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1. OBJECTE DEL CONTRACTE
És objecte del contracte: L’execució de les obres definides al “Projecte d’obres de reforma de la
xarxa viària local i infraestructures per a la implantació d’una via ciclista urbana entre la zona
escolar-esportiva i l’estació de rodalies del municipi del Vendrell”.
Tramitació del projecte de les obres
El projecte de les obres s’ha aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament del
Vendrell, en sessió ordinària del dia 9 de novembre de 2020.
La redacció del projecte, estudi de seguretat i salut, serveis de direcció i coordinació de les obres així
com les actuacions previstes al projecte d’obres són objecte de cofinançament per part del fons Feder
2014-2020, segons les condicions estipulades a la resolució definitiva de concessió de la subvenció.
En síntesi, el conjunt d’actuacions previstes al municipi del Vendrell configura la creació de 2 km
d’tineraris bicicleta des de la Estació de rodalies del municipi del Vendrell i també fa les corresponents
previsions de dotació d’aparcament, segons va estipular el PDMCT.
L’objecte de l’actuació contemplada al projecte permetrà principalment connectar els principals
equipaments educatius-esportius del municipi entre sí, els vials de connexió amb barris molt cèntrics
del municipi amb l’estació de Rodalies del municipi i la Terminal d’Autobusos, a més d’aconseguir un
efecte xarxa amb itineraris existents com la Via verda amb els barris marítims.
L’anterior, amb la finalitat de millorar la mobilitat del municipi, incorporant l’ús de la bicicleta en
detriment del vehicle privat. Es pretén doncs, promoure la mobilitat en bicicleta -mobilitat neta i
sostenible en l’emissió de gasos d’efecte hivernacle- així com reduir costos dels sistemes de transport
i moderar el consum energètic.
2. DIVISIÓ EN LOTS
Normativa aplicable: Article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
(LCSP), per la qual es traslladen 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,
Aquest servei considera que per a portar a terme les obres previstes al projecte, no es proposa dividir
el contracte en lots.
Justificació:
1. Les obres ja formen un conjunt tancat d’actuacions que pot portar a terme una única empresa
amb la classificació requerida segons la normativa vigent.
2. Per tal de portar a terme la correcta prestació del contracte, la divisió en lots implicaria
l’execució per una pluralitat de contratistes diferents i per tant la necessitat de recursos
dedicats exclussivament a la coordinació i control. A la gran majoria d’obres d’urbanització no
existeixen especialitats preponderants sobre altres, per la qual cosa no cal la divisió en lots.
En cas de portar-ne a terme la segregació, això augmentaria les despeses d’implantació
d’obra, com per exemple el perímetre d’obra, els serveis auxiliars, els elements de protecció i
senyalització o punts d’acopi de material.
3. Disposant d’un únic adjudicatari de les obres es delimita clarament la responsabilitat i es
simplifiquen les tramitacions respecte de l’execució de les obres i en matèria de prevenció de
riscos laborals.
Les tasques relatives al CPV de les obres de reforma de la xarxa viària i infraestructures urbanes
pertanyen als següents epígrafs:
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TASQUES LOT ÚNIC.

CPV

Epígraf

Obres de reforma de la xarxa viària local i
infraestructures per a la implantació d’una via
ciclista urbana

45200000

Construcció general d’immobles
i obres d’enginyeria civil

3. IDONEÏTAT DEL CONTRACTE
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en el seu article 25.2 apartat d),
estableix que el municipi exercirà com a competència local pròpia la infraestructura viaria i altres
equipaments de la seva titularitat; també segons l’article 25.2 apartat g) competències sobre tràfic, i
movilitat, entre altres.
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, en el seu article 66.3 apartat b), estableix que el municipi exercirà com a
competència local pròpia l’activitat d’ordenació del trànsit de vehicles i persones en les vies urbanes.
L’article 8 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, estableix que tenen la consideració d’obres locals les que executen els ens
locals per a la prestació dels serveis de la seva competència, ja es tracti d’obres de nova planta, de
reforma, de reparació, de conservació o de manteniment.
L’article 12.3 del mateix reglament estableix que el concepte general de reforma abasta el conjunt
d’obres d’ampliació, millora, modernització, adaptació, adequació o reforç d’un bé immoble ja existent.
4. NECESSITAT DEL CONTRACTE
4.1. Actuació executiva de la vigent estratègia territorial del municipi del Vendrell
L’Ajuntament del Vendrell, en sessió ordinaria de ple de 24 de desembre de 2015, va aprovar el Pla
de Mobilitat Urbana del Vendrell amb la corresponent Memòria Ambiental. Dins de les previsions del
document de Propostes del Pla de Mobilitat Urbana 2015-2020, es troben enumerades les propostes
relacionades amb la promoció de l’ús de la bicicleta mitjançant la implantació i extensió de la xarxa
d’itineraris ciclistes al municipi del Vendrell.
L'Ajuntament del Vendrell té com a objectiu estratègic potenciar un transvassament dels
desplaçaments que actualment es realitzen mitjançant el vehicle privat, cap a modes més sostenible.
Es pretén reduir els costos dels sistemes de transport, moderar el consum energètic, reduïr les
emissions de gasos d'efecte hivernacle i contaminació atmosfèrica., i reduir l’accidentalitat. Les
actuacions previstes d’implantació de les vies ciclistes són coherents amb l’estratègia territorial
descrita i acreditada al Pla Director de Mobilitat del Camp Tarragona, i respecte del contingut al Pla
de Mobilitat Urbana del Vendrell 2015-2020.
Aquests objectius són coherents amb amb les actuacions impulsades per les entitats locals, en el
marc dels objectius temàtics 4 i 6 del PO FEDER de Catalunya 2014-2020, que tenen per objectiu
afavorir el pas a una economia baixa en carboni a tots els sectors, i conservar i protegir el medi
ambient i promoure l’eficiència dels recursos, respectivament, tots ells recollits a l’article 9 del
Reglament (UE) 1303/2013.
Concretament l’esmentada actuació està enmarcada en la Línia 1: Vies ciclistes urbanes i
interurbanes destinades a la mobilitat quotidiana, d’acord amb els objectius específics 4.5.1. Foment
de la mobilitat urbana sostenible i 6.3.2. Protecció, desenvolupament i promoció de les àrees naturals,
en particular les d’interès turístic, del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.
Així, en la línia d’executar un dels trams prioritaris de l’extensió de la xarxa ciclista definits al PMU
2015-2020, els serveis tècnics de l’Ajuntament del Vendrell van definir el projecte de l’actuació
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“Implantació d’un carril bici i els seus accessos entre la zona escolar i esportiva i l’estació de
rodalies del municipi del Vendrell”.
L’actuació definida té una correspondència directa respecte de la codificació de propostes
estratègiques del PMU del Vendrell 2015-2020. La codificació de propostes estratègiques el PMU de
Vendrell 2015-2020 permet fer-ne la traçabilitat de l’itinerari proposat al llarg de tota la longitud de
l’actuació proposada.
El document de programa del PMU 2015-2020 defineix d’actuació prioritària un 82% del traçat de
l’itinerari ciclista a executar..
4.2. Convocatòria de subvencions Feder 2014-2020
En el marc de la convocatoria de subvencions Feder regulada segons l’Ordre TES/1849/2018 de 24
de juliol, en data 3 de desembre de 2018 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament del Vendrell
acorda concórrer a la convocatòria presentar el projecte per a sol•licitar la subvenció.
Segons l’Ordre TES/1849/2018 de 24 de juliol, del Departament de Territori i Sostenibilitat, de
convocatòria de subvencions per fomentar l’execució d’actuacions de vies ciclistes de les entitats
locals i determinats consorcis susceptibles de cofinançament procedent del Fons Europeu de
Desenvolupament Regional FEDER.
L’actuació proposada va ser: “Implantació d’un carril bici i els seus accessos entre la zona
escolar i esportiva i l’estació de rodalies del municipi del Vendrell”, amb número de codi
assignat segons plataforma SIFECAT PO01-012782
L’actuació s’emmarca en els eixos prioritaris 4. Afavorir el pas a una economia baixa en carboni a tots
els sectors i 6. Conservar i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència dels recursos. (Art 9 del
Reglament (UE) 1303/2013).
La normativa reguladora d’aquesta subvenció és l’Ordre TES/61/2018, de 7 de juny, per la qual
s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a operacions de les entitats locals
i determinats consorcis per a l’execució d’actuacions de vies ciclistes susceptibles de finançament
procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).
El cost total de l’actuació incloent obra i honoraris és 491.157,13 euros (IVA inclòs). Són despeses
subvencionables els imports corresponents a la redacció del projecte, estudi de seguretat, direcció i
coordinació de les obres i la pròpia execució de les obres. L’execució material de les obres té un
cost previst de 446.506,48 euros (IVA inclòs), mentre que els honoraris per la definició de projecte i
control d’execució d’obres té un cost previst de 44.650,65 euros (IVA inclòs). El cost total
subvencionable es va determinar en 405.914,98 euros. Segons les bases, l’Import subvencionable és
un 50% del cost total excloent IVA. L’ajut FEDER sol.licitat va ser de 202.957,49 euros.
En data, 5 de desembre de 2019, mitjançant registre d’entrada E2019031333 l’Ajuntament del
Vendrell rep la notificació de la Resolució TES/3340/2019, de 2 de desembre, definitiva de
concessió de subvenció per a l’actuació “Implantació d’un carril bici i els seus accessos entre
la zona escolar i esportiva i l’estació de rodalies del municipi del Vendrell”, amb número de
codi PO01-012782, la qual es publica al DOGC núm. 8019 de 9 de desembre de 2019. L’informe
individual de valoració annex a la proposta ajusta el cost total subvencionable en 374.141.98 euros,
amb un finançament del 50% a càrrec a la subvenció atorgada i el 50% a càrrec de l’Ajuntament, IVA
exclòs. Per la qual cosa, l’import a càrrec de l’Ajut FEDER es fixa en 187.070,99 euros (IVA exclòs).
En data 19 de desembre de 2019 la Junta de Govern Local, en sessió ordinària, va acordar acceptar
formalment la subvenció procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), per
un import de 187.070,99 euros (IVA exclòs), per a l’execució de l’actuació “Implantació d’un carril bici i
els seus accessos entre la zona escolar i esportiva i l’estació de rodalies del municipi del Vendrell” i
presentar una sol.licitud d’ampliació del termini per trametre el projecte constructiu de l’esmentada
actuació.
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En data 16 d’octubre de 2020 la Direcció general d’Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat de
Catalunya acorda acceptar la sol.licitud de l’Ajuntament del Vendrell, d’ampliar el termini d’execució
de l’actuació fins el 30 d’octubre de 2021.
En data 9 de novembre de 2020, la Junta de Govern Local, en sessió ordinària, va adoptar l'acord
d'aprovar inicialment el “Projecte de les obres de reforma de la xarxa viària local i
infraestructures per la implantació d’una via ciclista urbana entre la zona escolar-esportiva i
l’estació de rodalies del municipi del Vendrell”, redactat per l’arquitecte Joan Domingo Mestre, de
l’empresa AUDINGINTRAESA S.A., per un import d’execució per contracte de 446.506,48 euros (IVA
inclòs).
L’edicte relatiu a l’aprovació inicial es va publicar al BOP de Tarragona núm. 2020-08507 de 13 de
novembre de 2020 i al DOGC núm. 8273 de 17 de novembre de 2020.
Aquest contracte respon a una necessitat puntual del servei ja que està vinculat al compliment dels
terminis delimitats per la Direcció General d’Infraestructures de la Mobilitat, en compliment de les
condicions estipulades a les Bases reguladores de la subvenció. Aquest fet motiva la urgència de dur
a terme les actuacions si es vol executar l’actuació de forma immediata i justificar les actuacions dins
de termini.
Clàusula d’obligatorietat:
Segons normativa relativa a la publicitat de la subvenció Feder, serà necessari que l’adjudicatari
declari que donarà compliment a les obligacions en matèria d’informació i comunicació regulades en
l’annex XII, apartat 2.2 del Reglament (UE) núm. 1303/2013, el qual regula les responsabilitats dels
beneficiaris en relació a mesures d’informació i comunicació destinades al públic.
5. INSUFICIÈNCIA DE MITJANS
Sobre la base del que es disposa en l’article 116.4 f) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014 d’ara endavant, LCSP,
quan es faci necessari celebrar un contracte de serveis, prèviament s’haurà de justificar
adequadament en l’expedient la insuficiència de mitjans. Tenint en compte que per la pròpia
normativa de la subvenció FEDER, els terminis d’execució són improrrogables, es justifica la urgència
de dur a terme les actuacions per finalitzar-les dins de termini.
És convenient externalitzar l’execució de les obres a través de la contractació a una empresa
constructora amb la classificació adient per garantir que l’actuació assoleix la qualitat requerida i que
la infraestructura tingui una vida útil en correspondència amb l’ús al que està destinada.
Aquestes actuacions comporten el desenvolupament de funcions específiques no habituals que
només es poden prestar a través d’una empresa constructora amb el personal propi i recursos
materials adequats. Resulta desproporcionat per aquesta administració disposar-ne d’aquests mitjans
per a l’execució d’una actuació d’aquesta tipologia i envergadura.
Insuficiència de mitjans materials:
1. No es disposa de la necessària maquinària especialitzada per a l’execució de les obres
objecte de cada fase.
2. No es disposa dels mitjans auxiliars per donar servei durant l’execució de les obres com la
disposició d’equipaments complementaris d’obra, per tal de portar a terme l’actuació en el
termini estipulat al projecte d’obres.
Insuficiència de mitjans personals:
1. No es disposa del volum personal especialitzat adequat (conductors, maquinistes, ma d’obra
especialitzada, personal d’oficis), per executar l’actuació amb els estandards de qualitat
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requerida al projecte d’obres.
2. No es diposa del número i volum de personal especialitzat per tal de portar a terme l’obra en
el termini estipulat al projecte d’obres.
6. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
S'entén que el pressuposat base de licitació per a cadascun dels lots, s'adecua als preus del mercat.
El Pressupost Base de Licitació dels lots en el temps de durada del contracte és:
LOT ÚNIC:

PBL (sense IVA)

Obres de reforma de la xarxa viària local i
infraestructures per a la implantació d’una via
ciclista

369.013,62 €

PBL (IVA inclòs)
446.506,48 €

El Pressupost Base de Licitació, ascendeix a la quantitat de QUATRE-CENTS QUARANTA-SIS MIL
CINC-CENTS SIS euros amb QUARANTA-VUIT cèntims (446.506,48 €).
El Pressupost Base de Licitació s’adequa als preus de mercat segons el projecte bàsic aprovat:
DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA I ANNEXOS
5 JUSTIFICACIÓ DE PREUS ................................................................................... 19
10 PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE ................................................ 21
Annex núm. 08. Justificació de preus .........................................................................283
Amidaments.................................................................................................................384
DOCUMENT NÚM. 4: PRESSUPOST
Amidaments.................................................................................................................384
Quadre de preus núm. 1..............................................................................................427
Quadre de preus núm. 2..............................................................................................437
Resum del pressupost.................................................................................................452
Pressupostos parcials..................................................................................................462
Pressupost general......................................................................................................464
6.1. Desglossament del presssupost per costos directes i indirectes
El preu màxim de licitació del contracte s’ha determinat basant-se en:
1. Costos directes i indirectes dels treballs a realitzar
2. Preus referits a unitats d’execució o de temps
3. Preus horaris del conveni laboral
Lot únic: Obres de reforma de la xarxa viària local i infraestructures per a la implantació d’una
via ciclista
Pressupost d’execució Material: 310.095,48 €
Costos directes*
98% del pressupost d’execució material (PEM)

303.893,57 €

Costos indirectes
2% del pressupost d’execució material (PEM)

6.201,91 €

13% Despeses generals d’estructura

40.312,41 €

6% Benefici industrial

18.605,73 €

TOTAL

369.013,62 €
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Les despeses generals d’estructura són aquells costos de caràcter indirecte que no es poden
identificar directament amb el subministrament objecte de contractació, però que tenen un impacte en
la realització dels serveis. Fan referència als costos associats a despeses estructurals o generals.
*Els preus unitaris considerats en l’elaboració del pressupost inclouen salari base i despeses de
seguretat social i són independents de gènere. S’han tingut en compte els costos laborals derivats del
conveni col.lectiu sectorial d’aplicació: Conveni col.lectiu del treball del sector de la construcció,
d’acord amb el que estableix l’Annex 3 de la Resolució de 12 d’abril de 2019, per la qual es disposa la
inscripció del sector de la construcció, de la província de Tarragona, per l’any 2019 (codi de conveni
núm. 43000145011994).
ELEMENT SIMPLE DE MA D’OBRA (Ordenació per import)

NUM
.

CODI

1 A0140000
2 A0150000
3 A012N000
4 A0121000
5 A0125000
6 A013H000
7 A012H000
8 A0112000
9 A012M000
10 A013M000
11 A012P000
12 A013P000
13 A013A000
14 A012F000
15 A0122000
16 A0137000
17 A0127000
18 A013F000
19 A0135000

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS
PREU
U
DESCRIPCIÓ
UNITARI
QUANTITAT
A
(euros)
H MANOBRE
20,46
768,77
Manobre
h
17,72
807,83
especialista
Oficial 1a d'obra
h
20,09
518,61
pública
H OFICIAL 1A
24,50
206,14
h Oficial 1a soldador
20,43
43,20
h Ajudant electricista
21,72
38,44
Oficial 1a
h
25,32
30,74
electricista
h Cap de colla
25,95
29,87
h Oficial 1a muntador
20,76
25,70
h Ajudant muntador
17,93
25,70
OFICIAL 1A
H
29,41
8,70
JARDINER
AJUDANT
H
26,10
8,85
JARDINER
h Ajudant fuster
20,14
11,25
h Oficial 1a manyà
24,89
2,88
OFICIAL 1A
H
24,50
2,88
PALETA
AJUDANT
H
21,75
2,40
COL·LOCADOR
OFICIAL 1A
H
24,50
1,80
COL·LOCADOR
h Ajudant manyà
21,83
1,44
AJUDANT
H
21,83
0,60
SOLDADOR
TOTAL:

IMPORT
(euros)

%

15.729,10

5,07

14.314,71

4,62

10.418,84

3,36

5.050,32
882,58
835,00

1,63
0,28
0,27

778,44

0,25

775,03
533,53
460,80

0,25
0,17
0,15

255,87

0,08

230,99

0,07

226,58
71,68

0,07
0,02

70,56

0,02

52,20

0,02

44,10

0,01

31,44

0,01

13,10

0,00

50.774,87
€

16,37

7. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
El valor estimat del contracte ascendeix a la quantia de 369.013,62 euros (IVA exclòs).
8 de 20

Lot únic: Obres de reforma de la xarxa viària local i infraestructures per a la implantació d’una
via ciclista
No es contemplen eventuals pròrrogues del contracte. No es contempla que el contracte sigui
Lot únic: Redacció Pla d’Aparcaments i planificació i desenvolupament procés participatiu
Pressupost d'execució Material
310.095,48 €
Despeses generals d'estructura (13%)
40.312,41 €
Benefici industrial (6%)
18.605,73 €
SUBTOTAL PBL (exclòs IVA)
369.013,62 €
Modificacions totals previstes al alça
-€
Pròrrogues
-€
IMPORT TOTAL VEC (exclòs IVA)
369.013,62 €

modificat.

8. APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
La despesa es farà efectiva amb càrrec a la següent aplicació pressupostària:
Exerc
2020

Orgànic
0723

Programa
15110

Econòmic
60910

Import
446.506,48 €

9. TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
9.1. Duració de l’execució de les obres
LOT ÚNIC
Obres de reforma de la xarxa viària local i infraestructures per a la implantació
d’una via ciclista

Durada
5 mesos

Data prevista d’inici del contracte: 15 d’abril de 2021
Data prevista de final del contracte: 15 de setembre de 2021
9.2. Especificacions durant l’execució de les obres
L’execució de les obres s’ha d’adaptar al període on les obres a la via pública estan permeses,
respectant el període estival, segons s’estipula a les ordenances del municipi del Vendrell.
10. REQUISITS DE SOLVÈNCIA
Sobre la base del que es disposa a l’Article 116.4 c) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, a l’expedient de contractació es justificarà adequadament els criteris de
solvència tècnica o professional, i econòmica i financera, els criteris d’adjudicació així com les
condicions especials d’execució.
Segons l’Article 77.1 a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per als
contractes d’obres el valor estimat dels quals sigui inferior a 500.000 euros, la classificació de
l’empresari al grup o subgrup que en funció de l’objecte del contracte correspongui, i que serà recollit
als plecs del contracte, acreditarà la seva solvència econòmica i financera i solvència tècnica per a
contractar.
En aquests casos l’empresari podrà acreditar la seva solvència indistintament, mitjançant la seva
classificació com a contractista d’obres al grup o subgrup de classificació corresponent al contracte o
bé acreditant el compliment dels requisits específics de solvència exigits a l’anunci de licitació o a la
invitació a participar al procediment i detallats als plecs del contracte. En cas contrari, l’acreditació de
la solvència es realitzarà conforme als criteris, requisits i mitjans recollits al segon incís de l’apartat 3
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de l’Article 87, que tindran caràcter supletori del que al respecte dels mateixos hagi estat omès o no
concretat als plecs.
Solvència econòmica i financera:
La solvència econòmica i financera de l'empresari s'acreditarà per un dels següents mitjans:
a)

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 import igual al valor
estimat del contracte (VEC).
Import:. 369.013,62 euros ( IVA exclòs)
El volum anual de negocis del licitador s’acreditarà per mitjà dels seus comptes
anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l’empresari hagués de trobarse inscrit en aquest registre, i, en cas contrari, per les dipositades en el registre oficial
en que hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre
Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres de
inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

b)

Acreditació de tenir subscrita una assegurança de responsabilitat civil per
riscos professionals, vigent fins la finalització del termini de presentació d’ofertes,
per un import igual o superior a 369.013,62 € (sense IVA), així com aportar el
compromís de la seva renovació o pròrroga que garanteixi el manteniment de la
cobertura durant tota l’execució del contracte.
Aquest certificat haurà de ser emès per l’asseguradora on figuraran els imports i
riscos assegurats i la data de venciment de l’assegurança. També caldrà presentar el
document de compromís vinculant de subscripció, pròrroga o renovació de
l’assegurança, si escau.

Justificació dels criteris de solvència econòmica: Els mitjans de solvència adoptats en
aquest apartat es fonamenten en el fet que moltes de les empreses que es poden presentar
a la licitació són professionals autònoms o pimes, als quals és excessiu demanar una
solvència econòmica, en el volum de negocis, superior en imports a una vegada el valor
estimat del contracte, quantitat suficient per garantir que el contractista no entri en concurs
de creditors i que estigui en disposició de portar a terme l’execució del contracte. D’aquesta
manera s’aconsegueix una major concurrència pública i s’evita la possibilitat o el risc
d’haver de declarar deserts algun dels lots, si s’opta per imports majors, com podria ser una
vegada i mitja l’import del VEC.
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Els criteris escollits estan vinculats a l’objecte del contracte i són proporcionals al mateix.
Solvència tècnica o professional:
La solvència tècnica o professional de l'empresari s'acreditarà pel següent mitjà:
a) Relació de les obres executades en el curs dels tres últims anys, que siguin d'aquest
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 dels quals acumulat l'any de major execució sigui igual o superior al 70% de
l'anualitat mitjana del contracte, avalada per certificats de bona execució.
Import:. 258.309,53 euros.
Els certificats de bona execució indicaran l'import, les dates i el lloc d'execució de les obres
i es precisarà si es van realitzar segons les regles per les quals es regeix la professió i es
van portar normalment a bon terme.
Justificació del criteri de solvència tècnica:
La naturalesa del treball, que és d’una reforma bàsica i de no gran complexitat, fa que el
criteri que millor s’adeqüi sigui el de l’experiència prèvia i no tant el de la disposició de
maquinària o capacitació del personal. Per aquesta raó s’ha optat per aquest tipus de
criteri de solvència tècnica.
En relació a empreses de nova creació:
b) Títols acadèmics i professionals del cap d’obra: haurà de disposar d’una de les següents
titulacions: Arquitectura, Arquitectura tècnica, Enginyeria, Enginyeria Tècnica o estudis de
formació professional superior en organització i control d’obres de construcció o titulacions
equivalents.
Aquest requisit de solvència s’acreditarà presentant el Títol acadèmic corresponent (grau,
màster, llicenciatura, diplomatura o titulació de formació professional) en l’àmbit de
l’arquitectura, l’enginyeria o la família de formació professional d’edificació i obra civil.
Justificació del criteri de solvència tècnica:
En el cas d’empreses de nova creació que no tenen la possibilitat d’acreditar Relació de
les obres executades en el curs dels tres últims anys, es proposa aquest criteri vinculat a la
titulació del cap d’obra com a mesura de garantir la capacitació del responsable tècnic de
l’obra i per tant la solvència tècnica.
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CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTE
GRUP

SUBGRUP

TIPUS D’OBRA

CATEGORIA

CATEGORIA
RD 1098/2001

G
Vials i pistes

6

Obres vials sense
qualificació
específica

3

D

*Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament general de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques.
11. CRITERIS DE VALORACIÓ
En compliment del que estableix l’article 146.2 LCSP, s’ha escollit una pluralitat de criteris amb
l’objecte que els licitadors puguin millorar les prestacions objecte del contracte. Els criteris a tenir en
compte a l’hora de considerar quina és la proposició més avantatjosa seran els que a continuació
s’indiquen, d’acord amb la ponderació que es detalla per a cadascun d’ells.
La totalitat dels criteris que es proposen són quantificables automàticament. S’aplicaran fòrmules i
barems de puntuació a cada criteri amb la puntuació que a continuació es proposa.
Criteris quantificables automàticament
A. Criteris econòmics
B Criteris qualitatius
B1-Grau de dedicació del cap d’obra i encarregat d’obra
B2-Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris
B3- Millora. Senyalització addicional avisos desviament de trànsits.
Talls puntuals. i adeqüació d’amplada d’andana lateral de Terminal d’Autobusos
B4-Ampliació del termini de garantia

45

10
25
15
5

11.1. A. Criteris econòmics
Valoració fins a 45 punts
Justificació del criteri d’adjudicació:

El factor de modulació és 1
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Justificació de la fòrmula
Segons informe emès per la Direcció General de la Contractació pública de la Generalitat de
Catalunya denominat: “Informe sobre l’anàlisi de fórmules de valoració i puntuació proporcionals per a
les ofertes econòmiques i les propostes tècniques” l’adopció de la fórmula lineal amb factor de
modulació preconitzada per la Direcció General de Contractació Pública, fa possible que les
puntuacions entre les ofertes no es trobin tan distanciades com les obtingudes amb la fórmula lineal
sense factor de modulació, i pot tenir l’efecte esperat de desincentivar l’estratègia de presentar ofertes
amb baixes anormals amb la finalitat d’obtenir molta més puntuació que la resta d’ofertes amb preus
per sota dels valors de mercat i s’estimula la presentació de bones ofertes econòmiques, més
ajustades al cost real de l’actuació.
Serà rebutjada tota oferta que, d’acord amb el que estableixi la legislació vigent en matèria de
contractació i el plec de condicions administratives del contracte, incorri en baixa temerària.
11.2. B. Criteris qualitatius
11.2.1. B1. Grau de dedicació del cap d’obra i encarregat d’obra
Valoració fins a 10 punts
Dedicació Màxima puntuació
• Total (igual a 40h/setmana) 20 punts
• Parcial (igual 20 o inferior a 40h/setmana) 10 punts
• Puntual(0 o inferior a 20h/setmana) 0 punts
Justificació:
El criteri per valorar el grau de dedicació són les hores de treball efectiu a la setmana d’aquest
personal clau en el projecte. En cas de dedicació diferent de cada un dels agents, es considerarà per
la valoració la d’aquell que tingui menys dedicació.
Justificació del criteri d’adjudicació
El major grau de dedicació els permetrà realitzar una millor supervisió de l’execució de l’obra podent
aportar solucions de forma més ràpida alhora que identificar oportunitats de millora de la qualitat de
l’execució, del cost o de la reducció de terminis. Atenent al volum d’obra que ja obliga a una important
dedicació per part d’aquests perfils, es considera que la dotació de 20 punts és suficient per la seva
valoració.
11.2.2. B2. Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris
Valoració fins a 25 punts
L’ofertant haurà de presentar un percentatge de baixa que s’aplicarà sobre el banc de preus BEDEC
de l’ITEC (data de preus: la vigent en el moment de la licitació del procediment; àmbit de preus:
Tarragona; àmbit de plecs: Catalunya; variació de preus segons el volum d’obra a executar; despeses
indirectes com al projecte executiu base de la licitació) i que resultaran d’aplicació en les possibles
modificacions de contracte tot respectant el preus dels elements simples que ja es trobin en l’oferta
principal.
Als efectes de puntuar l’oferta de rebaixa sobre preus contradictoris es tindran en compte les regles
següents:
•

Si la baixa ofertada sobre preus contradictoris és inferior al 75% del percentatge de baixa
ofertada en relació al pressupost de licitació:
A efectes de puntuació es considerarà la baixa realment ofertada sobre els preus
contradictoris, però a efectes de compromís contractual del licitador aquest haurà d’acceptar
una rebaixa del 75% del percentatge de baixa ofertat en relació al pressupost de licitació.

•

Si la baixa ofertada sobre preus contradictoris és superior al 105% del percentatge de la baixa
ofertada en relació al pressupost de licitació:
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Tant a efectes de puntuació de l’oferta com de compromís contractual del licitador es
considerarà una rebaixa sobre preus contradictoris del 105% del percentatge de la baixa
ofertada en relació al pressupost de licitació.
En el supòsit que el licitador no indiqui baixa s’entendrà que la seva oferta no contempla cap rebaixa
sobre preus contradictoris. Això implica que el licitador obtindrà 0 punts per aquest concepte, si bé el
seu compromís contractual es fixarà al 75% del percentatge de baixa que hagi ofertat en relació al
pressupost de licitació.

11.2.3. B3. Millora. Senyalització addicional avisos desviament de trànsits. Talls puntuals. i adeqüació
d’amplada d’andana lateral de Terminal d’Autobusos
Valoració fins a 15 punts la oferta que inclogui la totalitat de les millores. Si les ofertes no inclouen la
totalitat de les millores relacionades, no es puntuarà aquesta millora.
Justificació:
1.Senyalització vertical
El criteri per valorar aquesta millora és el suministre i instal.lació de (4) senyals verticals informatives
a instal.lar al llarg de la traça de les obres per l’execució de l’itinerari ciclista, segons necessitats
d’organització de les obres. Característiques: Placa de 60 x 80. Acabat retroreflectant, calsse RA1.
Suport galvanitzat, instal.lada.
L’import d’execució material de l’actuació de millora ascendeix a la quantitat de 880,00 euros euros,
un total de 1066,01 euros euros IVA inclòs.
2. Reforç de l’abalisament horitzontal
El criteri per a valorar aquesta millora és el suministre i instal.lació de (15) peces de PVC, per a la
segregació de carrils bici, amb elements reflectants de 82 cm de llargària, 20 cm d’amplària i de 13
cm d’alçària, de 9 kgs de pes, fixada amb tres perns i tacs químics al paviment.
L’import d’execució material de l’actuació de millora ascendeix a la quantitat de 529,50 euros, un total
de 640,70 euros IVA inclòs.
3.Adeqüació amplada andana lateral
El criteri per valorar aquesta millora és l’adeqüació de l’amplada d’andana lateral de la Terminal
d’Autobusos del municipi del Vendrell (andana d’espera de passatgers, lateral pel costat exterior,
propera al sistema ferroviari).
Adeqüació d’amplada lateral segons descripció a l’Annex I del present document, retirada, transport i
gestió de runa resultant, reposició de paviment de característiques i capacitat portant equivalents a
l’existent (rodadura autobusos), rematat de cantó amb placa metàl.lica, assimilada a l’existent.
Les actuacions previstes d’adequació de l’andana lateral es defineixen detalladament a l’Annex I del
present document, en síntesi:
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Es considera una millora el fet d’adeqüar l’amplada de l’andana de la Terminal d’Autobusos del
municipi del Vendrell en consonància amb l’ajust d’amplada de la via ciclista en aquest tram, en ordre
a garantir espai suficient a l’operativa i funcionalitat de la mateixa. L’operativa consisteix en les
maniobres d’encotxament-desencotxament de viatgers als vehicles, simultània a les maniobres
d’espera i reinici de línia d’altres serveis.
L’anterior amb l’objectiu de minimitzar demores al servei de transport públic urbà i interurbà que
realitza parada a la Terminal d’Autobusos, i aportar les degudes garanties de seguretat viària en els
itineraris de la xarxa principal de vehicles i itinerari ciclista que conflueixen en aquest tram.
L’import d’execució material de l’actuació de millora ascendeix a la quantitat de 12.589,66 euros, un
total de 15.233,49 euros IVA inclòs.
Import total:
Import d’execució material de les millores descrites 13.999,16 euros.
Import de les millores IVA inclòs: 16.938,98 euros.
Import de la millora és un 3,8% sobre el cost de l’obra contractada.
Justificació del criteri d’adjudicació
1.Senyalització:
La instal.lació de les 4 senyals informatives al llarg de la traça de les obres per l’execució de l’itinerari
ciclista, permetrà millorar la senyalització al trànsit a causa de possible desviaments i talls al trànsit. El
contingut es definirà per part de la direcció de les obres i policia local del municipi del Vendrell.
2. Reforç de l’abalisament horitzontal
La instal.ació de les 15 peces de reforç de l’abalisament es portarà a terme a l’entorn del pont sobre
la riera de la Bisbal, i estació de rodalies del municipi del Vendrell. Es justifica aquesta millora per
intensificar i incrementar les condicions de seguretat viària dels usuaris de la via ciclista en aquests
trams atesa la especial intensitat de circulació de vehicles i previsible de ciclistes en el tram que
connecta amb la via verda i l’estació de rodalies del municipi del Vendrell.
3.Adeqüació amplada andana lateral: L’adeqüació de l’amplada lateral de l’andana lateral de la
Terminal, permetrà garantir l’operativa diària de les línies interurbanes de transport públic col.lectiu
urbà per carretera. La intervenció de les obres, al igual que les previstes al projecte, estarà subjecta a
autorització de Transports de la Delegació de Tarragona del Departament de Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat.
Forma d’acreditació:
S’aportarà una declaració responsable amb el compromís de la totalitat de les millores.
Respecte de les millores relatives a la senyalització viària i abalisament horitzontal, respecte de
l’execució al document de declaració responsable figurarà que el contractista es sotmet en l’execució
de les actuacions a les indicacions de la Direcció facultativa de les obres, i en el cas de la Terminal
d’Autobusos, prèvies les condicions d’autorització i directius generalsd’intervenció per part del
Dept.de Transports de la Delegació de Tarragona del Dept.de Territori i Sostenibilitat.
11.2.4. B4. Ampliació de termini de garantia
Valoració fins a 5 punts
L’ofertant aportarà una proposta d’ampliació del termini de garantia respecte de l’especificat al Plec
de Clàusules Administratives.
Les unitats en què l’ofertant haurà d’especificar l’ampliació de termini serà número de mesos
adicionals fins a un màxim que suposi triplicar el termini de garantia especificat al Plec de Clàusules
Administratives.
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Fórmula de càlcul de la puntuació:

Justificació de la fòrmula:
La fòrmula permet relacionar la proposta feta per l’ofertant amb la millor oferta en el termini de
garantia, d’una forma progressiva i proporcional.
Justificació del criteri d’adjudicació:
L’increment voluntari del termini de garantia per part de l’empresa licitadora ens garanteix una millor
qualitat en l’execució de l’obra, ja que l’adjudicatari voldrà minimitzar els riscos d’incidències en un
futur. Repercuteix en l’increment de la qualitat i la durabilitat de l’actuació objecte d’execució.
Forma d’acreditació:
S’aportarà una declaració responsable amb indicació de augment del termini de garantia.
12. FÒRMULA DE REVISIÓ DE PREUS
No s’escau.
13. SUPÒSITS DE MODIFICACIÓ DE CONTRACTES
D’acord amb l’article 204 de la LCSP: Els contractes de les administracions públiques es poden
modificar durant la seva vigència fins a un màxim del vint per cent del preu inicial quan en els plecs de
clàusules administratives particulars s’hagi advertit expressament d’aquesta possibilitat. Els supòsits
que es contemplen són:
-

-

Afectacions a xarxes de serveis existents que a aprojecte no s’hagin pogut preveure per falta
d’informació a les corresponents companyies distribuidores que puguin interferir a l’execució
de les obres.
Condicions a les autoritzacions que els diversos organismes públics realitzin en el moment
d’atorgar les corresponents autoritzacions d’intervenció dins dels àmbits de la seva
competència, en els casos que s’escaigui:
o Diputació de Tarragona.- Titularitat de les Carreteres TV-2127 del Vendrell a Sant
Salvador i TP-2044 del Vendrell a Sant Vicenç de Calders)
o Agència Catalana de l’Aigua.- Autorització d’intervencions a zona de policia i pont
sobre la Riera de la Bisbal)
o Servei Territorial de Transports, Delegació de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat. Autorització d’intervenció i obres a la Terminal d’Aubosusos del municipi
del Vendrell.
o Administrador d’Infraestructures ferroviàries.- Autorització d’intervenció en les
proximitats a la infraestructura ferroviària a diversos trams de l’Avinguda Jaume
Carner, Carretera de Tarragona i aparcament de l’estació de rodalies del municipi del
Vendrell).
Reordenació de les zones d’aparcament o serveis municipals que puguin estar afectats per
les obres al llarg del recorregut de la intervenció d’execució de la via ciclista.

L’anterior, sense perjudici que es puguin donar aquells supòsits contemplats a l’article 205 de la
LCSP i que justifiquin una modificació no prevista. (prestacions addicionals, circumstàncies
imprevisibles i modificacions no substancials)
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14. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ
S'estableixen les següents condicions especials d'execució del contracte, d'acord amb l'establert en
l'article 202 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic:
Als efectes de donar compliment a l’estipulat a l’art. 202 de la LCSP, els licitadors hauran de complir
les condicions especials d’execució que es desenvolupen a continuació.
14.1. Condicions especials d’execució al llarg de l’execució de les obres per portar a terme
l’execució de l’actuació amb les autoritzacions i comunicacions preceptives amb les
Administracions públiques titulars i administratdores d’infraestructures i serveis.
L’adjudicatari haurà de tenir els mitjans i la disponibilitat suficient per a executar les obres amb dos
equips de treball que actuaran simultàniament sobre els diversos punts de la traça de la via ciclista
segons la direcció de les obres determini. Es demana un treball pautat a tots dos costats dels passos
o ponts on s’intervengui, en ordre a reduir o minimitzar el temps d’intervenció en aquests punts crítics.
L’adjudicatari no iniciarà les actuacions:
1. Als entorns de la Riera de la Bisbal fins disposar de l’oportuna autorització per part de
l’Agència Catalana de l’Aigua.
2. Als creuaments a través de les carreteres TV-2127 i TP-2044 fins disposar de l’oportuna
autorització per part de l’òrgan competent de carreteres de la Diputació de Tarragona.
3. A la zona d’aparcament de l’estació de rodalies del municipi del Vendrell fins disposar de
l’oportuna autorització per part d’ADIF.
4. A la Terminal d’Autobusos del municipi del Vendrell fins disposar de l’oportuna autorització
per part de l’òrgan competent de transports de la Generalitat de Catalunya.
5. Avinguda Jaume Carner entre carrer Forn de calç i carrer Cerdanya.
6. Al llarg de la traça a intervenir sense disposar del corresponent avís a la Policia Local del
municipi del Vendrell respecte de la ordenació del trànsit amb l’antelació mínima de dues
setmanes.
7. Al llarg de la traça a intervenir, sense disposar del vist-i-plau dels òrgans responsables sobre
els serveis urbans que siguin afectats en cada punt d’execució de les obres, amb una
antel.lació mínima de 2 setmanes.
Justificació:
És prioritari reduir les afectacions que l’execució de les obres pugui repercutir sobre el trànsit en
hores punta i també sobre les maniobres als serveis de transport públic urbà i interurbà al llarg de
l’avinguda Jaume Carner i Carretera de Barcelona. També sobre les vies públiques que hi
conflueixen, siguin de titularitat municipal o no. També és necessari reduir les afectacions sobre els
serveis públics municipals en cada fase de les obres, per tal de reduir i minimitzar les afectacions a la
ciutadania.
Acreditació:
Declaració responsable pel compliment d’aquests requeriments.
14.2. Condicions especials d’execució en l’àmbit mediambiental
Compliment per part de l’empresa adjudicatària de nomenar un responsable ambiental que controli i
justifiqui la recuperació del material envasat i dels productes emprats, el subministrament de béns en
recipients reutilitzables o el reciclat dels residus que es generin durant l’execució del contracte.
Justificació:
En l’àmbit mediambiental es considera important minimitzar els efectes de l’obra sobre el medi
ambient, per això es requerirà que l’empresa disposi d’un sistema de gestió ambiental.
Acreditació:
Lliurament d’un document acreditatiu del nomenament del responsable ambiental per part de
l’empresa adjudicatària. I lliurament dels documents justificatius o bé de la reutilització dels envasos o
bé del seu reciclatge emès per l’organisme gestor competent.
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14.3. Condicions especials d’execució en l’àmbit social
Compromís de l’empresa adjudicatària, en les noves contractacions, baixes i substitucions que es
produeixin durant l’execució del contracte, d’incorporar almenys un 50% de persones desocupades
inscrites en les oficines d’ocupació, prioritzant en la seva contractació les persones majors de 45
anys, que presenten dificultats particulars d’inserció al mercat laboral, amb experiència laboral prèvia
en el sector. Mitjançant aquesta condició especial es pretén aportar el valor de l’experiència laboral
d’aquestes persones per la bona execució de l’obra, i a la vegada , fomentar la seva reinserció laboral
i social.
Justificació:
En l’àmbit social atesa l’elevada taxa d’atur que té El Vendrell i la comarca del Baix Penedès, per
sobre de la mitjana catalana i l’existència de col•lectius d’aturats amb especials dificultats d’inserció.
Acreditació:
Mitjançant l’aportació de la següent documentació: el certificat de vida laboral de la persona
treballadora on es evidenciï la seva experiència laboral prèvia, i el seu contracte de treball amb
l’empresa adjudicatària.
14.4. Condicions expecials d’execució respecte del termini d’execució de les obres
Compromís de l’empresa adjudicatària de finalitzar les obres en data 15 de setembre de 2021, ja que
la Unió Europea, amb la intermediació de la Direcció General d’Infraestructures de la Mobilitat del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha atorgat a l’Ajuntament del
Vendrell una subvenció per l’execució d’aquest projecte en el marc de la subvenció amb càrrec a fons
FEDER.
La normativa reguladora d’aquesta subvenció estableix unes condicions concretes d’execució de les
actuacions. De conformitat amb la notificació de pròrroga per l’execució de les obres, reduba
mitjançant registre d’entrada E2020021169, de data 16 d’octubre de 2020, l’actuació subvencionada
s’ha d’executar i justificar no més tard del 30 d’octubre de 2021.
Justificació:
Atès que s’ha estipulat segons resolució de la Direcció General d’Infraestructures de la Mobilitat d’una
data límit per la presentació de la documentació i justificació de les obres, la finalització de les obres
s’adeqüarà almenys 1 mes abans de la finalització del termini.
Acreditació:
Certificat final de les obres i acta de recepció.
15. SUBCONTRACTACIÓ
No es contempla que determinades parts o treballs, en atenció a la seva especial naturalesa,
forçosament hagin de ser executades directament pel licitador. És a dir es pot portar a terme
subcontractació al llarg de l’execució de les obres.
El contractista solament podrà subcontractar mitjançant comunicació prèvia i per escrit a l’Ajuntament
del Vendrell del subcontracte a celebrar, i de conformitat amb els requisits assenyalats a l’article 215
de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic. Simultàniament serà imprescindible la comunicació a
la Direcció de les obres i Coordinació de seguretat i salut perquè es garanteixi un procés comunicat
de la gestió documental i tramitació amb l’autoritat laboral.
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16. FORMA DE PAGAMENT
El pagament es realitzarà, d’acord amb l’equivalent al preu unitari corresponent segons el preu
d’adjudicació. Els pagaments es realitzaran un cop realitzades les corresponents certificacions d’obra.
El que s’informa als efectes oportuns,
[Firma01-01]

Ajuntament del Vendrell
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17. ANNEX I: DEFINICIÓ DE LA MILLORA REFERENT A L’ADEQUACIÓ DE L’ANDANA LATERAL
DE LA TERMINAL D’AUTOBUSOS DEL MUNICIPI DEL VENDRELL.
Definició de les millores proposades al criteri de baremació B3.

20 de 20

PROJECTE D'OBRES DE REFORMA DE LA XARXA VIÀRIA LOCAL I INFRAESTRUCTURES PER LA IMPLANTACIÓ D'UNA VIA CICLISTA

PROJECTE D’OBRES D’IMPLANTACIÓ D’UNA VIA CICLISTA URBANA AL MUNICIPI DEL
VENDRELL, ENTRE LA ZONA ESCOLAR I L’ESTACIÓ DE RODALIES DEL VENDRELL

ESTIMACIÓ DE PRESSUPOST ACTUACIONS
COMPLEMENTÀRIES ESTACIÓ D'AUTOBUSOS DEL
VENDRELL
1 Introducció
El present document inclou la valoració dels treballs addicionals corresponents a l’adequació de
l’estació d’autobusos del Vendrell d’acord amb el plànol adjunt com apèndix a aquesta memòria,
amb la finalitat de reduir sobre aquesta l’afecció que comporta la disposició de la via ciclista
projectada.
Les tasques corresponents a la present valoració corresponen a:
•

Desplaçament en direcció a la rotonda del gual elevat existent a l’avinguda de Jaume
Carner.
Aquesta actuació comporta: enderroc del gual elevat existent, execució d’un nou gual
elevat, restitució de la capa superficial del paviment i les rigoles a la zona del gual
eliminat, disposició de paviment podotàctil al nou gual, desplaçament dels senyals
verticals d’indicació de gual elevat, disposició de canal de drenatge longitudinal entre el
gual elevat i les vorades, retirada els elements de mobiliari urbà (bancs) afectats i pintura
de la superfície del gual.

•

Augment de l’espai destinat a pas d’autobusos, desplaçant la vorada existent de l’andana
de l’estació i mantenint en tot cas una amplada de vorera de 2,0 m i convertint part de la
terciana existent en superfície hàbil per als autobusos.
Aquesta actuació comporta: enderroc de part del tram elevat del pas d’autobusos i
posada al mateix nivell de la calçada de l’estació, execució de noves superfícies de
calçada (considerat paviment de formigó HF-4 MPa sobre base de formigó HM-20),
desplaçament de les vorades existents a les noves alineacions, retirada de dos escocells
i dos arbres de petit port

2 Valoració de l’actuació
D’acord amb la valoració inclosa a com a apèndix a aquesta memòria, les tasques indicades al
punt anterior suposen un pressupost d’execució material de DEU MIL CINC-CENTS SETANTANOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS (10.579,55 €).
Afegint un 13% en concepte de despeses generals i un 6% en concepte de benefici industrial es
té un pressupost d’execució per contracte sense IVA de DOTZE MIL CINC-CENTS VUITANTANOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS (12.589,66 €).
Finalment, afegint un 21% en concepte d’IVA es té un pressupost d’execució per contracte amb
IVA de QUINZE MIL DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS
(15.233,49 €).
El Vendrell, desembre de 2020.
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ESTIMACIÓ DE PRESSUPOST ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES ESTACIÓ D'AUTOBUSOS DEL VENDRELL

Apèndix 1
Pressupost

PROJECTE D´OBRES DE REEFORMA DE LA XARXA VIÀRIA LOCAL I INFRAESTRUCTURES PER LA IMPLANTACIÓ D´UNA
VIA CICLISTA URBANA ENTRE LA ZONA ESCOLAR-ESPORTIVA I L´ESTACIÓ DE RODALIES DEL MUNICIPI DEL
VENDRELL

AMIDAMENTS
01
11

OBRA
CAPÍTOL
NUM. CODI
1

Pàg.:

G219GBC0

PRESSUPOST VIA CICLISTA EL VENDRELL
ADEQUACIÓ ESTACIÓ AUTOBUSOS

UA

DESCRIPCIÓ

m

Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir

Num. Text

Tipus

T

1
2

Tram accés actual estació

[C]

[D]

Unitats

Longitud

2,000

4,000

[E]

[F]

F2194JF5

m2

Num. Text

2

T
Nou gual de vianants

[C]

[D]

[E]

Unitats

Longitud

Amplada

1,000

4,000

1,500

[F]

F2194XF5

m2

Num. Text

T

6,000

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

Unitats

Longitud

Amplada

6,000

6,000

36,000 C#*D#*E#*F#

Enderroc gual elevat existent

1,000

3

Enderroc accés existent autobusos

1,000

8,500

4,000

34,000 C#*D#*E#*F#

4

Enderroc vorera existent estació

1,000

24,000

1,600

38,400 C#*D#*E#*F#

1,000

43,000

0,400

17,200 C#*D#*E#*F#

6

Enderroc vorera terciana

1,000

7,000

1,800

12,600 C#*D#*E#*F#

7

Enderroc vorera terciana per nou gual

1,000

4,000

1,500

6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
F2194AU5

m2

Num. Text

2

T
Longitud ampliació amplada estació
d'autobusos

[C]

[D]

[E]

Unitat

Longitud

Amplada

1,000

67,000

0,300

[F]

Num. Text

m2

TOTAL

Fórmula

20,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
M219X001

144,200

Demolició de paviment de formigó, de fins a 30 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió
Tipus

1

5

Fórmula

2

5

4

TOTAL

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió
Tipus

1

8,000

6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
3

Fórmula

Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
Tipus

1

TOTAL

8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

1

20,100

Fresatge mecànic de paviments asfàltics/formigó per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb
fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió i
escombrat i neteja de la superficie fresada
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:
T

Unitats

Longitud

Amplada

2

Reposició gual elevat

1,000

6,000

6,000

36,000 C#*D#*E#*F#

3

Zona gual eliminat

1,000

6,000

6,000

36,000 C#*D#*E#*F#

1

TOTAL AMIDAMENT
6

FRE7UAA2

U

Num. Text

2

T
Arbres existents costat andana

[C]

[D]

[E]

[F]

F21QX001

u

Num. Text

2

T
Bancs existents costat andana

M21BX001

u

Num. Text

[C]

[D]

[E]

[F]

2

Senyals gual elevat

m2

Num. Text

[C]

[D]

[E]

[F]

2

Nou gual de vianants

m

Num. Text

[C]

[D]

[E]

Unitats

Longitud

Amplada

2,000

4,000

1,500

[F]

2

T
Reposició rigola gual elevat existent

F9J13K40

m2

Fórmula

12,000 C#*D#*E#*F#

[C]

[D]

Unitats

Longitud

2,000

6,000

[E]

[F]

12,000

TOTAL

Fórmula

12,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

11

TOTAL

Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i
rejuntades amb beurada de ciment blanc
Tipus

1

2,000

Paviment de panot per a pas de vianants de color amb textura podotàctil de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

T

F97422EA

Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
10

TOTAL

Unitats
2,000

Tipus

1

3,000

Desmuntatge i recol·locació posterior de senyal vertical, amb mitjans manuals i aplec, inclou la nova fonamentació

T

F9E1S005

Fórmula

3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
9

TOTAL

Unitats
3,000

Tipus

1

2,000

Retirada de banc de qualsevol tipus de fins a 3 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica
de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

TOTAL AMIDAMENT
8

Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#

2,000

Tipus

1

TOTAL

Unitats

TOTAL AMIDAMENT
7

72,000

RETIRADA D'ARBRE DE 1ª (FINS 40CM PERÍMETRE TRONC) I 2ª CATEGORIA (41 A 80CM PERÍMETRE TRONC),
INCLÒS TRANSPORT AL LLOC INDICAT PER LA D.F.
Tipus

1

2

12,000

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 1
kg/m2

EUR
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AMIDAMENTS
Num. Text

Pàg.:
Tipus

T

1

[C]

[D]

[E]

Longitud

Amplada

Capes

[F]

Reposició gual elevat

6,000

6,000

4,000

144,000 C#*D#*E#*F#

3

Zona gual eliminat

6,000

6,000

1,000

36,000 C#*D#*E#*F#

F9H112E1

t

Num. Text

T

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

Longitud

Amplada

Gruix

Densitat

Reposició gual elevat

6,000

6,000

0,200

2,300

16,560 C#*D#*E#*F#

3

Zona gual eliminat

6,000

6,000

0,050

2,300

4,140 C#*D#*E#*F#

F9365H11

m3

Num. Text

20,700

Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
Tipus

T

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

Unitats

Longitud

Amplada

Gruix

2

Nou tram accés existent autobusos

1,000

8,500

4,000

0,150

5,100 C#*D#*E#*F#

3

Nou tram antiga vorera existent estació

1,000

24,000

1,600

0,150

5,760 C#*D#*E#*F#

1,000

43,000

0,400

0,150

2,580 C#*D#*E#*F#

1

4
5

Nou tram antiga vorera terciana

1,000

7,000

1,800

0,150

1,890 C#*D#*E#*F#

6

Reblert escocells

2,000

1,000

1,000

0,150

0,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
F9G1D242

m3

Num. Text

15,630

Paviment de formigó sense additius HF-4 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica, escampat des de camió,
estesa i vibratge mecànic i acabat reglejat
Tipus

T

1

[C]

Unitats

[D]

Longitud

[E]

Amplada

[F]

TOTAL

Fórmula

Gruix

2

Nou tram accés existent autobusos

1,000

8,500

4,000

0,200

6,800 C#*D#*E#*F#

3

Nou tram antiga vorera existent estació

1,000

24,000

1,600

0,200

7,680 C#*D#*E#*F#

1,000

43,000

0,400

0,200

3,440 C#*D#*E#*F#

Nou tram antiga vorera terciana

1,000

7,000

1,800

0,200

2,520 C#*D#*E#*F#

4
5

TOTAL AMIDAMENT
15

TOTAL

2

TOTAL AMIDAMENT

14

180,000

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf BC 50/70 D, amb betum millorat amb cautxú, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada
Tipus

1

13

Fórmula

2

TOTAL AMIDAMENT
12

TOTAL

M9R6U010

m

Num. Text

2

Arranjament alineació vorera existent
estació

20,440

Realineació de vorada recta aprofitant el material existent
Tipus

T

1

3

[C]

[D]

Unitats

Longitud

1,000

67,000

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

67,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

67,000
EUR
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AMIDAMENTS
16

F96AUA10

m

Num. Text

Pàg.:

Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a
la xapa, col·locada sobre base de formigo no estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a compressió
Tipus

T

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats

Longitud

1,000

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#

3

Nova vorada costat terciana

1,000

8,000

8,000 C#*D#*E#*F#

FBA31511

m2

Num. Text

10,000

Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual
Tipus

T

1

[C]

Unitats

[D]

Longitud

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

Amplada

2

Reposició gual elevat

1,000

6,000

6,000

36,000 C#*D#*E#*F#

3

Desplaçament gual zona autobusos

1,000

4,000

4,000

16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
18

Fórmula

Nova vorada costat andana

TOTAL AMIDAMENT
17

TOTAL

2

1

FD5H2AC5

Num. Text

Nou gual elevat

52,000

Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i de 240 a 300 mm d'alçària, sense perfil lateral, amb
reixa d'acer galvanitzat entramada classe B125, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada
sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix
Tipus

T

1
2

m

4

[C]

[D]

Unitats

Longitud

2,000

6,000

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

12,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

12,000

EUR
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PRESSUPOST

Pàg.: 1

OBRA

01

PRESSUPOST VIA CICLISTA EL VENDRELL

CAPÍTOL

11

ADEQUACIÓ ESTACIÓ AUTOBUSOS

NUM. CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

G219GBC0

m

Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com
a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a
delimitar la zona a demolir (P - 15)

3,41

8,000

27,28

2

F2194JF5

m2

Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins
a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió (P - 2)

5,98

6,000

35,88

3

F2194XF5

m2

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de
gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió (P - 3)

4,67

144,200

673,41

4

F2194AU5

m2

Demolició de paviment de formigó, de fins a 30 cm de gruix i més
de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 1)

4,28

20,100

86,03

5

M219X001

m2

Fresatge mecànic de paviments asfàltics/formigó per cada cm de
gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb
fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes
amb compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i
neteja de la superficie fresada (P - 16)

1,29

72,000

92,88

6

FRE7UAA2

U

RETIRADA D'ARBRE DE 1ª (FINS 40CM PERÍMETRE TRONC) I
2ª CATEGORIA (41 A 80CM PERÍMETRE TRONC), INCLÒS
TRANSPORT AL LLOC INDICAT PER LA D.F. (P - 14)

351,37

2,000

702,74

7

F21QX001

u

Retirada de banc de qualsevol tipus de fins a 3 m de llargària,
enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (P - 4)

25,29

3,000

75,87

8

M21BX001

u

Desmuntatge i recol·locació posterior de senyal vertical, amb
mitjans manuals i aplec, inclou la nova fonamentació (P - 17)

33,49

2,000

66,98

9

F9E1S005

m2

Paviment de panot per a pas de vianants de color amb textura
podotàctil de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment
de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment
blanc de ram de paleta (P - 8)

29,80

12,000

357,60

10 F97422EA

m

Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de
color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades
amb beurada de ciment blanc (P - 7)

11,40

12,000

136,80

11 F9J13K40

m2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada
amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P 11)

0,45

180,000

81,00

12 F9H112E1

t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf BC 50/70 D, amb betum millorat amb cautxú, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític,
estesa i compactada (P - 10)

58,12

20,700

1.203,08

13 F9365H11

m3

Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 5)

78,70

15,630

1.230,08

14 F9G1D242

m3

Paviment de formigó sense additius HF-4 MPa de resistència a
flexotracció i consistència plàstica, escampat des de camió,
estesa i vibratge mecànic i acabat reglejat (P - 9)

81,46

20,440

1.665,04

15 M9R6U010

m

Realineació de vorada recta aprofitant el material existent (P - 18)

26,10

67,000

1.748,70

16 F96AUA10

m

Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm
d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa,
col·locada sobre base de formigo no estructural de 15 N/mm2 de
resitència mínima a compressió (P - 6)

35,81

10,000

358,10

EUR
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PRESSUPOST

Pàg.: 2

17 FBA31511

m2

Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 12)

3,24

52,000

168,48

18 FD5H2AC5

m

Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200
mm i de 240 a 300 mm d'alçària, sense perfil lateral, amb reixa
d'acer galvanitzat entramada classe B125, segons norma
UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre
base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100
mm de gruix (P - 13)

155,80

12,000

1.869,60

TOTAL

CAPÍTOL

01.11

10.579,55

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

Import

NIVELL 2: CAPÍTOL
Capítol
Obra

1

01.11
01

Adequació estació autobusos
Pressupost via ciclista el vendrell

10.579,55
10.579,55
10.579,55

Import

NIVELL 1: OBRA
Obra

01

Pressupost via ciclista el vendrell

10.579,55
10.579,55

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pag.

1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

10.579,55

13 % Despeses generals SOBRE 10.579,55......................................................................................

1.375,34

6 % Benefici industrial SOBRE 10.579,55..........................................................................................

634,77

Subtotal

12.589,66

21 % IVA SOBRE 12.589,66...............................................................................................................

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

2.643,83

€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:
( QUINZE MIL DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS )

15.233,49
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Apèndix 2
Plànols

LLEGENDA

10

ÀMBIT ACTUACIÓ
CARRIL BICI EN VORERA

9

CARRIL BICI EN CALÇADA
CARRIL BICI EN CREUAMENTS DE CALÇADA

8

TRAM COMÚ BICICLETES - VIANANTS
CAMÍ VERD

7

VORERA
GUAL

2

4

6

3

1

PAS DE VIANANTS EXISTENT A MANTENIR

GUAL VIANANTS
A ELIMINAR

5

PAS DE VIANANT ESIXTENT A ELIMINAR
PAS DE VIANANTS PROJECTAT
INCREMENT SUPERFÍCIE CALÇADA ESTACIÓ
D'AUTOBUSOS

2.00
VORERA

6.1
6.1

NOU
GUAL VIANANTS

DESPLAÇAMENT
VORADA EXISTENT
I EIXAMPLAMENT
LATERAL AUTOBUSOS
(CONDICIONAT A L'AFECCIÓ
A 3 ESCOCELLS)

DESPLAÇAMENT
GUAL AUTOBUSOS

PLANTA GENERAL

DESPLAÇAMENT
VORADA EXISTENT
I EIXAMPLAMENT
LATERAL AUTOBUSOS

ESCALA 1/500

15.15

6.35
CALÇADA

1.00
TERCIANA

3.90
VORERA /
ZONA D'ESPERA
VIATGERS

7.20
AUTOBUSOS

2.00

0.60

ESTAT ACTUAL
15.15

2.42

ALINEACIÓ DE
VORADA EXISTENT

6.00
CALÇADA

0.30
BARANA
0.20
RIGOLA

2.00
PAS
BICICLETES

0.12
VORADA
0.20
RIGOLA
6.33
AUTOBUSOS

BARANA

3.70
VORERA /
ZONA D'ESPERA
VIATGERS
0.40

6.33

7.33

7.16

1.78

2.42

2.50
2.00 1.62

2.50

7.08

4.00

2.42
CARRIL BICI
PROTEGIT

0.20
DESPLAÇAMENT
VORADA EXISTENT

0.70
EIX

22.12

PLANTA DE DETALL

SECCIÓ 6.1-6.1
ESCALA 1/200

ESCALA 1/250
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