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 EXP. 2016-026- CONCURS DE PROJECTES NOU EDIFICI VHIR  

(AMB APARCAMENT SOTERRAT) I PROPOSTA DE CAMPUS HUVH 
 
 

Dubtes i respostes dels licitadors en relació al Concurs de projectes restringit, amb 
intervenció de jurat, dels serveis de redacció del projecte del nou edifici de la Fundació 
Hospital Universitari Vall Hebron – Institut de Recerca (VHIR) així com una proposta de 
reordenació del Campus Hospitalari Vall d’Hebron en el qual s’integra l’edifici del VHIR. 

 
 

 
Pregunta nº 1: Ens podríeu confirmar que no existeix exclusivitat per als col·laboradors, sinó 
tan sols per als arquitectes que liderarien l’equip? 
 
Resposta nº 1: En efecte, no existeix exclusivitat per als col·laboradors, tal i com es disposa 
en la pàgina 25 del Plec administratiu, en el que s’indica: “en cas dels col·laboradors externs, 
aquests podran signar més d’un compromís d’equip i presentar-se en més d’un equip 
concursant”. 
 
 
 
Pregunta nº 2.1: S’admetran mitjans alternatius per acreditar la qualitat? 
 
Resposta nº 2.1: D’acord als articles 80 i 81 del TRLCSP per acreditar disposar la gestió de 
qualitat i la gestió ambiental s'admetran al menys una d'aquestes modalitats:  
 
A) Que els licitadors exposin la metodologia de treball que utilitzaran per al desenvolupament de les 
tasques, tant de redacció de projecte com de direcció d’obra, indicant per a cadascuna de les fases 
dels contractes i en relació als diferents membres de l’equip els diferents processos que s’aplicaran, 
el control d’aquests i la seva justificació tant organitzativa com d’execució dels treballs, fent 
èmfasi, en tot moment, en els criteris mediambientals que aplicaran durant l’execució del 
contracte. 
 
B) ISO:90001 i ISO:14001 
 
C) Altres proves de mesura equivalents de garantia  i gestió que els licitadors puguin presentar.  
 

ATENCIÓ: Aquesta resposta amplia i, per tant, modifica, el contingut de la clàusula 12, 
(apartat F) del Plec de Clàusules administratives particulars.  
Per la qual cosa, s'entén que el present aclariment actua com a esmena respecte del 
contingut de la mencionada Clàusula. 

 
 
Pregunta nº 2.2: En cas que una empresa vulgui acreditar la qualitat per la via de presentació 
d’ISO i no disposi d’alguna de les certificacions ISO requerides en el Plec, si es constitueix en 
UTE amb una altra empresa que sí que la tingui, es considera complert aquest requisit? 
 
Resposta nº 2.2: Sí. No és necessari que totes les empreses que conformin la UTE disposin 
de les dues certificacions ISO. Es considerarà complert aquest requisit en cas que la UTE, en 
el seu conjunt, pugui presentar les dues certificacions ISO requerides en el Plec.  
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No s’acceptaran certificats que es trobin en fase de tràmit.  
 
 
Pregunta nº 3: Si les empreses es constitueixin en UTE, s’ha d’aportar un document on 
s’indiqui el % percentatge de participació en la UTE? 
 
Resposta nº 3: Sí, en cas que les empreses es constitueixin en UTE, cal aportar un document 
on s’indiqui el % de participació en la UTE. 
 
 

 
 
 
 

Barcelona, a 15 de desembre de 2016. 


