INFORME JUSTIFICATIU DE NECESSITAT I IDONEITAT

Assumpte:
Sol·licitud d’obertura d’expedient per la realització dels “Contractes per a la redacció dels Estudis de
paisatge urbà (EPU) de les 4 Unitats de Paisatge Urbà: Poble-sec, Barceloneta, nucli antic de Sarrià i
els turons de la Rovira, el Carmel i la Creueta del Coll”, per un import total de 145.200 € IVA inclòs.
D’acord amb l’art. 17 de la LCSP, el present contracte es qualifica com a Contracte de Serveis.
El procediment d’adjudicació és el procediment obert simplificat previst als apartats 1 a 5 de l’article 159
LCSP.
Cada un dels estudis constituirà un lot, amb els següents imports de licitació:
- Lot nº1: EPU Poble-sec. 35.090,00€ (IVA inclòs)
- Lot nº2: EPU Barceloneta. 37.510,00 € (IVA inclòs)
-

Lot nº3: EPU Nucli antic de Sarrià. 32.670,00 € (IVA inclòs)

-

Lot nº4: EPU els turons de la Rovira, el Carmel i la Creueta del Coll. 39.930,00€ (IVA inclòs)

D’acord amb l’article 99.4 a) LCSP, una mateix empresa pot licitar a tots els lots.
En el cas de les UTEs i per comprovar la limitació establerta respecte els lots, es tindrà en compte com a
empresa licitadora a cada un dels components de la UTE de forma individualitzada.
Segons l’article 99.5 LCSP, una empresa licitadora podrà presentar oferta en més d’un lot. Tanmateix, no
s’adjudicarà més d’un lot a la mateixa empresa, a menys que aplicar aquest punt obligués a deixar un lot
desert, en aquest cas, sí que es podrà adjudicar més d’un lot a una empresa.
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Pressupost de Licitació:
El pressupost total de licitació, que determina la competència de l’òrgan de contractació, és el de 145.200
euros, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 120.000 euros, pressupost net, i 25.200 euros en
concepte d'Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21 %. El treball s’iniciarà en 2021 i es finalitzarà en el
mateix any. Atesa la naturalesa del contracte no es fixa un termini de garantia.
El pressupost net es desglossa de la manera següent:
Costos directes
Costos salarials EPU Poble-sec.

Import €

24.369,75 €
26.050,42 €
22.689,08 €

Costos salarials EPU Barceloneta
Costos salarials EPU Nucli antic de Sarrià
Costos salarials EPU Els turons de la Rovira, el Carmel i la
Creueta del Coll
TOTAL

27.731,09 €

Costos indirectes
13 % Despeses generals

Import €
13.109,24 €.
Suma costos indirectes:
13.109,24 €

TOTAL
Benefici industrial
6% benefici industrial

Suma costos directes:
100.840,34 €

6.050,42 €

TOTAL DE COSTOS (directes + indirectes + Benefici
industrial):

120.000€

Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de tots els costos derivats de l’execució de
l’objecte del contracte i anirà amb càrrec al / als pressupost/os i la/es partida/es pressupostàries següent/s:
lot

Any

C Econ

C Funci COrgànic Import net

%IVA import IVA

Import Total

1: EPU Poble-sec.

2021

22706

15221

0100

29.000,00 €

21%

6.090,00 €

35.090,00€

2021

22706

15221

0100

31.000,00 €

21%

6.510,00 €

37.510,00 €

2021

22706

15221

0100

27.000,00 €

21%

5.670,00 €

32.670,00 €

2021 22706

15221

0100

33.000,00 €

21%

6.930,00€

39.930,00€

25.200,00 €

145.200,00 €

2- EPU
Barceloneta
3- EPU Nucli antic
de Sarrià
4- EPU Els turons
de la Rovira, el
Carmel i la
Creueta del Coll

Total 2021

120.000,00 €
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Objectiu:
El present Plec de Prescripcions Tècniques té com a finalitat la redacció dels Estudis de Paisatge urbà
(EPU) dels àmbits de: Poble-sec, Barceloneta, nucli antic de Sarrià i els turons de la Rovira, el Carmel i la
Creueta del Coll, definits gràficament a l’annex I. A més de l’àmbit d’estudi, es defineix un àmbit de
referència per tal que s’abordi l’anàlisi en un context més ampli per a certes variables.

Interès Municipal:
L’Institut Municipal del Paisatge Urbà té com a principal funció, la protecció, millora i difusió del paisatge urbà
de la Ciutat de Barcelona. Per això l’Institut treballa en diferents línies d’actuació amb la finalitat de mantenir
i millorar els valors paisatgístics que conformen la imatge de Barcelona i vetllar per l'ús ordenat i racional del
paisatge urbà.
Els Estudis de Paisatge ens aporten un coneixement profund sobre les diferents paisatges de la ciutat. Així
es converteixen en un instrument decisiu alhora de marcar les estratègies adequades per conservar els trets
més característics de cada indret. Poder disposar d’aquest coneixement és essencial per conservar la
identitat de cada lloc de la ciutat.
Des del 2017 s’han anat elaborant Estudis de Paisatge en altres àmbits de la ciutat els quals han servit per
reflexionar sobre les diferents maneres d’actuar en els territoris estudiats. Aquests nous Estudis de Paisatge
proposats, Poble-sec, Barceloneta, nucli antic de Sarrià i els turons de la Rovira, el Carmel i la Creueta del
Coll, enriquiran el coneixement que té l’ajuntament sobre el paisatge urbà de la ciutat i contribuiran a
completar el futur Catàleg de Paisatge de la ciutat de Barcelona.

Inexistència de mitjans propis:
Donada la inexistència de mitjans propis per dur a terme les tasques detallades, es proposa realitzar aquest
expedient de contractació.

Termini d’execució:
La durada del contracte serà d’9 mesos per a cada Estudi de Paisatge. Aquest termini es desglossarà en
dues fases: una primera fase per a la redacció de l’EPU, i una segona fase en que es convocaran sessions,
internes i externes, de difusió de les conclusions del treball. La fase de redacció serà de 8 mesos. Les
sessions explicatives posteriors es convocaran dins d’un termini d’1 mes a partir del lliurament dels EPUs.

Criteris de valoració de les ofertes:
1. Criteris de valoració objectius
a. La ponderació màxima de criteri d’adjudicació del preu oferta, és de 25 punts.
La puntuació que s’atorga pel preu no supera el 35% de la puntuació total d’acord amb la previsió
del Decret d’Alcaldia de 24 d’abril de 2017 de contractació publica sostenible i la Instrucció de
l’Ajuntament de Barcelona de 8 de març de 2018, d’aplicació de la LCSP, publicada a la Gaseta del
dia 9.
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La puntuació es calcularà d’acord amb la següent fórmula polinòmica:
(

)
b. Experiència en la redacció d’Estudis de Paisatge, fins a 25 punts
Caldrà acreditar l’experiència amb certificats de bona execució
i. Estudis de Paisatge urbà redactats i finalitzats 6 punts per cada un dels estudis
ii. Estudis de Paisatge d’àmbit territorial redactats i finalitzats (inclou la redacció de
cartes de paisatge), 3 punt per cada un des estudis (queden exclosos d’aquest
apartat els Estudis d’impacte i integració paisatgística previstos a la legislació
urbanística vigent. En cas que se n’aportin, es valoraran dins l’apartat següent)
En tots els casos, per tal de justificar els treballs realitzats caldrà presentar un certificat de
bona execució del treball que s’al·legui.
Es consideraran les autories o coautories principals, quedant exclosos col·laboradors,
supervisors, o altres formes d’autoria que no siguin l’adjudicatari directe de l’encàrrec.

c. Puntuació específica per a cada un dels lots, fins a 30 punts:
- Poble-sec, Barceloneta i nucli antic de Sarrià:
o Incorporació de professionals especialistes que millorin el mestratge tècnic sobre l’àmbit,
màxim 14 punts:
 Professionals especialistes en paisatge. Doctorats en la matèria (4 punts)
 Professionals especialistes en patrimoni. S’acceptaran mestratges (3 punts),
postgraus (2 punt) i/o doctorats en la matèria (4 punts)
 Professionals especialistes en urbanisme. S’acceptaran mestratges (3 punts),
postgraus (2 punt) i/o doctorats en la matèria (4 punts)
 Historiadors (amb titulació universitària) 3 punts
 Professionals especialistes en l’àmbit social: sociòlegs, politòlegs, geògrafs,
antropòlegs (amb titulació universitària): 3 punts
Cada un dels punts anteriors podrà puntuar només una vegada: cas d’existir més d’un
professional a l’equip que tingui la titulació requerida, es puntuarà un sol cop. En el cas que
un mateix professional disposi de titulacions recollides en dos apartats diferents, podrà
puntuar en cada un dels apartats.
Pel que fa als doctorats només puntuaran les autories principals.
o

Experiència en àmbits que són d’aplicació específicament en aquest àmbit, màxim 16 punts
 Plans directors de patrimoni (2 punts per cada estudi)
 Estudis històrics, patrimonials o urbanístics específics de l’àmbit específic del lot on
es concursi (Poble-sec, Barceloneta o nucli antic de Sarrià alternativament) (3 punts
per cada estudi)
 Estudis o experiència acreditada en processos participatius dins l’àmbit de
l’urbanisme, patrimoni i/o paisatge (1 punts per cada estudi).
 Estudis d’impacte i integració paisatgística previstos a la legislació urbanística vigent
que afectin més de 0,5 ha, (1 punt)
En tots els casos, per tal de justificar els treballs realitzats caldrà presentar un certificat de
bona execució del treball que s’al·legui.
En el cas que un treball pugui ser considerat en diverses categories, es puntuarà una sola
vegada dins la categoria que atorgui la puntuació més alta.
Es consideraran les autories o coautories principals, quedant exclosos col·laboradors,
supervisors, o altres formes d’autoria que no siguin l’adjudicatari directe de l’encàrrec.
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- Els turons de la Rovira, el Carmel i la Creueta del Coll:
o

Incorporació de professionals específics que millorin el mestratge tècnic sobre l’àmbit,
màxim 14 punts:
 Professionals especialistes en patrimoni. S’acceptaran mestratges (3 punts),
postgraus (2 punt) i/o doctorats en la matèria (4 punts)
 Professionals especialistes en el camp de les ciències ambientals, biologia,
ecologia, enginyeria agrònoma, forestal o altres enginyeries relacionades amb el
medi (amb titulació universitàries) (4 punts)
 Professionals especialistes en urbanisme. S’acceptaran mestratges (3 punts),
postgraus (2 punt) i/o doctorats en la matèria (4 punts)
 Historiadors (amb titulació universitària) 3 punts
 Professionals especialistes en l’àmbit social: sociòlegs, politòlegs, geògrafs,
antropòlegs (amb titulació universitària): 3 punts
Cada un dels punts anteriors podrà puntuar només una vegada: cas d’existir més d’un
professional a l’equip que tingui la titulació requerida, es puntuarà un sol cop. En el cas que
un mateix professional disposi de titulacions recollides en dos apartats diferents, podrà
puntuar en cada un dels apartats.
Pel que fa als doctorats només puntuaran les autories principals.

o

Experiència en àmbits que són d’aplicació específicament en aquest àmbit, màxim 16 punts
 Plans directors de patrimoni (2 punts per cada estudi)
 Redacció de figures de planejament general o derivat que afectin un mínim d’1 ha
(2 punts per cada estudi)
 Experiència acreditada en processos participatius dins l’àmbit de l’urbanisme,
patrimoni i/o paisatge (2 punts).
 Estudis d’impacte i integració paisatgística previstos a la legislació urbanística vigent
que afectin més de 0,5 ha, (1 punt)
En tots els casos, per tal de justificar els treballs realitzats caldrà presentar un certificat de
bona execució del treball que s’al·legui.
En el cas que un treball pugui ser considerat en diverses categories, es puntuarà una sola
vegada dins la categoria que atorgui la puntuació més alta.
Es consideraran les autories o coautories principals, quedant exclosos col·laboradors,
supervisors, o altres formes d’autoria que no siguin l’adjudicatari directe de l’encàrrec.

2. Els criteris vinculats a l’objecte del contracte que depenen d’un judici de valor i que serviran
de base per a la seva adjudicació
Caldrà que les empreses presentin una memòria d’una extensió màxima d’un A3 a una sola cara
amb el plantejament global de com s’abordarà l’estudi, inclourà informació gràfica i escrita. Es
puntuaran els següents aspectes:
a. Adequació del plantejament a l’índex i metodologia establerta en el plec tècnic, fins a 5
punts
b. Plantejament global de l’estudi d’acord amb els conceptes que es descriuen al el plec tècnic,
fins a 5 punts
c. Intencionalitat i claredat de la informació gràfica de cara a expressar els conceptes objecte
d’estudi establerts al plec tècnic, fins a 5 punts
d. Incorporació de la valoració i la percepció ciutadana en el plantejament del treball, fins a 5
punts
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Puntuació màxima total d’aquests criteris: 20 punts

Requisits de capacitat, aptitud i solvència dels licitadors:
-

-

-

Les empreses licitadores han de disposar d’una organització amb elements suficients per a la deguda
execució del contracte.
El personal tècnic, integrat o no en l’empresa, participant en el contracte, ha de tenir les següents
titulacions: com a mínim un membre de l’equip ha d’estat titulat en arquitectura i com a mínim un
membre de l’equip ha de tenir formació superior en paisatge (grau, màster o postgrau).
Aquest contracte pot ésser adjudicat a una unió d’empresaris que es constitueixi temporalment a
aquest efecte. Les unions temporals d’empresaris (UTE) han d’acreditar la classificació o la solvència
exigida en aquest plec conforme a les prescripcions legals i reglamentàries vigents.
En quant a la solvència econòmica, haver obtingut una facturació anual en algun dels cinc darrers
exercicis, superior a l’import de sortida de cada lot d’aquest contracte.

Adjudicació per lots
Cada Estudi de Paisatge urbà objecte de la present licitació constitueix un lot, tal i com s’han definit al punt
1. Per a cada lot se seleccionarà l’equip amb major puntuació, segons les condicions definides anteriorment.
Els lots s’adjudicaran separadament, i la mateixa empresa o equip no pot ser adjudicatària de més d’un lot.
A aquests efectes, les empreses que presentin oferta per a més d’un lot, hauran d’expressar l’ordre de
preferència pels lots, per al cas en que resultés l’equip amb major puntuació en més d’un lot.
Per tant, en cas que una empresa tingui la major puntuació en diversos lots, se li adjudicarà aquell pel que
hagi manifestat preferència en la llista de prioritats, i en l’altre o altres lots en les que també tingui la major
puntuació, no es tindrà en compte la seva oferta a efectes d’adjudicació.
Aquesta condició no s’aplicarà en el cas que això suposés deixar desert un lot.

SOL·LICITO es facin els tràmits oportuns amb el fi d’iniciar l’expedient per la contractació de les feines
esmentats mitjançant un contracte per procediment obert simplificat per un import màxim de 145.200 € IVA
inclòs.

MONTSERRAT PRADO BARRABÉS
Cap del Departament de Projectes i Estudis de
Paisatge de l’IMPUiQV

BARTOMEU ANTICH GARCIA
Tècnic IMPUiQV

Pàgina 6 de 6

