
BASES REGULADORES PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA D’ARQUITECTES PER A 
LA REALITZACIÓ DE L’INFORME D’AVALUACIÓ D’EDIFICIS I SI ÉS EL CAS 
L’ENCÀRREC DE PROJECTES PER PARTICULARS I DIRECCIÓ D’OBRA, EN L’ÀMBIT 
DE L’ÀREA DE REGENERACIÓ I RENOVACIÓ URBANA DEL CABANYAL-
CANYAMELAR. 

El Reial Decret 233/2013 de 5 d’abril, pel qual es regula el Pla Estatal de foment de lloguer 
d'habitatges, la rehabilitació edificatòria, i la regeneració i renovació urbanes 2013-2016, 
estableix que per a l’obtenció de les ajudes serà necessària la presentació de l’informe 
d’avaluació de l’edifici. 

Per la seua banda la Generalitat Valenciana, va declarar, amb data 23 d’octubre de 2015, Àrea 
de Regeneració i Renovació Urbana el barri del Cabanyal-Canyamelar de València. A aquest 
efecte es va firmar l’Acord de la Comissió Bilateral celebrada el 28 d’octubre de 2015, relatiu a 
l’Àrea de Regeneració i Renovació urbana del Cabanyal-Canyamelar de València. Amb el 
mateix fi la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de València, va aprovar en sessió de data 27 
de maig de 2016, el Conveni de col·laboració entre la Generalitat, a través de la Conselleria 
d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, i l’Ajuntament de València per a la 
gestió de l’actuació de regeneració i renovació urbana del barri del Cabanyal-Canyamelar de 
València i per a la instrumentació de la subvenció corresponent a 2016 per a aquesta actuació. 

Al seu torn, el Ple de l’Ajuntament de València, en la sessió de data 28 d’abril de 2016, va 
declarar mitjà propi la societat pública Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A. 

A través de la societat pública, es realitzaran les gestions per a la selecció de sol· licituds de les 
ajudes, per mitjà del procediment de concurrència i la tramitació per a la qualificació 
provisional de les actuacions pels Serveis Territorials d'Habitatge, d’acord amb les bases 
reguladores de la convocatòria, que en el seu moment aprove l’Ajuntament de València. 

La societat pública assessorarà els particulars peticionaris, en tots els seus tràmits, per raons 
d’eficàcia, que es troben motivades en la proximitat, que procuren major facilitat dels usuaris/es 
a la informació i realització dels tràmits davant de l’Administració. 

Considerant l’àmbit de l’àrea declarada ARRU, i les característiques de la propietat edilícia, 
l’assessorament als propietaris i comunitats de propietaris, comportarà la proposta, si així és 
sol·licitada,  de tècnics competents que realitzen l’Informe d’Avaluació d’Edificis (IEE) i si és 
el cas el projecte tècnic de les actuacions a realitzar i la direcció de l’obra. 

Per tot això, per mitjà de convocatòria pública, i amb observança dels principis d’igualtat, 
transparència i immediatesa, pel gerent de la societat pública es resol la formació d’una borsa 
d’arquitectes, d’acord amb les següents 

BASES 

Primera.- Formaran part de la borsa tots/es els/les arquitectes i persones físiques, i també totes 
aquelles societats professionals que ho sol·liciten, que es troben habilitats/ades per a l’exercici 
professional en tot el territori nacional i no hagen sigut inhabilitats/ades per resolució 
administrativa o sentència judicial.  

Segona.- La sol·licitud es realitzarà per mitjà de l’imprés que figura en l’annex I d’aquesta 
convocatòria, que podrà presentar-se per mitjà de correu electrònic adreçat a 



info@plancabanyal.es, o presencialment en el registre de la societat pública. No s’admetrà la 
presentació per altres mitjans diferents dels expressats en la present base. En la sol·licitud 
s’inclou una declaració responsable del/la firmant de no estar inhabilitat/ada professionalment. 

En el cas d’optar per la remissió, per mitjà de correu electrònic, l’imprés haurà d’estar firmat 
digitalment. 

Tercera.- En totes les sol·licituds, haurà de constar un correu electrònic del/ la sol·licitant, que 
es tindrà, com a mitjà designat per a les notificacions. A aquests efectes es considerarà preferent 
el mitjà de notificació el correu electrònic facilitat, als efectes establerts en l’article 28 de la Llei 
11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels/les ciutadans/anes als serveis públics. 

Quarta.- El termini per a la formalització de la inscripció en la borsa d’arquitectes objecte de la 
present convocatòria, serà de deu dies naturals, a partir de la publicació de les presents bases, en 
la pàgina web de la societat pública. Si l’últim dia és dissabte, festiu o diumenge, es considerarà 
prorrogat el següent dia hàbil. 

Cinquena.- Les sol· licituds remeses per correu electrònic, seran impreses per la societat pública 
i registrades d’entrada, en el mateix dia laborable en què es reba, i escanejada aquesta, es 
remetrà al correu electrònic que s’haja assenyalat. Si transcorregut dos dies hàbils, des de la 
remissió del correu electrònic per part del/de la sol·licitant, aquest no rebera en l’adreça 
electrònica designada la còpia escanejada amb el registre d’entrada, haurà de considerar que la 
recepció de la sol·licitud no ha sigut vàlida, i haurà de de reiterar aquesta, si encara el termini 
establert en aquest article no ha arribat a terme. 

Sisena.- Una volta acabat el termini, totes les sol·licituds s’ordenaran alfabèticament pel primer 
cognom, corresponent a cada una d’elles un número. El número serà comunicat per mitjà de 
correu electrònic al/la sol· licitant. Les societats professionals es numeraran per la primera lletra 
de la seua raó. 

Setena.- Davant del notari de València, Ricardo Monllor González, el tercer dia hàbil, després 
de finalitzat el termini de presentació, s’extraurà un número, que serà el primer pel qual s’anirà 
cridant els/les professionals inscrits en la borsa, d’acord amb les peticions que es cursen en 
aquesta societat per part de les comunitats de propietaris/àries o propietaris/àries individuals. El 
resultat del sorteig es comunicarà a totes/tots les/els inscrites/ts. 

Vuitena.- Les funcions que realitzarà la societat seran de mera intermediació, posant en contacte 
la demanda dels/les beneficiaris/àries de les ajudes de l’ARRU, amb els/les professionals 
inscrits en la borsa, sense que d’això es puga deduir cap càrrega obligacional a la societat. 

Nové.- Una vegada realitzada una sol·licitud d’assessorament a l’empresa pública, per part 
d’una comunitat de propietaris/àries, o un/una propietari/ària únic/a d’edifici, si aquesta conté 
també la petició d'un/a facultatiu/iva, la societat pública designarà correlativament els/les 
compresos/ses en la borsa, i ho comunicarà tant als/les sol· licitants, com a l'arquitecte/a. La 
comanda serà la realització de l’Informe d’Avaluació de l’Edifici, sense perjudici de l’encàrrec 
professional per al projecte d’execució de les actuacions protegibles i la direcció de l’obra. 

Desena.- Els/les sol·licitants, comunitats de propietaris o el/la propietari/ària únic/a d’edifici, 
seguint el seu criteri, podran realitzar una nova sol·licitud a la societat pública, bé per qualsevol 
disconformitat amb l’arquitecte/a designat/ada, o bé perquè siga un/a altre/a facultatiu/iva 



l’encarregat/ada de la redacció del projecte d’execució a missió parcial o completa, o bé per a la 
direcció d’execució d’obres objecte de l’actuació protegible. 

Onzena.- Si a l’arquitecte/a designat/ada, per qualsevol motiu no se li encomanara la realització 
de l’Informe d’Avaluació de l’Edifici, una vegada se li comunique, a la societat pública 
indistintament, es rellevarà en l’ordre en què es trobe vigent. Si no li són encomanats els 
encàrrecs posteriors, una vegada realitzat l’informe, es reintegrarà en el torn, en l’últim lloc que 
li corresponga. El mateix procediment se seguirà, si la designació s’ha realitzat per a la redacció 
de projecte i/o direcció de l’obra. L’objectiu que es persegueix en aquesta base és que cada 
arquitecte/a que per torn li corresponga, realitze almenys una de les comeses que serveixen 
d’objecte per a la creació d’aquesta borsa. 

Dotzena.- Els honoraris de l’arquitecte/a seran pactats lliurement entre les parts. Amb caràcter 
de mera orientació, els relatius a l’Informe d’Avaluació de l’Edifici, podran ser consultats a  
l’Institut Valencià de l’Edificació, 
http://www.five.es/basedatos/Visualitzador/costeIEECV/index.htm. 

Tretzena.- Tots/es els/les inscrits/tes podran consultar la seua situació en el torn, i també el 
nombre d’encàrrecs realitzats, a aquells nombres ordinals, que partint del seleccionat/a d’acord 
amb la base sèptima, els haja correspost un encàrrec. La informació s’haurà de sol· licitar sempre 
de manera presencial, en la societat pública i no es facilitaran, en cap cas, dades de caràcter 
personal. Quinzenalment, en la pàgina web de la societat, s’informarà del nombre de treballs 
encarregats, i també del torn que se seguisca. 

Catorzena.- Aquestes bases es publiquen conjuntament amb unes altres bases, destinades a crear 
una borsa d’aparelladors/ores i arquitectes tècnics/ques. Per a subscriure l’Informe d’Avaluació 
d’Edifici caldrà ajustar-se a allò que s’ha establert en la seua normativa reguladora i serà 
competent aquell que estiga en possessió de qualsevol de les titulacions acadèmiques i 
professionals habilitadores per a la redacció de projectes i direcció d’obres i direcció d’execució 
d’obres d’edificació, segons el que estableix la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de 
l’Edificació. 

Ambdues borses seran comunicants entre si, i s'alternaran les designacions dels/les 
facultatius/ves, quan la competència siga compartida, i de torn corrent quan aquesta siga 
excloent. 

Quinzena.- La vigència de les presents bases subsistirà fins a l'acabament de les ajudes a la 
rehabilitació, conformement amb l’Àrea de Regeneració i Rehabilitació Urbana del Cabanyal-
Canyamelar. 

Setzena.- Les dades i informacions personals facilitades pels/per les interessats/ades seran 
incorporades a un fitxer denominat BOLSAS, el responsable del qual és la societat pública Plan 
Cabanyal-Canyamelar, S.A., amb l’única finalitat de gestionar la present convocatòria i durant 
el període de vigència d'aquesta. Les dades seran tractades amb la màxima confidencialitat, no 
es comunicaran a tercers/es fora dels casos assenyalats en les bases d’aquesta convocatòria i els 
establerts en la legislació vigent i seran cancel·lades una vegada haja transcorregut el termini 
d’interposició de reclamacions contra l’acte d’adjudicació. Els/les interessats/ades les dades 
personals dels quals/de les quals siguen tractats en el marc d’aquesta convocatòria podran, en 
els termes determinats per la llei, accedir, rectificar, cancel·lar i oposar-se al tractament de les 
seues dades amb la remissió del corresponent escrit, en la forma legalment establerta, en el qual 



s’acredite la seua identitat, a la societat pública Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A. (Reina 105. 
València). 


