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Expedient de contractació núm. 2021.06
Acord marc de serveis de redacció de documents per a tràmits de planificació territorial i planejament urbanístic amb destinació
a les entitats locals de Catalunya

RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA
Barcelona, a la data de signatura electrònica
ANTECEDENTS DE FET

NEUS ROURA SERRA

En data de 4 de febrer 2022 es va publicar en el perfil de contractant el Plec de Clàusules
Administratives Particulars (en endavant, PCAP), el Plec de Prescripcions Tècniques (en endavant
PPT) i la resta de documentació relativa a dita licitació.
En data 25 de febrer de 2022 es va publicar en el perfil de contractant la resolució de correcció
d'errades detectades al PCAP i PPT, així com el text refós dels plecs amb les correccions incorporades,
es va acordar ampliar el termini de presentació d'ofertes fins el dia 29 de març de 2022 a les 23:59
hores, davant l’elevat nombre de preguntes formulades per les empreses interessades en la licitació.
Posteriorment, analitzant les dades publicades en el perfil, abans de finalitzar el termini de
presentació de les ofertes, i sense que consti cap oferta presentada, s’ha constat l’existència de
diversos errors materials, de fet i/o aritmètics en el PCAP que es detallen seguidament:
PRIMER.- A la clàusula 40 del PCAP, relativa al procediment de licitació i d’adjudicació dels contractes
basats, en referència a l’apartat d’adjudicació dels contractes basats amb necessitat d’una nova
licitació s’ha detectat que per error es va fer constar que la invitació a les licitacions dels contractes
basat es realitzarà amb caràcter preferent de manera pública a través del perfil de contractant de
l’òrgan de contractació, quan el correcte és que consti que la invitació es realitzarà a través del perfil
de contractant de l’òrgan de contractació.
En el document adjunt 3, relatiu al desglossament de costos estimats del pressupost base de licitació,
es va ometre incorporar la justificació de la previsió del conjunt de contractes basats que
potencialment poden adjudicar-se durant el període de vigència de l’Acord marc, així com la
classificació de les diferents prestacions, diferenciant en complexitat baixa, mitjana i alta, i
l’estimació de la dedicació en hores segons complexitat, amb caràcter merament orientatiu i no
vinculant.
Aquest errors no suposen alteració dels plecs, i responen a errors materials.

Lluís Soler i Panisello

Signatura 1 de 2

15/03/2022 Presidència CCDL

Signatura 2 de 2

16/03/2022 Secretaria CCDL

El Consorci Català pel Desenvolupament Local (en endavant CCDL), actualment, està portant a terme
la licitació de l’Acord marc de serveis de redacció de documents per a tràmits de planificació
territorial i planejament urbanístic amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient de
contractació 2021.06).
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FONAMENTS DE DRET
PRIMER.- El procediment de licitació es troba en fase de tramitació inicial, havent-se procedit
únicament la publicació de l’anunci en el perfil de contractant del CCDL.

NEUS ROURA SERRA

Signatura 2 de 2

16/03/2022 Secretaria CCDL

SEGON.- Atès que l’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu de les
Administracions Públiques disposa que les Administracions Públiques podran rectificar en qualsevol
moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics que existeixin
en els seus actes administratius
En aquest sentit, l’article 122.1 de 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 (LCSP), estableix que els PCAP s’han
d’aprovar prèviament a l’autorització de la despesa o conjuntament amb ella i sempre abans de la
licitació del contracte i només podran ser modificats amb posterioritat per un error material, de fet o
aritmètic.
Atès que les correccions introduïdes no porten causa de cap infracció no esmenable de les normes de
preparació del contracte o de les reguladores del procediment d'adjudicació.
Atès que els aclariments i correccions introduïdes no tenen la consideració de modificació
significativa dels plecs, i que no concorre cap de les causes que preveu l’article 136.2 de la LCSP, no
resulta procedent l’ampliació del termini inicial de presentació de les proposicions.
TERCER.- Atesos els acords adoptats en la sessió de la Comissió Executiva del CCDL de 13 de gener de
2022 i d’acord amb les facultats que tinc atribuïdes en virtut dels Estatuts del CCDL.
RESOLC :

15/03/2022 Presidència CCDL

Primer.- Aprovar la rectificació dels errors materials, de fet i/o aritmètics, i correccions relacionades
a la part expositiva de la present Resolució detectats en el PCAP, en els següents termes:
A la clàusula 40 del PCAP, on diu:
La invitació es realitzarà amb caràcter preferent de manera pública a través del perfil de
contractant de l’òrgan de contractació, a l’objecte de garantir els principi de publicitat
dels procediments de contractació i, en tot cas, el termini mínim de presentació d'ofertes
serà el de sis dies hàbils i el màxim de vint dies hàbils, a determinar per part de l’ens local,
a comptar des del dia següent de l’enviament de la invitació de participació al
procediment de licitació del contracte basat.

Lluís Soler i Panisello

Signatura 1 de 2

Ha de dir:
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La invitació es realitzarà a través del perfil de contractant de l’òrgan de contractació, a
l’objecte de garantir els principi de publicitat dels procediments de contractació i, en tot
cas, el termini mínim de presentació d'ofertes serà el de sis dies hàbils i el màxim de vint
dies hàbils, a determinar per part de l’ens local, a comptar des del dia següent de
l’enviament de la invitació de participació al procediment de licitació del contracte basat.
Al Document adjunt 3, on diu:
Document adjunt 3

NEUS ROURA SERRA

Per a la determinació dels costos estimats per aquest acord marc s’ha efectuat el desglossament del
pressupost base de licitació per cada lot, d’acord amb el que preveuen els articles 100.2 i 101 de la
LCSP, mitjançant l’estimació dels costos directes i indirectes i altres despeses, tenint en compte les
hores de dedicació que s’estima que han de dedicar els diferents professionals que executin el
contracte. En concret per realitzar el càlcul de costos s'ha tingut en compte el repartiment d'aquests
com segueix: Despesa de personal, despeses generals el 6%, el benefici industrial el 6%, i altres
despeses.
Per tal de determinar un preu o tarifes, al ser activitats que es regeixen per la Llei 16/1989, de 17 de
juliol, de defensa de la competència, no existeixen barems oficials de tarifes i està prohibit recomanar
tarifes de qualsevol forma, i s’ha calculat en base als preus de mercat en aquest sector per aquest
tipus de servei i s’ha proposat com a referència pel càlcul del cost laboral la taula de retribucions del
Conveni Col·lectiu laboral d’Enginyeria i Oficines i Estudis tècnics 2018-2020, publicat al BOE de data
18 d’octubre del 2019.
Pel càlcul s’ha considerat que per l’execució de les prestacions dels diferents lots hi haurà un equip
tècnic multidisciplinari.
Atenent als diferents nivells acadèmics que contempla el conveni col·lectiu s’ha efectuat el càlcul del
preu hora de l’equip tècnic multidisciplinari, en els supòsits en que les prestacions requereixin la
participació de diferents persones i categories professionals, i també individualment, per cada
categoria professional.
Respecte el preu hora de l’equip tècnic multidisciplinari, s’ha realitzat una estimació de la participació
que requerirà de cada categoria professional en les diferents prestacions, resultant un preu de 120,81
euros l’hora.
I respecte a les diferents categories i professionals que es preveu que puguin participar en l’execució
de les prestacions dels diferents lots els preus unitaris són els següents:

Lluís Soler i Panisello

Signatura 1 de 2

15/03/2022 Presidència CCDL

Signatura 2 de 2

16/03/2022 Secretaria CCDL

DESGLOSSAMENT DE COSTOS ESTIMATS DEL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
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1.792,00

Conveni inclou BI i DG

Preu

Equip

individual

Nivell

Total anual

€/h

€/h

1

LLICENCIATS I TITULATS 2n
I 3r CICLE UNIVERSITARI I
ANALISTA o equivalent

26.323,57
€

14,69
€/h

16,45 €/h

60,00 €/h 80%

48,00
€/h

2

DIPLOMATS I TITULATS 1r
CICLE UNIVERSITARI. CAP
SUPERIOR o equivalent

20.424,25
€

11,40
€/h

12,77 €/h

46,55 €/h 70%

32,59
€/h

3

TÈCNIC DE CÀLCUL O
DISSENY, CAP DE 1a I
PROGRAMADOR
D'ORDINADOR
o
equivalent

19.778,71
€

11,04
€/h

12,36 €/h

45,08 €/h 5%

2,25
€/h

4

DELINEANT-PROJECTISTA,
CAP
DE
2a
I
PROGRAMADOR DE MAQ.
AUXILIARS o equivalent

18.328,73
€

10,23
€/h

11,46 €/h

41,78 €/h 5%

2,09
€/h

5

DELINEANT, TÈCNIC DE 1a,
OFICIAL
1a
ADMINISTRATIU
I
OPERADOR D'ORDINADOR
o equivalent

16.627,17
€

9,28
€/h

10,39 €/h

37,90 €/h 70%

26,53
€/h

6

DIBUIXANT, TÈCNIC DE 2a,
OFICIAL
2a
ADMINISTRATIU,
PERFORISTA, GRAVADOR I
CONSERGE o equivalent

14.650,51
€

8,18
€/h

9,16 €/h

33,39 €/h 5%

1,67
€/h

7

TELEFONISTARECEPCIONISTA, OFICIAL
1a OFICIS DIVERSOS I
VIGILANT o equivalent

14.237,93
€

7,95
€/h

8,90 €/h

32,45 €/h 5%

1,62
€/h

13.414,73
€

7,49
€/h

8,38 €/h

30,58 €/h 15%

8

AUXILIAR TÈCNIC,
ADMINISTRATIU,
TELEFONISTA,

AUX.

Lluís Soler i Panisello

Signatura 1 de 2

15/03/2022 Presidència CCDL

Signatura 2 de 2

16/03/2022 Secretaria CCDL

HORES
CONVEN
I

€/h

%

€/h

4,59
€/h

4
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ORDENANÇA, PERSONAL
DE NETEJA I OFICIAL 2.ª
OFICIS
DIVERSOS
o
equivalent
9

AJUDANT OFICIS DIVERSOS
o equivalent

12.951,75
€

7,23
€/h

8,09 €/h

1,48
€/h

29,52 €/h 5%

120,81
€/h

TOTAL EQUIP REDACTOR

NEUS ROURA SERRA

Any

Pressupost base

Import IVA

Total

1er any vigència acord marc

16.7717.083,75 €

3.510.587,59 €

20.227.671,34 €

2on any vigència acord
marc

27.861.806,25 €

8.836.172,84 €

33.712.785,56 €

El pressupost base de licitació és el valor estimat dels contractes basats a tramitar durant el període
d’execució inicial de l’Acord marc, que s’estima en una quantitat de 53.940.456,90 € (IVA inclòs) per a
la totalitat dels lots. Es tracta d’un import orientatiu atès que al tractar-se d’un Acord marc la
definició exhaustiva d’aquest no és susceptible de determinació prèvia, d’acord amb les
determinacions de l’article 100.3 de la LCSP.
El valor estimat de l’Acord marc es xifra en 100.302.502,50 € (IVA exclòs). Finalment, pel que fa al
valor estimat total de l’Acord marc, incloses les modificacions i les possibles pròrrogues establertes a
la clàusula cinquanta-unena, sent aquest valor total estimat del contracte 120.363.003,00 € (IVA
exclòs). Així mateix, el valor estimat del contracte es podrà incrementar fins un màxim del 10%
addicional, d’acord amb les previsions de l’article 309 de la LCSP, al tractar-se d’un contracte de preus
unitaris, sent el valor total estimat del contracte 132.399.303,30 € (IVA exclòs).
Atès que es desconeix el gènere del personal que s’adscriurà a l’execució del contracte no és possible
realitzar la desagregació de gènere dels costos salarials estimats.
Les prestacions estimades previstes per aquesta licitació, es troben desglossats al quadre següent:

Lluís Soler i Panisello

Signatura 1 de 2

15/03/2022 Presidència CCDL

Signatura 2 de 2

16/03/2022 Secretaria CCDL

Seguint aquests criteris, per cadascun dels anys, s’han estimat, en funció dels serveis a realitzar, les
quantitats següents:
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PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

VALOR ESTIMAT

VALOR ESTIMAT + modificacions

Import sense IVA

Import amb IVA

Import sense IVA

Import sense IVA

Lot 1: BARCELONA

15.173.736,00 €

18.360.220,56 €

34.140.906,00 €

40.969.087,20 €

Lot 2: GIRONA

5.690.151,00 €

6.885.082,71 €

12.802.839,75 €

15.363.407,70 €

Lot 3: LLEIDA

9.483.585,00 €

11.475.137,85 €

21.338.066,25 €

25.605.679,50 €

Lot 4: TARRAGONA

7.586.868,00 €

9.180.110,28 €

17.070.453,00 €

20.484.543,60 €

16/03/2022

Lot 5: BARCELONA

966.480,00 €

1.169.440,80 €

2.174.580,00 €

2.609.496,00 €

Lot 6: GIRONA

362.430,00 €

438.540,30 €

815.467,50 €

978.561,00 €

Lot 7: LLEIDA

604.050,00 €

730.900,50 €

1.359.112,50 €

1.630.935,00 €

Presidència CCDL NEUS ROURA
SERRA
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Lot 8: TARRAGONA

483.240,00 €

584.720,40 €

1.087.290,00 €

1.304.748,00 €

1.691.340,00 €

2.046.521,40 €

3.805.515,00 €

4.566.618,00 €

Lot 10: GIRONA

634.252,50 €

767.445,53 €

1.427.068,13 €

1.712.481,75 €

Lot 11: LLEIDA

1.057.087,50 €

1.279.075,88 €

2.378.446,88 €

2.854.136,25 €

845.670,00 €

1.023.260,70 €

1.902.757,50 €

2.283.309,00 €

44.578.890,00 €

53.940.456,90 €

100.302.502,50 €

120.363.003,00 €

Grup 2 - Planificació territorial i ambiental

Grup 3 - Treballs previs o complementaris
Lot 9: BARCELONA

Lot 12: TARRAGONA
TOTAL

6

Lluís Soler i
Panisello

Signatura 1 de 2

15/03/2022

Signatura 2 de 2

Secretaria CCDL

Grup 1 - Instruments de planejament
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S’ha considerat que durant el primer any de vigència de l’acord marc el volum de contractació
representarà el 15% del màxim possible, el segon any de vigència de l’acord aquest percentatge
augmentarà al 25% i, en cas d’executar-se les dues possibles pròrrogues, el percentatge serà també
del 25% per cada pròrroga.
Ha de dir:
Document adjunt 3
DESGLOSSAMENT DE COSTOS ESTIMATS DEL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

NEUS ROURA SERRA

En tot cas, aquest valor estimat està elaborat de forma estimativa, té caràcter orientatiu i no
vinculant, i s’indica únicament a efectes de la publicitat i de procediment d’adjudicació sense que
suposi cap compromís d’execució efectiva, no tenint dret els adjudicataris del present Acord marc a
percebre indemnització o compensació per aquest motiu.
Per a la determinació dels costos estimats per aquest acord marc s’ha efectuat el desglossament del
pressupost base de licitació per cada lot, d’acord amb el que preveuen els articles 100.2 i 101 de la
LCSP, mitjançant l’estimació dels costos directes i indirectes i altres despeses, tenint en compte les
hores de dedicació que s’estima que han de dedicar els diferents professionals que executin el
contracte. En concret per realitzar el càlcul de costos s'ha tingut en compte el repartiment d'aquests
com segueix: Despesa de personal, despeses generals el 6%, el benefici industrial el 6%, i altres
despeses.
Per tal de determinar un preu o tarifes, al ser activitats que es regeixen per la Llei 16/1989, de 17 de
juliol, de defensa de la competència, no existeixen barems oficials de tarifes i està prohibit recomanar
tarifes de qualsevol forma, i s’ha calculat en base als preus de mercat en aquest sector per aquest
tipus de servei i s’ha proposat com a referència pel càlcul del cost laboral la taula de retribucions del
Conveni Col·lectiu laboral d’Enginyeria i Oficines i Estudis tècnics 2018-2020, publicat al BOE de data
18 d’octubre del 2019.
Pel càlcul s’ha considerat que per l’execució de les prestacions dels diferents lots hi haurà un equip
tècnic multidisciplinari.
Atenent als diferents nivells acadèmics que contempla el conveni col·lectiu s’ha efectuat el càlcul del
preu hora de l’equip tècnic multidisciplinari, en els supòsits en que les prestacions requereixin la
participació de diferents persones i categories professionals, i també individualment, per cada
categoria professional.
Respecte el preu hora de l’equip tècnic multidisciplinari, s’ha realitzat una estimació de la participació
que requerirà de cada categoria professional en les diferents prestacions, resultant un preu de 120,81
euros l’hora.

Lluís Soler i Panisello

Signatura 1 de 2

15/03/2022 Presidència CCDL

Signatura 2 de 2

16/03/2022 Secretaria CCDL

D’acord amb la previsió de l’article 101.13 de la LCSP, el valor estimat d’aquest acord marc s’ha
calculat tenint en compte la previsió del conjunt de contractes basats que potencialment poden
adjudicar-se durant el període de vigència, en cadascun dels lots.
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I respecte a les diferents categories i professionals que es preveu que puguin participar en l’execució
de les prestacions dels diferents lots els preus unitaris són els següents:
HORES
CONVENI

1.792,00

NEUS ROURA SERRA

Total anual

Preu
inclou BI i
DG
individual

Equip

€/h

€/h

€/h

%

€/h

1

LLICENCIATS I TITULATS 2n I 3r
CICLE UNIVERSITARI I ANALISTA o 26.323,57 €
equivalent

14,69 €/h

16,45 €/h

60,00 €/h

80%

48,00 €/h

2

DIPLOMATS I TITULATS 1r CICLE
UNIVERSITARI. CAP SUPERIOR o 20.424,25 €
equivalent

11,40 €/h

12,77 €/h

46,55 €/h

70%

32,59 €/h

3

TÈCNIC DE CÀLCUL O DISSENY,
CAP DE 1a I PROGRAMADOR 19.778,71 €
D'ORDINADOR o equivalent

11,04 €/h

12,36 €/h

45,08 €/h

5%

2,25 €/h

4

DELINEANT-PROJECTISTA, CAP DE
2a I PROGRAMADOR DE MAQ. 18.328,73 €
AUXILIARS o equivalent

10,23 €/h

11,46 €/h

41,78 €/h

5%

2,09 €/h

5

DELINEANT, TÈCNIC DE 1a,
OFICIAL 1a ADMINISTRATIU I
16.627,17 €
OPERADOR D'ORDINADOR o
equivalent

9,28 €/h

10,39 €/h

37,90 €/h

70%

26,53 €/h

6

DIBUIXANT, TÈCNIC DE 2a,
OFICIAL 2a ADMINISTRATIU,
14.650,51 €
PERFORISTA,
GRAVADOR
I
CONSERGE o equivalent

8,18 €/h

9,16 €/h

33,39 €/h

5%

1,67 €/h

7

TELEFONISTA-RECEPCIONISTA,
OFICIAL 1a OFICIS DIVERSOS I 14.237,93 €
VIGILANT o equivalent

7,95 €/h

8,90 €/h

32,45 €/h

5%

1,62 €/h

8

AUXILIAR
TÈCNIC,
AUX.
ADMINISTRATIU, TELEFONISTA,
ORDENANÇA, PERSONAL DE 13.414,73 €
NETEJA I OFICIAL 2.ª OFICIS
DIVERSOS o equivalent

7,49 €/h

8,38 €/h

30,58 €/h

15%

4,59 €/h

9

AJUDANT OFICIS DIVERSOS o
12.951,75 €
equivalent

7,23 €/h

8,09 €/h

29,52 €/h

5%

1,48 €/h

Lluís Soler i Panisello
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Nivell

Conveni
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120,81
€/h

TOTAL EQUIP REDACTOR

NEUS ROURA SERRA

Any

Pressupost base

Import IVA

Total

1er any vigència acord marc

16.7717.083,75 €

3.510.587,59 €

20.227.671,34 €

2on any vigència acord
marc

27.861.806,25 €

8.836.172,84 €

33.712.785,56 €

El pressupost base de licitació és el valor estimat dels contractes basats a tramitar durant el període
d’execució inicial de l’Acord marc, que s’estima en una quantitat de 53.940.456,90 € (IVA inclòs) per a
la totalitat dels lots. Es tracta d’un import orientatiu atès que al tractar-se d’un Acord marc la
definició exhaustiva d’aquest no és susceptible de determinació prèvia, d’acord amb les
determinacions de l’article 100.3 de la LCSP.
El valor estimat de l’Acord marc es xifra en 100.302.502,50 € (IVA exclòs). Finalment, pel que fa al
valor estimat total de l’Acord marc, incloses les modificacions i les possibles pròrrogues establertes a
la clàusula cinquanta-unena, sent aquest valor total estimat del contracte 120.363.003,00 € (IVA
exclòs). Així mateix, el valor estimat del contracte es podrà incrementar fins un màxim del 10%
addicional, d’acord amb les previsions de l’article 309 de la LCSP, al tractar-se d’un contracte de preus
unitaris, sent el valor total estimat del contracte 132.399.303,30 € (IVA exclòs).
Atès que es desconeix el gènere del personal que s’adscriurà a l’execució del contracte no és possible
realitzar la desagregació de gènere dels costos salarials estimats.
Atenent que els serveis i les prestacions a executar poden ser de molta diferent complexitat, es
proposa la classificació dels treballs segons aquesta, diferenciant en complexitat baixa, mitjana i alta.
Al quadre següent es defineix la dedicació en hores segons complexitat, tenint aquests càlculs
caràcter merament orientatiu i no vinculant:

Lluís Soler i Panisello
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16/03/2022 Secretaria CCDL

Seguint aquests criteris, per cadascun dels anys, s’han estimat, en funció de l’estimació dels serveis a
realitzar, les quantitats següents:
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Hores estimades per prestació
GRUP

PRESTACIONS

complexitat
baixa

NEUS ROURA SERRA

Grup 2: Planificació
territorial i ambiental

Cartografia - Sistemes d’Informació Geogràfica
(SIG) o Geographic Information System (GIS).
Documentació ambiental.
Instruments d'ordenació forestal.
Mobilitat urbana.
Estudis d'inundabilitat.
Estudis d'identificació dels riscos geològics
Estudis d'impacte i integració paisatgística.

Compilació de documents.
Refós de normativa i ordenances municipals.
Ordenances municipals.
Estratègies i instruments urbanístics per a
urbanitzacions amb dèficits (redacció d'estudis,
treballs i instruments per a contribuir a
l'adequació).
Participació ciutadana
Memòria social i d'impacte de génere.
Agenda del pla i Avaluació econòmica.
Grup 3: Treballs previs o
Disseny de l'agenda urbana local.
complementaris
Inventari de béns municipals.
Inventari de patrimoni municipal de sòl i habitatge.
Catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions
en sòl no urbanitzable, catàleg de béns i d'espais
protegits.
Pla d'equipaments.
Pla local d'habitatge.
Registre d’habitatges buits.
Registre municipal de solars sense edificar.

complexitat
alta

85
420
420
120
150
120

195
1050
1150
285
430
225

320
2350
2400
450
710
400

190

395

670

65

165

350

65
90
80

165
285
250

350
500
320

60
45
80
60
80
65
45

200
135
150
200
125
90
90

400
250
350
380
280
235
180

65
80
80

90
150
120

180
230
195

80
100
80
115
280
65

205
500
190
180
950
150

360
900
350
400
1800
260

65

150

205

120
120
120
60
60

225
225
225
145
145

380
400
400
185
185

Als següents quadres es detallen les prestacions estimades per aquesta licitació, amb caràcter
orientatiu i no vinculant, per cada grup, per cada any de vigència de l’Acord marc, i s’indica
únicament a efectes de la publicitat i de procediment d’adjudicació sense que suposi cap compromís
d’execució efectiva, no tenint dret els adjudicataris del present Acord marc a percebre indemnització
o compensació per aquest motiu.

Lluís Soler i Panisello
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Signatura 2 de 2

16/03/2022 Secretaria CCDL

Avanç de planejament (o diagnosis i estratègia
d'ubanisme i estratègia urbana).
Plans Directors Urbanístics (PDU).
Plans d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM).
Plans Especials Urbanístics (PEU).
Plans Parcials Urbanístics (PPU).
Plans de Millora Urbana (PMU).
Grup 1: Instruments de
Programa d'Actuació Urbanísitca Municipal
planejament
(PAUM).
Projectes d'actuacions específiques d'interés
públic en sòl no urbanitzable.
Projectes de noves activitats i construccions en sòl
no urbanitzable.
Modificacions puntuals de planejament.
Normes de planejament.

complexitat
mitjana
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complexitat baixa
Número de
Hores
contractacions
estimades
estimades

Grup 1: Instruments de planejament
PRESTACIONS

16/03/2022 Secretaria CCDL

Avanç de planejament (o diagnosis i estratègia
d'ubanisme i estratègia urbana).
Plans Directors Urbanístics (PDU).
Plans d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM).
Plans Especials Urbanístics (PEU).
Plans Parcials Urbanístics (PPU).
Plans de Millora Urbana (PMU).
Programa d'Actuació Urbanísitca Municipal
(PAUM).
Projectes d'actuacions específiques d'interés
públic en sòl no urbanitzable.
Projectes de noves activitats i construccions en sòl
no urbanitzable.
Modificacions puntuals de planejament.
Normes de planejament.

Grup 2: Planificació territorial i ambiental
PRESTACIONS

NEUS ROURA SERRA

Signatura 2 de 2

15/03/2022 Presidència CCDL

Compilació de documents.
Refós de normativa i ordenances municipals.
Ordenances municipals.
Estratègies i instruments urbanístics per a
urbanitzacions amb dèficits (redacció d'estudis,
treballs i instruments per a contribuir a
l'adequació).
Participació ciutadana
Memòria social i d'impacte de génere.
Agenda del pla i Avaluació econòmica.
Disseny de l'agenda urbana local.
Inventari de béns municipals.
Inventari de patrimoni municipal de sòl i
habitatge.
Catàleg de masies, cases rurals i altres
edificacions en sòl no urbanitzable, catàleg de
béns i d'espais protegits.
Pla d'equipaments.
Pla local d'habitatge.
Registre d’habitatges buits.
Registre municipal de solars sense edificar.

10
5
75
150
150
80

850
2.100
31.500
18.000
22.500
9.600

10
3
65
120
120
60

1.950
3.150
74.750
34.200
51.600
13.500

5
2
30
40
40
30

1.600
4.700
72.000
18.000
28.400
12.000

25

4.750

15

5.925

5

3.350

180

11.700

180

29.700

75

26.250

180
500
80

11.700
45.000
6.400

180
400
65

29.700
114.000
16.250

75
85
35

26.250
42.500
11.200

complexitat mitja
Número de
Hores
contractacions
estimades
estimades

complexitat alta
Número de
Hores
contractacions
estimades
estimades

25
55
5
15
25
10
25

35
40
15
20
20
8
10

10
25
2
8
10
3
5

1.500
2.475
400
900
2.000
650
1.125

7.000
5.400
2.250
4.000
2.500
720
900

4.000
6.250
700
3.040
2.800
705
900

complexitat baixa
complexitat mitja
complexitat alta
Número de
Número de
Número de
Hores
Hores
Hores
contractacions
contractacions
contractacions
estimades
estimades
estimades
estimades
estimades
estimades
15
975
5
450
3
540
25
2.000
15
2.250
3
690
30
2.400
20
2.400
8
1.560

10
25
10
10
10
15

800
2.500
800
1.150
2.800
975

5
15
10
10
5
10

1.025
7.500
1.900
1.800
4.750
1.500

2
5
3
5
3
3

720
4.500
1.050
2.000
5.400
780

15

975

15

2.250

5

1.025

15
5
10
15
15

1.800
600
1.200
900
900

20
15
10
15
15

4.500
3.375
2.250
2.175
2.175

8
5
4
3
5

3.040
2.000
1.600
555
925

L’acord marc es tramita amb un pressupost limitatiu, en què les empreses licitadores adjudicatàries
s’obliguen a executar els serveis de forma successiva i per preu unitari, sense que el nombre total de
prestacions estimades en l’Acord marc ni les hores d'execució d'aquestes prestacions es defineixi amb

Lluís Soler i Panisello

Signatura 1 de 2

PRESTACIONS

complexitat alta
Número de
Hores
contractacions
estimades
estimades

complexitat baixa
Número de
Hores
contractacions
estimades
estimades

Cartografia - Sistemes d’Informació Geogràfica
(SIG) o Geographic Information System (GIS).
Documentació ambiental.
Instruments d'ordenació forestal.
Mobilitat urbana.
Estudis d'inundabilitat.
Estudis d'identificació dels riscos geològics
Estudis d'impacte i integració paisatgística.

Grup 3: Treballs previs o complementaris

complexitat mitja
Número de
Hores
contractacions
estimades
estimades
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exactitud al temps de celebrar aquest, per estar subordinades les necessitats i especificacions de les
contractacions derivades de l’Acord marc.
En aquest sentit, s’ha considerat que durant el primer any de vigència de l’acord marc el volum de
contractació representarà el 15% del màxim possible, en el segon any de vigència de l’Acord marc
aquest percentatge augmentarà al 25% i, en cas d’executar-se les dues possibles pròrrogues, el
percentatge serà també del 25% per cada pròrroga, i s’ha estimat un percentatge de contractació en
cada demarcació (Barcelona 40%, Girona 15%, Lleida 25% i Tarragona 20%) resultant el següents
imports i pressupost estimat per cada lot:

Signatura 2 de 2

NEUS ROURA SERRA
Lluís Soler i Panisello

Despeses
generals (6%)

Benefici
PRESSUPOST BASE
industrial (6%)

IVA (21%)

PRESSUPOST
ESTIMAT LOT

Instruments de planejament
Lot 1.1: BARCELONA
Lot 1.2: GIRONA
Lot 1.3: LLEIDA
Lot 1.4: TARRAGONA
Planificació territorial i ambiental
Lot 2.1: BARCELONA
Lot 2.2: GIRONA
Lot 2.3: LLEIDA
Lot 2.4: TARRAGONA
Treballs previs o complementaris
Lot 3.1: BARCELONA
Lot 3.2: GIRONA
Lot 3.3: LLEIDA
Lot 3.4: TARRAGONA
TOTAL ANUAL

2.157.321,43 €
808.995,54 €
1.348.325,89 €
1.078.660,71 €

129.439,29 €
48.539,73 €
80.899,55 €
64.719,64 €

129.439,29 €
48.539,73 €
80.899,55 €
64.719,64 €

3.775.312,50 €
1.415.742,19 €
2.359.570,31 €
1.887.656,25 €
99.506.450,89 €

226.518,75 €
84.944,53 €
141.574,22 €
113.259,38 €

226.518,75 €
84.944,53 €
141.574,22 €
113.259,38 €

Estimació contractació 1er any: 15%
Estimació contractació 2on any: 25%

14.925.967,63 €
24.876.612,72 €

16.717.083,75 €
27.861.806,25 €

20.227.671,34 €
33.712.785,56 €

Estimació contracte (1er + 2on any):

39.802.580,36 €

44.578.890,00 €

53.940.456,90 €

Estimació contractació 1era pròrroga: 25%
Estimació contractació 2ona pròrroga: 25%

24.876.612,72 €
24.876.612,72 €

27.861.806,25 €
27.861.806,25 €

33.712.785,56 €
33.712.785,56 €

33.869.946,43 € 2.032.196,79 € 2.032.196,79 €
12.701.229,91 €
762.073,79 €
762.073,79 €
21.168.716,52 € 1.270.122,99 € 1.270.122,99 €
16.934.973,21 € 1.016.098,39 € 1.016.098,39 €

37.934.340,00 €
14.225.377,50 €
23.708.962,50 €
18.967.170,00 €

7.966.211,40 €
2.987.329,28 €
4.978.882,13 €
3.983.105,70 €

45.900.551,40 €
17.212.706,78 €
28.687.844,63 €
22.950.275,70 €

2.416.200,00 €
906.075,00 €
1.510.125,00 €
1.208.100,00 €

507.402,00 €
190.275,75 €
317.126,25 €
253.701,00 €

2.923.602,00 €
1.096.350,75 €
1.827.251,25 €
1.461.801,00 €

4.228.350,00 €
1.585.631,25 €
2.642.718,75 €
2.114.175,00 €
111.447.225,00 €

887.953,50 €
332.982,56 €
554.970,94 €
443.976,75 €

5.116.303,50 €
1.918.613,81 €
3.197.689,69 €
2.558.151,75 €
134.851.142,25 €

Finalment, es desglossa el en quadre següent el pressupost base de licitació, i el valor estimat total de
l’Acord marc, incloses les modificacions i les possibles pròrrogues establertes a la clàusula cinquantadosena:

15/03/2022 Presidència CCDL
Signatura 1 de 2

16/03/2022 Secretaria CCDL

Cost directe

12

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

8baa3cb246d74f0793364d447d482a84001

Url de validació

http://SERVIDOR/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2022/19 - Data Resolució: 16/03/2022

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

Expedient de contractació núm. 2021.06
Acord marc de serveis de redacció de documents per a tràmits de planificació territorial i planejament urbanístic amb destinació a les entitats locals de Catalunya
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

VALOR ESTIMAT

VALOR ESTIMAT + modificacions

Import sense IVA

Import amb IVA

Import sense IVA

Import sense IVA

Lot 1: BARCELONA

15.173.736,00 €

18.360.220,56 €

34.140.906,00 €

40.969.087,20 €

Lot 2: GIRONA

5.690.151,00 €

6.885.082,71 €

12.802.839,75 €

15.363.407,70 €

Lot 3: LLEIDA

9.483.585,00 €

11.475.137,85 €

21.338.066,25 €

25.605.679,50 €

Lot 4: TARRAGONA

7.586.868,00 €

9.180.110,28 €

17.070.453,00 €

20.484.543,60 €

Lot 5: BARCELONA

966.480,00 €

1.169.440,80 €

2.174.580,00 €

2.609.496,00 €

Lot 6: GIRONA

362.430,00 €

438.540,30 €

815.467,50 €

978.561,00 €

Lot 7: LLEIDA

604.050,00 €

730.900,50 €

1.359.112,50 €

1.630.935,00 €

Lot 8: TARRAGONA

483.240,00 €

584.720,40 €

1.087.290,00 €

1.304.748,00 €

1.691.340,00 €

2.046.521,40 €

3.805.515,00 €

4.566.618,00 €

Lot 10: GIRONA

634.252,50 €

767.445,53 €

1.427.068,13 €

1.712.481,75 €

Lot 11: LLEIDA

1.057.087,50 €

1.279.075,88 €

2.378.446,88 €

2.854.136,25 €

845.670,00 €

1.023.260,70 €

1.902.757,50 €

2.283.309,00 €

44.578.890,00 €

53.940.456,90 €

100.302.502,50 €

120.363.003,00 €

Signatura 2 de 2

Grup 2 - Planificació territorial i ambiental

Grup 3 - Treballs previs o complementaris
Lot 9: BARCELONA

Lot 12: TARRAGONA
TOTAL

13
Lluís Soler i
Panisello
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Grup 1 - Instruments de planejament
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Segon.-. Ordenar que es porti a terme la rectificació dels errors materials, de fet i/o aritmètics,
i correccions ens els termes continguts a la present resolució, als efectes de poder continuar
amb la tramitació de l’expedient i procedir a la publicació dels plecs una vegada rectificats.
Tercer.- Donar compte de l’adopció de la present Resolució, en la propera sessió de la Comissió
Executiva del CCDL que se celebri, als efectes oportuns, així com els efectes de publicitat que
siguin preceptius.
Quart.- Posar en coneixement general el contingut i abast d'aquesta resolució mitjançant la
publicació de les esmenes en el perfil de contractant del CCDL.
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NEUS ROURA SERRA
Lluís Soler i Panisello

I per que així consti, ho mana i signa davant meu, la secretària accidental, que en dona fe.

Davant meu,
El President

La Secretària accidental del CCDL i
Oficial Major de la Diputació de Lleida

Lluís Soler i Panisello

Neus Roura i Serra

15/03/2022 Presidència CCDL
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16/03/2022 Secretaria CCDL

Cinquè.- Ordenar la publicació del PCAP modificat en el perfil de contractant del CCDL.

14

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

8baa3cb246d74f0793364d447d482a84001

Url de validació

http://SERVIDOR/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2022/19 - Data Resolució: 16/03/2022

