INFORME TÈCNIC DE JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS DE SOLVÈNCIA TECNICA O PROFESSIONAL, I
ECONÒMICA I FINANCERA, DELS CRITERIS DE SELECCIÓ I DE VALORACIÓ DE LES PROPOSTES
TÈCNIQUES I DE LES CAUSES DE MODIFICACIÓ OBJECTIVES DEL CONCURS RESTRINGIT PER LA
REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REHABILITACIÓ INTEGRAL DE L’EDIFICI SITUAT A LA PLAÇA DE LA
LLANA Nº23 PER UBICAR-HI SERVEIS D’ACOLLIMENT RESIDENCIAL (SERVEI DE PISOS AMB
SUPORT), AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA”.
De conformitat amb l’article 116.4, lletra c) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de
justificar els criteris de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera, causes de
modificat i els criteris de selecció i de valoració de les propostes tècniques que es tindran en
consideració en el procediment de contractació de referència.
1.

CRITERIS DE SOLVÈNCIA:

Atenent a que l’objecte del concurs és la REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REHABILITACIÓ
INTEGRAL DE L’EDIFICI SITUAT A LA PLAÇA DE LA LLANA Nº23 PER UBICAR-HI SERVEIS
D’ACOLLIMENT RESIDENCIAL (SERVEI DE PISOS AMB SUPORT), AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA, i
que el seu valor estimat és de 160.403,43 euros (IVA exclòs), es proposen els següent criteris
de solvència:
1.1 Solvència tècnica o professional mínima i acreditació de la mateixa.
La solvència tècnica o professional requerida per participar en el present concurs i els mitjans
d’acreditació de la mateixa són els que s’indiquen a continuació:
Caldrà presentar una declaració responsable del representant del concursant relacionant el
personal que participarà en l’execució del contracte. A aquests efectes s’exigeix com a
mínim el següent personal:
-

Un tècnic proposat com a Autor/a del projecte
Equip col·laborador:
o Tècnic especialista en estructures
o Tècnic especialista en instal·lacions
o Tècnic especialista en definició i control de costos
o Tècnic especialista en planificació d’obra i processos constructius
o Tècnic especialista en sostenibilitat i eficiència energètica

Si no s’aporten aquests tècnics (autor/a i especialistes indicats), serà motiu d’exclusió del
concurs per manca d’acreditació de la solvència tècnica.
A) Autor/a del Projecte:
L’autor/a del projecte haurà de:
- Tenir la titulació competent com a Arquitecte (o qualsevol altra titulació habilitant
legalment per executar les funcions d’Autor/a) i estar facultat per exercir la professió al
territori espanyol.
- Acreditar una experiència no inferior a 10 anys en l’exercici de la seva professió.
- Acreditar haver redactat, en qualitat d’Autor, en els últims 15 anys (entre maig de 2004
i maig de 2019 inclusive)un dels següents treballs:
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1 Projecte Executiu (aprovat tècnicament, visat, o amb obres iniciades) de rehabilitació
integral(1) d’un edifici del sector terciari(2) en àmbit urbà(3) de superfície construïda
superior o igual a 350m2 i PEC sense IVA superior o igual a 500.000€.
O bé,
1 Projecte Executiu (aprovat tècnicament, visat, o amb obres iniciades) de rehabilitació
integral(1) d’un edifici d’habitatges plurifamiliar, en àmbit urbà(3) de superfície construïda
superior o igual a 350m2 i PEC sense IVA superior o igual a 500.000€.
(1) Rehabilitació integral: Intervenció en un edifici existent sencer o una part d’aquest, on s’hi actuï de forma global,
treballant a tots o la majoria de nivells constructius (tancaments, estructura, instal·lacions, acabats, etc.).
(2) Edificis del sector terciari: Edificis que tenen per objecte la prestació de serveis a persones. No es consideren dins
sector terciari habitatges o edificis industrials.
(3) Àmbit urbà: es considera en un àmbit urbà quan l’edifici està implantat en una trama urbana, és a dir, en una àmbit
territorial transformat per l’acció urbanitzadora com a suport de diferents usos de la ciutat i dels edificis, i que disposa
d’elements tipològics continuats tals com carrers, espais lliures, edificis, etc...

Forma d’acreditació per l’Autor:
L’autor/a haurà d’acreditar la seva solvència mitjançant:
o Declaració indicant les dades del tècnic proposat com a Autor/a, indicant el seu nom,
NIF i la seva titulació.
o Aportar el títol habilitant, Certificat de Col·legiació, etc. que acrediti la titulació
requerida.
o Aportar “Currículum Vitae” (C.V.), en què es demostri els 10 anys d’experiència en la
seva professió, indicant el NIF de l’Autor/a.
o Declaració en un apartat específic, del Projecte Executiu proposat com a solvència,
explicitant expressament els requeriments de solvència exigits.
o Aportar certificats de bona execució, declaracions de la propietat certificant la bona
execució o declaració responsable signada que acreditin l'autoria del
projecte/direcció d’obra que s'ha indicat com a solvència.
B) Equip col·laborador:
Els especialistes en estructures, instal·lacions, definició i control de costos, planificació
d’obra i processos constructius i en sostenibilitat i eficiència energètica hauran de:
- Tenir la titulació competent com a Arquitecte superior, Enginyer, Arquitecte tècnic (o
qualsevol altra titulació habilitant legalment per executar les funcions indicades) i estar
facultat per exercir la professió al territori espanyol.
- Acreditar una experiència no inferior a 5 anys en la seva especialitat.
- Acreditar haver redactat, en la seva especialitat, en els últims 15 anys (entre maig de
2004 i maig de 2019 inclusive) un dels següents treballs:
1 Projecte Executiu (aprovat tècnicament, visat, o amb obres iniciades) de rehabilitació
integral(1) d’un edifici del sector terciari(2) en àmbit urbà(3) de superfície construïda
superior o igual a 350m2 i PEC sense IVA superior o igual a 500.000€.
O bé
1 Projecte Executiu (aprovat tècnicament, visat, o amb obres iniciades) de rehabilitació
integral(1) d’un edifici d’habitatges plurifamiliar, en àmbit urbà(3) de superfície construïda
superior o igual a 350m2 i PEC sense IVA superior o igual a 500.000€.
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(1) Rehabilitació integral: Intervenció en un edifici existent sencer o una part d’aquest, on s’hi actuï de forma global,
treballant a tots o la majoria de nivells constructius (tancaments, estructura, instal·lacions, acabats, etc.).
(2) Edificis del sector terciari: Edificis que tenen per objecte la prestació de serveis a persones. No es consideren dins
sector terciari habitatges o edificis industrials.
(3) Àmbit urbà: es considera en un àmbit urbà quan l’edifici està implantat en una trama urbana, és a dir, en una àmbit
territorial transformat per l’acció urbanitzadora com a suport de diferents usos de la ciutat i dels edificis, i que disposa
d’elements tipològics continuats tals com carrers, espais lliures, edificis, etc...

En un mateix tècnic especialista dels especificats anteriorment podran recaure fins a un
màxim de TRES (3) 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. Pel que fa a l’Autor, podrà assumir fins a un màxim
de dues especialitats addicionals.
La titulació dels col·laboradors especialistes haurà de ser l’adient a l’especialitat que
realitzen, estant habilitats legalment per l’execució de les funcions indicades.
La intervenció dels tècnics col·laboradors no ha de minvar la responsabilitat de l’autor del
Projecte.
Els col·laboradors i especialistes poden concórrer amb diferents licitadors. L’Autor/a NO
podrà concórrer com a col·laborador en altres candidatures.
Forma d’acreditació pels col·laboradors:
Cadascun dels col·laboradors hauran d’acreditar la seva solvència mitjançant:
o Declaració indicant les dades del tècnic proposat com a col·laborador/a, indicant el
seu nom, NIF i la seva titulació.
o Aportar el títol habilitant, Certificat de Col·legiació, etc. que acrediti la titulació
requerida.
o Aportar “Currículum Vitae” (C.V.), en què es demostri els 5 anys d’experiència en la seva
professió, indicant el NIF.
o Declaració en un apartat específic, del Projecte Executiu proposat com a solvència,
explicitant expressament els requeriments de solvència exigits.
o Aportar certificats de bona execució, declaracions de la propietat certificant la bona
execució o declaració responsable signada que acreditin l'autoria del projecte/direcció
d’obra que s'ha indicat com a solvència.
1.2 Solvència econòmica i financera mínima i acreditació de la mateixa:
Segons els valors establerts pels estàndards de BIMSA.
2.

FASE 1:

2.1. Proposta tècnica de la FASE 1:
Els concursants hauran de presentar una proposta tècnica per a la 1a Fase del concurs.
Aquestes es presentaran de forma anònima, per tal de garantir el secret de l’autoria, amb un
lema que lliurement triï el concursant. Els concursants hauran de ser especialment curosos
amb aquesta condició, de forma que la inclusió del nom del concursant o altra especificació
que permeti la seva identificació comportarà l’exclusió immediata del concurs. El Secretari
del Jurat vetllarà perquè es respectin en tot moment les característiques del concurs i
l’anonimat.
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L’Objectiu d’aquesta primera fase és exclusivament tenir un plantejament de les propostes
tècniques per seleccionar els concursant que participaran a la segona volta del concurs.
La documentació tècnica que cal presentar en aquesta FASE 1 serà:
a) Documentació gràfica:
1 únic panell DIN A-4 que inclogui la Planta Tipus i una Memòria. Es presentarà un (1)
panell, format DIN-A4 en posició vertical, a una cara, muntat en tauler lleuger de
cartró ploma de 3 mm de gruix. Al panell haurà de constar el lema (a efectes
d’identificació del mateix).
El panell inclourà:
La PLANTA TIPUS en 2D, a escala 1/150 com a definició prèvia de la proposta.
Una MEMÒRIA escrita a lletra Arial, mida 9, interlineat 1, com a mínim, que expliqui
com es planteja intervenir en l’edifici i quines idees es proposen. Es podran aportar
croquis i esquemes per tal de completar l’exposat a la memòria.
ATENCIÓ!
NO s’admetran detalls constructius, perspectives, maquetes, renders, fotomuntatges,
fotografies, ni qualsevol altra expressió gràfica en 3D. Qualsevol altra documentació
presentada que no sigui la sol·licitada en aquest Plec tècnic (Planta Tipus i Memòria
amb esquemes), serà MOTIU D’EXCLUSIÓ.
b) Documentació en CD:
S’adjuntarà un CD o pen-drive amb la reproducció del panell DIN-A4 en format PDF.
L’arxiu es nombrarà amb el seu lema i tindrà la mida corresponent a DIN-A4.
El CD incorporarà el lema (a efectes d’identificació del mateix), tant a la superfície
del CD com, en el seu cas, a la caràtula. Els concursants hauran de tenir cura perquè
la documentació presentada no permeti la identificació del participant.
Aquests arxius s’utilitzaran, per un costat, per a possibles publicacions, i per un altre,
per a facilitat la documentació a tots els membres del Jurat pel seu estudi detallat.
2.2. Criteris de selecció de la proposta tècnica de la FASE 1................................ (100 punts)
De conformitat amb l’article 185.2 de la LCSP i atenent a l’objecte del contracte de
referència, es proposen els següents criteris de selecció per a limitar el nombre de candidats
a qui es convidarà a participar a la segona fase del concurs de referència:
A.1. Qualitat arquitectònica de la proposta ................................................ (fins a 80 punts).
Es valorarà el nivell de coherència i adequació de la solució arquitectònica
proposada. Es tindran en compte aspectes relacionats amb la distribució, la qualitat
dels espais interiors (qualitat espaial i ambiental interior, composició, proporció,
materialitat...), la proposta del programa funcional i aspectes relacionats amb
l’envolvent i el patrimoni.
Aquestes intencions s’hauran d’explicar mitjançant la Planta Tipus i la Memòria.
A.2. Qualitat de les estratègies proposades en relació a l’eficiència energètica i la
sostenibilitat i en relació a les instal·lacions ............................................ (fins a 20 punts).
Es valoraran totes les estratègies plantejades per a l’eficiència energètica i la
sostenibilitat així com per les instal·lacions de l’edifici. Es podran plantejar qualsevol
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tipus d’estratègies que es considerin adequades per desenvolupament d’aquest
tipus d’edifici i programa.
Aquestes intencions s’hauran d’explicar mitjançant la Planta Tipus i la Memòria.

La puntuació mínima per a ser adjudicatari serà de 50 punts.
3. FASE 2:
Un cop escollits els equips finalistes per a participar en la 2a FASE del concurs que hauran
sigut seleccionats mitjançant les propostes tècniques presentades en la 1a FASE, BIMSA
lliurarà, si considera que és necessari, un llistat de requisits i paràmetres específics que
s’utilitzaran per a l’elaboració i desenvolupament de les propostes tècniques de la 2a FASE
del concurs.
3.1. Proposta tècnica de la FASE 2:
Els concursants hauran de presentar les seves propostes d’acord amb allò previst al present
Plec i d’acord amb la documentació i requisits que s’especifiquin a la carta d’invitació.
La documentació a presentar a la FASE 2, i que es relaciona a continuació, haurà d’estar
elaborada per l’Autor del projecte.
La proposta tècnica i documentació a que fa referència la present clàusula es presentaran
de forma anònima, per tal de garantir el secret de l’autoria, mantenint el lema escollit per a
la Fase 1 del concurs. Els concursants hauran de ser especialment curosos amb aquesta
condició, de forma que la inclusió del nom del concursant o altra especificació que permeti
la seva identificació comportarà l’exclusió immediata del concurs. El Secretari del Jurat
vetllarà perquè es respectin en tot moment les característiques del concurs i l’anonimat.
La documentació tècnica que cal presentar en aquesta FASE 2 serà:
a) Documentació gràfica:
Panells. Es presentarà UN (1) panell, format DIN-A2 en posició vertical, muntat en
tauler lleuger de cartró ploma, que inclourà la documentació gràfica precisa per a
la definició de la proposta.
L’organització de la informació gràfica al panell és lliure per cada equip, si bé ha ser
molt ordenada, clara i entenedora.
Els plànols es representaran a escala definida i d’ús comú i s’inclourà escala gràfica.
S’admetran iconografies, perspectives o qualsevol altra expressió gràfica que
expliqui la proposta, així com fotografies de maquetes (però no maquetes), imatges
3D, (renders, fotomuntatges, fotografies, etc.), tant interiors, com exteriors, que
permetin visualitzar i entendre millor les característiques espacials i ambientals de les
propostes.
En els panells haurà de constar el lema (a efectes d’identificació del mateix).
c) Memòria:
Memòria escrita (màxim 3 pàgines format DIN-A4 a 1 cara (3 cares)) i lletra Arial mida
11, interlineat 1,15, en paper, que contindrà la informació indicada en l’Annex núm.
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6 d’aquest Plec de Bases, per a poder aplicar els criteris de valoració que allà
s’estableixen.
En tots els fulls que composin la memòria escrita s’haurà de fer constar el lema (a
efectes d’identificació dels mateixos), al peu de pàgina.
c) Documentació en CD: s’adjuntarà un CD o pen-drive amb la següent informació:
- Reproducció dels panells en un arxiu .pdf. L’arxiu es nombrarà amb el seu lema, i
tindrà una mida corresponent a DIN-A2 (300 DPI de resolució).
- Reproducció de la memòria escrita esmentada en la lletra b) en format pdf.
Aquests arxius s’utilitzaran, per un costat, per a possibles publicacions, i per un altre,
per a compilar un CD que contingui totes les propostes i pugui ser facilitat a tots els
membres del Jurat amb anterioritat a les seves deliberacions, pel seu estudi detallat.
Els concursants hauran de tenir cura perquè la documentació presentada no permeti
la identificació del participant. Caldrà tenir especial atenció per no introduir el CD al
sobre d’identificació, donat que si es fa així aquest no seria obert, per comprometre
la garantia d’anonimat del concursant. La presentació del CD dins del sobre
d’identificació implicarà que el Jurat no disposarà de la documentació gràfica
continguda en ell amb anterioritat a les reunions del Jurat.
Format de presentació: El CD incorporarà el lema (a efectes d’identificació del
mateix), tant a la superfície del CD com, en el seu cas, a la caràtula.
3.2. Criteris de selecció de la proposta tècnica de la FASE 2................................ (100 punts)
De conformitat amb l’article 184.3 de la LCSP i atenent a l’objecte del contracte de
referència, es proposen els següents criteris de valoració de les propostes tècniques que
presentaran els concursants en el concurs de referència:
a) Qualitat arquitectònica de la proposta..............................................(fins a 50 punts)
Es valorarà la qualitat arquitectònica de la proposta globalment fent especial
atenció als aspectes següents:
Qualitat arquitectònica: Es valorarà la solució arquitectònica global, considerant les
propostes de relació visual i funcional així com el tractament i posta en valor de la
imatge històrica de l’edifici.
Qualitat dels espais interiors: Es valoraran aspectes relacionats amb la qualitat espaial
i ambiental interior, i aspectes com el confort, la composició, la proporció, la
materialitat i la llum ambiental d’aquests espais.
Intervenció en l’edifici catalogat: Es valorarà l’estratègia d’intervenció sobre l’edifici
catalogat en relació al que es restaura recuperant el seu valor original i patrimonial.
b) Eficàcia de l’ordenació dels usos......................................................(fins a 20 punts)
Es valorarà la resolució de l’organització del programa funcional tenint en compte
les relacions funcionals descrites en el Plec de Criteris d’intervenció, valorant: la
claredat de la distribució, les circulacions dels usuaris, els accessos, la relació dels
espais interiors, etc...
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c) Eficiència energètica i cicle de vida dels materials.........................(fins a 15 punts)
Es valoraran els raonaments i justificacions tècniques de les estratègies que es
consideren adequades per a que l’edifici sigui el màxim sostenible, tant des del seu
disseny, sistemes constructius, integració arquitectònica, sistemes d’instal·lacions,
materials emprats, com pel seu ús i manteniment futur.
En aquest sentit les propostes hauran de plantejar els conceptes, criteris i enfocs a
desenvolupar en el futur projecte, sobre:




Reducció de la demanda energètica (clima, il·luminació, etc) i del consum
d’aigua, durant la vida útil de l’edifici. Solucions constructives i ambientals per
minimitzar els futurs costos de manteniment.
Utilització
d’estratègies que redueixin tant com sigui possible el cost
mediambiental durant la construcció, i el final de la vida de l‘edifici.
Integració de sistemes d’autoproducció energètica amb energies renovables,
que es justifiquin com els raonablement adequats pel lloc i l’edifici.

Es valoraran especialment les solucions d’integració arquitectònica d’aquests
sistemes, en el nou disseny del edifici i en la posta en valor dels elements patrimonials
Les propostes hauran de tenir en compte que el futur edifici haurà d’acomplir la
“Instrucció Tècnica per a l’Aplicació de Criteris de Sostenibilitat en Projectes
d’Obres”, de l’Ajuntament de Barcelona (s’adjunta en la Documentació que es lliura
als participants del concurs).
d) Coherència i viabilitat constructiva, costos de l’obra i costos de manteniment
................................................................................................................(fins a 15 punts)
Es valorarà la optimització de la proposta a nivell constructiu, tenint en compte la
tipologia de l’edifici i la posta en valor del patrimoni, en relació a:





La coherència amb els conceptes arquitectònics i criteris d’intervenció.
Les aplicacions tecnològiques en relació als criteris de restauració i rehabilitació,
a la sostenibilitat i l’eficiència energètica, i als costos d’execució i de
manteniment.
La viabilitat i coherència de les possibles solucions i processos constructius respecte
dels recursos disponibles: inversió prevista, temps, recursos tècnics i humans.
El cost d’execució de l’obra de la proposta i els costos de manteniment. Per tal de
poder valorar els costos de manteniment, s’ha de fer referència als següents punts:
Manteniment Preventiu Normatiu dels sistemes constructius i de les instal·lacions,
Neteja Ordinària i Especialista de l’edifici, Estalvi d’Aigua i Energia, Manteniment
Modificatiu referent al Cicle de Vida de l’edifici (Instal·lacions).
El PEC amb IVA estimat de l’edificació és el que consta en el plec tècnic adjunt.
Les propostes dels concursants degudament justificades s’hauran de moure dins
un entorn proper a aquesta xifra.

En definitiva, es valorarà la millor eficiència dels paràmetres: qualitat /cost d’execució
/temps /treballs de manteniment /cost del manteniment, en base a la corresponent
descripció gràfica i/o escrita específica.
La puntuació mínima per a ser adjudicatari serà de 50 punts.
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4.

CAUSES DE MODIFICACIÓ OBJECTIVES:

Les causes objectives que poden originar les condicions per a generar una modificació de
contracte són les següents:
A.

El contracte podrà ser objecte de modificació que legalment correspongui o, fins i
tot resolució, amb motiu d’aplicació de mesures d’estabilitat pressupostària que
corresponguin, entenent-se que es realitzen per raons d’interès públic.

B.

Derivades de canvis o ajustos en el programa de l’actuació sol·licitats per
l’operador i/o promotor i/o autoritats una vegada lliurat qualsevol document total
o parcial en qualsevol fase del projecte.

C.

Derivades de canvis o ajustos en la solució constructiva o estructural o canvis de
criteris tècnics a sol·licitud de l’operador i/o promotor i/o autoritats i que no siguin
deguts a errors o omissions en el projecte, sol·licitats una vegada lliurat qualsevol
document total o parcial en qualsevol fase del projecte.

D.

Derivades de la necessitat de segregar el projecte per fases una vegada aquest ha
estat redactat i lliurat, o si encara no s’ha lliurat el projecte, però ja s’ha lliurat
document previ.

E.

Derivades de la necessitat de resoldre incidències derivades de l’execució del
projecte i que facin necessàries actuacions fora del propi àmbit però que siguin
totalment necessàries per la posada en funcionament de l’actuació.

F.

Derivades de la no execució de parts dels treballs per raons d’interès públic o per
raons de disponibilitat pressupostària.

G.

Derivades d’ajustos en l’àmbit d’actuació del projecte.

H.

Derivades d’especificacions urbanístiques, d’accessibilitat, de seguretat, tècniques
o per actualització de normativa aprovades amb posterioritat a l’adjudicació del
contracte.

I.

Derivades de canvis/modificacions necessaris per tal de garantir els subministres
bàsics (llum, aigua, gas, telecomunicacions, transports, etc.) conforme als seus usos
i exigides per les companyies o bé que siguin necessaris per tal de donar
compliment a les exigències del mateix.

J.

Derivades de canvis o modificacions en instal·lacions a sol·licitud de l’operador i/o
promotor o per modificacions de tecnologia.

K.

Derivades de la redacció d’un projecte modificat sol·licitat per l’operador i/o
promotor i/o autoritats.

L.

Derivades de la necessitat de dividir l’actuació en diferents projectes.

M.

Derivades de canvis o ajustos que afectin modificacions en la superfície resultant
del projecte, tant a l’alça com a la baixa. Els honoraris corresponents s’aplicaran
segons el barem de BIMSA.
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Jordina Ginesta Vilà
Assitència Tècnica del Departament
de Gestió de Projectes

Estrella Ordóñez Ordóñez
Directora Tècnica Adjunta del
Departament de Gestió de Projectes

Ignasi de Moner i de Castellarnau
Director Tècnic del Departament de
Gestió de Projectes
Barcelona, a 26 de juny de 2019
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