una coautoria:
En el cas de presentar-nos formant UTE i ambdós equips/tècnics poden acreditar la
solvència... quin cv posaríem? Hem de triar-ne un nosaltres?
Si un equip es crea unint forces per precisament ser més competents i, havent dit,
que la valoració del cv és de l’experiència global, no acabem d’entendre com
sol·liciteu només el cv d’un tècnic (autor i DO)
Un altre dubte és si es podria presentar la solvència d’un dels coautors membres de
la UTE i en canvi, la fitxa del projecte del sobre B de l’altre coautor membre de la
UTE. És possible?
Resposta:
El licitador que vol participar en coautoria ha de seleccionar el CV i projecte que millor
encaix global tingui amb l’objecte del concurs. Només es pot presentar 1 que ha de
triar, per tant, cada licitador, tot això a efectes de facilitar la tasca de valoració del
jurat.
L’apartat 10.1.a) estableix que l’arquitecte director de l’equip ha de complir totes
dues condicions de l’experiència específica, per tant, si tots dos arquitectes directors
compleixen l’experiència específica el PCAP no limita que un presenti el CV i l’altre el
projecte. En aquest cas és molt important no presentar 2 CV’s o 2 projectes.
Correspon al Jurat valorar l’encaix global a l’objecte del contracte.

Consulta 14.- Encara que només es valori un projecte d'un dels autors. Si es
presenta una UTE els autors del projecte estan limitats a dos o poden ser 3 o mes?
Resposta:
No existeix un límit d’empreses o professionals a constituir-se en UTE, poden per tant
ser més de 2. La normativa ja determina que hi haurà un representant de la UTE.

Consulta 15.- estan definits aquests passos subterranis, o formen part de la
proposta?
Resposta:
Els passos soterranis estan previstos en el Pla Especial i no formen part d’aquest
encàrrec, serà un encàrrec independent.
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Consulta 16.- Veient la complexitat multidisciplinar de l'encàrrec, no entenem que
l'elecció dels equips en fase 1 es basi principalment en 1 obra d'1 projectista/autor
exclusivament. Podeu explicar el criteri?
Resposta:
Es faculta als licitadors la possibilitat de triar el projecte que millor encaix global
tingui amb l’objecte d’aquest concurs, tenint en consideració els criteris de valoració
i que només es valora la tasca de l’arquitecte director de l’obra i del tècnic especialista
en condicions mediambientals.

Consulta 17.- El projecte guanyador del BIST no condicionarà aquest concurs?
Resposta:
Encara no es coneix el projecte guanyador del concurs que tramita el BIST. Aquest
projecte lògicament s’haurà de tenir en consideració, com també el projecte de
l’aparcament, com també de l’avantprojecte d’urbanització. Per aquest motiu es
donarà publicitat d’ambdós projectes en el moment en que siguin públics i hom
considera que es disposarà d’ells o de la informació més avançada al respecte a
l’iniciar-se la fase 2 i abans que els candidats presentin la seva proposta.

Consulta 18.- es podrà tenir accés a aquesta presentació en el futur?
Resposta:
Sí, la presentació queda a disposició del públic al perfil de YouTube del COAC
https://www.youtube.com/user/canalcoac

Consulta 19.- l'equip guanyador de fase 2 tindrà els dos encàrrecs o podria ser que
dos licitadors diferents guanyin cadascun dels dos encàrrecs?
Resposta:
L’equip guanyador assumeix tots dos encàrrecs, atès que estan íntimament vinculats
els dos encàrrecs, igual que està relacionat el disseny amb la posterior direcció
d’obra.

Consulta 20.- Poden ser més de 1 coautor?
Resposta:
No existeix un límit d’empreses o professionals a constituir-se en UTE, poden per tant
ser més de 2. La normativa ja determina que hi haurà un representant de la UTE.

Consulta 21.- És possible presentar-se juntament amb un tècnic o equip de fora la
UE?
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Resposta:
En aquest concurs poden concórrer professionals tant de dins com de fora de la UE.
Caldrà en el cas de licitadors estrangers revisar les condicions de l’exercici
professional al país d’origen i, han de tenir en compte, que en cas de resultar
adjudicatari l’arquitecte haurà d’acreditar l’habilitació professional per exercir
l’activitat a Catalunya.

Consulta 22.- caldria el DEUC, doncs, de l'estructurista i instal·lacions?
Resposta:
El tècnic especialista d’estructures i/o el tècnic especialista d’instal·lacions pot
concórrer a la licitació per diversos mecanismes:
Forma de concórrer
Com a tècnic d’una empresa licitadora

Documentació a presentar
En el sobre A només presentar
escrit d’identificació del tècnic

Com a membre d’una UTE amb la resta de
membres de l’equip
Complementant la solvència d’una UTE o d’un
licitador
Subcontractat (en aquest cas, seria en realitat
complementant la solvència també)

Presentar al sobre A el DEUC i la
declaració responsable de
l’annex 1 del tècnic especialista.

Consulta 23.- És possible que un tècnic local que no compleix el criteri de selecció,
es presenti juntament amb un tècnic estranger que sí que compleix el criteri?
Resposta:
Si es refereix en concepte de Director, recordar que existeix el concepte de coautoria
i en particular, sota la filosofia del foment de participació d’arquitectes joves es
permet la participació d’un arquitecte que no compleixi la totalitat dels requisits de
solvència tècnica junt amb un altre que sí els compleix.

Consulta 24.- es normal que només vulgueu valorar un projecte però tots els
Coautors haurien de sumar en l’experiència de valoració del CV
Resposta:
Es faculta als licitadors la possibilitat de triar el projecte que millor encaix global
tingui amb l’objecte d’aquest concurs, tenint en consideració els criteris de valoració
i que només es valora la tasca de l’arquitecte director de l’obra i del tècnic especialista
en condicions mediambientals.

Consulta 25 .- El projecte a presentar ha de ser d'obra nova o pot tractar-se també
d'una ampliació (>4000 m2) d'un equipament existent?
Resposta:

Pàgina

9 de 19

UPF-2021-0027
El que es valora és l’encaix del projecte respecte al concurs que ens ocupa, sigui obra
nova com ampliació.

Consulta 26.- El projecte que es presenta a la valoració ha d'estar construït?
Resposta:
Aquí es plantegen dues possibilitats: una en que hi hagi un projecte en el que el
licitador ha fet el projecte encara que no s’hagi construït, sempre i quan s’hagi fet el
projecte executiu, i per altre banda també es demana que hi hagi un projecte en que
el licitador hagi tingut el paper de director de l’obra i per tant estigui construït, ja que
els criteris de valoració de la clàusula 14.4 del PCAP estableixen que els tècnics “hagin
participat”, no que “estiguin participant”.
En aquest cas tan excepcional, s’accepta que aquest arquitecte director de l’obra
pugui presentar els dos projectes (bàsic-executiu i de direcció d’obra) a efectes de
valoració del Jurat.

Consulta 27.- Si l'autoria d'un projecte està signat per una empresa, es pot
presentar en nom d'un dels membres d'aquesta empresa o despatx?
Resposta:
L’apartat 10.6 del PCAP indica que l’acreditació de la participació dels tècnics en
projectes específics (10.1 b, c i d) es realitzarà prioritàriament mitjançant
documentació de tercers: certificats de bona execució, declaracions responsables de
l’entitat o client que va tenir el tècnic prestant el servei. En cas que el licitador sigui
una societat, s’admetrà junt amb la documentació indicada anteriorment,
documentació acreditativa de la relació professional o laboral amb el tècnic durant el
temps en què es va prestar el servei.

Consulta 28.- El BIST es considera una preexistencia, es disposarà de la
documentació entregada al concurs com a base, com passa amb l'aparcament?
Resposta:
Encara no es coneix el projecte guanyador del concurs que tramita el BIST. Aquest
projecte lògicament s’haurà de tenir en consideració, com també el projecte de
l’aparcament, com també de l’avantprojecte d’urbanització. Per aquest motiu es
donarà publicitat d’ambdós projectes en el moment en que siguin públics i hom
considera que es disposarà d’ells o de la informació més avançada al respecte a
l’iniciar-se la fase 2 i abans que els candidats presentin la seva proposta.

Consulta 29.- com es valorarà la experiència del CV, per qualitat o quantitat?
Resposta:

Pàgina

10 de 19

UPF-2021-0027
El jurat té l’encàrrec de fer una valoració global de tots els elements de l’experiència
relacionada amb l’encaix concebut globalment. No es pot decantar ni per quantitat ni
per qualitat, ha de fer una valoració global.

Consulta 30.- Si el projecte presentat és de diversos arquitectes, es poden presentar
més d'un arquitecte com a director?
Resposta:
El PCAP no limita la possibilitat de coautoria en l’arquitecte director de l’obra.
Recordar però que només es pot presentar un CV d’un arquitecte i un projecte a
efectes de valoració del Jurat.

Consulta 31.- en cas de presentar-se (arquitecte) en coautoria, s'entén que
igualment cal triar 1 únic projecte?
Resposta:
Sí. Només es pot presentar un CV i només es pot presentar un projecte, el que serà
objecte de valoració per part del jurat.

Consulta 32.- S'accepta una UTE de 3 arquitectes en la qual només 1 compleixi la
solvència?
Resposta:
La solvència tècnica que s’exigeix en aquest concurs és disposar d’un determinat
equip tècnic de professionals.
Si mitjançant els mecanismes d’organització d’aquest equip que admet el plec
administratiu i la legislació de contractes (UTE, complement de capacitat,
subcontractació, membres d’una mateixa empresa), s’acredita disposar d’aquest
equip mínim, no és necessari que un membre de la UTE que figuri a més a més
d’aquest equip mínim hagi de disposar de la solvència tècnica, ja que ja s’ha assolit
el mínim requerit.
En aquest sentit, la doctrina preveu la possibilitat d’acumular la solvència quan un
membre d’una UTE no reuneixi tots els requisits de solvència tècnica (Informe de la
Junta Consultiva d’Andalusia 3/2019, de 3 d’abril)
El membre de la UTE que no disposa de tota la solvència tècnica, això si, haurà de
complir el criteri de capacitat i mínim de solvència econòmica.
Advertir, que els licitadors han de tenir en compte que sigui quina sigui el sistema
d’organització de l’equip i si es pretén una coautoria en la figura de l’arquitecte
director de l’equip, a efectes de valoració del jurat, hauran d’indicar de forma clara
sobre quin arquitecte director de l’equip presenten l’experiència (CV i projecte).
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Consulta 33.- Els perfils d'estructurista i instal·lacions poden ser col·laboradors que
no constitueixin UTE amb l'autor del projecte i conseqüentment no necessitar
presentar DEUC?
Resposta:
Caben diverses possibilitats:
Forma de concòrrer
Com a tècnic d’una empresa licitadora

Documentació a presentar
En el sobre A només presentar
escrit d’identificació del tècnic

Com a membre d’una UTE amb la resta de
membres de l’equip
Complementant la solvència d’una UTE o d’un
licitador
Subcontractat (en aquest cas, seria en realitat
complementant la solvència també)

Presentar al sobre A el DEUC i la
declaració responsable de
l’annex 1 del tècnic especialista.

Consulta 34.- Es caso de coautoria entre dos arquitectos en que solamente un
cumple con la totalidad de la solvencia: solamente se debe presentar el CV del
arquitecto solvente, verdad?
Resposta:
Només es pot presentar un CV i un projecte que compleixi els requeriments de
solvència tècnica específica i que serà objecte de valoració per part del jurat.

Consulta 35.- Per tant es podrien presentar un projecte per l'autor o coautor i un
altre projecte com a obra d'un altre autor/coautor?
Resposta:
En primer lloc ambdós arquitectes han de disposar de la solvència específica. En
segon lloc excepcionalment si es compleix la condició anterior es pot presentar un
projecte bàsic i un altre projecte en el que l’arquitecte va actuar com a Director de
l’Obra. Es tracta d’una situació molt excepcional que quedarà a valoració del Jurat.
En tot cas el CV només podrà ser d’un d’ells.

Consulta 36.- es posarà a disposició dels concursants de la fase 2 la informació del
projecte guanyador del BIST, ja que es considera preexistencia
Resposta:
Encara no es coneix el projecte guanyador del concurs que tramita el BIST. Aquest
projecte lògicament s’haurà de tenir en consideració, com també el projecte de
l’aparcament, com també de l’avantprojecte d’urbanització. Per aquest motiu es
donarà publicitat d’ambdós projectes en el moment en que siguin públics i hom
considera que es disposarà d’ells o de la informació més avançada al respecte a
l’iniciar-se la fase 2 i abans que els candidats presentin la seva proposta.
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Consulta 37.- Ha quedat clar que per solvència tècnica cal acreditar redacció i DO.
Però no queda clar si malgrat això, el projecte a valorar pel jurat podria ser un altre
projecte redactat però no construït.
Resposta:
S’entén que es pregunta que el projecte que en el que s’ha actuat com a DO no està
encara construït. En aquest sentit els criteris de valoració de la clàusula 14.4 del
PCAP estableixen que els tècnics “hagin participat”, no que “estiguin participant”, per
tant ha d’haver estat construït.

Consulta 38.- respecte a la construcció de l’aparcament, tot el que és l’aparcament
i fins el sostre de la planta -2, correspon a BIMSA?
Resposta:
Constitueixi un promotor i projecte diferent: soterrani, forjat, murs
perimetrals/pantalles que han de contenir l’àmbit de mercat del peix més les rampes
d’accés, tot això constitueix un projecte independent, sobre el que s’ha d’incorporar
el projecte del BIST i el que ara es troba en licitació.

Consulta 39.- Tras leer las respuestas publicadas recientemente, no nos queda claro
el tema de la solvencia de los equipos que conformaran UTE. Siendo así pregunto:
1. ¿Cuál es el valor exacto de la anualidad media del contracto? Es 1.284.425,31€ ¿
2. ¿Es válida la conformación de una UTE entre dos empresas, cuyo valor del seguro
de indemnización de cada una por separado es inferior a 1 vez la anualidad media
del contracto, pero la suma de los dos seguros si que supera el valor de la anualidad
media?
3. ¿Es válida la conformación de una UTE entre dos empresas en que solamente una
de ellas tiene el profesional que cumple con siguiente experiencia específica:
participación como autor, en la redacción de un mínimo de 1 proyecto de complejidad
técnica similar, en los últimos 20 años, y director de obra mínimo de 1 proyecto de
edificio de complejidad técnica similar, en los últimos 20 años
Resposta:
39.1. L’anualitat mitjana es determina per la divisió del preu total del contracte, IVA
exclòs (1.244.425,31 €) pel número de mesos del termini d’execució (01/2022 a
05/2025 = 41 mesos) i multiplicant el resultat per 12, resultant l’anualitat mitjana
del contracte, que és 364.222,04 €.
39.2. En el cas que la solvència s’acrediti mitjançant l’assegurança per riscos
professionals, l’import de capitals assegurats no podrà acumular-se entre els
diferents membres de la UTE, d’acord amb la interpretació de la llei donada pels
tribunals administratius de recursos contractuals (en aquest sentit, TARCJA Resolució
52/2021, de 18 de febrer; TARC Resolució 791/2014, de 15 d’octubre).
39.3. La solvència tècnica que s’exigeix en aquest concurs és disposar d’un
determinat equip tècnic de professionals.
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Si mitjançant els mecanismes d’organització d’aquest equip que admet el plec
administratiu i la legislació de contractes (UTE, complement de capacitat,
subcontractació, membres d’una mateixa empresa), s’acredita disposar d’aquest
equip mínim, no és necessari que un membre de la UTE que figuri a més a més
d’aquest equip mínim hagi de disposar de la solvència tècnica, ja que ja s’ha assolit
el mínim requerit.
En aquest sentit, la doctrina preveu la possibilitat d’acumular la solvència quan un
membre d’una UTE no reuneixi tots els requisits de solvència tècnica (Informe de la
Junta Consultiva d’Andalusia 3/2019, de 3 d’abril)
El membre de la UTE que no disposa de tota la solvència tècnica, això si, haurà de
complir el criteri de capacitat i mínim de solvència econòmica.
Advertir, que els licitadors han de tenir en compte que sigui quina sigui el sistema
d’organització de l’equip i si es pretén una coautoria en la figura de l’arquitecte
director de l’equip, a efectes de valoració del jurat, hauran d’indicar de forma clara
sobre quin arquitecte director de l’equip presenten l’experiència (CV i projecte).

Consulta 40.- És possible fer una UTE amb 3 participants actuant com a coautors,
entre els quals només 1 compleixi amb la solvència requerida. Hem estat buscant pel
plec i no hem sabut trobar res que ho limiti explícitament.
Resposta:
La solvència tècnica que s’exigeix en aquest concurs és disposar d’un determinat
equip tècnic de professionals.
Si mitjançant els mecanismes d’organització d’aquest equip que admet el plec
administratiu i la legislació de contractes (UTE, complement de capacitat,
subcontractació, membres d’una mateixa empresa), s’acredita disposar d’aquest
equip mínim, no és necessari que un membre de la UTE que figuri a més a més
d’aquest equip mínim hagi de disposar de la solvència tècnica, ja que ja s’ha assolit
el mínim requerit.
En aquest sentit, la doctrina preveu la possibilitat d’acumular la solvència quan un
membre d’una UTE no reuneixi tots els requisits de solvència tècnica (Informe de la
Junta Consultiva d’Andalusia 3/2019, de 3 d’abril)
El membre de la UTE que no disposa de tota la solvència tècnica, això si, haurà de
complir el criteri de capacitat i mínim de solvència econòmica.
Advertir, que els licitadors han de tenir en compte que sigui quina sigui el sistema
d’organització de l’equip i si es pretén una coautoria en la figura de l’arquitecte
director de l’equip, a efectes de valoració del jurat, hauran d’indicar de forma clara
sobre quin arquitecte director de l’equip presenten l’experiència (CV i projecte).

Consulta 41.- Doncs m’agradaria saber mitjançant quin document es formalitza el
complement de capacitat o solvència sense ser una UTE.
Resposta:
Cal diferenciar en funció de les fases del procediment:
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En el moment de presentar l’oferta, el complement de solvència ha d’aparèixer al
respondre si a la pregunta C de la Part II del DEUC. I s’ha de presentar un DEUC
i una declaració responsable de l’annex 1 del PCAP per cada membre que
complementa la solvència.

-

En cas de ser seleccionat per
documentació acreditativa de
(Compromís escrit entre els
disposaran efectivament durant
contracte privat, etc).

passar a la 2 fase, el licitador ha d’aportar la
la naturalesa jurídica del vincle que tinguin.
professionals o entitats que els recursos es
tot el període de duració de la vida del contracte,

Consulta 42.- Al punt 1.11 AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA (Plec Tècnic)
posa:
El cost de construcció dels edificis i els seus espais propis previstos a l’àmbit del
Mercat del Peix serà aproximadament de 92.9M d’euros, d’acord amb la següent
distribució:
Unitat institució cost
Unitat 1 BIST 54.874.471 Euros
Unitat 2 IBE 11.499.620 Euros
Unitat 3 UPF 15.152.852 Euros
Unitat 6 B:SM 11.356.950 Euros
Total 92.883.893Euros
Unitat 4 (no constitueixen càrregues d’urbanització)
Zones comunes (7) a urbanitzar 2.324 m2 195.480 Euros
Àgora 843 m2 421.500 Euros
Totals 630.660 Euros
Podeu confirmar que aquests son les dades de PEM pel distintes projectes i que son
correctes? es a dir, tenim un PEM específic per a cadascú dels edificis?
o un rati m2 (construcció) orientatiu per els Edificis i un altre per a la urbanització?
Resposta:
La pregunta fa referència al Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana, on a l'apartat
1.11 AVALUACIÖ ECONÒMICA I FINANCERA es fa una valoració del cost econòmic de
la actuació d'edificació i d'urbanització. Aquesta valoració forma part de l'esmentat
document aprovat per l'Ajuntament i no condiciona ni limita els costos que realment
tindràn els diferents contractes de construcció que es generin. En aquest expedient i
només a efectes de poder fer un càlcul del pressupost de sortida del servei objecte
de licitació ,s'inclou (a l'apartat 4 de la memòria justificativa), una estimació del
Pressupost d'Execució Material, aplicant els móduls de cost/m2 al sistema de barem
orientatiu del Col.legi d'Arquitectes de Catalunya.

Consulta 43.- Podeu aclarir si el Pressupost de licitació (1.244.425,31 € sense IVA
1.505.754,63 € IVA inclòs (21,00%), inclou els honoraris de tots els tècnics per a las
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diverses fases -Projectes i DO- (es a dir, els honoraris de l'arquitecte(s),
enginyers(Instal·lacions i tècnic ambientalista i calculista estructures)
Resposta:
Sí, inclou els honoraris de tots els tècnics.

Consulta 44.- Tenim dues qüestions relatives al concurs:
1. És possible acreditar la solvència tècnica mitjançant dues persones d'una mateixa
empresa: una amb el rol d'arquitecte (Redacció projecte) i l'altra amb la de Director
d'obra, d'acord amb la praxis habitual als països del nord d'europa, ambdues havent
participat en el projecte que es presenta com a solvència?.
2. Els certificats de bona execució, etc, es podran presentar en anglès o hauran
d'estar traduïts?
Resposta:
1. És necessari haver redactat el projecte bàsic i la direcció d'obra de l'edifici, observi
com a experiència específica es diu "ha de complir les dues condicions següents".
2. D’acord amb la clàusula 13.4 del PCAP, “les proposicions es poden presentar en
qualsevol d’aquests dos idiomes: català o castellà. La proposició o documentació que
es presenti en qualsevol altre idioma haurà d’anar acompanyada de la corresponent
traducció jurada.” Recordar que aquests certificats no cal que es presentin en el
sobre B, sinó que només en cas de ser proposat com a empresa seleccionada per
passar a la fase de 2, el licitador rebrà un requeriment per tal que presenti aquesta
documentació per un termini de 10 dies hàbils, d’acord amb la clàusula 14.3 paràgraf
13 del PCAP.

Consulta 45.1 En relació a la 1a fase d’aquest concurs voldríem saber si el projecte que es presenti
per acreditar la solvència pot ser el mateix que s’aporti per a que sigui valorat pel
jurats?
2. També voldríem saber si l’arquitecte proposat com a autor del projecte i director
de l’obra només pot ser 1 o sí bé es podria plantejar una Coautoria de 2 o més
arquitectes?
Resposta:
45.1 Sí, pot ser coincident.
45.2 El PCAP no limita la possibilitat de coautoria en l’arquitecte director de l’obra.

Consulta 46.- En els darrers 20 anys una SLP ha redactat i dirigit un projecte similar
al que es demana, però els tècnics que van signar el projecte ja no tenen vincle amb
la SLP i hi ha altres tècnics que ja formaven part de l’equip d’arquitectes en la obra
similar però no van signar el Certificat final d’obra. S’entén que la solvència tècnica
de la empresa és vàlida? El CV és de la empresa o del tècnic?
Pàgina

16 de 19

UPF-2021-0027
Resposta:
La pregunta es refereix a l’arquitecte director de l’obra. No a altres especialistes. En
el cas de l’arquitecte director de l’obra el PCAP permet la presentació d'una empresa
sempre i quan a l'empresa figuri el director de l'equip o l'encarregat de dirigir els
treballs i sigui un arquitecte i autor del projecte que es presenti per valorar a la
primera fase (Apartat 9.2). El CV ha de ser la del director que valorarà el Jurat.

Consulta 47.1. En afectes de solvència i valoració de projectes s’entén com a complexitat similar
en el punt IV “Altres centres d’ensenyança, sempre que comptin amb almenys 30%
d’espais destinats a laboratori ”. Si l’edifici té 35.000m2, s’hauria de complir el 30%
d’aquesta superfície o bé el 30% dels 4.000m2 de superfície construïda mínima que
es sol·licita? Donat que l’edifici a proposar com a solvència supera els 1200m2 (30%
de 4000m2) de superfície de laboratoris.
2. (Punt 10.1) Es pot proposar a més de 2 arquitectes com a autoria conjunta? Si és
així, quina documentació s’ha d’entregar dels coautors per acreditar la seva solvència
a part de la documentació objecte de valoració per part del Jurat de l’autor que
compleix amb la totalitat dels requisits??
Resposta:
47.1.- El PCAP estableix el 30% d’espais destinats a laboratori.
47.2.- Advertir, que els licitadors han de tenir en compte que sigui quina sigui el
sistema d’organització de l’equip i si es pretén una coautoria en la figura de
l’arquitecte director de l’equip, a efectes de valoració del jurat, hauran d’indicar de
forma clara sobre quin arquitecte director de l’equip presenten l’experiència (CV i
projecte).

Consulta 48.- 1-Confirmar que l’empresa que aporta el Tècnic especialista en
condicions ambientals d’edificis no cal que formi una UTE amb l’empresa proposada
com a Arquitecte Director de l’Equip, o que formi part de la UTE que es presenta en
Autoria Conjunta.
2-Saber si el licitadors que passin a la Fase 2 del concurs disposaran de documentació
gràfica i vectorial del la proposta guanyadora del Concurs BIST ja que, tal i com es
va comentar a la presentació de la setmana passada, el BIST es considera una
preexistència que condiciona el disseny de tota l’illa, com ja passa amb l’aparcament
o els passos subterranis.
Resposta:
48.1.- Els licitadors són lliures d’escollir quin instrument adopten per a complementar
la seva capacitat o solvència i quins mitjans de prova d’aquesta s’aporten, essent en
principi prova suficient el compromís per escrit entre els professionals o entitats
implicades que els recursos es disposaran efectivament durant tot el període de
duració de la vida del contracte.
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48.2.- Encara no es coneix el projecte guanyador del concurs que tramita el BIST.
Aquest projecte lògicament s’haurà de tenir en consideració, com també el projecte
de l’aparcament, com també de l’avantprojecte d’urbanització. Per aquest motiu es
donarà publicitat d’ambdós projectes en el moment en que siguin públics i hom
considera que es disposarà d’ells o de la informació més avançada al respecte a
l’iniciar-se la fase 2 i abans que els candidats presentin la seva proposta.

Consulta 49.- 1. Sobre el concepte de "autoria conjunta" que s'explica al punt 10.1
del plec administratiu. Si es vol poder formar un equip amb UTE de dos despatxos
però que cada un dels despatxos té més autors (i socis del despatx), això és possible?
2. No queda clar si els tècnics col·laboradors (tots menys l' "Arquitecte director de
l'equip") tenen exclusivitat i per tant només poden formar part d'un equip.
Habitualment no és així, ja que el "licitador" és l'autor del projecte que acostuma a
ser l'arquitecte, i aquests no formen part de cap UTE amb els autors. Al punt 13.3
del plec administratiu es comenta que cada licitador només pot presentar una sola
proposició, però no parla dels tècnics col·laboradors. El punt 10.5 diu "Les persones
jurídiques que disposen de diversos tècnics especialistes, poden concórrer amb
diferents licitadors".
Resposta:
49.1 No existeix un límit d’empreses o professionals a constituir-se en UTE, poden
per tant ser més de 2. La normativa ja determina que hi haurà un representant de la
UTE.
49.2 El plec de clàusules administratives no limita que un mateix tècnic pugui
participar com a col·laborador a diversos equips licitadors. Ara bé, cal tenir cura amb
l’instrument que s’empra per a aquesta fi.
Aquest tècnic no podrà comparèixer a la licitació com a membre d’una UTE, sinó
mitjançant el complement de solvència. Ja que es recorda que un membre d’una UTE
no por ser membre d’una altra UTE que participi a la licitació, ja que aquest membre
en realitat és un licitador i no col·laborador.
Consulta 50.- Respecte a completar el DEUC, al tractar-se d’un procediment
restringit, en l’apartat V de reducció de número de candidat, quins criteris requerits
hem de descriure en aquest apartat?
Resposta:
Només han de respondre Si a la pregunta “Compleix els requisits o normes objectives
i no discriminatoris que s’aplicaran per determinar el nombre de candidats de la
manera següent”

Consulta 51.1.- El tècnic especialista en condicions ambientals d'edificis pot tenir també la titulació
d'enginyer agrònom, entenent que compleix amb la solvència tècnica?
2.- Donat que no ha tingut l'obligació d'estar col·legiat, com pot demostrar la seva
experiència professional?. Amb la data de la seva titulació, per exemple?
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3.- Donat que el tècnic especialista en condicions ambientals d'edificis treballa a una
enginyeria, el DEUC l'ha de fer l'empresa?
Resposta:
51.1 Cal estar a la normativa aplicable a les titulacions en cada moment, recordar
que s’admet com a titulació ser enginyer superior.
51.2 Si d’acord amb la normativa aplicable a cada professió la col·legiació no és
obligatòria (fet que és convenient acreditar en cas de ser proposat per passar a la
fase 2), s’admet qualsevol altre mitjà de prova que acrediti de forma equivalent
l’activitat professional en el període fixat. La data d’expedició del títol no acredita
l’experiència perquè no pressuposa haver desenvolupat l’activitat professional.
51.3 Dependrà de la relació jurídica que es vulgui establir com a lligam entre els
membres de l’equip. Si amb la empresa o amb el tècnic. En tot cas, recordar que els
licitadors han de tenir en compte que sigui quina sigui el sistema d’organització de
l’equip, a efectes de valoració del jurat, hauran d’indicar de forma clara sobre quin
professional de l’equip presenten l’experiència (CV i projecte).
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