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1. Objecte del contracte
L’objecte del present contracte és la redacció del projecte executiu per la construcció de
24 habitatges i aparcament al passatge Fortuny a Badalona.
I inclou:


Projecte d’instal·lació
renovable alternativa.



Render de la proposta arquitectònica.



Justificació dels objectius ambientals requerits per l’Incasòl.



Revisió i supervisió de la concordança de les solucions constructives previstes al
projecte i les especificacions a la certificació energètica en fase de redacció de
projecte que aportarà l’Incasòl.



Revisió i incorporació al projecte de la següent documentació que aportarà
l’Incasòl:



d’aprofitament

d’energia

solar

tèrmica

‐

Estudi de gestió de residus.

‐

Amidament, pressupost i plec de condicions.

‐

Projecte de la infraestructura comú de telecomunicacions.

‐

Projecte de la legalització de l’activitat de l’aparcament.

o

d’energia

Altra documentació necessària per a sol·licitar i obtenir la llicència de legalització
de l’activitat de l’aparcament.

Les tasques inclouen la coordinació i adequació del projecte als requeriments
especificats en la certificació energètica i en la certificació ambiental, així com la
redacció de la documentació necessària per a justificar i verificar l’assoliment dels
objectius ambientals requerits per l’Incasòl.

2. Obligacions de l’adjudicatari/a
L’adjudicatari/a estarà obligat a la presentació dels següents documents en els terminis
fixats a l’apartat 4 del present plec:
a) El Projecte executiu que es presentarà visat pel corresponent Col·legi professional i
que inclourà, a banda de la documentació específica:


Dossier signat de la fitxa de compliment del Decret 21/2006 d’Adopció de Criteris
Mediambientals i d’Ecoeficiència dels Edificis i de l’art.25 del Decret 244/2005
d’Actualització del Pla pel Dret a l’Habitatge, amb la documentació justificativa
gràfica i escrita que sigui necessària.



La documentació especificada a l’apartat 1 del present plec.



Informe signat pel redactor del projecte on es justifiqui la concordança entre les
solucions constructives previstes al projecte i les especificades a la certificació
energètica.



Informe signat pel redactor del projecte on es justifiqui la concordança entre les
solucions constructives previstes al projecte i els objectius ambientals requerits
per l’INCASÒL.



Informe signat pel redactor del projecte on es justifiqui la concordança entre el
projecte i el previst a:
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‐

L’estudi de gestió de residus.

‐

L’estat d’amidaments, pressupost i plec de condicions.

‐

Projecte de la infraestructura comú de telecomunicacions.

‐

Projecte de la legalització de l’activitat de l’aparcament.

2.1 És obligació a càrrec de l’adjudicatari/a demanar als Ajuntaments o companyies
subministradores informació sobre els serveis existents o requeriments específics que
puguin afectar al projecte o les obres de construcció de l’edifici. Igualment, correspondrà
a l’adjudicatari/a obtenir tota la documentació i informació urbanística i normativa que
sigui d’aplicació pel bon desenvolupament de l’encàrrec.
2.2 L’adjudicatari/a està obligat a complir les disposicions vigents en matèria de
legislació laboral, social i de seguretat i salut en el treball.
2.3 L'incompliment d'aquestes obligacions d'ordre laboral i social o la infracció de les
disposicions sobre seguretat i salut en el treball, no comportarà cap mena de
responsabilitat per l'INCASÒL.

3. Honoraris. Forma de pagament
L'import total dels honoraris de licitació és de 58.547,44 € (+ IVA).
L’import dels honoraris de redacció de projecte serà abonat a la presentació de la
corresponent factura electrònica indicant el concepte del treball, el núm. de comanda, el títol
de l’actuació i núm. d’expedient de l’obra, una vegada presentat el projecte i tota la
documentació annexa corresponent, aprovat tècnicament per part de l'INCASÒL i visat
pel corresponent Col·legi professional, amb excepció feta de causa no imputable a
l’adjudicatari/a.
3.1 En el cas de ser necessària la redacció d’un projecte modificat, l’adjudicatari/a
percebrà els honoraris de la part proporcional que no sigui imputable a defectes del
projecte inicial.
3.2 Els honoraris no inclouran cap quantitat addicional pels conceptes de viatges, dietes,
personal a peu d'obra, i similars, i en conseqüència, no es podrà repercutir cap quantitat
addicional per aquests conceptes en les minutes derivades de la realització dels treballs.

4. Terminis d’execució de les tasques
El termini d'execució del present contracte serà de 6 mesos
El termini per a la presentació del projecte executiu s’iniciarà en el moment de la primera
reunió de redacció del projecte, un cop establert el programa definitiu de l’encàrrec.

5. Presentació dels projectes
Els projectes es presentaran segons es concreta en l’Annex 4. Presentació i Contingut
dels projectes de construcció d'habitatge, inclòs en aquest Plec Tècnic.
A més, caldrà aportar els exemplars previs que siguin necessaris per a la completa
revisió del projecte.
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6. Bases per a la redacció del projecte
6.1 El projecte es redactarà amb subjecció a les estipulacions contingudes en el present
plec de clàusules així com a allò establert en els articles 124 i següents del RD
1098/2001, de 12 d’octubre, aprovant el Reglament General de la Llei de Contractes de
les Administracions Públiques (RGLCAP).
6.2 El projecte serà redactat amb la precisió necessària per què pugui ser desenvolupat,
continuat i executat per un altre adjudicatari/a competent diferent del seu autor/a.
6.3 Durant la realització del treball, l'adjudicatari/a es mantindrà en contacte amb els
serveis tècnics de l’INCASÒL, i haurà d'atendre, durant la seva realització, qualsevol
requeriment que per part dels esmentats serveis se li dirigeixi.
6.4 L'adjudicatari/a haurà de sotmetre el projecte a l’Oficina de control tècnic que
determini l’INCASÒL, i en conseqüència aportarà les dades necessàries perquè aquesta
pugui efectuar el corresponent seguiment. A l'efecte, l'adjudicatari/a efectuarà les
oportunes visites recollint les dades i elements necessaris perquè a la redacció del
projecte se segueixin els condicionants de coherència i qualitat exigits per l’Oficina de
control tècnic.
6.5 L’INCASÒL aportarà a l’adjudicació dels treballs objecte del contracte, el projecte
bàsic de la promoció de referència, la informació topogràfica i l’estudi geotècnic.
L’adjudicatari haurà de desenvolupar el projecte en base a la informació facilitada.
6.6 L’INCASÒL encarregarà la següent documentació a incorporar al projecte:


L’estudi de gestió de residus.



L’estat d’amidaments, pressupost i plec de condicions.



Projecte de la infraestructura comú de telecomunicacions.



Projecte de la legalització de l’activitat de l’aparcament.



Certificació energètica

L’adjudicatari/a haurà de facilitar la informació que sigui necessària per a la bona
consecució d’aquests treballs i el seu projecte haurà de concordar amb ells.
6.7 Un cop el projecte, es sotmetrà a l'aprovació de l'INCASÒL. Per aquest motiu el
document, haurà d’incorporar tota la documentació exigida en aquest plec.
6.8 El projecte haurà de contenir la documentació necessària per a la posterior
elaboració del llibre de l'edifici i el manual d'ús i manteniment.
6.9 L'adjudicatari/a serà responsable de la qualitat tècnica del projecte redactat, així
com de les conseqüències que es dedueixin per a l’INCASÒL o per a tercers de les
omissions, errors, mitjans inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del
contracte.
6.10 L'adjudicatari/a del projecte estarà obligat a esmenar els defectes, insuficiències
tècniques, errors materials, omissions i infraccions de preceptes legals o reglamentaris
que determini l’INCASÒL.
6.11 Si les susdites deficiències no són esmenades en el termini esmentat, l'INCASÒL
podrà optar per la resolució del contracte o per la concessió d'un nou termini a
l’adjudicatari/a, amb les conseqüències previstes en l'article 314 i següents de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contracte del Sector Públic.
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6.12 Serà d’aplicació allò establert a l'article 315 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contracte del Sector Públic, en el cas de desviacions pressupostàries com a
conseqüència de defectes en el projecte.
6.12 L'adjudicatari/a cedeix amb caràcter exclusiu a la Generalitat de Catalunya tots els
drets d'explotació sobre els treballs que s'elaborin com a objecte del present concurs,
sense límit de temps ni d’àmbit territorial.
6.13 L'adjudicatari/a no podrà divulgar en forma parcial o total, directa, indirecta o
extractada el contingut del projecte tècnic inclosos els plànols, sense la prèvia
autorització de l'INCASÒL.

Barcelona, maig de 2019
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A1. ANNEX GRÀFIC
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A2. PROGRAMA DE LA PROMOCIÓ

- Text Refós de la Modificació del Pla General Metropolità al
barri de Coll i Pujol i les vores del barri de Sant Crist (2004)

Planejament vigent

- Modificació de les Normes Urbanístiques del PGM en l’àmbit
del municipi de Badalona (2008)
- Modificació puntual d’alguns articles referents a
aparcaments de les Normes Urbanístiques del Pla General
Metropolità a l’àmbit del municipi de Badalona (2012)
Classificació sòl

Sòl urbà consolidat

Qualificació
urbanística

Zona subjecta a ordenació volumètrica, clau 18

Tipus ordenació

Ordenació de l’edificació segons volumetria específica

Superfície parcel·la

600 m²

Nombre màxim
habitatges

24 habitatges (màxim)

A3. DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA DE LA PROMOCIÓ
http://nuvol.incasol.net/public.php?service=files&t=9c011007cca3e373c3e533c0be61fef1
 Planejament:

Text Refós de la Modificació del Pla General Metropolità al barri de
Coll i Pujol i les vores del barri de Sant Crist (2004).
Modificació de les Normes Urbanístiques del PGM en l’àmbit del
municipi de Badalona (2008).
Modificació puntual d’alguns articles referents a aparcaments de les
Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità a l’àmbit del
municipi de Badalona (2012)



Documentació gràfica de l’avantprojecte per la construcció de 24 habitatges i
aparcament al passatge Fortuny a Badalona.



Fotografies del solar.
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A4. PRESENTACIÓ I CONTINGUT DELS PROJECTES DE CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE

A5. CONSULTES SOBRE ASPECTES TÈCNICS
Es publicaran les consultes efectuades per @, que siguin d’utilitat per a la resta de
participants, a mesura que es vagin produint.
Les consultes referents a temes de contractació s’efectuaran per correu electrònic, a
l’adreça de incasol.licitacions@gencat.cat , indicant el nom del concurs al tema del correu.
Les consultes referents a temes tècnics s’efectuaran per correu electrònic, a l’adreça de
incasol.habitatge@gencat.cat, indicant el nom del concurs al tema del correu.
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