APROVAT

Exp. 901458/20

DIRECCIÓ DE SERVEIS DE L’ESPAI PÚBLIC

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS QUE REGIRAN LA
CONTRACTACIÓ EN DOS LOTS DEL SERVEI D’AUDITORIA TÈCNICA DELS
PROJECTES D’OBRA CIVIL, ESPAIS VERDS I EDIFICACIÓ REDACTATS DES DE LA
DIRECCIÓ DE SERVEIS DE L’ESPAI PÚBLIC I EL SERVEI D’INFRAESTRUCTURES
METROPOLITANES DE L’AMB.
1. INTRODUCCIÓ
El present Plec de Prescripcions, que formarà part del Contracte, té la finalitat de descriure els treballs a
desenvolupar i definir les condicions, directrius i criteris tècnics generals que han de servir de base per
a la realització dels treballs encarregats de revisió de projectes d’obra civil, espais verds i edificació, per
què, una vegada quedi garantida la qualitat d’aquests, s’obtingui un document que pugui ser licitat amb
totes les garanties de qualitat per ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA (en endavant AMB).

2. OBJECTE DE L’ENCÀRREC
Lot 1
Una empresa encarregada d’auditar els projecte d’obra civil i espais verds

Lot 2
Una empresa encarregada d’auditar els projectes d’edificació

Comú als dos lots

En tots els casos inclourà una fase de revisió del projecte executiu finalitzat i tota la seva documentació.
Per a això, es realitzarà una anàlisi de la documentació del projecte que constarà de:
- Anàlisi de l’existència i contingut de la documentació presentada (memòria, annexos, plànols,
plec de prescripcions tècniques particulars, pressupostos…).
- Verificació de no existència de possibles obres necessàries no contemplades en projecte.
- Comprovació de l’adequació del projecte a les actuacions externes previstes en el seu entorn i
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les que tinguin punts de contacte.
- Adequació del projecte a la legislació vigent.
- Verificació del nivell de detall exigible en el Projecte Executiu a cadascuna de les parts
constituents del mateix.
- Comprovació de coherència entre documents.
- Comprovació de les bases de càlcul, per a tots els càlculs que ho precisin.
- Comprovació d’amidaments i preus unitaris de les partides més significatives.
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totalitat dels treballs i serveis que s’estableixen en el present Plec. Aquests treballs comprendran
l’assistència a l’AMB per a l’auditoria tècnica dels projectes en qüestió.
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L’Auditor adjudicatari del contracte (en endavant “l’Auditor”) serà l’encarregat de la realització de la

APROVAT

- Verificació dels acords establerts en els antecedents del mateix, comprovació del compliment
dels documents programàtics i les seves variacions en els projectes que en tinguin.
- Verificació de que el Projecte Executiu incorpora les directrius de
o
o

Guia de redacció de projectes d’obra civil i espai verds IT 730.02.A
Guia de redacció de projecte d’edificació IT 730.02.B

Segons sigui el projecte a auditar.
Així mateix, l’Auditor, dins del marc de la seva actuació, prestarà la seva col·laboració en tot allò que li
sigui sol·licitat per AMB en l’ordre de resoldre dubtes, coordinar solucions i contrastar o completar els
seus punts de vista respecte de propostes concretes de l’Autor del Projecte no adequadament
justificades.
El procediment per a la Revisió del Projecte Executiu es detalla en profunditat en els capítols 6 a 11
d’aquest Plec, i en els annexos corresponents. L’objectiu final de la revisió és l’obtenció d’un Projecte
Executiu en les condicions més òptimes possible per a la seva aprovació i execució.

3. PERSONAL, OFICINA I MITJANS A DISPOSAR PER L’AUDITOR
Comú als dos lots
3.1. Coordinador de l’auditoria del Projecte Executiu
L’Auditor nomenarà un Coordinador de l’Auditoria del Projecte (en endavant “CAP”) amb la titulació i
experiència que AMB determini i que haurà de ser acceptat per AMB. El CAP ha d’estar capacitat
suficientment per representar a l’Auditor davant d’AMB durant el període de vigència del Contracte.
La missió principal del CAP serà la de dirigir la resta de membres del seu equip i assessorar l’AMB en

signar els informes i documentació diversa de caire tècnic que siguin requerits per AMB, per tal
d’identificar les mancances o errors de l’informe final, que hauran de ser esmenades pels redactors
garantint així l’excel·lència tècnica de la solució final escollida.

3.2. Personal
El personal que haurà de formar part de l’equip de l’Auditor, serà l’idoni en titulació i experiència per a la
revisió de cadascuna de les parts de que consta el projecte executiu. AMB valorarà lliurement la
idoneïtat de les persones assignades als treballs de Revisió del Projecte Executiu i podrà exigir, quan
ho consideri oportú, la substitució de part o de la totalitat del personal assignat a la Revisió del Projecte,
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i l’Auditor haurà d’acceptar i complir aquesta substitució en el termini de les dues setmanes següents a
la comunicació feta per AMB.
Qualsevol canvi en el personal assignat a la Revisió del Projecte Executiu, haurà de ser comunicat i
acceptat per AMB.
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contactes entre AMB i l’autor del projecte. Tot i això, el CAP podrà ser requerit a instàncies d’AMB a
totes aquelles reunions en que consideri necessària la seva presència. El CAP haurà d’elaborar i
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totes aquelles problemàtiques o disjuntives que es puguin generar.
Serà responsabilitat del CAP gestionar les tasques dels membres del seu equip, així com mantenir

APROVAT

3.3. Oficina
L’Auditor haurà de disposar d’una oficina en la que es realitzaran les tasques de revisió i on es durà a
terme el seguiment i control dels treballs encarregats.
Tot i això, l’auditor podrà ser requerit a emplaçar el seu equip de treball físicament a les oficines d’AMB,
des de les que haurà d’executar la seva tasca.

3.4. Mitjans
L’Auditor està obligat a disposar de tots els mitjans i instal·lacions necessaris (Ordinadors, telèfon,
correu electrònic, aparells específics, mobiliari, etc.) per a un correcte desenvolupament dels treballs
encarregats, especialment els que es refereixen a eines informàtiques, tant de càlcul com de gestió i
disseny gràfic interactiu.
L’auditor disposarà dels mitjans materials necessaris per al desenvolupament dels treballs, els quals
hauran de figurar expressament en la seva oferta, posant-los a disposició d’AMB, tant en el que fa
referència a les oficines, com a la documentació derivada de la seva activitat en tot allò relacionat amb
el Contracte.

4. DIRECCIÓ I AUTORIA DELS TREBALLS
4.1. Direcció dels treballs
La direcció, el seguiment, el control i l’acceptació dels treballs objecte del present Contracte
corresponen a AMB. El personal d’AMB tindrà accés en qualsevol moment a les oficines de l’Auditor, a
fi de supervisar la marxa dels treballs. Per poder dur a terme les tasques de seguiment i control, el
personal d’AMB tindrà accés en qualsevol moment a les dades i documents que l’Auditor estigui

d’Assistència Tècnica així com el seu contingut.

4.2. Autoria dels treballs
L’autoria dels treballs recau en el CAP, el qual vetllarà perquè l’auditoria en qüestió compleixi els
requisits exigibles de definició i qualitat per a la seva aprovació, licitació i execució.

5. ANÀLISI DEL PROJECTE EXECUTIU
Comú als dos lots
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Es realitzarà una anàlisi de la documentació del Projecte Executiu, i els seus documents, la memòria i
annexos, plànols, plecs de prescripcions tècniques particulars, amidaments, quadres de preus i
pressupost.
El projecte podrà estar redactat en format BIM, (format IFC) en aquest cas l’auditor haurà de disposar
de les eines informatiques adients per poder llegir i comprovar els arxius en aquests formats.
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personal designat per AMB.
AMB, conjuntament amb l’Auditor, establirà el règim de reunions de treball a efectuar per l’equip
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elaborant, sigui quin sigui l’estat de desenvolupament dels treballs. A aquests efectes, l’Auditor
facilitarà, en la mesura del possible, la revisió dels treballs en curs dins la seva pròpia oficina al

APROVAT

Es verificarà l’existència de possibles obres auxiliars necessàries no compreses en el Projecte
Executiu.
Es comprovarà l’adequació del projecte a les actuacions externes previstes en el seu entorn i les que
tingui punts de contacte.
S’estudiarà la suficiència del projecte quant a la definició geomètrica, qualitativa i forma d’execució, i es
farà la proposta de definicions complementàries.
Es comprovarà que la concepció del Projecte Executiu és la correcta, portant-se a terme de la forma
establerta per les guies de redacció de projectes d’obra civil i espais verds i guia de projectes
d’edificació, segons sigui el projecte a auditar.
Es comprovarà que es desenvolupa completament la solució òptima, el detall necessari per fer factible
la seva construcció i posterior ús.
Les tasques a desenvolupar per l’Auditor consistiran en:
· Rebre de part de l’AMB la documentació i dades del programa necessàries del Projecte per dur a
terme les tasques encomanades.
· Assistir a les reunions de seguiment que siguin convocades per AMB, assistint a AMB i establint
les actes corresponents.
· Supervisar tota la documentació parcial que aporti el redactor del Projecte Executiu, verificant la
seva idoneïtat i adequació a la Guia de Redacció de Projectes i les prescripcions i criteris
indicats prèviament per AMB.
· Assegurar que la documentació que ha de ser objecte d’aprovació compleix tots els requisits
tècnics, legals i econòmics previstos.
· Acceptar altres estudis i treballs relacionats amb el seguiment de redacció i Revisió del Projecte
Executiu que AMB consideri necessari desenvolupar, encara que no es trobin concretats en el
present Plec.

Obres. Si l’AMB ho considera oportú en cas de projectes complexos, hi haurà una reunió d’inici entre
auditors, AMB i redactors. En aquest sentit, el projecte haurà d’estar format per 4 documents: memòria
i annexos, plànols, plec de condicions i pressupost. La manca d’un d’aquests documents serà condició
suficient per concloure que el projecte no es pot auditar. Llevat d’aquest cas o en el que, a criteri de
l’auditor, hi hagi un aspecte fonamental del projecte que manqui o tingui una incoherència manifesta, es
podrà considerar que el projecte és auditable.
Dins dels projectes auditables, i a partir de la sistemàtica que es descriu en aquest document, es
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redactarà un informe que classificarà el projecte segons un dels tres apartats definits.
L’auditor emetrà un informe del projecte auditat amb tres possibles resultats:
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L’auditoria del projecte s’iniciarà quan es disposi d’una maqueta del projecte executiu completament
acabat i formalitzat, amb una acta de lliurament amb el vist-i-plau del Cap de Servei de Projectes i
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· Anàlisi de la documentació ambiental del projecte, segons les directrius de l’AMB
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A. Projecte executiu informat favorablement.
En aquest supòsit el projecte estarà en disposició de ser aprovat, ja que compleix perfectament
els criteris de les guies de redacció de projectes i els criteris o recomanacions sectorials que
l’AMB hagi establert
B. Projecte executiu informat favorablement, a revisar parcialment
En aquest supòsit el projecte estarà en disposició de ser aprovat, independentment de les
possibles esmenes que s’hagin de fer, segons l’informe d’auditoria, abans de l’acta de
replanteig i que no suposin una modificació contractual.
C. Projecte executiu subjecte a una revisió global.
En aquest supòsit no es podrà iniciar la tramitació de l’aprovació del projecte, donat que les
esmenes que s’han de fer suposen una modificació contractual. Per tant es procedirà a
retornar el projecte a l’equip redactor per tal que efectuï les esmenes requerides. Un cop el
projecte estigui corregit l’auditor tornarà a emetre un informe per comprovar que el resultat és A
o B.

6. CLASSIFICACIÓ DELS PROJECTES A AUDITAR
Lot 1
S’estableix la següent categories de projectes a auditar

Projectes d’obra civil i espais verds
Categories de projectes segons pressupost, IVA exclòs

Lot 2
Projectes d’edificació
Categories de projecte segons pressupost, IVA exclòs
· Tipus F entre
0€ i 800.000 €
· Tipus G entre
800.001€ i 1.200.000 €
· Tipus H entre
1.200.000€ i 2.000.000 €
· Tipus I entre
2.000.001€ i 3.000.000 €
· Tipus J superiors a 3.000.000 €*

7. SEGUIMENT DEL CALENDARI ESTABLERT
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L’Auditor farà una proposta de calendari dels treballs que haurà de ser acceptada per AMB, en base als
màxims establerts en aquest plec.
Calendari màxim per fer l’auditoria en funció de la tipologia del projecte:
Projectes tipus A un màxim de 4 dies laborables
Projectes tipus B i F un màxim de 6 dies laborables
Projectes tipus C i G un màxim de 8 dies laborables
Projectes tipus H un màxim de 9 dies laborables
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Tipus A entre
0€ i 800.000 €
Tipus B entre
800.001€ i 1.200.000 €
Tipus C entre
1.200.001€ i 2.000.000 €
Tipus D entre
2.000.001€ i 3.000.000 €
Tipus E superiors a 3.000.000 €*
AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PLEC TECNIC

·
·
·
·
·
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Projectes tipus D un màxim de 10 dies laborables
Projectes tipus I un màxim de 11 dies laborables
Projectes tipus E un màxim de 12 dies laborables
Projectes tipus J un màxim de 13 dies laborables
Per a projectes excepcionals s’haurà de pactar un termini abans de l’inici de l’auditoria.
Per a la realització del segon informe i successius, 3 dies en qualsevol dels casos

8. DOCUMENTACIÓ A LLIURAR PER L’AMB
Comú als dos lots
Amb la signatura del contracte, l’AMB lliurarà a les empreses auditores la següent documentació quan
estigui disponible, que servirá de referencia per a les auditories. Sense carácter exahustiu, s’anomenen

·
·
·
·

IT 730.02.A Guia de redacció de projectes d’obra civil i espai verds, R2
IT 730.02.B Guia de redacció de projecte d’edificació, R2
FM 730.02.03 resultats i validació de projectes d’obra civil i espais verds
FM 730.02.05 resultats i validació de projecte d’edificació
Document de directius per l’aixecament de estudis topogràfics dels serveis tècnics de
l’AMB
Guies de Criteris d’Instal·lacions per a projectes d’edificació i urbanització de la Secció
d’Instal·lacions de l’AMB
Guies de criteris per a projectes de la Secció d’espais verds de l’AMB.
Document de directrius i criteris d’eficiència energètica i sostenibilitat que s’estableixi des
dels serveis tècnics de l’AMB
L’AMB podrá advertir i/o lliurar en cas necessari a l’auditor, per cada projecte en
particular, d’altra documentació que es consideri d’obligat compliment (normativa
sectorial o d’altra administració)

Aquesta documentació podrá actualitzar-se en qualsevol moment que l’AMB ho consideri convenient, i
servirà de nou marc de referència a l’hora d’auditar els projectes.

9. DOCUMENTACIÓ I PRESENTACIÓ DELS TREBALLS
Comú als dos lots
Un cop feta l’auditoria del projecte es presentarà un informe final.
Haurà estarà composat per un dels tres posibles informes:
Un informe d’aceptació del projecte, conforme el projecte està disponible per a la seva aprovació.
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Un informe síntesi amb la llista de les macances trobades a nivel d’annexos i incoherències entre
documents d’annexos, plànols i pressupost.
Un Informe complet de revisió en el qual es reflectiran i justificaran totes les macances trobades a
nivell d’annexos i incoherències entre documents de plànols i pressupost.
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·
·
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·
·
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els principals documents de la ISO que s’hauran de comprovar:
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Procediment
· En cas que la qualificació sigui A,
S’emetrà un informe d’acceptació del projecte, i continuarà la tramitació per a la seva
aprovació.
· En cas que la qualificació sigui B,
S’emetrà un informe d’acceptació del projecte amb un informe síntesi que es lliurarà al
redactor del projecte, i continuarà la tramitació per a la seva aprovació
· En cas que la qualificació sigui C,
S’emetrà un informe complet de revisió. En aquest cas el projecte es retornarà al redactor per
a la correció dels errors. Un cop revisat pel redactor es retornarà a l’auditor per a una posterior
revisió fins l’obtenció de la qualificació B o A.
· En el cas que el resultat de l’informe de revisió sigui C, que comporti la realització de
modificacions i esmenes a incorporar en el projecte, l’auditor resta obligat a fer una segona
revisió d’aquest un cop el redactor hagi modificat el document, per tal de verificar que les
correccions realitzades són suficients i correctes a l’efecte que el projecte sigui plenament
aprovable amb un mínim de qualificació B.
· L’AMB es reserva la potestat de revisar l’informe de l’auditoria amb l’auditor abans de emetre la
qualificació final.
· Un cop el projecte hagi obtingut la qualificació A o B, el Cap de Servei emetrà l’informe de
tancament de l’auditoria.

Per a l’informe síntesi s’utilitzaran els formats:
· FM 730.02.03 resultats i validació de projectes d’obra civil i espais verds
· FM 730.02.05 resultats i validació de projecte d’edificació
Tota aquesta documentació, a requeriment de l’AMB, haurà de ser presentada en suport digital (PDF,
Word, Excel, etc). El document final haurà de ser presentat necessàriament en doble suport (paper i
digital).

10. DETECCIÓ DE DISCONFORMITATS I SANCIONS
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Comú als dos lots
Si en la documentació lliurada, o en altres treballs desenvolupats per l’Auditor, es detectés i comprovés
qualsevol de les següents anomalies:
· Les tasques encarregades no es realitzen segons el personal i els mitjans oferts, o d’altres
alternatius acceptats prèviament per AMB.
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programa de redacció del Projecte Executiu, segons el Capitol 7 d’aquest plec. L’Auditor s’obliga a
acceptar aquests requeriments.
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AMB establirà els models, formats dels documents i nombre de còpies a lliurar; així com el termini en
què caldrà tenir enllestits els informes i altres treballs a desenvolupar, en funció de les necessitats del
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· Els continguts de les tasques encarregades no assoleixen una qualitat tècnica exigible en treballs
d’aquesta naturalesa.
· L’ incompliment de qualsevol termini parcial o total dels indicats en el Programa de Treballs
vigent i aprovat per AMB.
· L’ incompliment per part de l’adjudicatari de qualsevol apartat d’aquest Plec.
L’AMB, en els esmentats casos i previ avís, s’atribueix la facultat d’efectuar, per ella mateixa o
mitjançant tercers, la redacció o bé demanar la repetició de les parts de l’encàrrec afectades per les
esmentades anomalies, descomptant els imports corresponents a aquestes actuacions, de la quantitat
a abonar a l’adjudicatari per la redacció de l’encàrrec íntegre.
· L’adjudicatari podrà ser advertit fins a dues vegades sense sanció.
· A partir de la tercera vegada que es compleixi alguna de les anomalies descrites es podrá
sancionar l’adjudicatari amb un màxim del 10% de penalització respecte als honoraris a
percebre.
· A partir de la quarta vegada i següents la sanció serà d’un màxim del 20% dels honoraris a
percebre.
· En el cas que es detecti l’anomalia quan l’auditoria ja estigui facturada, es podrá carregar la
sanció en les següents facturacions.

11. PLA D’ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT DE LA REVISIÓ
Comú als dos lots
En el cas que AMB ho exigeixi, l’Auditor estarà obligat a presentar a l'inici dels treballs el
desenvolupament del Pla d'Assegurament de la Qualitat de la Revisió, on s’han de reflectir les
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especialitats que intervenen en la redacció del Projecte Executiu, aparició d’incoherències, oblits i de la
generació d’errates de tota mena.
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L’esmentat Pla del seu control intern haurà de contemplar com es controlen les feines de revisió a
realitzar, en particular el control de dades, prescripcions, càlculs, interfases entre les diferents
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disposicions i mesures que establirà per tal d’assegurar la qualitat dels treballs a desenvolupar.

