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Servei de Patrimoni Arquitectònic

ANNEX AL PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES QUE REGEIXEN PER A
L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS CONSISTENT EN EL TREBALLS
D’ARQUITECTE COM A DIRECTOR FACULTATIU DE LES OBRES DE RESTAURACIÓ
DE LA SEU VELLA DE LLEIDA – LOT 1 – RESTAURACIÓ DEL CAMPANAR, TEMPLET I
PISOS DE LES CAMPANES

Nota preliminar
La nomenclatura de Lot 1 utilitzada en referir-se a les obres únicament fa
referència a un dels lots en que s’ha dividit la contractació de les obres i tant sols
s’indica en la mesura en que ambdós contractes estan relacionats.

A – IMPORT D’HONORARIS I DESGLOSAMENT D’ANUALITATS – segons càlcul
detallat en el resum econòmic de projecte

Any 2019
Total honoraris arquitecte

3.618,77€

Any 2020
8.064,18€

Any 2021

Total

4.052,36€

15.735,31€

B – FORMA DE PAGAMENT
El pagament dels honoraris d’aquest contracte es realitzarà de la següent manera:
Prèvia presentació de factures parcials proporcionals a l’obra certificada mensualment, o,
en qualsevol dels casos, mitjançant una única factura per cadascuna de les tres anualitats
del contracte.
Quant a la darrera factura, aquesta es presentarà i tramitarà un cop emesa la certificació
final de les obres realment executades.

C – TERMINI D’EXECUCIÓ
El termini d’execució d’aquest contracte, en ser complementari del contracte de les obres,
s’estableix en 22 mesos, que corresponen al termini d’execució de les obres, amb els
següents terminis parcials per anys:

Execució obres - 19 mesos:

Any 2019

Any 2020

Any 2021

3 mesos

12 mesos

4 mesos

Afegint 3 mesos a l’any 2021 per a l’emissió de la certificació final de les obres realment
executades, un cop realitzada la recepció de les obres.

D – MODIFICACIONS DEL CONTRACTE
La complexitat i especificitat que suposa dur a terme obres en un monument existent i a
més protegit en categoria BCIN, es a dir bé cultural d’interès nacional, en el que, fins que no
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s’inicien aquestes i es comença amb l’execució dels treballs, es difícil saber si apareixeran
noves patologies, l’existència de les quals és d’impossible detecció en la fase de redacció de
projecte, fa necessari preveure, a l’igual que es preveu en el contracte de les obres al que
aquest contracte de serveis està lligat, que aquest pugui modificar-se durant la seva vigència
fins a un màxim del 20% del seu import inicial.

E – TERMINI DE GARANTIA
Per a aquest contracte de serveis, en ser un contracte lligat al d’execució de les obres,
s’estableix el mateix termini de garantia que pel contracte d’aquestes, és a dir fins a la
liquidació del contracte de les mateixes, un cop transcorregut 1 any des de la data de recepció
de les obres.

F – SOLVÈNCIA TÈCNICA
Els licitadors hauran d’acreditar la seva solvència tècnica amb la presentació dels següents
apartats:
a) Relació dels treballs de les mateixes característiques que les que són objecte del
contracte, com a director de l’obra en edificis protegits en categoria BCIN o BCIL,
duts a terme en els darrers 3 anys. Caldrà acreditar un mínim de 2 obres.
Mitjà d’acreditació:
− Quan els treballs s’hagin realitzat per encàrrec del sector públic, cal aportar
certificat signat per l’òrgan competent que avali la correcta realització dels
treballs per part del licitador. Els certificats hauran d’indicar la descripció del
treball concret, el seu any de realització (data d’inici i data d’acabament), el
pressupost d’adjudicació de les obres i el grau de protecció de l’edifici.
− Quan els treballs s’hagin realitzat pel sector privat, cal aportar certificat o
declaració de correcta execució del representant legal de l’empresa
promotora, entitat contractant o responsable de la supervisió de l’actuació
que avali la correcta realització dels treballs per part del licitador. Els
certificats o declaracions hauran d’indicar la descripció del treball concret, el
seu any de realització (data d’inici i data d’acabament), el pressupost
d’adjudicació de les obres i el grau de protecció de l’edifici.
b) Aportació del títol d’arquitecte i currículum vitae

G – CRITERIS DE VALORACIÓ
Criteris objectius – 45 punts
1 - Oferta econòmica – 30 punts
Les ofertes econòmiques es valoraran amb un màxim de 30 punts d’acord amb la
fórmula següent:
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Pv = Puntuació de l’oferta a valorar
P = Punts criteri econòmic
Om = Oferta millor
Ov = Oferta a valorar
IL = Import de licitació
M = Factor de modulació
Essent el factor de modulació que s’aplicarà, M = 0,25
Sempre i quan, un cop calculat el valor límit de M, segons la fórmula següent:

Om = Oferta millor
IL = Import de licitació
M = Factor de modulació
aquest sigui igual o inferior a 0,25.
En cas contrari, s’aplicarà a la fórmula el valor límit de M obtingut.

2 - Experiència del licitador – Valoració fins a 15 punts
A més de les actuacions que posteriorment s’hauran d’acreditar en l’apartat de
solvència tècnica mínima obligatòria, es valorarà l’aportació per part del licitador de més
experiència en la realització de treballs de les mateixes característiques que les que
són objecte del contracte en els 10 darrers anys. Tan sols es valoraran els treballs en
direcció d’obres d’edificis protegits en categoria BCIN o BCIL i de característiques
similars al que ens ocupa.
En el benentès que l’experiència que es valorarà en aquest apartat és addicional a
la que es demana en l’apartat de solvència tècnica, per la qual cosa en aquest
punt no es poden aportar les actuacions que posteriorment s’hauran d’acreditar
en l’apartat de solvència tècnica mínima obligatòria.

L’experiència es puntuarà atenent el nombre d’actuacions on ha intervingut, d’acord
amb els següents criteris:
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

d’intervencions
d’intervencions
d’intervencions
d’intervencions
d’intervencions
d’intervencions

realitzades >= 8
realitzades = 7
realitzades = 6
realitzades = 5
realitzades = 4
realitzades = 3

15
12
9
6
4
2

punts
punts
punts
punts
punts
punts

Mitjà d’acreditació:
−

Quan els treballs s’hagin realitzat per encàrrec del sector públic, cal aportar
certificat signat per l’òrgan competent que avali la correcta realització dels
treballs per part del licitador. Els certificats hauran d’indicar la descripció del
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treball concret, el seu any de realització (data d’inici i data d’acabament), el
pressupost d’adjudicació de les obres i el grau de protecció de l’edifici.
−

Quan els treballs s’hagin realitzat pel sector privat, cal aportar certificat o
declaració de correcta execució del representant legal de l’empresa
promotora, entitat contractant o responsable de la supervisió de l’actuació
que avali la correcta realització dels treballs per part del licitador. Els
certificats o declaracions hauran d’indicar la descripció del treball concret, el
seu any de realització (data d’inici i data d’acabament), el pressupost
d’adjudicació de les obres i el grau de protecció de l’edifici.

−

Aportació del títol d’arquitecte i currículum vitae

La documentació relativa a l’experiència que el licitador presenti es farà seguint les
indicacions descrites a la guia de l’Annex I del present document.

VALORACIÓ TOTAL 45 punts
H – OFERTES DESPROPORCIONADES
Es considerarà que les ofertes poden ser considerades desproporcionades o amb valors
anormals si les propostes es troben de forma acumulada en les situacions següents:
•

Oferta econòmica amb un % de baixa superior en 5 unitats sobre la mitja
aritmètica dels percentatges de baixa de totes les ofertes, atesa l’especificitat i la
complexitat que suposarà per a l’adjudicatari la realització dels treballs objecte
d’aquest contracte.

•

Obtenir una puntuació en l’altre criteri de valoració inferior al 40% de la valoració
d’aquest, establerta en 15 punts. És a dir, obtenir menys de 6 punts.

Barcelona, 14 de maig de 2019

Elena Belart i Calvet
Cap del Servei
de Patrimoni Arquitectònic

SV_2019_AnnexPlec_ARQ_L1_4/6

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció General del Patrimoni Cultural
Servei de Patrimoni Arquitectònic

ANNEX I
GUIA PER A PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓ RELATIVA A L’EXPERIÈNCIA DEL LICITADOR
En negreta: informació que ha d’aparèixer
En blau: instruccions de presentació
En vermell: criteris a complir
−
−

Especificar nom i titulació, si s’escau
Presentar el currículum vitae, destacant les obres que compleixen amb els requisits
puntuables.

La relació d’actuacions que es presentin per a ser puntuades dins de l’apartat d’experiència
s’hauran de relacionar en un quadre com el que s’adjunta a continuació:
(Omplir el quadre adjunt marcant una (X) en l’apartat de “DOCUMENTACIÓ ADJUNTA”,
com a verificació que es lliura la documentació sol·licitada per a poder valorar les
actuacions proposades).
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TREBALLS D’ARQUITECTE CONSISTENTS EN LA DIRECCIO FACULTATIVA DE DOCUMENTACIÓ
LES OBRES EXECUTATS PEL LICITADOR DURANT ELS ÚLTIMS 10 ANYS
ADJUNTA
Núm.
d'actuacions

Monument

Data d’inici i
finalització de
les obres

Pressupost
d'adjudicació de les
obres/treballs de
restauració

Nivell de
protecció
de
l'edifici

Certificat/
declaració

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
n

Condicions imprescindibles per a puntuar les obres presentades:
Tan sols es tindran en compte els treballs duts a terme en obres de restauració d’edificis
que estiguin protegits en categoria BCIN o BCIL i executades durant els últims 10 anys,
amb data de finalització de les obres igual o posterior a l’1 de gener de 2009.
És imprescindible adjuntar un certificat/declaració de l’empresa promotora de l’obra, òrgan
de contractació, responsable de la supervisió de l’actuació amb el contingut especificat a
l’apartat G.2 (descripció en concret dels treballs executats, la data d’inici i de finalització
de les obres, el pressupost d’adjudicació de les obres i el nivell de protecció de l’edifici).
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