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CONCURS D’ARQUITECTES PER A LA REDACCIÓ D’AVANTPROJECTE, 
PROJECTE BÀSIC, PROJECTE EXECUTIU I DIRECCIÓ D’OBRES DE LA 
REHABILITACIÓ DE LA LLAR CASA BLOC 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

    
    
    
    
BASES;BASES;BASES;BASES;    CONCURSCONCURSCONCURSCONCURS    DEDEDEDE    PROPOSTESPROPOSTESPROPOSTESPROPOSTES    PERPERPERPER    AAAA    LALALALA    REHABILITACIÓREHABILITACIÓREHABILITACIÓREHABILITACIÓ    DEDEDEDE    LALALALA    ““““LLARLLARLLARLLAR    CASACASACASACASA    BLOCBLOCBLOCBLOC””””    
    
    
    
1. ENTITATENTITATENTITATENTITAT    CONVOCANTCONVOCANTCONVOCANTCONVOCANT    
 

L’entitat convocant del present concurs és la FUNDACIÓ PRIVADA HÀBITAT3 TERCER 
SECTOR SOCIAL (en endavant HÀBITAT3) amb la col·laboració del Col·legi d’Arquitectes 
de Catalunya (en endavant COAC). 
 
La comunicació i consultes durant la primera fase del concurs es mantindrà amb 
l’Oficina de Concursos del COAC. 
 
 
Telèfon: 93 306 78 23 
Correu electrònic: infoconcursos@coac.cat  
 
 
La comunicació i consultes de caràcter tècnic, així com les consultes durant la segona 
fase del concurs es mantindran amb el responsable de l’Àrea Tècnica d’HÀBITAT3. 
 
Telèfon: 671 61 18 89 
Correu electrònic: areatecnica@habitat3.cat 

 
 
 
2. OBJECTEOBJECTEOBJECTEOBJECTE    DELDELDELDEL    CONCURSCONCURSCONCURSCONCURS    
 

L'objecte del Concurs és escollir mitjançant Jurat la millor proposta arquitectònica per 
a la REHABILITACIÓ DE LA LLAR CASA BLOC, situada a les plantes primera i segona del 
carrer Residència núm. 10 de Barcelona. 
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A l’equip tècnic guanyador del Concurs se li adjudicarà el Contracte per a la reconversió 
de la residència en "Llar Casa Bloc” relatiu al desenvolupament de la proposta que hagi 
resultat escollida, amb la redacció de l’avantprojecte, projecte bàsic, projecte executiu, 
direcció de les obres de rehabilitació, finalització d’aquestes, entrega de plànols 
definitius i tots els tràmits corresponents per obtenir les llicències necessàries per 
abordar i finalitzar l’obra.  
 
 
Aquest concurs pretén assolir un doble objectiu; 
 
1/  Escollir la millor proposta i el millor equip/arquitecte per abordar el projecte de 
rehabilitació interior en l’àmbit proposat 
 
2/ Assegurar la consecució d'una infraestructura òptima d'allotjament social, versàtil i 
compromesa amb les necessitats actuals, ubicada a la Casa Bloc que és símbol de 
l’arquitectura racionalista catalana, concebuda inicialment per aquest mateix fi, i donar-
li visibilitat". 

 
 
 
3. TIPUSTIPUSTIPUSTIPUS    DEDEDEDE    CONCURSCONCURSCONCURSCONCURS    
 

Es tracta d’un concurs de projectes amb intervenció de jurat en dues fases, amb 
primes als participants seleccionats per participar en la segona fase i amb contractació 
posterior al guanyador adjudicatari del concurs segons les condicions establertes.  
 
Dirigit a arquitectes col·legiats i societats professionals d’arquitectura inscrites a 
qualsevol Col·legi d’Arquitectura, que estiguin capacitats legalment per exercir la 
professió i  que no es trobin incursos en cap causa d’incompatibilitat i societats 
professionals .   
 
La seva participació podrà fer-se a títol individual o formant equip.  
 
Cada component només podrà ser-ho d'un dels equips que concorren al concurs. Cada 
participant o equip de concursants només podrà lliurar una proposta.  
    
Per tal d’aconseguir que els concursants seleccionats per intervenir en la segona fase 
formin un conjunt divers que faciliti la participació i propiciï la diversitat i riquesa de les 
propostes, en la primera fase es determinen dues modalitats de participació:  

 
    

MODALITATMODALITATMODALITATMODALITAT    AAAA: Es valora la qualitat d’una obra específica o similar amb autoria 
justificada o en col·laboració. L’autoria del treball s’haurà de justificar de forma 
fefaent. Caldrà adjuntar a l’arxiu núm. 2 els documents que acreditin la realització 
efectiva del treball, l’autoria o la col·laboració justificada (p.e. certificat de treball 
visat, certificat final d’obra, certificat del client, certificat del titulat del despatx en 
casos de col·laboracions) on declari  que s’ha participat en la redacció del projecte.    
    
La societat professional o l’arquitecte col·legiat concursant justifica; 



3 

 
- Un edifici executat o redacció de projecte d’obra nova o de rehabilitació, l’ús 

principal del qual estigui contemplat com edifici residencial per a joves, estudiants, 
gent gran, col·lectius vulnerables, hostal o alberg social. 
 
Queden excloses les següents tipologies;  
· habitatge unifamiliar  
· hotels 
· edificis plurifamiliars d’habitatges 

    
En cas de societats professionals inscrites o equips d’arquitectes col·legiats serà 
suficient que un dels arquitectes col·legiats de l’equip o un dels arquitectes-soci 
professional de la societat acrediti aquest treball. 
 
MODALITATMODALITATMODALITATMODALITAT    BBBB:::: Es valora una idea proposada per l’objecte del concurs. 
 
El concursant presenta aquelles idees, propostes i reflexions, de lliure contingut, que 
serveixin al Jurat per constatar la idoneïtat de la seva candidatura. 

 
 

A la vista de la documentació presentada pels licitadors admesos, el Jurat seleccionarà 
2 concursants per la Modalitat A i 2 de la Modalitat B. 

 
Les dos modalitats són excloents entre sí; els concursants no es podran presentar  
simultàniament a dos de les modalitats, ni individualment ni formant equip o com a 
col·laboradors. 

 
 
 
4. INCOMPATIBILITATSINCOMPATIBILITATSINCOMPATIBILITATSINCOMPATIBILITATS    
 

Sense perjudici de les incompatibilitats professionals o legals establertes, no podran 
participar en aquest concurs: 
  
-  Els membres del Jurat, 
-  Els membres del Patronat d’HÀBITAT3 
  
La prohibició s’estén igualment, en ambdós casos, si guarda relació de parentiu fins al 
segon grau de consanguinitat i segon d’afinitat, associació professional permanent o 
temporal actual. 
  
-Els Membres de la Junta de Govern del COAC, de les Juntes Directives de les 
Demarcacions i els delegats de les respectives Delegacions 
  
- El personal que hagi participat en l’elaboració de les prescripcions tècniques, o dels 
documents preparatoris sempre que aquesta participació pugui provocar restriccions a la 
lliure concurrència o suposar un tracte privilegiat respecte de la resta de participants. 
  
  
- Els treballadors al servei del COAC i HÀBITAT3. 
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5. DOCUMENTACIÓDOCUMENTACIÓDOCUMENTACIÓDOCUMENTACIÓ    QUEQUEQUEQUE    ESESESES    LLIURALLIURALLIURALLIURA    ALSALSALSALS    CONCURSANTSCONCURSANTSCONCURSANTSCONCURSANTS    
 

HÀBITAT3, com a documentació annexada a les bases, facilita als concursants la 
documentació necessària que consistirà en: 

 
- Plec tècnic descriptiu del projecte “Llar casa Bloc”; on es descriuen les 

característiques bàsiques del projecte; programa de necessitats fonamentat en la 
funció social dels allotjaments, ús i altres consideracions. 

- Plànol de la residència; en Dwg 
- Annex; Informe “conjunt casa Bloc”; 3 pdfs on hi ha documentació gràfica i espais 

de tot l’àmbit de la residència (Estat actual 2015, no incorpora les intervencions 
fetes a les oficines d’Habitat3 en Planta Baixa). 

1 Annex Informe presentació 
2 Annex  Doc gràfica 
3 Annex  Espais 

 
 

 
 
6. COMPOSICIÓCOMPOSICIÓCOMPOSICIÓCOMPOSICIÓ    DELDELDELDEL    JURATJURATJURATJURAT    
 

El jurat estarà constituït pels següents membres; 
President 

Carme Trilla i Bellart, presidenta d’HÀBITAT3; economista, experta en el sector 

de l'habitatge i en política d'habitatge. 
 

 
Vocals 

- 1 membre designat per la Gerència de Drets Socials de l’Ajuntament de 

Barcelona. 

- 2 membres designats per HÀBITAT3:  

 ·Xavier Mauri i Coll; director general d’HÀBITAT3, advocat. 

 ·Josep Mª Vilanova i Claret; membre del patronat d’HÀBITAT3, arquitecte, 

expert en habitatge social, planejament urbanístic i rehabilitació. 

- 1 membre designat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya: 

- 2 arquitectes designats pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya: 

- 1 arquitecte tècnic designat pel Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics 

- 1 arquitecte designat pel Director de la ETSAB (Escola d’Arquitectura de 

Barcelona) 

- 1 arquitecte designat pel Director de la ETSAV (Escola d’arquitectura del Vallès) 
 
Secretari 

- Aleix Armengol Colom; arquitecte responsable de l’àrea tècnica d’HÀBITAT3. 

Assistirà al Jurat i aixecarà acta. Actuarà amb veu però sense vot. 
  

La resolució del Jurat serà irrevocable i vinculant per a HÀBITAT3. 
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7. PRESENTACIÓPRESENTACIÓPRESENTACIÓPRESENTACIÓ    DEDEDEDE    DOCUMENTACIÓDOCUMENTACIÓDOCUMENTACIÓDOCUMENTACIÓ    (1a(1a(1a(1a    FASE)FASE)FASE)FASE)    
 

Els concursants disposaran fins el dia 7 de juny de 2017, a les 14h, per la presentació 
de la documentació.  

 
La documentació es presentarà via e-mail, a l’adreça electrònica casabloc@coac.cat 
mitjançant dos arxius comprimits (zip) amb una capacitat màxima de 10 Mb, que 
incorporaran la documentació escanejada a  la que es refereix la cl. 8, seguint el 
següent esquema:  

 

 

 
 
Les dades relatives a la identitat dels concursants de la modalitat B seran custodiades 
per l’Oficina de Concursos. Per tant, el jurat només tindrà accés al contingut de l’arxiu 
núm. 2 relatiu a les idees, propostes i reflexions.  
 
Els participants de la modalitat B hauran de se especialment curosos amb el respecte 
de l’anonimat  de l’arxiu 2, vigilant que no contingui el text inclòs en ell cap referència 
a qualsevol identitat així com tampoc el propi arxiu.  
 
El participant no podrà presentar més d’una proposta ni subscriure cap proposta en 
equip amb d’altres si ho ha fet individualment ni figurar en més d’un equip. Cas de fer-
ho, serà causa de la no admissió de totes les propostes subscrites per aquest. 

 
 
 
8. DOCUMENTACIÓDOCUMENTACIÓDOCUMENTACIÓDOCUMENTACIÓ    AAAA    PRESENTARPRESENTARPRESENTARPRESENTAR    ((((1A1A1A1A    FASE)FASE)FASE)FASE)    
 

Els arxius tindran el contingut següent: 
 

ArxiuArxiuArxiuArxiu    núm.núm.núm.núm.    1.1.1.1.    DocumentacióDocumentacióDocumentacióDocumentació    administrativa:administrativa:administrativa:administrativa:    
 

a) Sol·licitud de participació i declaració responsable segons annex A. 
(caldrà especificar obligatòriament un coreu electrònic a efectes de notificacions).  

 
b) Document Nacional d'Identitat del licitador.  
 
c) Escriptura de constitució i/o modificació de la societat.   

 

 ArxiuArxiuArxiuArxiu    1111        
Carpeta Comprimida ZIP 

Arxiu 2 
 Carpeta Comprimida 
 ZIP 

ModModModMod....    AAAA Títol:  

Mod. A_ Arxiu 1_ Nom 

Equip o Arquitecte_ 
Documentació 
Administrativa 

Títol:  

Mod. A_ Arxiu 2  
Nom Equip o Arquitecte 
_Referències tècniques 

ModModModMod....    
BBBB 

Títol:  

Mod. B_ Arxiu 1_ Lema_ 
Documentació 
Administrativa 

Títol:  

Mod. B_ Arxiu 2_  
Lema_ Idees 
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d) Justificació de la solvència tècnica o professional: certificat de la corresponent 
col·legiació o inscripció en cas de societats professionals d’arquitectura.  
 
En cas de ser col·legiat al COAC o societat inscrita al COAC no serà necessari, sent 
comprovat pel mateix Col·legi. 

 
Arxiu núm. 2. Referències tècniques (per a la modalitat A) 
ó 
Arxiu núm. 2. Idees, propostes i reflexions (per a la modalitat B):  
 
 
MODALITATMODALITATMODALITATMODALITAT    A:A:A:A:    

 
Tots els documents seran a una sola cara i caldrà especificar a cada document la 
modalitat a la que es presenta, així com el nom del concursant/s. 

 
- 1 DIN A3 on es descrigui gràficament un edifici executat o redacció de projecte 

d’obra nova o rehabilitació tal i com es defineix en el punt 3 d’aquestes bases.   
- 1 DIN A4 on s'explicaran les diferents estratègies que es considerin rellevants, dels 

edificis executats o projectats, segons el parer del concursant. 
 

 
Caldrà especificar les dades del projecte, característiques rellevants, data, superfície, 
nom del client. 
 
L’autoria del treball s’haurà de justificar de forma fefaent. Caldrà adjuntar a l’arxiu núm. 
2 els documents que acreditin la realització efectiva del treball i  l’autoria  o la 
col·laboració justificada (p.e. certificat de treball visat, certificat final d’obra, certificat 
del client, certificat del titulat del despatx en casos de col·laboracions on declari  que 
s’ha participat en la redacció del projecte). 

 

EnEnEnEn    cascascascas    dededede    nononono    adjuntaradjuntaradjuntaradjuntar----sesesese    elselselsels    esmentatsesmentatsesmentatsesmentats    documentsdocumentsdocumentsdocuments    justificatiusjustificatiusjustificatiusjustificatius    elelelel    juratjuratjuratjurat    podràpodràpodràpodrà    
determinardeterminardeterminardeterminar    l’exclusiól’exclusiól’exclusiól’exclusió    dededede    lalalala    sevasevasevaseva    propostapropostapropostaproposta    deldeldeldel    concursconcursconcursconcurs.  
 
    
MODALITATMODALITATMODALITATMODALITAT    BBBB::::    

 
- Idees, propostes i reflexions, de lliure contingut, que serveixin al Jurat per constatar 

la idoneïtat de la seva candidatura en relació als objectius que fixa HÀBITAT3, en un 
màxim d'1 DIN A3 a una cara per a les idees i propostes i  1 DIN A4 a una cara per 
a les reflexions.  

 
Caldrà especificar a cada document la modalitat a la que es presenta i el lema 
escollit. 

 
 
 
 
 



7 

9. SELECCIÓSELECCIÓSELECCIÓSELECCIÓ    PERPERPERPER    LALALALA    SEGONASEGONASEGONASEGONA    FASEFASEFASEFASE    
    

9.1. L’Oficina de Concursos del COAC examinarà i qualificarà prèviament la validesa 
formal dels esmentats documents, així com també si contenen tot allò que hom 
exigeix en aquest plec. 
 

9.2. A la vista de la documentació presentada pels licitadors admesos, el Jurat en 
seleccionarà 2 de la modalitat A i  2 de la modalitat B, segons allò explicat a la cl. 
3a i en virtut dels criteris següents:  

    
    
    
ModalitatModalitatModalitatModalitat    AAAA        

 

- a) quant a la qualitat arquitectònica assolida; 50 punts 
El millor rendiment de l’espai disponible en termes del nombre i característiques 
dels allotjaments, la seva adaptabilitat en el temps i el nivell de confort assolible. 
 

- b)  quant als criteris constructius, d’execució i de manteniment: 35 punts 
Senzillesa del procés constructiu, durabilitat dels materials i màxima eficiència 
energètica, monitorització dels consums, programació i costos dels manteniments 
 

- c)  quant a la sensibilitat social del projecte: 15 punts 
La capacitat que segons el concursant l’obra té per adaptar-se a les necessitats de 
l’àmbit social i la capacitat que té de generar canvis positius per als seus usuaris.  

 
PUNTUACIÓ TOTAL: de 0 a 100 punts. 
    
    
ModalitatModalitatModalitatModalitat    BBBB    
 

- a) quant a la qualitat arquitectònica Proposada; 60 punts 
El millor rendiment de l’espai disponible en termes del nombre i característiques dels 
allotjaments, la seva adaptabilitat en el temps i el nivell de confort assolible. 
 

- b) quant als criteris constructius : 25 punts 
Senzillesa del procés constructiu, durabilitat dels materials i màxima eficiència energètica. 
 

- d) quant a la sensibilitat social del projecte: 15 punts 

La capacitat que segons el concursant l’obra té per adaptar-se a les necessitats de 
l’àmbit social i la capacitat que té de generar canvis positius per als seus usuaris. 

 

PUNTUACIÓ TOTAL: de 0 a 100 punts. 
 

    
9.3. La selecció serà notificada a tots els seleccionats i serà publicada al web del 

COAC i HÀBITAT3. Les dades relatives a la identitat dels concursants de la 
modalitat B seran custodiades per l’Oficina de Concursos. Per tant, només es 
publicarà el lema i el jurat no tindran accés a la identitat dels concursants. 
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HÀBITAT3, a través de l’oficina de Concursos, invitarà els seleccionats, 
simultàniament i per escrit (la notificació es farà per l’Oficina de Concursos 
mitjançant e-mail al correu electrònic que s’hagi especificat a la sol·licitud) a 
presentar les seves proposicions. L’escrit d’invitació indicarà dia i hora pel 
lliurament de les propostes.  
 
 

 
10. PRESENTACIÓPRESENTACIÓPRESENTACIÓPRESENTACIÓ    DEDEDEDE    PROPOSTESPROPOSTESPROPOSTESPROPOSTES    (2A(2A(2A(2A    FASE).FASE).FASE).FASE).    

 
La documentació es presentarà a les oficines d’HÀBITAT3 situades al carrer Residència 
10 Bxs 1ª 08030 Barcelona i amb horari d’atenció al públic de 9 a 14 i de 16 a 18h. Es 
disposarà d’un mínim de 30 dies per elaborar la proposta des de invitació a fase 2. 
 
Aquesta documentació s’ha de presentar mitjançant dos sobres:  
 

    
    SSSSobreobreobreobre    1111        
 

 
SobreSobreSobreSobre    2222    

  

 

Títol:  

 1_ Proposta tècnica _ Lema  

 

Títol:  

 2_ Lema  

 
Tota la documentació i l’enviament garantirà l'anonimat dels treballs. La vulneració 
del principi d'anonimat serà causa automàtica d'exclusió del concurs. Així, tots els 
documents del concurs relacionats a la cl. següent hauran de substituir la identitat de 
l'autor o autors per un lema, i també hi figurarà el nom del concurs. Els seleccionats 
de la modalitat B podran aportar un altre lema diferent de que han fet constar a la 1a 
fase. 
 

Els sobres núm. 2 de la segona fase romandran tancats i custodiats per HÀBITAT3. Per 
tant, el jurat només tindrà accés al contingut de l’arxiu relatiu a la proposta gràfica. 
    
    
    

11. PROPOSTAPROPOSTAPROPOSTAPROPOSTA    TÈCNICATÈCNICATÈCNICATÈCNICA    AAAA    PRESENTARPRESENTARPRESENTARPRESENTAR    (2A(2A(2A(2A    FASE).FASE).FASE).FASE).    
 

Els sobres tindran el contingut següent: 
 

SobreSobreSobreSobre    núm.núm.núm.núm.    1.1.1.1.    PropostaPropostaPropostaProposta    tècnica:tècnica:tècnica:tècnica:    
 

- La proposta a presentar serà d'un màxim de 2 DIN-A3 a una sola cara per a la 
proposta gràfica. 
 

- 2 DIN A4 a una sola cara per a la memòria justificativa de la proposta que inclogui; 
 

·  Justificació de la solució arquitectònica proposada i el seu ajust al programa 
de necessitats. Quadres de superfícies i volums, per a cada allotjament 
proposat i espais comuns. 
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·  Descripció de les solucions constructives, amb especial èmfasi en els criteris 
d’eficiència energètica i de durabilitat dels materials. 
· Una avaluació econòmica global dels costos de les obres, un planning d’obra 
i estimació del programa i costos de manteniment. 

 
S’estableix un PEM Màxim estimat de l’obra  de 426.307,32€.  
 
 

- Cd o llapis de memòria amb el contingut en format digital 
 

 
 

SobreSobreSobreSobre    núm.núm.núm.núm.    2.2.2.2.    Lema:Lema:Lema:Lema:    
    
Inclourà un document amb les dades personals del concursant (lema, nom, telèfon, 
adreça de correu electrònic, etc.) i la declaració a la part externa del sobre, en cas de 
no resultar guanyador del concurs, relativa  a si volen mantenir l'anonimat del seu 
treball. 

    
    
    
12. CRITERISCRITERISCRITERISCRITERIS    DEDEDEDE    VALORACIÓVALORACIÓVALORACIÓVALORACIÓ    PERPERPERPER    ATORGARATORGARATORGARATORGAR    ELSELSELSELS    PREMISPREMISPREMISPREMIS    
    

Es tindran en compte els criteris de valoració següents; 
 

- a) Criteris arquitectònics (30 punts): el millor rendiment de l’espai disponible en 
termes del nombre i característiques dels allotjaments, la seva adaptabilitat en el 
temps i el nivell de confort assolible. 

 
- b) Criteris constructius (30 punts): senzillesa del procés constructiu, durabilitat 

dels materials i màxima eficiència energètica. 

 
- c) Criteris d’execució i manteniment (25 punts): reducció dels terminis en 

l’execució de les obres, monitorització dels consums, programació i costos dels 
manteniments. 

 
- d) Criteris en quant a la sensibilitat social del projecte (15 punts): La capacitat que 

segons el concursant l’obra té per adaptar-se a les necessitats de l’àmbit social i la 
capacitat que té de generar canvis positius per als seus usuaris 

 
 

    
13. RESOLUCIÓRESOLUCIÓRESOLUCIÓRESOLUCIÓ    DELDELDELDEL    JURATJURATJURATJURAT    
 

El Jurat farà constar en un informe, signat pels seus membres, la classificació de les 
propostes, tenint en compte els mèrits de cada un, juntament amb les seves 
observacions. 
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Conegut el dictamen del jurat i tenint en compte el contingut de la classificació dels 
lemes, HÀBITAT3 procedirà a l’adjudicació, acceptant la proposta del Jurat.  
 
A posteriori HÀBITAT3 desvetllarà els lemes dels guanyadors en acte públic que 
comunicarà oportunament  
 
Conegut el dictamen del jurat i tenint en compte el contingut de la classificació dels 
lemes, HÀBITAT3 procedirà a l’adjudicació, acceptant la proposta del Jurat.  
 
Una vegada conegut el dictamen del jurat es realitzarà una sessió oberta al públic on 
tots els concursants hauran de presentar les seves propostes. 

    
    
    

14. ADJUDICACIÓADJUDICACIÓADJUDICACIÓADJUDICACIÓ    IIII    PREMISPREMISPREMISPREMIS    
 

HÀBITAT3, acceptant la proposta del Jurat, concedirà: 
 

PremiPremiPremiPremissss::::  
 

1. Adjudicació de l'encàrrec per a la proposta guanyadora; Honoraris a raó de 
34.104,59 (Iva exclòs).  
S’adjudicarà el contracte d’assistència tècnica de la “Llar Casa Bloc” relatiu al 
desenvolupament de la proposta que hagi resultat escollit, amb la redacció de 
l’avantprojecte, projecte bàsic, projecte executiu, direcció de les obres de 
rehabilitació, finalització d’aquestes, entrega de plànols definitius i tots els tràmits 
corresponents per obtenir les llicències necessàries per abordar i finalitzar l’obra. 
El PEM Màxim estimat de l’obra és de 426.307,32€ 
  

2. La resta d’equips seleccionats en 2a fase rebran primes    de 1.500€ (IVA exclòs) cada 
un (3 premis).  

 
 

    
15. PROPIETATPROPIETATPROPIETATPROPIETAT    INTEL·LECTUALINTEL·LECTUALINTEL·LECTUALINTEL·LECTUAL    
 

Els autors mantindran la propietat intel·lectual dels treballs presentats. Els 
seleccionats han de cedir a l'entitat convocant únicament els drets d'explotació que 
corresponguin segons l'objecte del concurs. 
 
Sense consentiment exprés de cada seleccionat, de conformitat amb la Llei de 
propietat intel·lectual, no es podran utilitzar aspectes concrets dels seus plans o 
projectes per refondre’ls en la nova proposta. 
 

    
    
16. EXPOSICIÓEXPOSICIÓEXPOSICIÓEXPOSICIÓ    DELSDELSDELSDELS    TREBALLSTREBALLSTREBALLSTREBALLS    iiii    DRETSDRETSDRETSDRETS    D’IMATGED’IMATGED’IMATGED’IMATGE    
 

El COAC i HÀBITAT3 es reserven el dret de donar la més amplia divulgació del 
desenvolupament, diferents fases del concurs i del resultat del concurs així com de les 
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idees presentades emprant el material presentat pels concursants, mitjançant 
qualsevol mitjà de comunicació (documents, documentals audiovisuals, exposicions, 
etc. ...).  
 
Les persones que es presentin al concurs podran ser gravades i fotografiades, sempre 
que es respecti l’anonimat treball-autoria en fases prèvies a dictamen del Jurat.  

 
 
 
17. ACCEPTACIÓACCEPTACIÓACCEPTACIÓACCEPTACIÓ    DEDEDEDE    LESLESLESLES    BASESBASESBASESBASES    
 

El fet de presentar-se al concurs convocat implica per part dels concursants el 
coneixement i acceptació de les presents bases. 
 
 

 
18. DESENVOLUPAMENTDESENVOLUPAMENTDESENVOLUPAMENTDESENVOLUPAMENT    POSTERIORPOSTERIORPOSTERIORPOSTERIOR    
 

HÀBITAT3 podrà demanar al guanyador que inclogui al projecte suggeriments que el 
Jurat hagi especificat o bé aquell que HÀBITAT3 pugui, a posteriori, incloure sempre 
que no alterin substancialment el resultat del concurs.  

 
A l’equip tècnic guanyador del Concurs se li adjudicarà el Contracte per a la 
reconversió de la residència en "Llar Casa Bloc” relatiu al desenvolupament de la 
proposta que hagi resultat escollida, amb la redacció de l’avantprojecte, projecte 
bàsic, projecte executiu, direcció de les obres de rehabilitació, finalització d’aquestes, 
entrega de plànols definitius i tots els tràmits corresponents per obtenir les llicències 
necessàries per abordar i finalitzar l’obra 
Els honoraris a raó de 34.104,59 (IVA exclòs) seran a càrrec d’HÀBITAT3. El PEM Màxim 
estimat de l’obra és de 426.307,32€ 

    
    

19.     CRONOGRAMACRONOGRAMACRONOGRAMACRONOGRAMA    
 

17 de maig   

Publicació del concurs i inici de la  Primera fase.  

 

22 de maig   

Visita guiada de la Casa Bloc a les 10h per a arquitectes interessats en el Concurs. 
(C/Residència 10 BXS. Oficines Habitat3) 

A la tarda es farà una presentació del Concurs a la Sala d’Actes del COAC.  

 

7 de juny  

Límit Lliurament de les propostes de la Primera Fase. 

Es disposarà d’un mínim de 30 dies per elaborar la proposta des de la invitació a 2a fase. 


