INFORME/MEMÒRIA DE LA CONTRACTACIÓ
ÀREA/Servei: 21.0 HABITATGE
Assumpte: Serveis tècnics per a la projecció i direcció de les obres d'encapsulat, retirada i
substitució d'elements amb amiant dels blocs d'habitatge de Badia del Vallès.
Expedient: 3045/2022
Data: 12/09/2022
1. OBJECTE.
L’objecte del plec és la contractació d’una empresa que realitzi els serveis d’assistència
tècnica per a realitzar, en els diferents fases i àmbits funcionals que després s’expressen, la
redacció dels projectes executius i la direcció de les obres d’encapsulament i de retirada i
gestió dels residus d’amiant, així com la substitució d’elements retirats, als diferents edificis
residencials situats al municipi de Badia del Vallès, recollits en els annexos d’aquest plec.
2. El codi CPV del contracte és 71240000-2, i als efectes de la seva adjudicació aquest
contracte no és divideix en lots ja que és convenient la unitat del seu objecte pels motius
següents:
La naturalesa, especialitat i singularitat d’aquestes obres i la insuficiència de mitjans propis
municipals fan necessaris els serveis d’assistència tècnica especialitzada en la redacció
d’aquest tipus de projectes i les funcions diverses de direcció i coordinació durant la
execució de les obres que integren aquest contracte.

a) Les prestacions compreses en l'objecte del contracte no tenen substantivitat pròpia
de manera que no és possible separar amb lots de l’encapsulat i de la retirada, així
com de redacció i direcció d’obres .
b) El projecte tècnic d’encapsulat i retirada s’ha de fer al mateix temps i pel mateix
equip redactor degut a la seva interdependència. La metodologia i terminis d’execució
que es defineixin en la fase d’encapsulat condicionen la fase de retirada, de manera
que per coherència en la redacció i coordinació en la direcció d’obres, les han de
realitzar el mateix equip.
c) Cal tenir en compte que, tal com es veu al cronograma (Annex 4), la redacció del
projecte executiu de retirada de l’amiant es farà amb informació que s’haurà obtingut
durant les obres d’encapsulat, de manera que l’equip que dirigeixi les obres
d’encapsulat ha de ser el que redacti el projecte executiu de la seva retirada.
d) Altrament, aquesta la connexió amb les fases i contingut que es descriuen en
aquest plec, fan que la redacció de projectes i la direcció de les obres s’hagin de fer
pel mateix equip tècnic, essent aquesta una obligació personalíssima i essencial del
contracte per tal de millorar eficiència i coordinació i optimitzar la direcció i control
global e integral de les obres. Es tracta així, d’evitar, limitar o fer front amb garanties
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El contracte es considera com a una unitat, sense divisió de lots, que no afecta als principis
fonamentals de la contractació de llibertat d’accés a les licitacions, publicitat i transparència,
i no discriminació i igualtat de tracte entre els licitadors. Al contrari, la divisió en lots posaria
en risc la correcta execució del contracte, quant la seva eficàcia i eficiència, pels criteris i
motius tècnics, organitzatius i econòmics següents:

als imprevistos e incidències que puguin sortir durant la seva execució de les obres i
de complir amb les exigències rigoroses de qualitat i terminis derivades del
finançament subvencionat de l’actuació.
Sembla clar, que la absència d’aquests criteris i aspectes i d’altres coadjuvants, en el cas
contrari d’una execució en lots, podrien donar lloc a possibles disfuncions d’organització i
coordinació, fins i tot a increments de costos difícilment assumibles per aquest ajuntament,
que fa front a una despesa total a prop dels 4 milions d’euros (gairebé un terç del pressupost
municipal) per a la totalitat d’actuacions d’execució de la retirada d’amiant.
2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT, IDONEÏTAT I EFICIÈNCIA.
2.1 Necessitat. D’acord amb allò que disposa l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre
de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP), la contractació que es proposa és
necessària per a complir els fins institucionals, pels motius següents:
L'amiant és un material tòxic que cal retirar de les edificacions i, a tal efecte, la Generalitat
de Catalunya ha atorgat una subvenció a l'Ajuntament per a poder executar aquesta
retirada. Degut a la complexitat i especificitat dels treballs, cal contractar a un equip redactor
especialitzat en aquesta matèria.

És necessari disposar d'un projecte executiu i plecs de clàusules administratives particulars
per a poder licitar les obres d'encapsulat, retirada i substitució d’elements amb amiant dels
blocs d'habitatge de Badia del Vallès, així com d'un equip especialitzat per realitzar la
direcció integrada de l’execució dels projectes, incloent pla de control de qualitat, direcció
facultativa, d’execució i ambiental, així com la coordinació de seguretat i salut.
2.1.1 Insuficiència de mitjans.
a) Insuficiència de mitjans personals.
El treball és d’una especificitat i complexitat que fa que només un equip expert en la
matèria pugui fer-se’n càrrec. A part de la complexitat, també cal tenir en compte que
aquest projecte és especialment sensible ja que afecta de manera directe a la salut
pública, en tant que l’objectiu és retirar un material tòxic d’habitatges actualment
ocupats.
L’ajuntament de Badia del Vallès no disposa de cap figura de tècnic especialista en la
retirada d’amiant. Si bé és cert que hi ha tècnics amb una certa formació sobre
aquest àmbit, no és suficient per un projecte d’aquesta complexitat i dimensió. Per
altre banda, al ser un projecte puntual d’una durada limitada, no seria lògic l’augment
de plantilla contractant als tècnic especialistes com a personal propi.
Els recursos de mitjans personals mínims per a realitzar aquest projecte són de
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En data 18 d’octubre de 2021, el Ple de l’Ajuntament va aprovar el “Mapa de l’Amiant, dels
edificis d’ús residencial, de Badia del Vallès” (annex 3), el qual descriu la situació del
municipi quant a la presència d’amiant, l’estat de degradació dels elements constructius que
el contenen, la singularitat de la seva disposició i la generalització de la seva presència a
tots els edificis residencials del municipi, que el fan únic a tot l’Estat, i inclou a més les
operacions que cal realitzar per a l'eradicació de l’amiant al municipi i fa una valoració de les
mateixes.

Projectista (Arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer o enginyer tècnic), Director d’obra (
Arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer o enginyer tècnic), Director d’execució
(Arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer o enginyer tècnic), Director mediambiental,
Coordinador de seguretat i salut (Arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer o enginyer
tècnic), Especialista en l’àmbit jurídic, personal administratiu, capacitat de
subcontractació d’entitats i laboratoris de control de qualitat de l’edificació i de
tractament d’amiant associat als Plans de Treball. L’experiència mínima exigida en
projectes de retirada d’amiant és de 2 anys.
Tenint en compte que tot el departament de l’Àrea de Dret a la ciutat i agenda urbana
de l’Ajuntament de Badia del Vallès consta de 4 tècnics (enginyer, arquitecte,
aparellador i medi ambient), és impossible que puguin absorbir la feina de 6 tècnics
especialistes sense desatendre les seves obligacions al consistori.
b) Insuficiència de mitjans materials.
L’ajuntament no disposa d’eines bàsiques per a realitzar els anàlisis de les mostres
d’amiant encapsulat i retirat. Tampoc disposa de mitjans per a poder treballar amb un
sistema d'informació geogràfica (GIS), obligat degut a la necessitar de tenir un control
de l’evolució de les fases del projecte així com de l’estat de l’amiant a cada zona de
l’àmbit municipal.
c) Manca d’autorització legal
L’Ajuntament de Badia del Vallès no està donat d’alta amb la qualificació d’empresa
RERA, de manera que no compleix amb els requisits necessaris per desenvolupar
aquest treball.
2.2 Idoneïtat i eficiència.

Es consideren aspectes de contractació pública socialment responsable a considerar (CPSR
en endavant) i queden definits a l’apartat «3. Obligacions específiques de l'empresa
contractista» de la «Clàusula divuitena. Drets i obligacions del contractista i condicions
especials d'execució». Aquests aspectes es basen en la complexitat i volum de les obres,
que afecten a dos drets bàsics fonamentals; l’habitatge i la salut. És per això que les
empreses i equips tècnics contractats treballaran amb unes condicions d’exigència
coherents amb la importància de les obres, tant a nivell social com mediambiental.
3. CONDICIONS ECONÒMIQUES I PRESSUPOSTÀRIES
3.1 Pressupost base de licitació, valor estimat del contracte i aplicacions
pressupostàries.
3.1.1 Pressupost de licitació. D’acord amb el previst als articles 99, 100 i concordants de la
LCSP el pressupost de licitació del contracte és adequat als preus de mercat i s’ha establert
sobre els costos que s’estableixen a continuació i que s’han incorporat a les clàusules
corresponents dels Plecs reguladors. El Valor Estimat (VE) del contracte s’ha calculat en
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La naturalesa, especialitat i singularitat d’aquestes obres i la insuficiència de mitjans propis
municipals fan necessaris els serveis d’assistència tècnica especialitzada en la redacció
d’aquest tipus de projectes i les funcions diverses de direcció i coordinació durant la
execució de les obres que integren aquest contracte.

base al preu i als resultats dels Annexes 1 i 2, que són les memòries valorades de
l’encapsulat i retirada de l’amiant al municipi, així com l’Annex 3, que és el document del
Mapa de l’amiant.
El pressupost total i net de licitació ascendeix a la quantia de 334.618,49 euros, i l'Impost
sobre el Valor Afegit aplicable, al tipus del 21 per cent, a la quantitat de 70.269,88 euros.
El sistema de determinació del pressupost, d’acord amb la clàusula 11 del Plec de
Prescripcions Tècniques (PPT en endavant), és adequat als preus de mercat i s’ha establert
sobre els preus unitaris de cadascuna de les prestacions que integren les dues fases del
contracte.

Fase

Import
net

IVA

Import
total

1.1.a) De redacció de
projecte

11.426,40 €

2.399,54 €

13.825,94 €

1.1.b) Redacció de plecs

6.855,84 €

1.439,73 €

8.295,57 €

57.500,00 €

12.075,00 €

69.575,00 €

3.450,00 €

724,50 €

4.174,50 €

79.232,24 €

16.638,77 €

95.871,01 €

2.1.a) De redacció de
projecte

46.057,50 €

9.672,08 €

55.729,58 €

2.1.b) Redacció de plecs

23.028,75 €

4.836,04 €

27.864,79 €

Serveis

1.2.a) Pla de control de
Fase 1: Obres qualitat, Direcció Facultativa,
d’encapsulament Ambiental, d’Execució i
coordinació de seguretat i
d’amiant
salut.
1.2.b) Assistència a les
reunions de la comissió de
seguiment del contracte
SUBTOTAL Fase 1

2.2.a) Pla de control de
qualitat, Direcció Facultativa,
Ambiental, d’Execució i
coordinació de seguretat i
salut.
2.2.b) Assistència a les
Fase 2: Obres de reunions de la comissió de
retirada d’amiant seguiment del contracte
2.2.c) Realitzar un reportatge
gràfic (vídeo) de tots els
treballs fets.
2.2.d) Fer una presentació
final de les actuacions
desenvolupades mitjançant
una exposició amb els
mitjans que es consideri
oportuns.
SUBTOTAL Fase 2
TOTAL
CONTRACTE

172.500,00 € 36.225,00 € 208.725,00 €

6.900,00 €

1.449,00 €

8.349,00 €

4.600,00 €

966,00 €

5.566,00 €

2.300,00 €

483,00 €

2.783,00 €

255.386,25 € 53.631,11 € 309.017,36 €
334.618,49 € 70.269,88 € 404.888,37 €
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Taula 1. Resum de preus dels valors unitaris:

S’ha calculat el cost de cada valor unitari en funció de les seves característiques. En les
següents taules s’exposen els criteris i es justifiquen els preus unitaris del contracte separant
els dos projectes a redactar i dirigir.
Taula 2. Justificació de preus de la fase d’encapsulat
+15%

11.426,40 €

57.500,00 €

6.855,84 €

3.450,00 €

Taula 3. Justificació de preus de la fase de retirada
Cost de redacció de projecte executiu, direcció facultativa i
redacció de PCAP de les obres de RETIRADA de l’amiant en
€
edificis residencials
Redacció de projecte executiu de retirada i reposició d’elements
amb amiant (apartat 6.1 dels PPT)
Preu en base a la complexitat de la redacció de projecte. Es
calcula quatre vegades més que el cost de la redacció de la
40.050,00 €
memòria valorada degut a que inclou projectar en base a totes
les dades recollides durant l’encapsulat, així com definir i
pressupostar els sistemes constructius dels elements a
substituir. A part, es compta un 15% d’aquest sub-total per a
taxes d’assegurança i visat.

+15%

46.057,50 €

Honoraris de direcció integrada de les mesures preventives 150.000,00 € 172.500,00 €
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Cost de redacció de projecte executiu, direcció integrada i
redacció de PCAP de les obres d’ENCAPSULAT de l’amiant
€
en edificis residencials de Badia del Vallès
Redacció de projecte executiu d’encapsulat visat per Col·legi
oficial i amb assegurança. (apartat 6.1 dels PPT)
Preu en base a la complexitat de la redacció de projecte. Es
9.936,00 €
calcula un 80% més que el cost de la redacció de la memòria
valorada més un 15% d’aquest sub-total per a taxes
d’assegurança i visat.
Honoraris de direcció integrada de les mesures preventives
d’estabilització d’interior de les galeries i sanejament de l’interior
de les cobertes de Badia del Vallès: Pla de control de qualitat,
Direcció Facultativa, d’Execució i coordinació de seguretat i
50.000,00 €
salut. (apartat 6.2 dels PPT)
Preu en base a les hores de treball, tipus de tasca i operari que
la realitza. Definit i explicat en detall a la memòria valorada de
l'encapsulat de l'amiant.
Redacció de PCAP del contracte d’obres en base al model
facilitat per l'ajuntament. Caldrà definit les Base / criteris
d'asjudicació / especials condicions d'adjudicació / altres
elements tècnics que tinguin significació en els PCAP / règim
punitiu per incompliments i sancions. La redacció inclou
l’obligació de participació a la mesa de contractació
Preu en base a les hores de treball, tipus de tasca i tècnic que la
5.961,60 €
realitza. Les tasques a realitzar es detallen als PPT i PCAP del
contracte de serveis i han de ser realitzades per un tècnic
competent amb formació jurídica i experiència en la redacció de
PCAP d'obres de rehabilitació i/o manteniment. A part, cal tenir
en compte la participació a la mesa de contractació amb la
responsabilitat i volum de feina qualificada que implica. Es
calcula un 60% del cost de la redacció del projecte executiu
Assistència a les reunions de la comissió de seguiment del
3.000,00 €
contracte

d’estabilització d’interior de les galeries i sanejament de l’interior
de les cobertes de Badia del Vallès: Pla de control de qualitat,
Direcció Facultativa, d’Execució i coordinació de seguretat i
salut. (apartat 6.2 dels PPT)
Preu en base a les hores de treball, tipus de tasca i operari que
la realitza. Definit i explicat en detall a la memòria valorada de
l'encapsulat de l'amiant.
Redacció de PCAP del contracte en base al model facilitat per
l'ajuntament. Caldrà definit les Base / criteris d'adjudicació /
especials condicions d'adjudicació / altres elements tècnics que
tinguin significació en els PCAP / règim punitiu per
incompliments i sancions. La redacció inclou l’obligació de
participació a la mesa de contractació.
Preu en base a les hores de treball, tipus de tasca i tècnic que
20.025,00 €
la realitza. Les tasques a realitzar es detallen als PPT i PCAP
del contracte de serveis i han de ser realitzades per un tècnic
competent amb formació jurídica i experiència en la redacció de
PCAP d'obres de rehabilitació i/o manteniment. A part, cal tenir
en compte la participació a la mesa de contractació amb la
responsabilitat i volum de feina qualificada que implica. Es
calcula un 40% del cost de la redacció del projecte executiu
Assistència a les reunions de la comissió de seguiment del
6.000,00 €
contracte

23.028,75 €

6.900,00 €

Realitzar un reportatge gràfic (vídeo) de tots els treballs fets.

4.000,00 €

4.600,00 €

Fer una presentació final de les actuacions desenvolupades
mitjançant una exposició amb els mitjans que es consideri
oportuns.

2.000,00 €

2.300,00 €

3.1.2 Valor estimat del contracte.
Queda definir a la Clàusula 4.3 dels PCAP. En tant que no hi ha previsió de modificació de
contracte, és coincident amb el pressupost total i net de licitació; 334.618,49 euros nets.
3.1.3 Aplicacions pressupostàries
El pressupost abans expressat anirà amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:
Any
2023
2024
2025

Aplicació
Import net
pressupostària
0104.1514.22799 85.603,24 €
0104.1514.22799 117.915,25 €
0104.1514.22799 131.100,00 €
TOTALS
334.618,49 €

% IVA

Import IVA

Import total

21
21
21
21

17.976,68
24.762,20
27.531,00
70.269,88

103.579,92 €
142.677,45 €
158.631,00 €
404.888,37 €
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Tal com es pot veure, s’ha afegit un marge del 15% als preus unitaris en tant que el preu
dels materials a llogar, energia per desplaçaments i eines de treball són molt variables degut
a la conjuntura econòmica actual. A l’hora de calcular les ofertes anormalment baixes es
tindrà en compte aquest marge afegit.

Taula 4. Grau d’execució del contracte de cada any en base al cronograma (Annex 4):
tasques

Contracte de serveis de
redacció de projectes (amb
inclusió d’aspectes
específics del PCAP) i de
Execució redacció dels
direcció facultativa de les
projectes d’obra
obres d’encapsulament i
d’encapsulat- (2) (11.426,40
retirada d’amiant (Pressupost €)
net 398,806,44 euros; IVA
85.743,38 euros).
Procediment harmonitzat (5)
Redacció Projectes i altres
Aprovació del Projecte d’obra
(PCAP...els PCAP es
d’encapsulament
paguen quan s’aproven)
PCAP + PPT i Memòria de la
Contracte d’execució d’obres contractació – (6.855,84 €)
d’encapsulament
(Pressupost net 344,100,00 Execució/finalització
euros; IVA 72.261,00 euros). (direcció d’obres i
assistència a reunions de
Procediment obert. (5) (6)
seguiment)
Redacció Projectes i altres
Aprovació del Projecte de
(PCAP...els PCAP es
retirada d’amiant.
paguen quan s’aproven)
46.057,50 €
PCAP + PPT i Memòria de la
contractació (23.028,75 €)
Execució (direcció d’obres /
assistència a reunions de
seguiment / realitzar
Contracte d’execució d’obres reportatge gràfic) (amb
Substitució dels elements
de retirada d’amiant
d’amiant retirats (4)
(Pressupost net
(172.500+6.900+4.600)
2.969.340,60 euros; IVA
623.561,53 euros).
Finalització i recepció de les
Procediment obert. (5) (6)
obres
Presentació final de les
actuacions desenvolupades
mitjançant una exposició
amb els mitjans que es
consideri oportuns.
SUB- TOTALS
TOTALS

%
%
% executat
Cost 2023 executa Cost 2024 executat
2023
t 2024
2025

100,00%

11.426,40 €

100,00%

-

100,00%

6.855,84 €

50,00%

30.475,00 € 50,00% 30.475,00 €

80,00%

36.846,00 € 20,00%

Cost
2025

9.211,50 €

100,00% 23.028,75 €

30,00% 55.200,00 € 70,00%

2023

85.603,24 €

2024

117.915,25
€

128.800
,00 €

100,00%

-

100,00%

2.300,0
0€

2025

131.100
,00 €

334.618,49 €

Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva autorització
o execució queda sotmesa a la condició suspensiva d’aprovació prèvia als respectius
pressupostos municipals de crèdit suficient, adequat i disponible durant cada exercici de
vigència d’aquest contracte.
Tenint en compte que, per la seva pròpia naturalesa, els terminis de l’evolució del transcurs
de les intervencions pot variar, podran haver-hi modificacions de despesa entre els anys de
durada del contracte, sempre que no superin la data límit de final d’execució.
3.2 Tipus d’IVA i quantia aplicable.
El tipus aplicable és el general del 21 per cent, amb una quantia de 70.269,88 euros.
3.3 Termini d'execució.
1. La duració del contracte de serveis serà fins a l’execució, recepció i finalització del
període de garantia del contracte principal de les obres de retirada i gestió dels residus
d’amiant als diferents edificis situats al municipi de Badia del Vallès, del qual en resulta
complementari, de conformitat amb allò previst a l’article 29.7, apartat primer de la LCSP. En
Ajuntament de Badia del Vallès
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Contracte

tot cas, pels principis d’eficiència i per a la finalitat pública i el finançament mitjançant la
subvenció expressada, la duració màxima hauria de ser a data la data definida a l’annex 4
(cronograma) del PPT, en relació al de finalització dels període de garantia del contracte
principal.
2. La vigència d'aquest contracte no podrà prorrogar-se, tret de l’ampliació que pugui donar
lloc per circumstàncies sobrevingudes i imprevisibles dels contractes d’obres principals.
3. L'execució del contracte s'iniciarà al dia següent de la seva formalització, tret que en
aquesta es disposi una altre data. El lloc d'entrega dels serveis objecte del contracte serà en
els diferents edificis d’ús residencial de Badia del Vallès recollits al PPT.
3.4 Procediment de contractació. Pel tipus de característiques, prestacions i valor estimat
del contracte, es proposa el procediment obert subjecte a regulació harmonitzada a l’empara
de l’article 159.6 de la LCSP).
3.5 Competència.
De conformitat amb la disposició addicional segona de la LCSP i les facultats delegades pel
decret d’alcaldia número 1513/2021, de 8 novembre de 2021, que va ser publicat en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 10 de novembre de 2021, l’òrgan
competent és la Junta de Govern Local.
4. RESPONSABLE TÈCNIC DEL CONTRACTE.
El responsable del contracte al que correspondrà la supervisió de l’execució, d’acord amb
allò previst a l’article 62 de la LCSP serà Daniel Serrano Serrat, l’arquitecte municipal.

Aquest plecs s’han elaborat amb les consideracions tècniques que s’indiquen per a
cadascuna de las matèries següents:
a) Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l'oferta més avantatjosa
es tindran en compte diversos criteris d'adjudicació:
a.1. Criteris ponderables mitjançant d'un judici de valor: fins un total: 40 punts.
S’avaluaran les «memòries de gestió de serveis» presentades segons els criteris i subcriteris
que a continuació s’expressen amb indicació de la puntuació màxima de cadascun:
a.1.1. Proposta de substitució d’elements d’amiant (a definir a l’apartat V de la memòria de
gestió), fins a 20 punts.
S’avaluaran els subcriteris següents:
a) La idoneïtat i solvència del model constructiu utilitzat per la substitució d'elements,
fins a 5 punts.
Es tindran en compte els criteris de solidesa, eficiència, cost-benefici, així com
l’adaptació als elements preexistents.
Ajuntament de Badia del Vallès
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5. CONSIDERACIONS SOBRE CONDICIONS TÈCNIQUES I ESPECÍFIQUES DELS
PLECS DEL CONTRACTE.
Conjuntament amb el present Informe-Memòria s'han realitzat els plecs reguladors de
condicions administratives i prescripcions tècniques que es proposen com a idonis per a la
regulació del contracte.

b) La qualitat estètica de la proposta degut a la seva correcta integració en el paisatge
urbà, fins a 5 punts.
S’atendrà especialment a la relació cromàtica i volumètrica amb el medi construït,
valorant la seva adaptació i coherència amb l’entorn.
c) La durabilitat de la solució constructiva proposada per a la coberta, fins a 4 punts.
S’avaluarà la vida útil comptada en anys del sistema constructiu proposat, tenint en
compte les característiques dels materials i sistemes d’anclatge i la seva resistència en
l’entorn on s’ubicaran.
d) La optimització del temps per a la substitució d’elements amb amiant, fins a 4 punts.
Es tindrà en compte la durada del termini d’execució de la substitució de les cobertes
del sistema constructiu proposat. Es valorarà especialment la justificació dels terminis i
la seva coherència amb la complexitat de les intervencions, els requisits de seguretat i
la capacitat de simultaneïtat.
e) La qualitat i grau de precisió de les fitxes tècniques presentades de sistema
constructiu proposat per a la substitució d’elements (solvència estructural, sistema de
muntatge, etc) així com les dels materials proposats (durabilitat, preu, prestacions,
etc), fins a 2 punts
S’avaluarà la seva aportació tècnica per a justificar les propietats del model constructiu
proposat.
a.1.2. Proposta d’organització de l’equip de treball i abast i metodologia per a l’execució de
les diferents prestacions dels serveis objecte del contracte (a definir als apartats III i IV de la
memòria), fins a 20 punts.
S’avaluaran els subcriteris següents:

b) L’òptima i coherent distribució de recursos tècnics, fins a 5 punts.
Es tindrà en compte la quantificació de visites de direcció i coordinació que es definirà
al cronograma i la seva relació amb els mitjans tècnics i materials de l’equip. També es
valorarà el grau de precisió d’aquest apartat de la memòria la capacitat de preveure i
gestionar possible imprevistos en el transcurs d’execució.
c) La metodologia de treball presentada, fins a 5 punts.
S’atendrà especialment a la solidesa del sistema metodològic, al grau de detall amb el
que s’exposa i a la seva coherència amb els mitjans tècnics i materials. També es
tindrà en compte l’estratègia i sistema de coordinació entre els diferents agents de
l’obra, la comunicació amb veïns, l’empresa contractista i l’Ajuntament de Badia del
Vallès.
d) La definició de l’organigrama de tècnics que treballaran al projecte,, fins a 5 punts.
Es considerarà la solvència tècnica que demostri l’exposició dels seus càrrecs i
funcions. Dit organigrama establirà la relació jeràrquica entre càrrecs, deixant definit de
manera clara el grau de responsabilitat de cadascun.
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a) El coneixement de l’escenari de les obres, fins a 5 punts.
S’avaluarà especialment la l’especificitat de la proposta a l’entorn concret on es
desenvoluparà el projecte, tant a nivell de paisatge i morfologia urbana com a nivell
socioeconòmic.

Amb caràcter general, es consideraran també la claredat, precisió i concreció conceptual i
expositiva; la motivació i fonamentació de les propostes; la lògica i coherència causal,
funcional i realista respecte el marc i referències dels annexos del PPT; l’absència de
teoritzacions o consideracions generalistes sense connexió clara o directa amb l’objecte i
prestacions específiques d’aquest contracte.
Per a la puntuació de cadascú dels criteris anteriors, el sistema d’avaluació serà el següent:

EXCEL·LENT:
La proposta satisfà plenament necessitats reals del contracte i
aporta avantatges i elements destacats i/o innovadors a
concretes prestacions, amb seguretat i controls de posada en
marxa i posterior prestació, i amb altres aspectes rellevants
que, en el seu conjunt, la doten d’una qualitat superior
respecte allò determinat als plecs reguladors.
NOTABLE:
La proposta satisfà molt bé les necessitats reals del contracte,
aporta avantatges importants a concretes prestacions, amb
garanties de posada en marxa i posterior prestació i altres
aspectes rellevants que, en el seu conjunt, la fan d’una
qualitat molt bona respecte allò determinat als plecs
reguladors.
BONA:
La proposta satisfà les necessitats del contracte, amb algunes
avantatges o aportacions singulars que, en termes generals,
la fan d’un compliment qualitatiu del contracte lleugerament
superior d’allò determinat als plecs reguladors.
ACCEPTABLE:
La proposta satisfà bàsicament les necessitats del contracte
sense avantatges o aportacions a les concretes prestacions,
amb normals compliments de posada en marxa i prestació i,
en general, amb una previsió d’execució del contracte des
d’allò determinat al plecs reguladors.
INSUFICIENT:
La proposta no satisfà les necessitats mínimes del contracte o
les seves prestacions; o quan les satisfà no aporta, però, cap
avantatge sobre els requeriments del plec i, en el seu conjunt,
resulta insatisfactòria o indefinida respecte a components o
prestacions del contracte o, fins i tot, la seva correcta
execució d’acord amb els plecs reguladors

Percentatge sobre
el màxim de punts

100%

75%

50%

25%

0%

En aquesta fase, no serà admesa tota oferta que no obtingui una puntuació igual o superior
a 20 punts.
a.2) Criteris quantificables automàticament, mitjançant fórmules (Total: 60 punts):
a.2.1. Oferta Econòmica, fins a un màxim de 55 punts.
S’atorgarà la màxima puntuació a la millor oferta econòmica presentada i la resta n’obtindran
la puntuació proporcional segons la fórmula següent:

Ajuntament de Badia del Vallès
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Paràmetres de puntuació

P = (0,20*55*(BNOV / BNMO)+ 0,80*55*(MO/OV)
Essent:
P: Puntuació de l’oferta que es valora
BNOV: Baixa neta de l’oferta que es valora (= Preu de licitació – Preu de l’oferta)
BNMO: Baixa neta de la millor oferta presentada (= Preu de licitació –
Preu de la millor oferta presentada)
MO: Preu de la millor oferta presentada
OV: Preu de l’oferta que es valora
a.2.2 Criteris acreditats de qualitat de l’equip tècnic, fins a un màxim de 5 punts.
Per a la validesa i avaluació de cadascú dels criteris, que a continuació s’expressen, cal que
amb la proposició s’aportin annexos els justificants o acreditacions, mitjançant certificats o
informes per entitats públiques o privades. En cas, contrari no s’avaluaran ni seran objecte
de rectificació o esmena:
a) L’experiència específica en projectes de igual o de similar naturalesa, que superi els
mínims exigits (2 punts).
P = (AEOV/ 112)*2
P: Puntuació de l’oferta que es valora
AEOV: Anys d’experiència de l’equip tècnic de l’oferta que es valora

b) Participació acreditada (mínim de 6 mesos) d’algun dels membres de l’equip en
projectes amb mediació i organització amb comunitats de propietaris o col·lectius de
veïns (1,5 punts).
c) Participació acreditada (mínim de 30 hores) en programes docents en qualitat
d’experts en la matèria (1,5 punts).
En els punts b) i c) s’utilitza un sistema de puntuació binari. Així doncs, es dona 1,5 punts en
cas de complir amb els requisits, i 0 punts en cas de no fer-ho.
Caldrà acreditar els anys d’experiència en projectes de les mateixes característiques que el
d’aquesta licitació, així com la participació d’algun dels membres de l’equip en projectes de
mediació i organització amb comunitats de propietaris o col·lectius de veïns, i/o la
participació en programes docents en qualitat d’experts en la matèria. Per a l’acreditació
només s’acceptaran documents oficials que certifiquin els valors de l’oferta presentada.
Criteris en cas d’empat de puntuació:
En cas d’igual puntuació definitiva d’una o varies empreses aquestes seran requerides
Ajuntament de Badia del Vallès
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- Total del mínim d’anys d’experiència del conjunt de l’equip destinat al projecte
(definit a la taula del punt «8.1.1 Recursos mínims» del PPT: 12 anys
- Topall de número de tècnics destinats al projecte (definits a la taula del punt «8.1.2
Recursos màxims» del PPT: 16 tècnics.
- Topall d’experiència puntuable (relacionada amb l’objecte del contracte) de cada
tècnic: 7 anys.
- Topall d’anys d’experiència puntuable del conjunt de tot l’equip (re-distribuïts de
manera solidària entre els tècnics que conformin l’equip): 112 anys.

perquè aportin la documentació corresponent als criteris de desempat establert a l’apartat
segon de l’article 147 de la LCSP.
Consideracions generals:
A la presentació de l’oferta i a tota la informació requerida, els licitadors definiran amb
claredat, concisió i detall les propostes que formulin i aportaran la documentació annexa
justificativa pertinent.
La els documents de la informació entregada, ja siguin memòries, plans o annexes seran
coherents entre ells i justificaran l’adequació de la proposta a l’objecte i a les
característiques particulars del contracte.
b) Característiques i prestacions específiques del contracte
b.1) Fases del contracte (definides a l’apartat «4. Fases, abast i contingut del contracte» dels
Plecs de prescripcions tècniques del contracte administratiu):
Aquest contracte es desenvoluparà en les dues fases següents, corresponents amb
l’adequada i successiva execució de les obres:
- Primera Fase: Obres d’encapsulament d’amiant, que comprèn la redacció del
projecte i la ulterior direcció facultativa de les obres d’encapsulament dels materials
que contenen amiant als diferents edificis d’ús residencial del municipi.
- Segona Fase: Obres de retirada d’amiant, que comprèn la redacció del projecte i la
ulterior direcció facultativa de les obres de retirada i gestió dels residus d’amiant als
diferents edificis que contenen amiant als diferents edificis d’ús residencial del
municipi.

Aquest fet és de rellevant importància i és el motiu pel que la redacció de projecte executiu
de retirada té un cost 4 vegades superior al de la seva memòria valorada.
Les observacions en la fase d’encapsulat serviran per saber el grau de deteriorament dels
elements amb amiant així com per tenir informació útil per fer alguna modificació als
sistemes constructius de substitució d’elements, en cas de que sigui necessari.
b.2) Abast i contingut (definides a l’apartat « 4. Fases, abast i contingut del contracte» dels
Plecs de prescripcions tècniques del contracte administratiu):
L’abast i contingut funcional dels serveis i prestacions a les dues fases del contractes,
s’integren pels conceptes comuns i específics següents:
b.2.1) Serveis d’assistència tècnica de redacció de projectes.
a) La redacció dels projectes executius hauran de tenir en compte la documentació i
la informació prèvia que serà facilitada per part de l’Ajuntament, tenint especial
rellevància la documentació ja aprovada pel consistori, com ara el Pla, Memòries i
Ajuntament de Badia del Vallès
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Es realitzarà el projecte de retirada a partir de les dades extretes durat la fase d’encapsulat
de l’amiant (que ja estarà executada). Caldrà tenir en compte l’estat de deteriorament real en
cada element de cada bloc així com el volum i característiques dels elements a substituir.

cronogrames (annexos 1 a 4) que integren aquest Plec.
La redacció dels projectes executius haurà de preveure que els treballs
d’encapsulament, retirada i substitució dels elements que contenen amiant als
edificis afectats, no podran superar un import màxim total de 3.315.000,00 € (iva
exclòs), tenint en compte els imports màxims següents: Un import màxim de
345.000,00 € (iva exclòs) per a les obres d’encapsulament; i un d’altre d’import
màxim de 2.950.000,00 € (iva exclòs), per a les obres de retirada i substitució dels
materials d’amiant.
L’abast d’aquesta assistència tècnica comportarà també, sense cap alteració del
preu unitari i del total del contracte, els serveis de redacció de rectificats o de
modificació dels projectes d’obres que, per imprevisibilitat o qualsevol altre causa,
siguin necessaris recavar de l’òrgan de contractació conforme allò previst a l’article
242 de la LCSP.
b) La redacció dels Plecs de clàusules administratives particulars que regularà els
procediments d’adjudicació dels contractes executius successius de les obres
d’encapsulament i de la retirada dels materials que continguin amiant de diferents
edificis d’ús residencial del municipi, d’acord amb el model de Plec tipus de
l’Ajuntament i amb el Projecte redactat i el Plec de prescripcions tècniques d’aquest.
d) L’estructura dels projectes s’ajustarà al contingut definit a l’apartat «D» del punt
«4.2.1 Serveis d’assistència tècnica de redacció de projectes» dels PPT, complint
així amb l’obligació de visat definida a l’apartat «6. Obligacions de l’adjudicatari»
dels mateixos PPT.
b.2.2) Serveis d’assistència tècnica de direcció facultativa d’obra.

a) Direcció facultativa (d’obra i execució) o del responsable del contracte, en els
termes previstos als articles 62, en relació als 237 a 246 de la LCSP.
b) Coordinació de seguretat i salut.
c) Coordinació de les actuacions de les empreses contractistes.
d) Coordinació entre els propietaris dels immobles afectats.
e) Control de qualitat (subcontracte d’empresa independent amb Pla de Treball
aprovat per l’Autoritat Laboral per fer mostreig estàtic ambiental (cota 0) a l'interior i
exterior de les galeries i altres elements considerats. L'objectiu és conèixer el nivell
de concentració de fibres a l'ambient interior i exterior). Definit a l’apartat «6.2.3
Direcció mediambiental de les obres» dels PPT. Tot i que es subcontracti aquest
servei a una empresa especialista, el seguiment i valoració de tots i cadascun dels
indicadors que cal generar per assegurar una correcta qualitat dels serveis
executats depenen de la direcció executiva.
b.3.) Complexitat de coordinació de les obres
Les obres a fer-ne la Direcció d’execució, la coordinació del Pla de seguretat i salut i el
control de qualitat tenen un volum i complexitat considerable.
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Per serveis d’assistència tècnica de direcció facultativa d’obra, i de la condició inherent
de responsable del contracte, cal entendre que integra també els serveis i prestacions
següents:

Per mostrar el volum de l’obra s’adjunten les següents taules on s’exposen la quantitat
d’operaris treballant al mateix temps:
- Taula 5. Operaris treballant al mateix temps durant l’encapsulat:

Màxim d’operaris: 48 / Mínim d’operaris: 3.

Màxim d’operaris: 68 / Mínim d’operaris: 5.
c) Determinació dels drets i obligacions, fonamentalment de les obligacions
essencials del contracte.
c.1. Obligacions en les característiques dels projectes i la seva direcció
Queden definides a l’apartat «6. Obligacions de l’adjudicatari» del Plec de prescripcions
tècniques del contracte administratiu i a la «Clàusula sisena. Requisits de capacitat, aptitud i
solvència dels licitadors» i «Clàusula divuitena. Drets i obligacions del contractista i
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- Taula 6. Operaris treballant al mateix temps durant la retirada:

condicions especials d'execució» del Plec de clàusules administratives particulars.
Als apartats i clàusules citats del diferents plecs, a part de la redacció de projecte executiu
necessari per a l’execució, la direcció facultativa integral ha de poder resoldre la complexitat
de les característiques i prestacions específiques del contracte.
Els punts més complexes i on caldrà fer un seguiment més intensiu són dos:
- La redacció del projecte executiu de retirada d’amiant tenint en compte tota la
informació arxivada i geo-referenciada que s’hagi obtingut durant l’encapsulat, així com
la seva execució.
- La definició dels sistemes constructius de substitució d’elements amb amiant, que
hauran de demostrar la seva qualitat en base a la durabilitat, el temps d’execució, la
seguretat, el preu i la qualitat estètica.
Les solucions proposades per a la substitució d’elements d’amiant hauran de fer complir les
condicions mínimes d’habitabilitat definides al Decret 141/2012, així com els criteris fixats a
la Resolució d'aprovació dels models de certificats d'aptitud, resolució denegatòria d'aptitud i
model de l'informe de verificació de conformitat a l'article 12, l'article 14 i la disposició final
quarta del Decret 67/2015, de 5 de maig en base al Reial decret llei 8/2011.
Concretament, caldrà complir amb l’»Annex 2: Condicions mínimes d’habitabilitat dels
habitatges preexistents, construïts amb anterioritat a l’11 d’agost de 1984».

Caldrà complir amb el calendari establert, sent això una obligació de caràcter essencial del
contracte. Tal com es defineix a la «Clàusula vint-i-tresena. Demora de les prestacions», el
contractista està obligat a complir el contracte dins el termini fixat per a la seva realització i
quan el contractista, per causes a ell imputables, incorri en demora respecte del compliment
del termini total de cada fase, o dels terminis d'execució parcial d’aquestes, l'Ajuntament
podrà optar indistintament per la resolució del contracte o per la imposició de les penalitats
diàries en la proporció de 3 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA exclòs.
El preu de la penalitat és acord amb el perjudici que implica un endarreriment no justificat en
el termini de la redacció de projecte executiu. Els possibles endarreriments del transcurs de
les obres per causes alienes a la mateixa, no seran imputables a la direcció facultativa. El
perjudici afegit al d’una obra genèrica és el fet de que s’intervé en habitatges on la gent i
seguirà vivint, i on la intervenció és retirar elements amb contingut d’amiant, amb tot el que
això implica.
Els projectes executius seran objecte de visat obligatori al complir amb els condicionants de
l'art. 2.2 de la LOE, degut a que es tracta d'obres que alteren la configuració arquitectònica
dels edificis, entenent que produeixen una variació essencial de la composició general
exterior i la seva volumetria, i que, per tant, necessiten un projecte arquitectònic específic.
Tal com defineix la «Redacció de la memòria valorada per la retirada de l’amiant-ciment de
Ajuntament de Badia del Vallès
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Caldrà justificar especialment el compliment de l’»Apartat 3. Construcció», on es defineix
que la construcció que conforma o afecta l’habitatge ha de «b) Evitar que traspuï humitat, c)
Ser estanca a les aigües pluvials, d) Evitar la inundació de l’habitatge». Així doncs, les
propostes de substitució d’elements de la coberta compliran amb aquestes requisits així com
amb tots els definits a al RD llei 8/2011 de la ITE (Inspecció Tècnica de l’Edifici), de manera
que al acabar les obres no es presenti cap patologia a les zones on s’ha intervingut.

les galeries, dels tubs de ventilació exteriors d’amiant-ciment i de les cobertes amb plaques
d’amiant-ciment dels blocs d'habitatges abast del Mapa de l’Amiant de Badia del Vallès»
(Annex 3), pel control de qualitat, l’equip redactor i de direcció d’obres estarà obligat a
subcontractar una empresa independent amb Pla de Treball aprovat per l’Autoritat Laboral
per fer mostreig estàtic ambiental (cota 0) a l'interior i exterior de les galeries i altres
elements considerats. L'objectiu és conèixer el nivell de concentració de fibres a l'ambient
interior i exterior).
c.2. Obligacions dels tècnics responsables.
Degut a la complexitat de l’obra, caldrà demostrar que recursos personals destinats al
projecte són suficients per a poder complir amb les característiques del contracte, tant a
nivell de titulació com d’experiència i número suficient de tècnics disponibles.
Per definir la formació dels tècnics en base a l’obra a executar, aquests plecs es basen en
l’objectiu de compliment de les funcions de direcció facultativa d’una obra definides a la Llei
38/1999, d’Ordenació de l’Edificació (LOE).
Segons l’«Article 2. Tenen la consideració d’edificació als efectes del que disposa aquesta
Llei, i requereix un projecte segons el que estableix l’article 4, les obres següents: (...)»
«b) Obres d’ampliació, modificació, reforma o rehabilitació que alterin la configuració
arquitectònica dels edificis; s’entenen com a tals les que tinguin caràcter d’intervenció total o
les parcials que produeixin una variació essencial de la composició general exterior, la
volumetria, o el conjunt del sistema estructural, o tinguin per objecte canviar els usos
característics de l’edifici».
Tal com es pot veure, al afectar a la volumetria dels edificis, els projectes a executar formen
part de l’article 2, grup b, de la Llei 38/1999, d’Ordenació de l’Edificació (LOE). Per tant, els
requisits a complir dels tècnics designats són els següents:

- Projectista, Arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer o enginyer tècnic.
- Director d’obra, Arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer o enginyer tècnic.
- Director d’execució, Arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer o enginyer tècnic.
- Coordinador de seguretat i salut, Arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer o enginyer
tècnic.
- Altres: Especialista en l’àmbit jurídic, personal administratiu, capacitat de
subcontractació d’entitats i laboratoris de control de qualitat de l’edificació i de
tractament d’amiant associat als Plans de Treball.
- Pel que fa a la l’experiència: Es considera necessari un mínim de 2 anys (durant els útils 10
anys), si bé es valorarà que sigui superior. Es segueix la recomanació dels organismes
internacionals Réseau Européen FOCUS, Association Internationale de la Sécurité Sociale
(AISS) i International Safety an Health Construction Coordinators Organitsation (ISHCCO)
d’un mínim de dos anys anys d’experiència en el desenvolupament de tasques de seguretat
i salut en el sector de la construcció. Aquest grau d’experiència es considera adequat per a
la resta de tècnics que participen a l’obra, que també hauran de tenir dos any d’experiència
en projectes d’encapsulat i retirada d’amiant. Per altre banda, es requereix que l’experiència
sigui dins el termini dels últims dos anys degut als canvis tècnics i normatiu que hi ha hagut
en aquesta matèria en aquest passat proper.
- Pel que fa al número de directors d’obra, d’execució, de medi ambient així com de
Ajuntament de Badia del Vallès
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- Pel que fa a la titulació:

coordinadors de seguretat i salut, caldrà quantificar-los a l’oferta presentada, tot exposant la
justificació de la tria en coherència a la informació de les memòries de l’annex 1 i 2 i tenint
en compte el topall definit a l’apartat «8.1. Recursos personals» dels PPT.
Es defineixen les obligacions dels tècnics en base a a Llei 38/1999, d’Ordenació de
l’Edificació (LOE).
Director d’obres:
- Resoldre les contingències que es produeixin en l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i
Assistències les instruccions necessàries per a la interpretació correcta del projecte.
- Elaborar, a requeriment del promotor o amb la seva conformitat, modificacions eventuals
del projecte, que siguin exigides per la marxa de l’obra sempre que s’adaptin a les
disposicions normatives previstes i observades en la redacció del projecte.
- Subscriure l’acta de replantejament o de començament d’obra i el certificat de final d’obra,
així com conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra
executades, amb els visats que siguin perceptius.
- Elaborar i subscriure la documentació de l’obra executada per entregar-la al promotor, amb
els visats que siguin preceptius.
- Les definides a l’article 13 de la LOE 38/1999, en els casos en què el director de l’obra i el
director de l’execució de l’obra sigui el mateix professional, si és aquesta l’opció escollida,
d'acord amb el que preveu l’apartat 2.a) de l’article 13 de la LOE 38/1999.

Coordinador de seguretat i salut:
Persona degudament qualificada i amb la titulació acadèmica i professional idònia* que
determina les condicions que ha de complir el projecte, d’acord amb les funcions que
estableix la legislació en matèria de prevenció de riscos laborals, i que és designada d’acord
amb el que estableix aquesta mateixa normativa. (Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra
pública de Catalunya)
* Llei 38/1999. Disposició addicional quarta. Coordinador de seguretat i salut. «Les
titulacions acadèmiques per exercir la funció de coordinador de seguretat i salut en obres
d’edificació, durant l’elaboració del projecte i l’execució de l’obra, són les d’arquitecte,
arquitecte tècnic, enginyer o enginyer tècnic, d’acord amb les seves competències i
especialitats.»
Les obligacions assignades queden definides pel RD 1627/1997 al CSSPr (art. 8.3) i al
CSSEx (art. 9).
Com a resum, serien:
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Director d’execució:
- Verificar la recepció a l’obra dels productes de construcció i ordenar la realització d’assajos
i proves necessàries.
- Dirigir l’execució material de l’obra comprovant els replantejaments, els materials,
l’execució i la disposició correctes dels elements constructius i de les instal·lacions, d’acord
amb el projecte i les instruccions del director de l’obra.
- Consignar en el Llibre d’Ordres i Assistències les instruccions necessàries.
- Subscriure l’acta de replantejament o de començament d’obra i el certificat final d’obra, així
com elaborar i subscriure les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra
executades.
- Col·laborar amb els restants agents en l’elaboració de la documentació de l’obra
executada, aportant els resultats del control efectuat.

En fase de projecte:
- Ser una persona física o jurídica designada per la propietat i/o pel director de l’obra per dur
a terme, durant la fase de projecte de l’obra, les tasques que s’esmenten a l’article 5 de la
Directiva 92/57/CEE.
- Analitzar els riscos dels sistemes constructius que es vagin proposant.
- Analitzar els riscos derivats de la planificació de l’obra en funció de la durada dels diferents
treballs i fases de l’obra previstes en el projecte.
- Fer propostes alternatives, si s’escau, per eliminar o disminuir aquests riscos.
- Visitar i estudiar l’emplaçament o traçat de l’obra en els seus aspectes físics,
d’accessibilitat, de l’entorn o dels serveis afectats.
- Elaborar l’Estudi de Seguretat i Salut (ESS)
- Avaluar les ofertes presentades per les empreses contractistes, en allò relacionat amb
prevenció i en seguretat i salut.
- Transmetre al CSSEx, en cas de no ser la mateixa persona, tota la informació i
documentació de la fase de projecte que li pugui ser d’utilitat.
En fase d’execució:

- Disposar de la documentació del projecte.
- Reunió de coordinació d’inici d’obra.
- Disposar del planning de l’obra elaborat per l’empresa contractista.
- Identificar les co-activitats i harmonitzar-les.
- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) presentat pel contractista i els seus annexos (que
acaben constituint el veritables PSS)
- Coordinar la prevenció en la implantació de l’obra en el seu entorn.
- Organitzar la coordinació d’activitats empresarials, peça clau per a l’efectivitat de la
prevenció a l’obra.
- Adoptar les mesures necessàries per al control d’accessos a l’obra.
Taula 7. Resum de la formació exigida a l’apartat «8.1. Recursos personals dels PPT.»
Projectista Director Director
Coordinador Especialista en Entitats i
d’obra
d’execució de seguretat l’àmbit jurídic
laboratoris de
i salut
control de
qualitat de
l’edificació i de
tractament
d’amiant
Títol
Graduat en dret Ús
de
Arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer o
o equivalent metodologia
enginyer tècnic.
d’anàlisis de les
mostres de pols
Experiènci
Mínim de 2 anys
es
realitzarà
a (anys)
mitjançant
Nº de
A definir per la proposta dels licitadors
microscòpia
tècnics
electrònica de
Coneixeme
Coneixements
transmissió
nts d’eines
acreditables
(MET).
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- Ser una persona física o jurídica designada per la propietat i/o pel director de l’obra per dur
a terme, durant la fase de projecte de l’obra, les tasques que s’esmenten a l’article 6 de la
Directiva 92/57/CEE.

GIS

c.3. Requisits i obligacions específiques de capacitat i mitjans de les empreses.
Com a requisit obligatori, serà necessari que les empreses licitadores tinguin la capacitat i
l’experiència necessària per desenvolupar, amb total garanties, la redacció de projectes
executius i el posterior seguiment de plans de treball aprovats per l’Autoritat Laboral
relacionats amb serveis d’encapsulat temporal d’amiant-ciment i de la seva retirada
mitjançant confinament.
Les empreses hauran d’acreditar, 1 contracte en l’àmbit de la redacció de projectes i un altre
en el de direcció facultativa, seguiment i control tècnic (àmbit en el qual les empreses
licitadores hauran de tenir la qualificació d’empresa RERA).
Es demana un sol contracte en els últims 3 anys degut a que la crisis de la Covid19 ha fet
que aquests darrers 3 anys s’hagi reduït el nombre de projectes i obres executades.
Com a requisits les empreses licitadores hauran d’acreditar els següents aspectes:
1. Poder disposar d’un Pla de Treball únic de caràcter general aprovat per l’Autoritat Laboral
que permeti desenvolupar els següents serveis:
a) Seguiment de Plans de Treball: confinaments dinàmics, estàtics i control de
qualitat dels processos d’execució.
b) Control de qualitat final de superfícies tractades després de treballs de retirada,
estabilització, encapsulat o confinament
c) Control Periòdic de superfícies
encapsulades o confinades

amb

amiant

tractades,

estabilitzades,

2. Disposar del mínim personal tècnic qualificat definit als apartats a l’apartat «8.1. Recursos
personals» dels PPT.
Aquests criteris s’han escollit en base a les exigències legals del projecte d’obres així com al
fet de que són intervencions en habitatges on la gent hi seguirà vivint, de manera que és
imprescindible que s’executin amb totes les garanties de seguretat. És per aquest motiu que
caldrà que l’empresa pugui analitzar i executar en base a les condicions exposades al mapa
de l’amiant (Annex 3), del tipus d’equips de mostreig a utilitzar, número i metodologia dels
controls de qualitat així com el mètode de direcció integral.
2.1. Topall de personal tècnic
Tot i que es valorarà la millora en l’augment de número de tècnics, també s’estableix un
topall degut a que, per les característiques de les obres a realitzar, un excés de tècnics seria
contraproduent, en tant que la complexa coordinació dificultaria la correcta execució de les
obres. A part, cal tenir en compte que les tasques de direcció de l’obra són personalíssimes,
de manera que tots els tècnics que iniciïn les obres n’hauran de fer el seguiment fins la seva
finalització. És per aquest motiu, que un número molt elevat de tècnics no seria realista, ja
que no hi haurà relleu entre ells, de manera que el número de tècnics proposat per l’oferta
presentada és el número de tècnics que treballaran durant tots el transcurs de l’obra sense
Ajuntament de Badia del Vallès
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d) Presa de mostres d’aire: mostreig estàtic ambiental (punt fix) TEM

cap possible substitució ni absentisme.
Topalls:
nº
2
4
4
4
2

càrrec
Projectista
Director d’obra
Director d’execució
Coordinador de seguretat i salut
Especialista en l’àmbit jurídic

3. Disposar dels recursos materials definits a l’apartat «8.2. Recursos materials» dels PPT
d’aquest procés de contractació. Aquests recursos materials són imprescindibles per a poder
dirigir l’execució de les obres complint amb els requisits dels Annexes 1-3 d’aquest procés
de contractació així com amb l’obligació de crear un document de georeferenciació de la
informació recopilada a temps real.
4. Disposar dels recursos organitzatius definits a l’apartat «8.3. Recursos organitzatius» dels
PPT d’aquest procés de contractació. Al ser un contracte de serveis tècnics molt específic,
és fonamental que l’empresa demostri tenir un equip ben organitzat i estructurat amb tècnics
competents que compleixin amb totes les obligacions requerides per aquests plecs. Al ser
molt important el compliment dels terminis degut a la durada de la subvenció amb la que es
desenvoluparà la retirada, també serà obligatòria la capacitat de realitzar i modificar, en cas
de que hi hagi imprevistos, un cronograma que estructuri les diferents fases de treball dels
integrants de l’equip tècnic durant el transcurs de l’obra.

És imprescindible que les propostes presentades siguin coherents amb els estudis previs
realitzats. Així doncs, els dos projectes executius a redactar hauran d’agafar de base les
memòries valorades d’encapsulat i retirada de l’amiant, així com el mapa de l’amiant aprovat
al Ple municipal a la sessió del 27 d’Octubre de 2021.
e) Presentació d’ofertes
El licitador haurà de presentar, tal i com s’estableix a la clàusula vuitena i annex 1 del PCAP
i a la prescripció «12» dels PPT, una memòria de gestió amb el programa de
desenvolupament i prestació dels serveis amb l’estructura i contingut derivat d’allò establert
a la clàusula vuitena del PCAP.
I. Presentació de l’empresa ( antecedents, treballs relacionats, etc.)
II. Definició dels mitjans personals i materials
III. L’organització de l’equip de treball i abast i metodologia
IV. El cronograma del contracte (d’acord amb l’annex 4),
V. Proposta motivada amb definició gràfica i pressuposts de les solucions
constructives previstes a la clàusula 4.1 apartat final dels PPT
A cadascú dels apartats de la memòria, els licitadors definiran amb claredat, concisió i detall
Ajuntament de Badia del Vallès
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d) Coherència amb els estudis previs definits als Annexos del Plec de prescripcions
tècniques

les propostes que formulin i aportaran la documentació annexa justificativa pertinent.
Aquesta memòria no podrà tenir una extensió superior a 50 pàgines DIN A4, és a dir, 25 fulls
a doble cara i haurà de presentar-se també en suport informàtic en arxius en format obert
Word per als textos i Excel per a les taules. La informació de justificació del contingut de la
memòria es podran presentar com a annexes de la mateixa, sense computar en el límit de
pàgines.
Els annexes serviran per a justificar la memòria presentada així com justificar la seva
viabilitat tècnica i organitzativa.
Badia del Vallès, document signat electrònicament.
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Daniel Serrano Serrat, l’arquitecte municipal

