INFORME DE VALORACIÓ DELS CRITERIS SUBJECTIUS
Concurs de projectes residencia i centre de dia a Molins de Rei.
Valoració de la proposta arquitectònica

Proposta arquitectònica

1

Qualitat arquitectònica de la proposta pel que fa la disseny
formal i compositiu de l'edifici. Qualitat i accessibilitat dels
espais.

1.a

Puntuació
màxima

18
LEMA

1 Jardí

Forma molt compacte, la distribució interior recorda un model
hospitalari. Quasi la meitat de les habitacions queden orientades
al nord i al limit de la parcel.la. Es valora de forma positiva el
disseny de la finestra. No desenvolupa l'espai lliure de la
parcel.la.

9,60

2 Com a casa ( @ gmail)

Edifici compacte, en forma de U. Totes les habitacions orientades
a est / oest. Jardi ben definit i amb bona orientació, no aprofita la
resta d'espai lliure.

10,90

3 OM

Es interessant la planta quadrada al voltant d'un pati central.
Espais comuns amb diferents qualitats, vistes i orientacions
diferents, bona solució l'anomenada "Terrassa d'hivern". L'espai
exterior ve condicionat per la conservació de l'arbre existent,
aspecte que tot i no demanar-se es valora positivament.

11,90

4 Com a casa

La forma i l'implantació és aliena a l'entorn, els espais exteriors
queden molt fragmenats i no es delimiten clarament els espais
dels usuaris amb els espais de vehicles. Es valora de forma
positiva l'orientació de les habitacions a est / oest.

5 Flexo

La seva implantació permet alliberar espai per un ampli jardí, ben
definit i amb bona orientació. Proposa la connexió amb la zona
de la riera i aprofita de forma molt correcte la resta de zona lliure.
Les zones comuns estan ben organitzades, presenten un pati
interior que aporta qualitat a l'espai tot i que hi han dubtes sobre
la vegetació que contè.

9,10

13,75

Adaptació de la proposta al programa i criteris funcionals
establerts als plecs.

1.b

18
LEMA

1 Jardí

Proposa una única unitat de convivencia per planta, una unica
sala-menjador i una única terrassa. El Centre de Dia està separat
de l’Aula de Manualitats i de Fisioteràpia (tot i que és
solventable). La comunicació peatonal amb l'aparcament es
considera ben resolta. El recorregut cuina usuaris es considera
ben resolt.

9,20

2 Com a casa ( @ gmail)

Tot i que es pot subdividir es proposa un únic espai estar
menjador, l'ubicació del control i els ascensor dificulta una divisió
correcte. Una única terrassa. Planteja dues unitats de
convivencia per planta (15 i 19 habitacions). La comunicació amb
l'aparcament és exterior. La disposició en U allarga els reorreguts
interiors. El recorregut cuina usuaris es considera ben resolt.

11,90

3 OM

Proposa dues unitats de convivencia per planta,
descompensades pel que fa a nombre d'habitacions (20 i 14) i
orientacio i tamany de les zones comunitaries. La comunicació
amb l'aparcament és facilment millorable. La ubiació del centre
de dia es correcte.

12,00

4 Com a casa

Proposa fins a 4 unitats de convivencia agrupades al voltant de
dues zones comunes amb terrassa propia, el control al centre de
la planta funciona molt bé. Els recorreguts interiors es consideren
ben resolts. La comunicació amb l'aparcament és exterior, l'acces
rodat s'ubica a via pública.

11,65

5 Flexo

Proposa dues unitats de convivència ben definides i
compensades (18+16) control doble al centre i espais comuns i
terrasses ben dimensionats i ampliables. El centre de dia està
ben ubicat i es pot agregar a les sales de fisioteràpia i
manualitats. La zona de serveis és fàcilment ampliable. Els
recorreguts interiors es consideren ben resolts. La comunicació
amb l'aparcament es exterior però millorable, proposa una
connexió directe a nivell de soterrani.

14,85

1.c

Relació del nou edifici amb l'entorn urbà i la riera.

8
LEMA

1 Jardí

Proposa únic jardi a sud, darrera del CAP. que en el cas de
futures ampliacions es perdia l’espai mes a llevant, però encara
quedaria un espai important davant l’edifici. La situació d'aquest
jardí limita les visulas del usuaris. No interaccióna amb l'entorn, la
resta d'espai lliure no s'aprofita. No planteja conexions amb la
zona de a riera.

5,15

2 Com a casa ( @ gmail)

Disposa d’un jardí principal a sud que en el cas de futures
ampliacions quedaria tancat a sud, reduint-se l’espai i quedant
mes com un pati d’accés. L'accés al jardí no es possible des de
espais de circulació interiors. Desaprofita l'espai d'entrada entre
l'escola i el Cap.

5,65

3 OM

Es crea un ampli jardí a nord-est on es conserva l'Om existent.
També es crea un estret jardí a sud a la zona d'accès, lluny del
control, no queda clar com es delimita de l'accès rodat. El jardí
resultant del pati interior no es prou gran per a que pugui ser
assolellat. No planteja conexions amb la riera.

5,60

4 Com a casa

L’edifici crea diversos jardins orientats principalment a nord,
l'orientat a sud és on es proposa l'ampliació de la cuina. El jardí
que queda a sud és allargat al costat del CAP i allunyat del
control i sense delimitar de forma clara. Proposa l'accès rodat a
l'aparcament soterrani a via pública.

4,05

5 Flexo

Proposa un ampli jardí a sud, amb accés des de el centre de dia,
aula de manualitats, sala de rahabilitació i la zona d'entrada. Un
jardí al nord es planteja com espai per a futures ampliacions.
Permeable amb l'espai de la riera en planta baixa. Proposa
espais buits entre el Cap i l'escola La Sinia. Resolt de forma
correcte la zona d'accés combinant zones d'estada amb les
zones pel transit rodat.

6,10

Simplicitat i racionalització de la solució estructural de la
proposta en quant a materials sistemes i solucions
constructives que permetin reduir els terminis de
construcció i els costos de manteniment.

1.d

9
LEMA
1 Jardí

Sistema convencional, la forma ajuda. L'avant projecte ha tingut
en compte l'estructura.

6,50

2 Com a casa ( @ gmail)

Construcció industrialitzada i grans llums. Implica rigidesa.

6,15

3 OM

Estructura molt ordenada, permet diferents opcions. L'avant
projecte ha tingut en compte l'estructura.

6,90

4 Com a casa

Sistema convencional. La forma complica la racionalització de
l'estructura. L'avantprojecte no grafia l'estructura.

4,85

5 Flexo

Sistema convencional, la forma ajuda. L'avant projecte ha tingut
en compte l'estructura. Façana per mòduls possible prefabricació.

6,60

Estratègies i solucions per a un consum energètic mínim,
viable tècnicament i ajustat al pressupost

1.e.1

Integració dels sistemes actius i passius d'estalvi energètic a la
composició i disseny de l'edifici

4,5

LEMA

2 Com a casa ( @ gmail)
3 OM
4 Com a casa

Forma molt compacte, proporció buit ple.Obertures generoses a
les habitacions.
Forma compacte. Pati que afavoreix les zones comuns.
Obertures reduïdes.
Forma molt compacte, pati central, ventilacions creuades.
Forma oberta, molta superficie de façana.

5 Flexo

Forma oberta, patis a zones comuns. Elements fixes de control
solar. Proposa terra radiant fred i calor a les habitacions.

1 Jardí

3,35
3,85
3,60
3,10

3,75

Estratègies i solucions per a un consum energètic mínim,
viable tècnicament i ajustat al pressupost

1.e.2

Solucions constructives pel conjunt de l'edifici que permetin la
màxima sostenibilitat i eficiència energètica.

4,5

LEMA

1 Jardí

Iluminació natural i proteccions solars, en funció de l'orientació.
Utilització de materials i elements per millorar la transmitància
tèrmica de l'edifici. Persianes motoritzades.

3,20

2 Com a casa ( @ gmail)

Iluminació natural i proteccions solars, en funció de l'orientació.
Utilització de materials i elements per millorar la transmitància
tèrmica de l'edifici. Incorpora conceptes edifici nZEB.

3,90

3 OM

Iluminació natural i proteccions solars, en funció de l'orientació.
Utilització de materials i elements per millorar la transmitància
tèrmica de l'edifici.

3,60

4 Com a casa

Iluminació natural i proteccions solars, en funció de l'orientació.
Utilització de materials i elements per millorar la transmitància
tèrmica de l'edifici.

3,60

5 Flexo

Iluminació natural i proteccions solars, en funció de l'orientació.
Utilització de materials i elements per millorar la transmitància
tèrmica de l'edifici. Incorpora conceptes edifici nZEB.

3,90

Sistemes d'aprofitament d'energies renovables o alternatives
com a fonts d'energia de les instalꞏlacions de l'edifici

1.f

4
LEMA

1 Jardí

No contempla BIOMASSA premissa del projecte. Instal.lació de
plaques fotovoltaiques (normatiu).

1,85

2 Com a casa ( @ gmail)

Instal.lacio de plaques fotovoltaiques (normatiu). Sistema de
control. Reaprofitament d'aigües pluvials i grises.

3,75

4 Com a casa

Instal.lacio de plaques fotovoltaiques (normatiu). Sistema de
gestió energètica.Reaprofitament d'aigües pluvials.
Instal.lacio de plaques fotovoltaiques (normatiu). Sistema de
control de iluminació.

5 Flexo

Instal.lacio de plaques fotovoltaiques (normatiu). Reaprofitament
d'aigües pluvials. Proposa terra radiant a habitacions.

3 OM

3,60
3,15

3,50

Estrategia i solucions per assolir un menor cost de
manteniment.

1.g

4
LEMA

1 Jardí

Solucions convencionals i generalitats. Passos d'instal.lacions
registrables, sales tècniques.

3,00

2 Com a casa ( @ gmail)

Aspectes generals, fàcil accès a instal.lacions.

2,75

3 OM

Generalitats, explicació concreta. Sistema de telegestió.
Aspectes generals, fàcil accès a instal.lacions. Ofereix un manual
simplificat de l'edifici.
Explicació generica, instal.lacions registrables. Control centralitzat
de la gestió d'instal.lacions.

3,15

4 Com a casa
5 Flexo

TOTAL

2,50
2,60

TOTAL 3.1.1 PROPOSTA ARQUITECTÒNICA

70
LEMA
1
2
3
4
5

Jardí
Com a casa ( @ gmail)
OM
Com a casa
Flexo

41,85
48,85
50,35
42,00
55,05

Concurs de projectes residencia i centre de dia a Molins de Rei.
Valoració de les propostes organitzatives i de treball.

Proposta organitzativa.

2a

Programa proposat i flexibilitat per a la seva aplicació.
1
2
3
4

LEMA
Jardí
Com a casa ( @ gmail)
OM
Com a casa

5 Flexo

Puntuació
màxima

1

Organigrama complert / DAFO correcte.
Organigrama correcte/ No hi ha DAFO.
Organigrama correcte/ DAFO incomplert.
No hi ha organigrama / DAFO poc desenvolupat

0,70
0,85
0,80
0,40

Organigrama correcte / No hi ha DAFO. Incorpora departament de comunicació,
Arquitecte edificació sostenible i Responsable Bim de …, control Q. intern

0,90

Experiència del personal assignat a l'execució del contracte.

1

LEMA
1 Jardí

Experiencia Autor 54 / coordinador 15. Equip molt ampli amb totes les
especialitats contemplades. BIM transversal

0,75

2 Com a casa ( @ gmail)

Experiencia autor 50 i 35/ coordinador 17. Equip correcte. No hi ha BIM
transversal

0,70

3 OM

Experiecia autors (3) 29 de mitjana. Equip ampli.

0,70

4 Com a casa

Estructura organitzativa al DAFO, equip molt reduït. No concreta col.laboradors.

0,35

5 Flexo

Experiencia autor 25/ Responsable projecte 20. Equip correcte. BIM transversal.
Incorpora la figura del departament de comunicació.

0,75

Proposta de planificació del servei.

0,5

LEMA
1 Jardí
2 Com a casa ( @ gmail)
3 OM

Sistema integrat de gestió en base a ISO 9001/14001/45001
Parla de metodologia de gestió. ISO 9001
No parla de ISO.

0,40
0,40
0,25

4 Com a casa
5 Flexo

No especifica
Parla d'un control de qualitat intern. No ISO

0,20
0,35

Estructura organitzativa del servei

0,5

LEMA

1 Jardí

Àrea d'arquitectura, d'estructures, d'arquitectura tècnica i d'enginyeria, BIM a
cada departament, no inclou control de Q ni dep. de comunicacions.
Organigrames a cada fase del projecte.

0,35

2 Com a casa ( @ gmail)

Àrea d'arquitectura, d'estructures, d'arquitectura tècnica i d'ingenyeria.
Organigrames a cada fase del projecte

0,35

3 OM

No hi ha organigrama especific per cada fase del projecte, pero detalla les feines
al organigrama inicial. Inclou procès d'autocontrol.

0,35

4 Com a casa

Arquitecte + BIM manager + Delineant (No incorpora enginyers)

0,20

5 Flexo

Àrea d'arquitectura, d'estructures, d'arquitectura tècnica i d'ingenyeria, BIM a
cada departament. Organigrames a cada fase del projecte. Afegeix quadre de
planificació de tasques per percentatge i intervinent.

0,40

Recursos tècnics
1
2
3
4
5

LEMA
Jardí
Com a casa ( @ gmail)
OM
Com a casa
Flexo

Complert tant en programari com equipament informatic.
Plataforma web de treball colꞏlaboratiu BIM .
BIM seguint els paràmetres establerts al BEP.
BIM aplicat al projecte, obra i gestió.
BIM a cada departament. Incorpora llistat d'equips

0,5
0,40
0,35
0,30
0,30
0,45

Capacitat de comunicació de les propostes tecnològiques proposades

0,5

LEMA
1
2
3
4

Jardí
Com a casa ( @ gmail)
OM
Com a casa

5 Flexo

Molt complert diverses aplicacions tecnologiques: Asana, Zapier, Bim.Collab,
Slak…
Plataforma web de treball colꞏlaboratiu BIM.
Nomes parla de plataforma virtual i plataforma coordinació.
Aplicació tecnologia BIM.

0,40
0,40
0,35
0,30

Disposen de impresores 3D i les utilitzarà en aquest projecte per a modelitzar la
volumetria i confirmar-ne els aspectes generals i de detall mentre s'avança en la
redacció dels documents tècnics. Aplicació BIM.

0,35

SUMATORI PROPOSTA ORGANITZATIVA.

4
LEMA
1
2
3
4
5

Jardí
Com a casa ( @ gmail)
OM
Com a casa
Flexo

3,00
3,05
2,75
1,75
3,20

Programa de treball

2b

Es valorarà el programa en diagrama de Gantt dels treballs i calendari per
percentatges (sense dates) per a la redacció del Projecte Bàsic, el Projecte
Executiu i la Direcció d’Obra que asseguri la seva execució en els terminis totals
i parcials. En aquest programa de treballs s’hauran de respectar els terminis
parcials i total previstos en el Programa de treballs que s’adjunta com a annex
C. S’adjuntarà una planificació, amb expressió de les diferents activitats a
desenvolupar, dels tècnics proposats per cadascuna d’elles i de la seva
dedicació i termini proposats. En cas que la planificació inclogui informació
relativa al cost del contracte, caldrà indicar-ho en percentatges.
Qualitat de la visibilització de les diferents fases de l’obra.

4
0,5

LEMA

1
2
3
4

Jardí
Com a casa ( @ gmail)
OM
Com a casa

5 Flexo

Es visibilitzen les diferents fases del projecte: Detalla els treballs a realitzar en
cadascuna de les fases de l'avant-projecte, projecte bàsic, projecte executiu
amb la participació que hi tindrà els tècnics responsables.
Es visibilitzen les diferents fases del projecte
Es visibilitzen les diferents fases del projecte
Es visibilitzen les diferents fases del projecte

0,40
0,30
0,35
0,30

Es visibilitzen les diferents fases del projecte: Detalla els treballs a realitzar en
cadascuna de les fases de l'avant-projecte, projecte bàsic, projecte executiu
amb la participació que hi tindrà els tècnics responsables amb detall.

0,50

Qualitat i dimensionament dels equips informàtics que donin suport a les
aplicacions tecnològiques.

0,5

LEMA
Complert, fa una relació exhaustiva, força completa del harward, softward i
equips de impresió assignats al projecte.

1 Jardí

4 Com a casa

Els equips informàtics que es destinaran pel projecte seran els adequats.
Complert, fa una relació força completa del harward, softward i equips de
impresió assignats al projecte.
Ens comunica que els seus equips informàtics estan preparats per treballar en
l’última tecnologia, sense entrar en detall.

5 Flexo

Complert, fa una relació exhaustiva, detallada i completa del harward, softward i
equips de impresió assignats al projecte.

2 Com a casa ( @ gmail)
3 OM

Qualitat de la formació en línia per a persones.

0,40
0,30
0,35
0,15
0,40

0,5

LEMA
1 Jardí

Té implementat un PLA DE FORMACIÓ anual en base de les seves
capacitacions

0,40

2 Com a casa ( @ gmail)

"Tindran una formació adequada per cadascuna de les tasques que han de
desenvolupar"

4 Com a casa

No determina prou clàrament: "caldrà definir funcionalitats"
Preveu la formació en línia per a persones: Es promourà la formació en línia dels
tècnics. Constantment apareixen noves eines de treball en projectes i direccions
de les obres

5 Flexo

Preveu la formació en línia per a persones: "es compromet a oferir sessions de
formació continuada en línia per a tots els agents que participin en el projecte"

3 OM

0,30
0,25

0,35

0,40

1

Mecanismes de coordinació i seguiment.
LEMA
1 Jardí

Check-list d'autocontrol, usos BIM,…registre de control de documents,

0,75

2 Com a casa ( @ gmail)
3 OM

Proposa un calendari de reunions de coordinació i seguiment que permeti per
una banda garantir la coherència de les propostes i d’altra, veure l’avenç i en
cas que sigui necessari prendre les mesures correctores adients definint
tasques
Usos BIM… sense detallar, preveu departament d'autocontrol
Preveu periòdiques actualitzacions setmanals dels indicadors de l'obra en el
compliment de calendari, qualitat i pressupost
Usos BIM amb fitxers oberts IPC controlats amb el document BEP

0,85
0,45

4 Com a casa
5 Flexo

0,60
0,70

1

Definició dels mecanismes de coordinació i seguiment del projecte.
LEMA
Control i seguiment de l'obra amb BIM com a suport

1 Jardí

2 Com a casa ( @ gmail)
3 OM
4 Com a casa
5 Flexo

Utilitzarà com a mecanisme per a la coordinació i seguiment del projecte la
plataforma web de treball colꞏlaboratiu BIM, on es farà el seguiment del projecte
per controlar l’avenç.
Usos BIM… sense detallar, preveu departament d'autocontrol
En cada fase del projecte es faran avaluacions periòdiques en extenció *.ifc
interconnectats a plataformes
Controlar l’avenç, la documentació, hipòtesis de disseny, terminis i costos,
durant la redacció del projecte i execució de l'obra

Sistema de rendició de comptes dels indicadors proposats pel licitador.

0,65

0,85
0,40
0,65
0,80

0,5

LEMA
Deixant constància en diferents fitxes de seguiment

1 Jardí

2 Com a casa ( @ gmail)
3 OM
4 Com a casa
5 Flexo

Per deixar constància del seguiment del projecte per controlar l’avenç, crearà la
documentació, hipòtesis de disseny, terminis i costos, durant la redacció del
projecte i l’execució de l’obra.
No es detalla clarament
Preveu periòdiques actualitzacions setmanals dels indicadors de l'obra en el
compliment de calendari, qualitat i pressupost
BIM per a lliurament de TCQ…manca complementar la informació, no es clara la
rendició de comptes

0,40

0,50
0,25
0,35
0,40
puntuació

SUMATORI PROGRAMA DE TREBALL.

màxima

4
LEMA
1
2
3
4
5

Jardí
Com a casa ( @ gmail)
OM
Com a casa
Flexo

3,00
3,10
2,05
2,40
3,20

2c

Altres
Qualssevol dades o informes que s’estimin d’interès per a una adequada
apreciació de la proposta.

2

Pla de divulgació del projecte.

1

LEMA
1 Jardí

Proposen un pla ampli i benestructurat. Web, bustia de sugeriments, xarxes
socials ...

0,75

2
3
4
5

Com a casa ( @ gmail)
OM
Com a casa
Flexo

Pla de divulgació amb diferents formats de comunicació. Incorpora difusió
especializada.
Pla elaborat proposen un arquitecte responsable.
Poc elaborat, general
Ofereix departament de comunicació, manca concretar accions.

Sistema d’avaluació de resultats o altri.

0,75
0,75
0,60
0,70

1

LEMA
1 Jardí

2 Com a casa ( @ gmail)
3 OM

Proposen un sistema de control complex amb indicadors de control. Generica.
Extensa explicació generica d'una Metodologia de gestió. Direcció de les obres
es desenvolupa a partir del MANUAL DE QUALITAT que l’equip redactor té com
a Sistema de Qualitat.
Enumera tasques i indicadors a controlar. Generic.
Auditoria a carrec de la constructora, factible durant l'obra NO durant la redacció
del projecte.
BIM per a lliurament de TCQ…manca complementar la informació, no es clara la
rendició de comptes

4 Com a casa
5 Flexo

0,65

0,70
0,60

0,40
0,60

TOTAL Qualsevol dades o informes que s’estimin d’interès per a una
adequada apreciació de la proposta.

TOTAL

2
Ref. LEMA
1 Jardí
2 Com a casa ( @ gmail)
3 OM
4 Com a casa
5 Flexo

1,40
1,45
1,35
1,00
1,30

TOTAL 3.1.2 PROPOSTA ORGANITZATIVA I DE TREBALL.

10
LEMA
1 Jardí

7,40

2 Com a casa ( @ gmail)

7,60

3 OM

6,15

4 Com a casa

5,15

5 Flexo

7,70
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