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Expedient de contractació núm. 2019.06
Acord marc d’obres d’asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya

INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DE L’ACORD MARC D’OBRES
D’ASFALTATGE AMB DESTINACIÓ ALS ENS LOCALS DE CATALUNYA
INTRODUCCIÓ
La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, LCSP), estableix quin ha de ser el contingut
mínim de l’expedient de contractació.
Així, l’article 28 LCSP fa referència a la necessitat i idoneïtat del contracte, i la necessitat que aquesta
quedi acreditada a l’expedient, mentre que, per altra banda, l’article 116 LCSP estableix quin ha de
ser el contingut mínim de l’expedient de contractació, exigint que es justifiquin de manera adient els
següents extrems (116.4 LCSP):
a) L’elecció del procediment de licitació.
b) La classificació que s’exigeixi als participants.
c) Els criteris de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera, i els criteris que s’han
de tenir en consideració per adjudicar el contracte, així com les condicions especials de la
seva execució.
d) El valor estimat del contracte amb una indicació de tots els conceptes que l’integren, inclosos
sempre els costos laborals si n’hi ha.
e) La necessitat de l’Administració que es vol satisfer mitjançant la contractació de les
prestacions corresponents; i la seva relació amb l’objecte del contracte, que ha de ser directa,
clara i proporcional.
f) En els contractes de serveis, l’informe d’insuficiència de mitjans.
g) La decisió de no dividir en lots l’objecte del contracte, si s’escau.
Amb la voluntat de donar compliment a aquestes previsions legals, s’emet el present INFORME
JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DE LA LICITACIÓ DE L’ACORD MARC D’OBRES
D’ASFALTATGE AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA.

PRIMER.- ANTECEDENTS
El Consorci Català pel Desenvolupament Local (en endavant CCDL), per encàrrec de l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques (en endavant ACM), promou periòdicament, la licitació de
contractes amb destinació a les entitats locals de Catalunya mitjançant la utilització de les tècniques
de racionalització de la contractació administrativa previstes a la vigent legislació en matèria de
contractes del sector públic, principalment, a través del denominat Acord marc (veure articles 219 i
següents LCSP), que possibilita la contractació de forma agregada de bona part de les demandes de
subministraments i serveis que es pretenen atendre, d’acord amb les necessitats a satisfer de les
entitats locals adherides a l’Associació i el CCDL detectades a partir de les actuacions de prospecció
de mercat i estudis que porta a terme l’Àrea d’Estudis i Contractació de l’ACM.
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En data 5 d’abril de 2019 la Comissió Executiva del CCDL va aprovar, en sessió extraordinària, l’inici
de l’expedient de licitació de l’Acord marc d’obres d’asfaltatge amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (expedient 2019.06), tot acceptant l’encàrrec de la Central de Contractació de l’ACM.
En data 17 de febrer de 2020, es dictà la Resolució de Presidència 15/2021, on entre altres extrems
es resolia:
“PRIMER.- Disposar que es portin a terme les corresponents consultes per la prospecció del
mercat de l’Acord marc d’obres d’asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya,
designant a tal efecte com a responsable i coordinadora de les mateixes, la Sra. Jordina Moltó
Bastardes, responsable de l’àrea d’estudis i contractació de l’ACM, d’acord amb la Instrucció
interna 1/2018 que regula la qüestió; que s’elaborin els plecs de la licitació per part dels
serveis tècnics de l’ACM, per tal que siguin incorporats a l’expedient i es pugui procedir a la
seva aprovació, i que la Secretaria i Intervenció del Consorci portin a terme els informes que
s’escaigui respecte al procediment legal a seguir i la disponibilitat de crèdit pressupostari.
SEGON.- Disposar que durant el període de consultes preliminars del mercat, es comptarà
amb l’assessorament extern de l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC),
institució de referència en el sector de la construcció en la generació i la transferència
d’informació i coneixement i la prestació de serveis tecnològics per a la millora de la
competitivitat dels agents del sector de la construcció: entitats, empreses i professionals.
TERCER.- Habilitar un període que finalitzarà el 5 de març de 2021 perquè els operadors
econòmics interessats en participar en les consultes preliminars del mercat enviïn una
sol·licitud mitjançant el correu-e gabinetestudis@acm.cat, amb l’objecte que el servei gestioni
la posterior enquesta o entrevista individualitzada.”
Posteriorment aquest període fou ampliat fins el 10 de juny de 2021.
En data 14 de juliol de 2021 la Comissió Executiva del CCDL, en sessió ordinària, va aprovar l’informe
respecte als resultats de les consultes preliminars del mercat de l’Acord marc d’obres d’asfaltatge
amb destinació a les entitats locals de Catalunya. Aquest informe ha estat incorporat a l’expedient
administratiu número 2019.06, corresponent a aquest Acord marc.
Atesos aquests antecedents, queda acreditada l’existència d’una necessitat per part dels ens
associats de licitar obres de manteniment i reparació dels vials públics, o d’asfaltatge de nova
creació. Aquesta necessitat por satisfer-se de manera més eficient a través d’un acord marc, sistema
per la racionalització de la contractació de les administracions públiques previst a l’article 218 i
següents de la LCSP.

SEGON.- OBJECTE DE LA PRESENT LICITACIÓ.
La present licitació té com a objecte principal les obres de pavimentació i asfaltatge de vies públiques
de titularitat dels ens adherits a l’Acord marc, si bé, s’inclouen altres prestacions i actuacions
directament vinculades a les mateixes, com són les que es detallen seguidament:
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- En primer lloc, i com a prestació principal de la present licitació, hi trobem els treballs de
pavimentació i asfaltatge de les vies publiques dels ens locals destinataris del present Acord
marc. Annexos a aquests treballs d’asfaltatge hi són tamb els treballs necessaris i accessoris
per la realització dels mateixos, així com els treballs per la restauració de la situació anterior a
les actuacions (incloent la senyalització vertical i horitzontal).
- En segon lloc, els treballs de senyalització viària, independents d’altres actuacions. Aquí es
preveu, com a prestació principal, els treballs de pintura per la realització d’aquesta
senyalització viària, i el subministrament de senyalitzacions verticals.
- Finalment, a banda d’aquestes dues prestacions que tenen el caràcter d’obra (d’acord amb
l’article 13 LCSP), es preveu com a tercera prestació el subministrament (amb o sense
instal·lació) de pantalles informatives lluminoses LED viàries.
Això suposaria que l’objecte combinaria treballs d’obra (com a objecte principal), amb treballs de
pintura i el subministrament de senyalització vertical i de pantalles informatives lluminoses LED
viàries.
Per tant, l’objecte de la licitació estaria definit pels següents CPV (Common Procurement Vocabulary,
o Vocabulari Comú de Contractació Pública):
•

45233222-1.- Trabajos de pavimentación y asfaltado
Aquí s’englobarien els treballs d’asfaltatge, objecte principal del contracte, i els treballs
necessaris i accessoris per la realització dels mateixos, així com els treballs per la restauració
de la situació anterior (incloent la senyalització vertical i horitzontal)

•

45233221-4.- Trabajos de pintura de la superficie de la calzada
Treballs de pintura de la senyalització viaria, tret dels derivats d’actuacions d’asfaltatge

•

34992100-8.- Señales de tráfico luminosas
Subministrament, amb instal·lació, de pantalles informatives LED viàries.

Atesa aquesta combinació de diversos tipus contractuals ens trobaríem davant d’un contracte mixt,
tal i com el preveu l’article 18 LCSP, i on es donen les condicions establertes en l’article 34.2 de la Llei
(prestacions directament vinculades entre si i que mantenen relacions de complementarietat que
demanen llur tractament com una unitat funcional). La prestació principal és la contractació de les
obres i treballs d’asfaltatge i senyalització de la via pública, respecte les quals és complementària la
prestació de subministrament prevista com a tercer lot (subministrament i instal·lació de pantalles
d’informació viaria), per la qual cosa les normes aplicables a la licitació seran les del contracte
d’obres (veure article 18, número 1, lletra a).
En relació a la divisió en lots en la present licitació, aquesta es preveu amb un doble criteri per la
determinació dels mateixos:
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El primer, en relació al propi contingut de la licitació, en funció de que es tracti de lots
d’obres d’asfaltatge, d’obres de senyalització viària o subministrament de pantalles
informatives LED viàries.
L’altre criteri serà l’àmbit territorial on es desenvoluparà cada tipus de licitació. Així, els lots
d’asfaltatge seran d’àmbit comarcal, els lots de pintura viària seran d’abast dels àmbits
funcionals territorials de Catalunya 1, i el lot de subministrament de pantalles es proposa
d’abast a tota Catalunya.
Atès l’objecte de la present licitació, que contempla diverses prestacions (obres i subministraments),
es proposa que es contemplin fins a 51 lots, dividits de la següent manera:
GRUP DE LOTS DE TREBALLS D’ASFALTATGE (LOTS DEL 01 AL 42)
PRESTACIONS INCLOSES EN AQUEST GRUP: Treballs de pavimentació i asfaltatge de vies públiques
de titularitat dels ens adherits a l’Acord marc. Aquí s’inclouen els treballs necessaris i accessoris per
la realització dels mateixos, així com la restitució de la via pública al seu estat inicial (reposició de
mobiliari urbà, senyals existents, i qualsevol altre element preexistent que es vegi afectat per les
actuacions de pavimentació o asfaltatge)
LOT

OBJECTE I ÀMBIT TERRITORIAL

LOT

OBJECTE I ÀMBIT TERRITORIAL

1

Treballs d’asfaltatge a l’Alt Camp

22

Treballs d’asfaltatge al Maresme

2

Treballs d’asfaltatge a l’Alt Empordà

23

Treballs d’asfaltatge al Moianès

3

Treballs d’asfaltatge a l’Alt Penedès

24

Treballs d’asfaltatge al Montsià

4

Treballs d’asfaltatge a l’Alt Urgell

25

Treballs d’asfaltatge a la Noguera

5

Treballs d’asfaltatge a l’Alta Ribagorça

26

Treballs d’asfaltatge a Osona

6

Treballs d’asfaltatge a l’Anoia

27

Treballs d’asfaltatge al Pallars Jussà

7

Treballs d’asfaltatge a l’Aran

28

Treballs d’asfaltatge al Pallars Sobirà

8

Treballs d’asfaltatge al Bages

29

Treballs d’asfaltatge al Pla d'Urgell

9

Treballs d’asfaltatge al Baix Camp

30

Treballs d’asfaltatge al Pla de l'Estany

10

Treballs d’asfaltatge al Baix Ebre

31

Treballs d’asfaltatge a Priorat

11

Treballs d’asfaltatge al Baix Empordà

32

Treballs d’asfaltatge a Ribera d'Ebre

1

Definits a la Llei 1/1995, de 16 de març, per la qual s’aprova el Pla territorial general de Catalunya, en el seu
redactat actualment vigent.
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12

Treballs d’asfaltatge al Baix Llobregat

33

Treballs d’asfaltatge a Ripollès

13

Treballs d’asfaltatge al Baix Penedès

34

Treballs d’asfaltatge a la Segarra

14

Treballs d’asfaltatge al Barcelonès

35

Treballs d’asfaltatge al Segrià

15

Treballs d’asfaltatge al Berguedà

36

Treballs d’asfaltatge a la Selva

16

Treballs d’asfaltatge a la Cerdanya

37

Treballs d’asfaltatge al Solsonès

17

Treballs d’asfaltatge a la Conca de Barberà 38

Treballs d’asfaltatge al Tarragonès

18

Treballs d’asfaltatge al Garraf

39

Treballs d’asfaltatge a la Terra Alta

19

Treballs d’asfaltatge a les Garrigues

40

Treballs d’asfaltatge a l’Urgell

20

Treballs d’asfaltatge a la Garrotxa

41

Treballs d’asfaltatge al Vallès Occidental

21

Treballs d’asfaltatge al Gironès

42

Treballs d’asfaltatge al Vallès Oriental

GRUP DE LOTS DE SENYALITZACIÓ VIÀRIA (LOTS DEL 43 AL 50)
PRESTACIONS INCLOSES EN AQUEST GRUP: Treballs de pintura que integra la senyalització vial
horitzontal, així com també el subministrament, amb o sense instal·lació, de senyalització vertical
NÚM. LOT

OBJECTE I ÀMBIT TERRITORIAL

43

Treballs de senyalització viària a l’Alt Pirineu i Aran

44

Treballs de senyalització viària a l’Àmbit Metropolità

45

Treballs de senyalització viària al Camp de Tarragona

46

Treballs de senyalització viària a les Comarques Centrals

47

Treballs de senyalització viària a les Comarques Gironines

48

Treballs de senyalització viària al Penedès

49

Treballs de senyalització viària a Ponent

50

Treballs de senyalització viària a les Terres de l’Ebre

LOT DE SUBMINISTRAMENT DE PANTALLES INFORMATIVES LED VIÀRIES (LOT 51)
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PRESTACIONS INCLOSES EN AQUEST LOT: Subministrament, amb o sense instal·lació, de pantalles
informatives LED viàries i serveis associats
NÚM. LOT

OBJECTE

51

Subministrament de pantalles informatives LED viàries

TERCER.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE.
La LCSP defineix el Pressupost Base de Licitació (PBL) i el Valor estimat del Contracte (VEC) als article
100 i 101, respectivament.
D’acord amb les definicions contingudes, s’ha calculat un PBL per aquest Acord Marc. En aquest
càlcul s’han considerat els següents elements:
El resultat de les consultes preliminars efectuades, i de les quals s’ha emès el corresponent
informe, aprovat per la Comissió Executiva del CCDL a llur sessió de 14 de juliol de 2021.
Les despeses en concepte d’asfaltatge d’una selecció d’ens locals de Catalunya prenent com
a referència un màxim dels tres darrers anys.
La població i l’extensió dels ens territorials de Catalunya.
Ateses les consideracions anteriors, es proposa el següent quadre amb el PBL i el VEC:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

OBJECTE
Asfaltatge
Asfaltatge
Asfaltatge
Asfaltatge
Asfaltatge
Asfaltatge
Asfaltatge
Asfaltatge
Asfaltatge
Asfaltatge
Asfaltatge
Asfaltatge
Asfaltatge
Asfaltatge
Asfaltatge
Asfaltatge
Asfaltatge

LOTS
Alt Camp
Alt Empordà
Alt Penedès
Alt Urgell
Alta Ribagorça
Anoia
Aran
Bages
Baix Camp
Baix Ebre
Baix Empordà
Baix Llobregat
Baix Penedès
Barcelonès
Berguedà
Cerdanya
Conca de Barberà

PBL
787.610,21 €
2.438.630,06 €
1.787.217,46 €
594.276,38 €
142.820,88 €
2.044.344,36 €
280.405,96 €
2.964.250,07 €
3.094.524,29 €
1.385.798,23 €
2.207.154,12 €
10.420.609,48 €
1.705.167,09 €
10.220.692,24 €
842.960,46 €
390.503,48 €
432.525,34 €

VEC
1.562.202,07 €
4.836.952,18 €
3.544.894,13 €
1.178.730,01 €
283.281,09 €
4.054.897,90 €
556.177,12 €
5.879.504,27 €
6.137.899,42 €
2.748.690,70 €
4.377.826,34 €
20.668.977,48 €
3.382.149,59 €
20.272.447,42 €
1.671.987,69 €
774.552,36 €
857.901,49 €
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18
Asfaltatge
19
Asfaltatge
20
Asfaltatge
21
Asfaltatge
22
Asfaltatge
23
Asfaltatge
24
Asfaltatge
25
Asfaltatge
26
Asfaltatge
27
Asfaltatge
28
Asfaltatge
29
Asfaltatge
30
Asfaltatge
31
Asfaltatge
32
Asfaltatge
33
Asfaltatge
34
Asfaltatge
35
Asfaltatge
36
Asfaltatge
37
Asfaltatge
38
Asfaltatge
39
Asfaltatge
40
Asfaltatge
41
Asfaltatge
42
Asfaltatge
43 Senyalització
44 Senyalització
45 Senyalització
46 Senyalització
47 Senyalització
48 Senyalització
49 Senyalització
50 Senyalització
51 Pantalles inform.

Garraf
2.377.301,41 €
4.715.308,58 €
Garrigues
445.247,23 €
883.134,99 €
Garrotxa
1.038.084,73 €
2.059.011,04 €
Gironès
3.117.134,78 €
6.182.746,67 €
Maresme
7.074.703,30 € 14.032.469,35 €
Moianès
279.338,87 €
554.060,56 €
Montsià
1.185.086,55 €
2.350.584,90 €
Noguera
948.333,64 €
1.880.992,34 €
Osona
2.737.325,24 €
5.429.405,43 €
Pallars Jussà
467.080,77 €
926.441,19 €
Pallars Sobirà
378.164,03 €
750.077,41 €
Pla d'Urgell
621.406,78 €
1.232.542,37 €
Pla de l'Estany
550.795,68 €
1.092.487,31 €
Priorat
238.312,85 €
472.686,64 €
Ribera d'Ebre
496.718,29 €
985.226,36 €
Ripollès
573.725,17 €
1.137.967,28 €
Segarra
498.153,01 €
988.072,09 €
Segrià
3.499.352,03 €
6.940.863,52 €
Selva
2.854.996,73 €
5.662.803,43 €
Solsonès
403.845,46 €
801.015,80 €
Tarragonès
4.055.207,13 €
8.043.386,05 €
Terra Alta
321.125,16 €
636.942,46 €
Urgell
680.245,01 €
1.349.246,31 €
Vallès Occidental
7.676.245,26 € 15.225.610,43 €
Vallès Oriental
6.458.658,56 € 12.810.562,44 €
Alt Pirineu i Aran
112.578,64 €
223.296,47 €
Metropolità
2.077.029,03 €
4.119.727,00 €
Camp de Tarragona
429.256,85 €
851.418,55 €
Comarques Centrals
362.910,99 €
719.823,45 €
Comarques Gironines
638.012,15 €
1.265.478,64 €
Penedès
388.275,16 €
770.132,55 €
Ponent
334.248,64 €
662.972,51 €
Terres de l'Ebre
169.260,18 €
335.722,67 €
Catalunya
2.067.291,81 €
4.100.413,50 €
TOTALS
97.294.941,19 € 192.981.701,53 €

En tot cas, i d’acord amb el número 3 del mateix article 100, amb caràcter previ a la tramitació d’un
acord marc no serà necessària l’aprovació d’un pressupost base de licitació, dades que
s’acompanyen aquí als mers efectes informatius.
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En relació al VEC, aquesta estimació es fa amb la previsió d’una durada de dos anys, tot preveient la
possibilitat de prorrogar el contracte per un màxim de dos períodes d’un any (veure article 101,
número 13, LCSP). Amb aquestes consideracions, es proposa que la durada màxima del contracte
sigui de quatre anys (2 + 1 + 1). Altressí, en el propi VEC es preveu la possible modificació de fins un
20%.

TERCER.- NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE I EFICIÈNCIA EN LA CONTRACTACIÓ.
L’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local estableix com a
competència pròpia dels municipis la relativa a les infraestructures viaries i altres equipaments de
llur titularitat (article 25, número 2, lletra d).
Altressí, l’article 26 de la mateixa norma declara com a competència de tots els ajuntaments la
relativa a la pavimentació de les vies públiques (article 26, número 1, lletra a).
En el mateix sentit es pronuncia el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (veure article 66 i 67, lletra a).
De l’exercici d’aquesta competència obligatòria per tots els ajuntaments es desprèn la necessitat que
tenen tots els ens locals de Catalunya de prestar aquest servei amb les millors condicions
econòmiques i tècniques.
L’ACM i el CCDL, en exercici de les previsions legals en matèria de racionalització tècnica de la
contractació, han impulsat la celebració d’acords marcs en nombrosos àmbits amb destinació als ens
locals de Catalunya.
El recurs a la licitació de les prestacions que integren l’objecte del present contracte és habitual entre
els ens locals, per la qual cosa impulsar un Acord marc al respecte suposaria un avantatge pels ens
associats en diferents camps com pot ser la simplificació administrativa, les millors condicions
econòmiques o la innovació tècnica.
De les consultes preliminars es desprèn la valoració positiva que entre els agents del sector ha
despertat la possible elaboració d’una Acord marc d’aquestes característiques, en posar a disposició
del món local les prestacions contingudes en l’objecte del contracte (treballs de pavimentació,
asfaltatge i senyalització viària i subministrament de pantalles informatives LED viàries), per tal de
garantir una prestació més eficient de competències municipals en l’àmbit de la via pública.
El present Acord marc objecte de licitació té els següents objectius i finalitats:
- Determinar els treballs de pavimentació i asfaltatge de les vies publiques dels ens locals, els treballs

de senyalització viària, així com també el subministrament de pantalles informatives LED viàries que
podran contractar les entitats locals destinatàries d’aquest Acord marc.
- Seleccionar les empreses que presentin les ofertes més avantatjoses econòmicament per a la

prestació dels treballs objecte de l’Acord marc.
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- Definir i fixar les condicions i obligacions a què hauran d’ajustar-se els contractes que es formalitzin

en base a aquest Acord marc per a la prestació de les diferents obres i subministraments.
QUART.- PROCEDIMENT DE LICITACIÓ
La present licitació seguirà el procediment obert, previst en els articles 159 i següents de la LCSP, on
tot empresari interessat podrà presentar una proposició, restant exclosa tota negociació dels termes
del contracte amb els licitadors.
Estarà subjecte a regulació harmonitzada si així es desprèn de l’aplicació de l’article 19 i següents de
la LCSP. En aquest sentit, l’article 20, relatiu al contracte d’obres, preveu que estiguin subjectes a
regulació harmonitzada els contractes d’obres amb un valor estimat igual o superior a 5.350.000,00
euros (en el present cas es preveu un VEC de 192.981.701,53 €)
La tramitació del present acord marc serà de caràcter ordinària.

CINQUÈ.- CLASSIFICACIÓ EXIGIDA ALS PARTICIPANTS
De conformitat amb l’article 77, número 1, lletra a, de la LCSP per aquells contractes d’obra amb
valor estimat igual o superior a 500.000 euros serà requisit indispensable que l’empresari es trobi
degudament classificat:
“Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros será
requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como
contratista de obras de los poderes adjudicadores. Para dichos contratos, la clasificación del
empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, con
categoría igual o superior a la exigida para el contrato, acreditará sus condiciones de
solvencia para contratar.”
Cas que sigui d’aplicació l’article 77, la classificació exigida serà la que resulti d’aplicar la LCSP i el
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, que aprovà el Reglament general de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas (RGLCAP), aplicació que es concretarà en el Plec de Clàusules
Administratives Particulars (PCAP) que haurà de regir la licitació.
En tot cas cal tenir present que:
•

El grup G és el que s’adiu més a l’objecte del contracte i es correspon a l’epígraf “Viales y
pistas”, i, en relació al subgrup, el mateix es pot dir del subgrup 6, que es correspon a “obras
viales sin cualificación específica”.

•

En relació a la categoria, aquesta ve determinada per la quantia. L’expressió de la quantia es
farà per referència al valor estimat del contracte, quan la durada del mateix sigui igual o
inferior a un any, i per referència al valor mitjà anual del mateix, quan es tracti de
contractes de durada superior, com és el cas de la present licitació.

•

En tot cas, serà exigible la classificació de tots els contractes amb un valor estimat igual o
superior a 500.000 euros (article 77, punt 1, lletra a, LCSP)
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En els contractes de subministrament no es contempla la classificació (77, punt 1, lletra c, LCSP). En
el cas de la present licitació aquest és el supòsit del lot amb el número 51, subministrament amb
instal·lació de pantalles informatives LED viàries. Tota la resta de lots es corresponen a contractes
d’obres.

SISÈ.- CRITERIS DE SOLVÈNCIA (ECONÒMICA I TÈCNICA)
En els contractes d’obres, quan el valor estimat del contracte sigui igual o superior a 500.000 euros,
els licitadors hauran de disposar, de manera obligatòria, de la classificació exigida, d’acord el punt
anterior, que servirà com a mitjà d’acreditació de la seva solvència.
Els licitadors no espanyols membres de la Unió europea hauran d’acreditar la seva solvència
econòmica i financera i professional o tècnica de manera alternativa per algun dels mecanismes
previstos per la Llei.
LA SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA DE L’EMPRESARI HAURÀ D’ACREDITAR-SE PER ALGUN
DELS CRITERIS CONTINGUTS EN L’ARTICLE 87 LCSP. Serà l’òrgan de contractació qui determini quins
d’aquests criteris seran emprats.
Nogensmenys, es proposa:
- Volum anual de negocis en l’àmbit al qual es refereixi el contracte, referit al millor exercici
dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de
l’empresari i de presentació de les ofertes per un import igual o superior al que exigeixen
l’anunci de licitació o la invitació a participar en el procediment i els plecs del contracte o, si
no n’hi ha, al que s’estableixi per reglament. El volum de negocis mínim anual exigit serà
d’una anualitat del contracte, calculada aquesta com el valor estimat del contracte entre el
nombre d’analitats possibles del contracte. Amb aquest import, per sota de la previsió
màxima que estableix l’article 87.1 LCSP, s’afavoriria la participació de petites i mitjanes
empreses, garantint un nivell equivalent a un any sencer d’activitat
Quan un contracte es divideixi en lots, aquest criteri s’aplica en relació amb cadascun dels
lots. No obstant això, l’òrgan de contractació pot establir el volum de negocis mínim anual
exigit als licitadors per referència a grups de lots en cas que a l’adjudicatari se li adjudiquin
diversos lots que s’hagin d’executar al mateix temps.
Els mitjans per l’acreditació de la solvència seran els següents:
LOTS DEL 1 AL 50 (OBRES)
En els contractes d’obra, la classificació dels empresaris, en aquells lots on el valor estimat
del contracte sigui igual o superior a 500.000 euros (lots 1 a 50, tret dels lots 5, 31, 43 i 50).
QUADRE DE CLASSIFICACIONS
OBJECTE

LOTS

VEC

ANUALITAT MITJA GRUPO SUBG CAT
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1

Asfaltatge

Alt Camp

1.562.202,07 €

390.550,52 €

G

6

3

2

Asfaltatge

Alt Empordà

4.836.952,18 €

1.209.238,05 €

G

6

4

3

Asfaltatge

Alt Penedès

3.544.894,13 €

886.223,53 €

G

6

4

4

Asfaltatge

Alt Urgell

1.178.730,01 €

294.682,50 €

G

6

2

5

Asfaltatge

Alta Ribagorça

283.281,09 €

70.820,27 €

G

6

1

6

Asfaltatge

Anoia

4.054.897,90 €

1.013.724,48 €

G

6

4

7

Asfaltatge

Aran

556.177,12 €

139.044,28 €

G

6

1

8

Asfaltatge

Bages

5.879.504,27 €

1.469.876,07 €

G

6

4

9

Asfaltatge

Baix Camp

6.137.899,42 €

1.534.474,86 €

G

6

4

10

Asfaltatge

Baix Ebre

2.748.690,70 €

687.172,68 €

G

6

3

11

Asfaltatge

Baix Empordà

4.377.826,34 €

1.094.456,59 €

G

6

4

12

Asfaltatge

Baix Llobregat

20.668.977,48 €

5.167.244,37 €

G

6

6

13

Asfaltatge

Baix Penedès

3.382.149,59 €

845.537,40 €

G

6

4

14

Asfaltatge

Barcelonès

20.272.447,42 €

5.068.111,86 €

G

6

6

15

Asfaltatge

Berguedà

1.671.987,69 €

417.996,92 €

G

6

3

16

Asfaltatge

Cerdanya

774.552,36 €

193.638,09 €

G

6

2

17

Asfaltatge

Conca de Barberà

857.901,49 €

214.475,37 €

G

6

2

18

Asfaltatge

Garraf

4.715.308,58 €

1.178.827,15 €

G

6

4

19

Asfaltatge

Garrigues

883.134,99 €

220.783,75 €

G

6

2

20

Asfaltatge

Garrotxa

2.059.011,04 €

514.752,76 €

G

6

3

21

Asfaltatge

Gironès

6.182.746,67 €

1.545.686,67 €

G

6

4

22

Asfaltatge

Maresme

14.032.469,35 €

3.508.117,34 €

G

6

5

23

Asfaltatge

Moianès

554.060,56 €

138.515,14 €

G

6

1

24

Asfaltatge

Montsià

2.350.584,90 €

587.646,23 €

G

6

3

25

Asfaltatge

Noguera

1.880.992,34 €

470.248,09 €

G

6

3

26

Asfaltatge

Osona

5.429.405,43 €

1.357.351,36 €

G

6

4
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27

Asfaltatge

Pallars Jussà

926.441,19 €

231.610,30 €

G

6

2

28

Asfaltatge

Pallars Sobirà

750.077,41 €

187.519,35 €

G

6

2

29

Asfaltatge

Pla d'Urgell

1.232.542,37 €

308.135,59 €

G

6

2

30

Asfaltatge

Pla de l'Estany

1.092.487,31 €

273.121,83 €

G

6

2

31

Asfaltatge

Priorat

472.686,64 €

118.171,66 €

G

6

1

32

Asfaltatge

Ribera d'Ebre

985.226,36 €

246.306,59 €

G

6

2

33

Asfaltatge

Ripollès

1.137.967,28 €

284.491,82 €

G

6

2

34

Asfaltatge

Segarra

988.072,09 €

247.018,02 €

G

6

2

35

Asfaltatge

Segrià

6.940.863,52 €

1.735.215,88 €

G

6

4

36

Asfaltatge

Selva

5.662.803,43 €

1.415.700,86 €

G

6

4

37

Asfaltatge

Solsonès

801.015,80 €

200.253,95 €

G

6

2

38

Asfaltatge

Tarragonès

8.043.386,05 €

2.010.846,51 €

G

6

4

39

Asfaltatge

Terra Alta

636.942,46 €

159.235,62 €

G

6

2

40

Asfaltatge

Urgell

1.349.246,31 €

337.311,58 €

G

6

2

41

Asfaltatge

Vallès Occidental

15.225.610,43 €

3.806.402,61 €

G

6

5

42

Asfaltatge

Vallès Oriental

12.810.562,44 €

3.202.640,61 €

G

6

5

223.296,47 €

55.824,12 €

G

6

1

4.119.727,00 €

1.029.931,75 €

G

6

2

43 Senyalització

Alt Pirineu i Aran

44 Senyalització

Metropolità

45 Senyalització

Camp de Tarragona

851.418,55 €

212.854,64 €

G

6

2

46 Senyalització

Comarques Centrals

719.823,45 €

179.955,86 €

G

6

2

47 Senyalització Comarques Gironines

1.265.478,64 €

316.369,66 €

G

6

2

48 Senyalització

Penedès

770.132,55 €

192.533,14 €

G

6

2

49 Senyalització

Ponent

662.972,51 €

165.743,13 €

G

6

2

50 Senyalització

Terres de l'Ebre

335.722,67 €

83.930,67 €

G

6

1
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En els contractes d’obra amb un valor estimat inferior a 500.000 euros (lots 5, 31, 43 i 50) i
en el únic lot de subministrament integrat dins la licitació, la solvència econòmica
sol·licitada es podrà acreditar indistintament per la classificació en el grup i subgrup
corresponent (contractes d’obra) o per l’acreditació dels requisits de solvència previstos a la
llei (article 87, punt tres, lletra a, segon paràgraf):
o

El volum anual de negocis del licitador referit al millor exercici dels tres últims
disponibles d’import igual o superior al del valor anual mitjà del contracte, IVA
exclòs, de la unitat de licitació que presentin proposició, d’acord amb la següent
taula:
ANUALITAT
OBJECTE

LOTS

VEC
MITJA

5 Asfaltatge Alta Ribagorça

283.281,09 €

70.820,27 €

31 Asfaltatge Priorat

472.686,64 € 118.171,66 €

43

Pintura

Alt Pirineu i Aran 223.296,47 €

55.824,12 €

50

Pintura

Terres de l'Ebre

83.930,67 €

335.722,67 €

LOT 51 (SUBMINISTRAMENT)
Finalment, en el cas del lot 51, que és de subministrament, atesa la diferent tipologia de les
empreses que s’hi presenten, on la petita i mitjana empresa té una presència més gran que en el
sector d’obres, i atès que es tracta d’un lot de selecció, no d’adjudicatari únic, es proposa que la
solvència econòmica resultant sigui dividida entre tres, reflectint d’aquesta manera la pluralitat de
licitadors que a la fi seran seleccionats.
Aquest nombre de tres, tot i no ser el màxim possible de sis licitadors seleccionats, és prou gran per
garantir l’accessibilitat als imports previstos de manera que, en minorar-los, sigui més fàcil la
participació de petites i mitjanes empreses.
D’aquesta manera, les dades de solvència requerides per el lot 51 (subministrament), un cop aplicats
els criteris indicats, serien els següents:

51

OBJECTE

LOT

VEC

ANUALITAT
MITJA

SOLVÈNCIA
ECONÒMICA

Subministrament
de pantalles informatives.

Catalunya

4.100.413,50 €

1.025.103,38 €

341.701,13 €

EN RELACIÓ A LA SOLVÈNCIA TÈCNICA, aquesta haurà de ser acreditada pel següent mitjà, si així ho
estima l’òrgan de contractació:
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LOTS 1 a 50 (OBRES)
En els contractes d’obra, l’acreditació de la solvència tècnica s’ha d’efectuar mitjançant la
relació d’obres executades en els últims cinc anys, que siguin del mateix grup o subgrup de
classificació que el corresponent al contracte, o del grup o subgrup més rellevant per al
contracte si aquest inclou treballs corresponents a diferents subgrups, l’import anual de les
quals acumulat l’any de més execució sigui igual o superior al 70 per cent de l’anualitat
mitjana del contracte.
Pel que fa a la solvència tècnica l’empresa licitadora haurà de declarar (mitjançant la Declaració
responsable ajustada al DEUC) i acreditar, quan s’escaigui:
Classificació com a contractista d’obres en el grup, subgrup i categoria que correspongui,
d’acord amb el quadre detallat en l’apartat de solvència econòmica i financera.
En aquells lots que tot i tenir com a objecte prestacions pròpies del contracte d’obres, però
tenen un VEC inferior a 500.000 € (lots 5, 31, 43, 50), així com també en el cas d’empreses no
espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o Estats signataris de l’Acord sobre l’Espai
Econòmic Europeu, supòsits en els que no és exigible la classificació, la solvència tècnica
s’acreditarà, d’acord amb l’article 89.3 de la LCSP, mitjançant la relació d’obres executades
en els últims cinc anys, que siguin del mateix grup o subgrup de classificació que el
corresponent al contracte, o del grup o subgrup més rellevant per al contracte si aquest
inclou treballs corresponents a diferents subgrups, l’import anual de les quals acumulat l’any
de més execució sigui igual o superior al 70 per cent de l’anualitat mitjana del contracte,
d’acord amb el quadre que es reprodueix en els plecs.
LOT 51 (SUBMINISTRAMENT)
Per aquest lot es proposa l’aplicació de l’article 89.3 LCSP.
“(...) la acreditación de la solvencia técnica se efectuará mediante la relación de los
principales suministros efectuados, en los tres últimos años, de igual o similar naturaleza que
los que constituyen el objeto del contrato, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor
ejecución sea igual o superior al 70 por ciento de la anualidad media del contrato.”
Així mateix, com s’ha esmentat en la solvència econòmica, l’import resultant exigible com a solvència
tècnica, corresponent a un import igual o superior al 70% de l’anualitat mitja del contracte, sigui
dividida entre tres, reflectint d’aquesta manera la pluralitat de licitadors que a la fi seran
seleccionats.
En definitiva, la proposta anterior en relació a la solvència (econòmica i tècnica) no fa sinó reproduir
les previsions legals sobre la matèria, recollides a la LCSP, adaptant-les als imports previstos i a la
realitat de les prestacions previstes, sent l’òrgan de contractació qui finalment adoptarà l’opció més
adient.

14

Carrer València 231, 6a
08007 Barcelona
Tel. 93 496 16 16
ccdl@ccdl.cat
www.acm.cat

Expedient de contractació núm. 2019.06
Acord marc d’obres d’asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya

SETÈ.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
L’adjudicació del contracte s’haurà de realitzar emprant una pluralitat de criteris d’adjudicació
d’acord amb la millor relació qualitat – preu (article 145 LCSP).
En tot cas, els criteris automàtics haurien de tenir un pes àmpliament majoritari, amb especial
importància pel criteri de millor preu.
Ateses aquestes consideracions es proposen els següents criteris d’adjudicació:
LOTS D’ASFALTATGE (DEL LOT 1 AL 42):
Resum de la puntuació atorgada als criteris d’adjudicació:
SOBRE

VALORACIÓ PER

CONTINGUT

SOBRE B
SOBRE C
SOBRE C
SOBRE C
SOBRE C

JUDICI DE VALOR
FÓRMULA
FÓRMULA
FÓRMULA
FÓRMULA

MEMORIA TÈCNICA
PREU (DESCOMPTE SOBRE BANC)
INCREMENT MATERIAL FRESAT
MILLORA TERMINI GARANTIA
MILLORA DEL TEMPS DE RESPOSTA
TOTAL

PUNTUACIÓ
MÀXIMA
14
75
6
3
2
100

La memòria tècnica hauria de distribuir els punts màxims a atorgar (14) entre els diferents criteris
que integren, de manera que l’atribució de punts, tot i que es faci per un judici de valor, disposi
d’elements que permetin la valoració de l’oferta de manera discrecional sense caure en
arbitrarietats.
Amb aquesta distribució es pretén combinar una majoria de criteris objectius, amb l’existència de
criteris a determinar per un judici de valor, introduint elements de qualitat en el treball no
directament valorables mitjançant una fórmula.
CRITERIS SUBJECTES A UN JUDICI DE VALOR (SOBRE B), FINS A 14 PUNTS
Els licitadors hauran de presentar una breu memòria relativa a la qualitat tècnica de cada oferta.
Aquesta memòria escrita haurà de seguir una estructura que permeti la valoració comparativa entre
les diferents ofertes, estructura que vindrà recollida en el corresponent annex als plecs i que es
proposa que tingui els següents punts:
PUNT.
MÀXIMA
PRIMER.- Estructura de la prestació
• Organigrama del conjunt de personal directe i indirecte
• Especificació de les categories i currículums vitae del personal adscrit a
l’execució del contracte, funcions generals, titulacions acadèmiques i
professionals.
• Relació de comandaments previstos amb les seves funcions.

1
1
1
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SEGON.- Relació de mitjans materials dels que es disposarà per l’execució del
contracte
• Relació d'instal·lacions amb què comptarà l'operativa del servei.
TERCER.- Proposta de coordinació i organització de la prestació
• Actuacions ordinàries
• Sistemes de control intern.
• Comunicacions i coordinació amb l’òrgan de contractació.
• Actuacions d'emergència
• Organització de les actuacions d'emergència.
• Capacitat de resposta davant intervencions o situacions d'emergència.
QUART.- Seguretat i Salut en el treball
• Acreditació documental de l'avaluació de riscos, de la planificació de l'acció
preventiva i de la informativa de personal.
• Designació del responsable de seguretat i salut assignat al contracte.
CINQUÈ.- Qualitat de la prestació
• Pla de control intern de qualitat de l'obra i protocol de proves que
l'adjudicatari realitzarà durant l'execució.
• Designació del responsable de gestió de la qualitat assignat al contracte
PUNTUACIÓ TOTAL DE LA MEMÒRIA

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
14

Es valorarà en cada punt:
Grau de detall de l’explicació.
Claredat en el redactat i, per tant, en les mesures proposades.
Concreció.
Innovacions en les mesures que suposin una major eficàcia i coordinació amb els òrgans de
contractació (comunicació).
Sistemàtica de valoració de cada part de les que integren la memòria:
DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS PUNTS (FINS A 1)
Exhaustiu
1,00
Correcte
0,75
Bàsic
0,50
Informació irrellevant
0,25
No aporta
0,00
Les puntuacions proposades són màximes per cada segment.
Als efectes de la valoració d’aquesta memòria, s’entén com actuació ordinària tota aquella prevista
per les entitats locals adherides, i que serà executada en un termini màxim de dos mesos des de
l’adjudicació del contracte basat, si bé, podran ser pactats amb l’empresa terminis superiors.
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Les actuacions d’emergència seran aquelles que, a petició dels ens locals adherits a l’Acord marc, i
previ informe tècnic que acrediti la urgència i necessitat, s’hagin d’efectuar en un termini màxim de
cinc dies per una situació de perill real i cert per la ciutadania en l’àmbit de la via pública.
CRITERIS VALORABLES DE MANERA AUTOMÀTICA (SOBRE C), FINS A 86 PUNTS
1. Proposició econòmica, fins a un màxim de 75 punts
Pel que fa als lots 1 a 42, les empreses licitadores presentaran una proposició econòmica que
millorarà els preus continguts en el Banc de dades ACM, elaborat per l’ITEC, i que s’acompanyarà al
Plec de Clàusules Administratives Particulars com a annex.
Aquesta proposta de millora es presentarà en un model d’oferta integrat en el PCAP com a annex. La
puntuació màxima serà de 75 punts, que es distribuiran de manera proporcional d’acord amb la
següent formula:
Pi= 75 x (PEPi/PEPma)
On:
i = identificador de cadascun dels licitadors.
Pi = Puntuació obtinguda per cada licitador.
PEPma = Proposició econòmica ponderada més alta.
PEPi = Proposició econòmica ponderada de cada licitador.
La proposició econòmica ponderada (PEPi) es calcularà d’acord amb els pesos que es detallen a
continuació, els quals s’aplicaran als diferents preus proposats per cada licitador i que integren llurs
ofertes, per, seguidament, fer-ne el sumatori per tal d’obtenir l’oferta econòmica ponderada:
PEPi = Σ j=1 8 Pij x PESj /100
On:
i = identificador de cadascun dels licitadors.
j = identificador de cadascuna de les prestacions que inclou la proposició econòmica.
Pij = Preu proposat pel licitador (i) per la família de treballs a realitzar (j).
PESj = Coeficient percentual de ponderació de la família de treballs a realitzar (j)
j
1
2
3
4
5

Descripció família de treballs relacionats amb l’asfaltatge
Senyalització horitzontal i vertical
Drenatges
Enllumenats
Paviments aglomerats
Terres, paviments excavacions i reposicions

PES(j)
5%
5%
5%
45 %
15 %
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6
7
8

Voreres i paviments prefabricats
Mobiliari urbà i jardineria
Comuns

15 %
5%
5%

2. Increment de l’ús de material fresat en la barreja a emprar, fins a un màxim de 6 punts.
•
•
•

Més d’un 10% i fins a 15 %: 2 punts
Més d’un 20% i fins a un 25 %: 4 punts
Més d’un 25% i fins a un 30 %: 6 punts

Aquestes puntuacions no seran cumulatives.
3. Ampliació del termini de garantia, fins a un màxim de 3 punts
Ampliació del termini de garantia a raó de 0,25 punts per cada mes que s’ampliï el termini de
garantia, fins a un màxim de 12 mesos.
4. Millora del temps de resposta a les actuacions objecte del contracte, a partir del mínim
definit en el PCAP i PPT, fins a un màxim de 2 punts
El PPT defineix un termini màxim d’execució per la realització de les prestacions contingudes en
aquests lots. Els licitadors podran millorar aquest temps previst, atorgant-se com a màxim 2 punts a
la millora de la resposta en condicions ordinàries. Aquests punts es distribuiran d’acord amb la
següent escala, partint dels dos mesos per l’execució de les actuacions des de l’adjudicació del
contracte basat:
Reducció en una setmana respecte al termini màxim previst de dos mesos: 1 punt.
Reducció de dues setmanes respecte al termini màxim previst de dos mesos: 2 punts.
Aquests punts no són cumulatius entre si.
Les reduccions s’hauran d’indicar en el quadre que figura en l’annex corresponent, no podent-se
indicar un altre tipus de reducció diferent a les opcions que figuren a l’esmentat quadre. En aquests
casos, la proposició s’entendrà com a no efectuada.
LOTS DE SENYALITZACIÓ VIARIA (LOTS DEL 43 AL 50):
Resum de la puntuació atorgada als criteris d’adjudicació:
SOBRE

VALORACIÓ PER

CONTINGUT

SOBRE B JUDICI DE VALOR MEMORIA TÈCNICA
SOBRE C
FÓRMULA
PREU (DESCOMPTE SOBRE BANC)
SOBRE C
FÓRMULA
MILLORA TERMINI GARANTIA

PUNTUACIÓ
MÀXIMA
14
81
3
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SOBRE C

FÓRMULA

MILLORA DEL TEMPS DE RESPOSTA
TOTAL

2
100

La memòria tècnica hauria de distribuir els punts màxims a atorgar (14) entre els diferents criteris
que ha integren, de manera que l’atribució de punts, tot i que es faci per un judici de valor, disposi
d’elements que permetin la valoració de l’oferta de manera discrecional sense caure en
arbitrarietats.
Amb aquesta distribució es pretén combinar una majoria de criteris objectius, amb l’existència de
criteris a determinar per un judici de valor, introduint elements de qualitat en el treball no
directament valorables de per formula.

CRITERIS SUBJECTES A UN JUDICI DE VALOR (SOBRE B), FINS A 14 PUNTS
Els licitadors hauran de presentar una breu memòria relativa a la qualitat tècnica de cada oferta.
Aquesta memòria escrita haurà de seguir una estructura que permeti la valoració comparativa entre
les diferents ofertes, estructura que vindrà recollida en el corresponent annex als plecs i que es
proposa que tingui els següents punts:
PUNT.
MÀXIMA
PRIMER.- Estructura de la prestació
• Organigrama del conjunt de personal directe i indirecte
• Especificació de les categories i currículums vitae del personal adscrit a
l’execució del contracte, funcions generals, titulacions acadèmiques i
professionals.
• Relació de comandaments previstos amb les seves funcions.
SEGON.- Relació de mitjans materials dels que es disposarà per l’execució del
contracte
• Relació d'instal·lacions amb què comptarà l'operativa del servei.
TERCER.- Proposta de coordinació i organització de la prestació
• Actuacions ordinàries
• Sistemes de control intern.
• Comunicacions i coordinació amb l’òrgan de contractació.
• Actuacions d'emergència
• Organització de les actuacions d'emergència.
• Capacitat de resposta davant intervencions o situacions d'emergència.
QUART.- Seguretat i Salut en el treball
• Acreditació documental de l'avaluació de riscos, de la planificació de l'acció
preventiva i de la informativa de personal.
• Designació del responsable de seguretat i salut assignat al contracte.
CINQUÈ.- Qualitat de la prestació

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
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•

Pla de control intern de qualitat de l'obra i protocol de proves que
l'adjudicatari realitzarà durant l'execució.
• Designació del responsable de gestió de la qualitat assignat al contracte
PUNTUACIÓ TOTAL DE LA MEMÒRIA

1
1
14

Es valorarà en cada punt:
Grau de detall de l’explicació.
Claredat en el redactat i, per tant, en les mesures proposades.
Concreció.
Innovacions en les mesures que suposin una major eficàcia i coordinació amb els òrgans de
contractació (comunicació).
Sistemàtica de valoració de cada part de les que integren la memòria:
DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS
Exhaustiu
Correcte
Bàsic
Informació irrellevant
No aporta

PUNTUACIÓ
MÀXIMA
1,00
0,75
0,50
0,25
0,00

Als efectes de la valoració d’aquesta memòria, s’entén com actuació ordinària tota aquella prevista
per les entitats locals adherides, i que serà executada en un termini màxim de dos mesos des de
l’adjudicació del contracte basat, si bé, podran ser pactats amb l’empresa terminis superiors.
Les actuacions d’emergència seran aquelles que, a petició dels ens locals adherits a l’Acord marc, i
previ informe tècnic que acrediti la urgència i necessitat, s’hagin d’efectuar en un termini màxim de
cinc dies per una situació de perill real i cert per la ciutadania en l’àmbit de la via pública.
CRITERIS VALORABLES DE MANERA AUTOMÀTICA (SOBRE C), FINS A 86 PUNTS
1. Proposició econòmica, fins a un màxim de 81 punts
Pel que fa als lots 43 a 50, les empreses licitadores presentaran l’annex previst al respecte, que
acompanyarà el PCAP, als efectes de l’avaluació de la proposició econòmica, que es realitzarà de
conformitat amb la fórmula que seguidament es detalla. Els punts es distribuiran de forma
proporcional (major puntuació el major preu), fins un màxim de 81 punts.
La puntuacio s’obtindrà segons la següent fórmula:
Pi= 81 x (PEPi/PEPma)
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On:
i = identificador de cadascun dels licitadors.
Pi = Puntuació obtinguda per cada licitador.
PEPma = Proposició econòmica ponderada més alta.
PEPi = Proposició econòmica ponderada de cada licitador.
La proposició econòmica ponderada (PEPi) es calcularà d’acord amb els pesos que es detallen a
continuació, els quals s’aplicaran als diferents preus proposats i seguidament, se’n farà el sumatori
per tal d’obtenir l’oferta econòmica ponderada:
PEPi = Σ j=1 3 Pij x PESj /100
On:
i = identificador de cadascun dels licitadors.
j = identificador de cadascuna de les prestacions que inclou la proposició econòmica.
Pij = Preu proposat pel licitador (i) per la família de treballs a realitzar (j).
PESj = Coeficient percentual de ponderació de la família de treballs a realitzar (j)
j
1
4
8

Descripció família de treballs relacionats amb l’asfaltatge PES(j)
Senyalització horitzontal i vertical
80 %
Paviments aglomerats
10 %
Comuns
10 %

2. Ampliació del termini de garantia, fins a un màxim de 3 punts
Ampliació del termini de garantia a raó de 0,25 punts per cada mes que s’ampliï el termini de
garantia, fins a un màxim de 12 mesos.
3. Millora del temps de resposta a les actuacions objecte del contracte, a partir del mínim
definit en el PCAP i PPT, fins a un màxim de 2 punts
El PPT defineix un termini màxim d’execució per la realització de les prestacions contingudes en
aquests lots. Els licitadors podran millorar aquest temps previst, atorgant-se com a màxim 2 punts a
la millora de la resposta en condicions ordinàries. Aquests punts es distribuiran d’acord amb la
següent escala, partint dels dos mesos per l’execució de les actuacions des de l’adjudicació del
contracte basat:
Reducció en una setmana respecte al termini màxim previst de dos mesos: 1 punt.
Reducció de dues setmanes respecte al termini màxim previst de dos mesos: 2 punts.
Aquests punts no són cumulatius entre si.
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Les reduccions s’hauran d’indicar en el quadre que figura en l’annex al PCAP previst a l’efecte, no
podent-se indicar un altre tipus de reducció diferent a les opcions que figuren a l’esmentat quadre. Si
tot i així es fes una proposta no prevista en els plecs, aquesta hauria d’entendre’s com a no
efectuada.
LOT DE SUBMINISTRAMENT DE PANTALLES INFORMATIVES LED VIÀRIES (LOT 51)
En aquest lot es proposa que, atès que l’objecte de la licitació es troba perfectament definit
(pantalles LED d’unes determinades característiques per una finalitat concreta, com és la informació
viària), s’opti per uns criteris totalment automàtics, a determinar per formular.
Ara bé, sí que caldria demanar la presentació en el sobre B d’una documentació tècnica que
permetés validar les pantalles ofertes com adients a les exigències contingudes al PPT, documentació
que no hauria de ser valorada subjectivament, sinó que compliria una funció acreditativa.
En aquest sentit, es proposa que es demani una declaració responsable, que s’acompanyaria com a
model als plecs, declaració que hauria de ser complementada amb la fitxa tècnica corresponent al
producte i on haurien de figurar com a mínim, els requeriments indicats al PPT.
CRITERIS VALORABLES DE MANERA AUTOMÀTICA (SOBRE C), FINS A 100 PUNTS

SOBRE VALORACIÓ PER
SOBRE C
SOBRE C

FÓRMULA
FÓRMULA

PUNTUACIÓ
MÀXIMA
PREU
97
MILLORA TERMINI GARANTIA
3
TOTAL
100
CONTINGUT

Proposició econòmica, fins a 97 punts.
Pel que fa al lot 51, les empreses licitadores presentaran el corresponent annex núm. 04 c, als
efectes de l’avaluació de la proposició econòmica, que es realitzarà de conformitat amb la fórmula
que seguidament es detalla. Els punts es distribuiran de forma proporcional inversa (major puntuació
el menor preu), fins un màxim de 97 punts.
La puntuació s’obtindrà segons la següent fórmula:
Pi= 97 x (PEPmb/PEPi)
On:
i = identificador de cadascun dels licitadors.
Pi = Puntuació obtinguda per cada licitador.
PEPmb = Proposició econòmica ponderada més baixa.
PEPi = Proposició econòmica ponderada de cada licitador.

22

Carrer València 231, 6a
08007 Barcelona
Tel. 93 496 16 16
ccdl@ccdl.cat
www.acm.cat

Expedient de contractació núm. 2019.06
Acord marc d’obres d’asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya

La proposició econòmica ponderada (PEPi) es calcularà d’acord amb els pesos que es detallen a
continuació, els quals s’aplicaran als diferents preus unitaris proposats i seguidament, se’n farà el
sumatori per tal d’obtenir l’oferta econòmica ponderada:
PEPi = Σ j=1 20 Pij x PESj /100
On:
i = identificador de cadascun dels licitadors.
j = identificador de cadascuna de les prestacions que inclou la proposició econòmica.
Pij = Preu unitaris proposats pel licitador (i) per la prestació (j).
PESj = Coeficient percentual de ponderació de la prestació (j).
j
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Mida
Petita
Petita
Petita
Petita
Petita
Mitjana
Mitjana
Mitjana
Mitjana
Mitjana
Gran
Gran
Gran
Gran
Gran
Extra
Extra
Extra
Extra
Extra

Article
Estudi (€/unitat)
Subministrament Pantalla (€/unitat)
Instal·lació a façana (€/unitat)
Instal·lació a via pública (€/unitat)
Manteniment (€/unitat-any)
Estudi (€/unitat)
Subministrament Pantalla (€/unitat)
Instal·lació a façana (€/unitat)
Instal·lació a via pública (€/unitat)
Manteniment (€/unitat-any)
Estudi (€/unitat)
Subministrament Pantalla (€/unitat)
Instal·lació a façana (€/unitat)
Instal·lació a via pública (€/unitat)
Manteniment (€/unitat-any)
Estudi (€/unitat)
Subministrament Pantalla (€/unitat)
Instal·lació a façana (€/unitat)
Instal·lació a via pública (€/unitat)
Manteniment (€/unitat-any)

PES(j)
2%
14 %
1%
1%
2%
4%
28 %
2%
2%
4%
3%
21 %
1,5 %
1,5 %
3%
1%
7%
0,5 %
0,5 %
1%

Millora del termini de garantia, fins a 3 punts
S’atorgaran 0,125 punts per cada mes d’ampliació, fins arribar al màxim previst de 3 punts
(24 mesos)
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VUITÉ.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ
L’article 202 LCSP estableix que els òrgans de contractació podran establir condicions especials
relacionades amb l’execució del contracte, sempre que estiguin vinculades a l’objecte del contracte
(en el sentit de l’article 145), no siguin directa o indirectament discriminatòries, siguin compatibles
amb el Dret de la Unió Europea i s’indiquin en l’anunci de licitació i en els plecs.
Altressí, el mateix article estableix com a obligatori l’establiment en el plec de clàusules
administratives particulars de, com a mínim, una condició especial relativa als següents àmbits:
consideracions econòmiques, relacionades amb la innovació, de tipus mediambiental o de tipus
social.
A judici de qui signa el present informe es proposa, si més no, les següents condicions especials
A) Condició especial d’execució relativa al tractament de dades personals
En virtut del que disposa l’article 202 de la LCSP, al tractar-se d’un contracte en el qual la
seva execució podria implicar la cessió de dades personals per part de les entitats
destinatàries de l’Acord marc, les empreses seleccionades i adjudicatàries s’obliguen al
compliment de la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades.
Aquesta obligació té caràcter d’obligació essencial als efectes de l’article 211.1 apartat f) de
la LCSP.
B) Condició especial d’execució de caràcter mediambiental
Els licitadors hauran d’emprar un mínim d’un 10% de material fresat en la barreja
d’asfaltatge. Amb aquesta condició especial d’execució es vol impulsar el reciclatge de
materials en la realització de les obres d’asfaltatge.
Tota la maquinària, eines i elements auxiliars emprats en el present contracte hauran de
complir amb la normativa mediambiental en matèria d’emissions atmosfèriques i generació
de sorolls. Amb aquesta condició especial es vol donar rellevància jurídica en la present
licitació al compliment de la normativa en matèria de contaminació sònica o emissions no
desitjades, alhora que un possible incompliment d’aquesta normativa comportaria efectes
directes en l’àmbit de la present licitació.
C) Condició especial d’execució de caràcter social
Garantir la seguretat i prevenció de la salut en el lloc de treball.
No utilitzar llenguatge ni cap imatge sexista en la documentació escrita o gràfica utilitzada i
lliurada durant l’execució de l’Acord marc i els contractes basats.
Amb aquestes condicions especials es vol donar rellevància jurídica en la present licitació al
compliment de la normativa en dos àmbits de caràcter social, alhora que un possible incompliment
d’aquesta normativa comportaria efectes directes en l’àmbit de la present licitació.
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D) Condicions especials d’execució de caràcter ètic
Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, i professions
corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació
pública o durant l’execució dels contractes.
Abstenir-se a realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir,
restringir o falsejar la competència, com els comportaments col·lusoris o la competència
fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació
d’ofertes...).
Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi pel seguiment
i/o avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui
sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els contractes del
sector públic imposen als adjudicataris en relació amb l’Administració o administracions de
referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els
pertoquin de forma directa per previsió legal.
A més a més de la inclusió obligatòria indicada per la LCSP, l’òrgan de contractació podrà assignar la
condició d’essencial a alguna d’aquestes condicions o a qualsevol altre que estimi convenient
introduir.

En definitiva, i atès el contingut del present informe, es conclou:
1. Que es considera acreditada l’existència d’una necessitat a satisfer, necessitat que respon a
una finalitat pròpia dels ens locals.
2. Que un acord marc és una eina de racionalització de la contractació que permetrà que
aquesta sigui més eficient pels ens locals.
3. Que amb aquest informe es dona compliment a la previsió de l’article 28 LCSP, en justificar-se
la necessitat i idoneïtat del contracte i la eficiència en la contractació.
4. Que es proposa un valor estimat del contracte d’acord amb els contingut del present informe.
5. Que es considera justificada l’elecció del procediment de licitació proposat.
6. Que es considera justificada l’exigència de classificació en determinats lots de la present
licitació i quina és la requerida.
7. Que es proposen uns possibles criteris de solvència (econòmica i tècnica), criteris
d’adjudicació i condicions especials d’execució del mateix. En tot cas, aquests criteris i
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condicions seran definitivament determinats per l’òrgan de contractació en el Plec de
Clàusules Administratives Particulars.
8. Que, en relació a la resta d’extrems que han d’integrar l’expedient de contractació,
relacionats a l’article 116 LCSP, es tingui per elevat el contingut d’aquest informe a l’òrgan de
contractació i per formulades les proposicions en ell contingudes, que hauran de ser
aprovades per l’òrgan de contractació i finalment incorporades en el Plec de Clàusules
Administratives Particulars i en el Plec de Prescripcions Tècniques.
Nogensmenys, l’òrgan de contractació decidirà allò que estimi ajustat a Dret.

Barcelona, a la data de la signatura electrònica

Joana Ortega i Alemany
Directora General
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