R/N: SCT/CP00034 SCT-2020-6

SERVEI CATALA DE TRANSIT

Informe justificatiu
Expedient

SCT-2020-6

Unitat
promotora

Subdirecció General de Gestió del Trànsit

Procediment

Obert

Objecte

Servei d'adopció de mesures especials de circulació, ordenació i regulació de
trànsit per a la millora de la seguretat viària i l'increment de la capacitat
circulatòria de la xarxa de carreteres de Catalunya 2020

Modalitat

Tipus

Import base €
Pressupost licitació

3.088.060,72

Valor estimat

14.174.898,20

Termini d'execució

Contracte Públic

Serveis

IVA €

Import amb IVA €

648.492,75

3.736.553,47

-

-

12 Mesos

Anualitats

Import
base €

IVA €

Centre
gestor

Partida
pressupostària

2020
2020

2.395.658,83
692.401,89

503.088,35
145.404,40

6200
6200

D/227008900/2220/0000
D/620000100/2220/0000

INFORME JUSTIFICATIU SOBRE LA NECESSITAT DE CONTRACTAR EL SERVEI D’ADOPCIÓ
DE MESURES ESPECIALS DE CIRCULACIÓ, ORDENACIÓ I REGULACIÓ DE TRÀNSIT PER A
LA MILLORA DE LA SEGURETAT VIÀRIA I L’INCREMENT DE LA CAPACITAT CIRCULATÒRIA
DE LA XARXA DE CARRETERES DE CATALUNYA DURANT EL PERÍODE DE L’1 DE GENER DE
2020, O LA DATA DE LA SEVA FORMALITZACIÓ, SI ÉS POSTERIOR, FINS EL 31 DE
DESEMBRE DE 2020.
1.

OBJECTE DEL CONTRACTE

L’objecte del contracte és el servei d’adopció de mesures especials de circulació, ordenació i
regulació del trànsit per la millora de la seguretat viària i l’increment de la capacitat circulatòria de la
xarxa de carreteres de Catalunya.
2.

JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT

Amb la finalitat d’augmentar la capacitat viària, millorar la fluïdesa del trànsit i la seguretat viària en la
xarxa de carreteres de Catalunya és necessària l’execució de diversos serveis en els períodes i
moments de màxima intensitat o motivats per esdeveniments extraordinaris, com és la instal·lació de
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mesures especials de circulació, ordenació i regulació del trànsit i la senyalització d’incidències
mitjançant la instal·lació d’elements d’abalisament i de senyalització vertical complementària.
L’execució d’aquest servei consisteix entre d’altres:
•

la instal·lació i retirada de mesures especials de circulació i ordenació de trànsit, mitjançant

SERVEI CATALA DE TRANSIT

elements d’abalisament i material de senyalització vertical tant portàtil com a fix, així com
l’activació i desactivació de la senyalització vertical variable en els diferents trams de
carretera que es determini pel personal tècnic del Servei Català de Trànsit, incloent la
il·luminació portàtil i senyalització lluminosa complementària per a les hores nocturnes en els
trams subjectes a la col·locació de mesures especials de circulació,
•

la senyalització, l’abalisament i la informació d’incidències i l’establiment d’itineraris alternatius
a la circulació mitjançant la senyalització vertical de codi i d’orientació/direcció amb un temps
de resposta mínim,

•

la instal·lació i vigilància d’armaris contenidors de radars mòbils per a la seva ubicació en línia
a carretera (ARL),

•

el manteniment, la conservació i subministrament de material de senyalització i el
manteniment, la conservació i la reposició del material d’abalisament en els trams de
col·locació de mesures especials de circulació.

•

l’establiment dels equips mòbils d’informació viària (EMIV) per a informació sobre l’estat del
trànsit a la xarxa viària, mitjançant la transmissió d’imatges al Centre d’Informació Viària de
Catalunya (CIVICAT) a través de càmeres mòbils i explicacions complementàries, en els
trams de carretera i dies indicats pel personal tècnic del Servei Català de Trànsit.

•

la supervisió, vigilància, control i funcions de recolzament del CIVICAT en la gestió dels carrils
Bus-VAO,

•

la obtenció de dades de trànsit (intensitats, velocitats i tipologia) relacionades amb operacions
especials de trànsit, proves esportives i esdeveniments extraordinaris a la xarxa viària
catalana.

Per al desenvolupament d’aquestes funcions el Servei Català de Trànsit no disposa de personal
capacitat suficient ni dels vehicles necessaris per a atendre aquestes tasques, motiu pel qual, i per la
insuficiència de mitjans descrita, periòdicament es sotmet a concurrència pública el servei objecte del
contracte.

Diputació, 355
08009 Barcelona
contractació.sct@gencat.cat
Fax (+34) 93 567 40 03

Doc.original signat per:
Jean Peña Díaz 04/10/2019

2 / 19

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0B7U1SU9V74L4908487POU2PJWOKNHN9*
0B7U1SU9V74L4908487POU2PJWOKNHN9

Data creació còpia:
08/10/2019 09:25:39
Data caducitat còpia:
08/10/2022 00:00:00
Pàgina 2 de 19

R/N: SCT/CP00034 SCT-2020-6

3.

PROCEDIMENT DE LICITACIÓ

En tractar-se d’un contracte de servei i amb un import superior al límit fixat en l’article 19 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, l’expedient de contractació ha de seguir
els tràmit corresponents als contractes oberts subjectes a la regulació harmonitzada.

SERVEI CATALA DE TRANSIT

4.

CLASSIFICACIÓ I CRITERIS DE SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL I ECONÒMICA I
FINANCERA

Solvència econòmica i financera
La solvència econòmica o financera dels licitadors haurà de ser acreditada, d’acord amb el que
disposa l’article 87.a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, amb el
volum de negocis anual dels tres darrers exercicis disponibles. Es considera que, l’any de major
volum ha de ser igual o superior a 1,5 vegades l’import de licitació del contracte.
La forma d’acreditació, serà la presentació dels comptes anuals aprovats i dipositats al registre
mercantil, si l’empresari estigues inscrit en aquell registre i, en cas contrari, pels dipositats en el
registre oficial en que hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el registre mercantil
han d’acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals
legalitzats pel registre mercantil, o en cas de no estar obligats podran acreditar la solvència amb els
instruments que estiguin obligats a presentar, d’acord amb la normativa tributària.
Solvència tècnica o professional
La solvència tècnica o professional dels licitadors haurà de ser acreditada, d’acord amb el que
disposa l’article 90 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en
endavant LCSP) mitjançant una relació dels principals treballs realitzats en els darrers tres anys que
inclogui un mínim de tres (3) treballs relacionats amb l’objecte del contracte, és a dir, amb l’execució
de mesures especials de circulació, ordenació i regulació de trànsit, emprant elements d’abalisament i
algun o ambdós dels altres elements requerits en aquest contracte, és a dir senyalització vertical
(mòbil i/o fixa) complementària en carreteres i sistemes d’aforament de vehicles.
La relació haurà d’incloure import, dates i destinatari dels mateixos. Els mitjans d’acreditació
s’ajustaran al que disposa l’apartat 1.a) del referit article.
La solvència tècnica també es podrà acreditar mitjançant la següent classificació empresarial en tots
els grups, subgrups i categories que s’especifiquen a continuació:
Classificació anterior al RD 773/2015
Grup:
O
Subgrup:
2
Categoria:
D

Classificació segons RD 773/2015
Grup:
O
Subgrup:
2
Categoria:
5
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5.

CRITERIS DE VALORACIÓ

SERVEI CATALA DE TRANSIT

Els criteris de valoració distribuiran un total de 100 punts entre criteris econòmics (80 punts) i criteris
tècnics objectius (20 punts).
La distribució dels 80 punts de l’oferta econòmica és la següent: 5 punts per l’oferta econòmica de les
despeses fixes, 60 punts per l’oferta econòmica de les despeses variables i 15 punts per l’oferta
econòmica de la reposició i/o instal·lació de senyalització vertical fixa, Armaris de Radar en Línia
(ARL) i Panells Mòbils de Missatgeria Variable (PMMV).
La distribució dels punts de l’oferta econòmica es regirà per la formulació matemàtica: Sumatori de
(Punts de cada apartat x Import de l’oferta més econòmica) / (Import de l’oferta de cada licitador)=
Puntuació obtinguda
∑P = (Pi x Oe)/Ol
On:
Pi= Puntuació màxima de cada apartat de l’oferta econòmica.
Oe=oferta més econòmica
Ol=oferta del licitador
P=puntuació obtinguda pel licitador
Exclusions i ofertes econòmiques amb valors anormals o desproporcionats
Les propostes econòmiques amb import superior al de licitació seran excloses.
En cas que només es presentés una oferta es podrà considerar que conté valors anormals o
desproporcionats si la suma dels imports corresponents als apartats de despeses fixes i variables és
inferior en més d’un 25% al pressupost base de licitació.
Si es

presentessin únicament

dos

licitadors

es

considerarà susceptible

de contenir

valors

desproporcionats o anormals aquella oferta en la que la suma dels imports corresponents als apartats
despeses fixes i variables sigui inferior en més d’un 20% a l’altra.
A partir de tres ofertes es consideraran susceptibles de contenir valors desproporcionats o anormals
aquelles en les que la suma dels imports corresponents als apartats despeses fixes i variables sigui
inferior en més d’un 15% respecte a la mitjana de les ofertes, previ nou càlcul de la mitjana excloent
aquelles que siguin superiors en més d’un 10% a la mitjana de totes les ofertes vàlides admeses.
D’acord amb el que disposa l’article 152 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
però, l’òrgan de contractació, previs els informes adequats i l’audiència del licitador en qüestió, podrà
apreciar la proposició presentada com a susceptible de normal compliment.
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En quant a la valoració tècnica objectiva, s’estableix que aportarà un augment significatiu del nivell de
servei en el conjunt del contracte els increments prestacions tècniques relacionats amb el sistema del
servei de càmeres mòbils dels Equips Mòbils d’Informació Viària (EMIV). Aquesta disponibilitat i
viabilitat integral serà valorable en 20 punts.
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Aquests increments en les prestacions tècniques seran valorats fins a 4 punts cadascun, la millor
oferta serà valorada amb 4 punts i la resta proporcionalment. Els increments a valorar són:
1.

Increment de la capacitat d’emmagatzemament en local de gravacions d’àudio i de vídeo del
sistema del servei de càmeres mòbils dels Equips Mòbils d’Informació Viària (EMIV) per sobre
del requeriment mínim de capacitat (Cm) de 1000 GB del plec tècnic. Els licitadors hauran de
facilitar el valor de l’increment en GB, de la capacitat d’emmagatzematge (IC), obtingut de restar
de la capacitat total del sistema ofertat (Ct) el valor de la capacitat mínima requerida (Cm=1000
GB = 1 TB). IC= Ct-Cm, aquest valor de l’increment haurà de ser positiu o igual a zero.

2.

Increment sobre el mínim d’il·luminació per gravació en color per sobre del requeriment
mínim de 0,05 lux (Lm) expressat en el plec tècnic.
Els licitadors hauran de facilitar el valor de l’increment en lux de la il·luminació (IL), obtingut de
restar del valor de la il·luminació del sistema ofertat (Lt) el valor de la il·luminació mínima
requerida (Lm=0,05 lux). IL= Lm / Lt, aquest valor de l’increment haurà de ser major d’1 (IL≥1).

3.

Increment sobre el mínim del zoom òptic (ZOm=20x augments) de les càmeres per sobre del
requeriment mínim del plec tècnic.
Els licitadors hauran de facilitar el valor de l’increment en augments, del zoom òptic (IZO),
obtingut de restar del valor del zoom òptic del sistema ofertat (ZOt) el valor del zoom òptic
mínim requerit (ZOm=20 augments). IZO= ZOt-ZOm, aquest valor de l’increment haurà de ser
positiu o igual zero.

4.

Increment sobre el mínim del zoom digital (ZDm=12x augments) de les càmeres per sobre del
requeriment mínim del plec tècnic.
Els licitadors hauran de facilitar el valor de l’increment en augments, del zoom òptic (IZD),
obtingut de restar del valor del zoom òptic del sistema ofertat (ZDt) el valor del zoom òptic mínim
requerit (ZDm=12 augments). IZD= ZDt-ZDm, aquest valor de l’increment haurà de ser positiu o
igual a zero.

5.

Increment sobre la resolució (en megapíxels=Mpx) de les càmeres per sobre del requeriment
mínim del plec tècnic (Rm=1920x1080 píxels=2,07 Mpx).
Els licitadors hauran de facilitar el valor de l’increment en megapíxels (Mpx), de la resolució (IR),
obtingut de restar del valor de la resolució del sistema ofertat (Rt) el valor de la resolució mínima
requerida (Rm=2,07Mpx). IR= Rt-Rm, aquest valor de l’increment haurà de ser positiu o igual a
zero.
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6.

CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ

Per la naturalesa del contracte no es considera adient incorporar cap altra condició especial
d’execució a banda de la que està regulada a la clàusula del plec tipus de clàusules administratives,
relativa al compliment de la normativa sobre seguretat i salut laboral en totes les fases del contracte.

SERVEI CATALA DE TRANSIT

7.

PRESSUPOST DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

Consideracions generals
Com estableix l’article 100.2 de la LSCP, en els contractes en què el cost dels salaris de les persones
ocupades per a la seva execució formin part del preu total del contracte, el pressupost base de
licitació ha d’indicar de manera desglossada i amb desagregació de gènere i categoria professional
els costos salarials estimats a partir del conveni laboral de referència
El conveni de referència és el Conveni col·lectiu de treball de la indústria de la construcció i obres
públiques de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 08001065011994). El conveni i les
taules salarials corresponents es poden trobar a:
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2019&05/062019000310.pdf&1
En el conveni de referència no hi ha segregació per raó de gènere.
D’altra banda, en el càlcul del pressupost s’ha tingut en compte la pujada prevista pel 2020 d’un
2,25%
com
a
conseqüència
de
l’acord
vigent
entre
els
sindicats
i
la
patronal:
http://construccionyservicios.ccoo.es/fcs/Tu_Federacion:Federacion_Estatal:1048746
A més es dóna la circumstància que aquest contracte que hi ha personal subjecte a subrogació, per
tant també és d’aplicació l’article 130 de la LCSP, i d’acord amb aquest article, una norma legal, un
conveni col·lectiu o un acord de negociació col·lectiva d’eficàcia general pot imposar a l’adjudicatari
l’obligació de subrogar-se com a ocupador del personal del contracte anterior.
Les despeses de personal han estat calculades en base a les taules salarials del conveni de
referència. El cost d’empresa d’un treballador s’ha estimat en un 34%, on s’inclouen les despeses de
seguretat social, atur, contingències comuns, formació, etc. i un 3,7% en concepte de plusos
d’antiguitat, etc. del personal subrogat.
Així mateix, s’han tingut en compte altres pactes o acords dels treballadors amb l’empresa anterior,
els quals s’hauran de respectar per part de pròxim adjudicatari, com són les dietes dels treballadors
que realitzen els serveis de radars en línia (ARL).
D’altra banda, l’article 100.2 de la LSCP estableix que el pressupost base de licitació s’ha de
desglossar per indicar en el plec de clàusules administratives particulars o el document regulador de
la licitació els costos directes i indirectes i altres despeses eventuals calculades per a la seva
determinació. En aquest sentit, tenint en compte que en licitacions anteriors d’aquest contracte, la
majoria de les empreses licitadores han estat empreses del sector de la construcció i que a més s’ha
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aplicat per determinar les despeses de personal el conveni col·lectiu de la construcció, s’ha estimat
convenient aplicar per al càlcul dels costos indirectes (despeses generals d’estructura) i el benefici
industrial, els percentatges habituals en el càlcul dels pressupostos de les empreses d’aquest sector,
és a dir, un 13% per als costos indirectes i un 6% per al benefici industrial.
L’empresa adjudicatària haurà de complir en tot cas la normativa vigent de Riscos Laborals.
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Despeses fixes
La partida de despeses generals fixes del pressupost d’aquest contracte està integrada per un import
fix, que inclou diversos conceptes relacionats amb el personal i les instal·lacions destinats a
l’execució del servei.
Aquest import fix s’abonarà mensualment i ha estat calculat a raó de 9.788,31 € (inclosos costos
indirectes i benefici industrial, sense IVA) al mes, quantia que serà modificada en funció de l’oferta
econòmica corresponent a les despeses fixes.
A continuació s’insereix una taula que recull i detalla el pressupost de licitació corresponent a aquesta
partida:

Costos directes
mensuals

Base operativa, instal·lacions,
magatzem
Telefonia i comunicacions
Despeses consum instal·lacions
Material oficina
Personal administració (*) amb
30% de dedicació
Responsable Tècnic
d'estructura

Costos indirectes
despeses
generals
d'estructura 13%
(LCSP) mensuals

Benefici
Industrial (+6%)
mensual

Import
mensual

IVA (21%)

Pressupost
base licitació
mensual

Import costos
directes (12
mesos)

Pressupost base
licitació
(12 mesos)

2.000,00 €

260,00 €

135,60 €

2.395,60 €

503,08 €

2.898,68 €

24.000,00 €

280,00 €

36,40 €

18,98 €

335,38 €

70,43 €

405,81 €

3.360,00 €

34.784,11 €
4.869,78 €

85,00 €

11,05 €

5,76 €

101,81 €

21,38 €

123,19 €

1.020,00 €

1.478,32 €

45,00 €

5,85 €

3,05 €

53,90 €

11,32 €

65,22 €

540,00 €

782,64 €

917,82 €

119,32 €

62,23 €

1.099,37 €

230,87 €

1.330,23 €

11.013,86 €

15.962,82 €
66.059,08 €

3.798,23 €

493,77 €

257,52 €

4.549,52 €

955,40 €

5.504,92 €

45.578,80 €

Càmeres serveis EMIV (**)

425,00 €

55,25 €

28,82 €

509,07 €

106,90 €

615,97 €

5.100,00 €

7.391,62 €

Aforaments (**)

612,50 €

79,63 €

41,53 €

733,65 €

154,07 €

887,72 €

7.350,00 €

10.652,63 €

8.163,56 €

1.061,26 €

553,49 €

9.778,31 €

2.053,44 €

11.831,75 €

TOTAL

97.962,66 €

141.981,01 €

(*) Segons conveni
(**) Amortització a 48 mesos

(*) S’ha considerat que només és necessària la participació de l’oficial administratiu amb una
dedicació d’un 30% de la jornada laboral.

A la taula següent es recull la despesa de personal segons conveni.
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Salari brut (pujada
prevista 2020
+2,25%)

Salari brut anual
segons Conveni

Categoria

Sal. Brut + Cost
empresa (+37,7%)

Repercussió
mensual

Oficial Administratiu 1a

26.074,82 €

26.661,51 €

36.712,90 €

3.059,41 €

Ajudant Enginyer

32.371,71 €

33.100,07 €

45.578,80 €

3.798,23 €

Tant el subministrament i instal·lació de les càmeres dels serveis EMIV del punt 2.1.1 del plec tècnic

SERVEI CATALA DE TRANSIT

com els equips de comptatge de vehicles no intrusius de tecnologia radar del punt 2.1.2 s’han
comptabilitat amb preus de mercat i amb una amortització de 48 mesos, que és la durada total del
contracte incloses les pròrrogues.
Despeses variables
a)

Quilòmetre de servei executat d’una mesura

Constitueix un import variable resultant de l’aplicació d’un import determinat a cada unitat de
quilòmetre de servei executat, en el que s’inclouen les despeses que tenen una relació de proporció
amb el nombre de quilòmetres de servei que s’executin. Entre aquestes despeses s’inclouen la
reposició del material abalisament, la senyalització vertical mòbil i les derivades de les tasques del
responsable tècnic d'equip amb categoria d’encarregat i les de vestuari laboral de seguretat, formació
dels treballadors i revisions mèdiques).
Determinació repercussió responsable tècnic d'equip:
Salari brut anual segons
Conveni Construcció Barcelona

Categoria
Encarregat

Salari brut (pujada prevista 2020
+2,25%)

29.066,48 €

29.720,48 €

Sal. Brut + Cost empresa
(+37,7%)

Repercussió mensual

40.925,10 €

3.410,42 €

A més a més, dins del pagament del quilòmetre de servei executat s’hi afegeix les despeses
generades per les dietes del personal subrogat que realitza el servei de col·locació de radars en línia,
el qual té unes condicions heretades de l’anterior contracte. Aquestes dietes corresponen a 12€ de
dieta per dia efectiu de feina i 11 € de mitja dieta per dia efectiu de feina que s’han de mantenir
conveni.
La previsió de serveis ARL durant el 2020 és 797 serveis, cada servei el realitzen dos treballadors.
Per tant l’import corresponent aquest concepte en el període d’execució del contracte és:
DESPESES DIETES ARL (12 mesos)

Any 2020

Preu dieta

Nombre de
serveis d'ARL
previstos

12,00 €

797

Nombre
operaris
per servei
2

Import costos
directes (12
mesos)
19.128,00 €

Diputació, 355
08009 Barcelona
contractació.sct@gencat.cat
Fax (+34) 93 567 40 03

Doc.original signat per:
Jean Peña Díaz 04/10/2019

8 / 19

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0B7U1SU9V74L4908487POU2PJWOKNHN9*
0B7U1SU9V74L4908487POU2PJWOKNHN9

Data creació còpia:
08/10/2019 09:25:39
Data caducitat còpia:
08/10/2022 00:00:00
Pàgina 8 de 19

R/N: SCT/CP00034 SCT-2020-6

SERVEI CATALA DE TRANSIT

A continuació s’insereix una taula que recull i detalla el pressupost corresponent a aquesta partida:

DESGLOSSAMENT

Costos
directes
mensuals

Reposició material
abalisament

2.100,00 €

273,00 €

Senyalització vertical mòbil

1.300,00 €

169,00 €

Responsable tècnic d'equip
(Encarregat)

3.410,42 €

Vestuari laboral de
seguretat, formació
treballadors i revisions
mèdiques
Dietes execució serveis
ARL personal subrogat
TOTALS

Import costos
indirectes
13%

Pressupost base
licitació mensual
abans d'IVA

Import costos
directes (12
mesos)

Pressupost base
licitació abans
d'IVA (12 mesos)

142,38 €

2.515,38 €

25.200,00 €

30.184,56 €

88,14 €

1.557,14 €

15.600,00 €

18.685,68 €

443,36 €

231,23 €

4.085,01 €

40.925,10 €

143,00 €

74,58 €

1.317,58 €

13.200,00 €

1.594,00 €

207,22 €

108,07 €

1.909,29 €

9.504,42 €

1.235,58 €

644,40 €

11.384,40 €

1.100,00 €

Import
benefici
industrial 6%

19.128,00 €
114.053,10 €

Pressupost total
base licitació (12
mesos)

%
Repercussió

6.338,76 €

36.523,32 €

22,09%

3.923,99 €

22.609,67 €

13,68%

49.020,08 €

10.294,22 €

59.314,30 €

35,88%

15.810,96 €

3.320,30 €

19.131,26 €

11,57%

IVA (21%)

22.911,52 €

4.811,42 €

27.722,94 €

16,77%

136.612,80 €

28.688,69 €

165.301,48 €

100,00%

En resum el pressupost anual per quilòmetre executat és:
Import costos directes (12 mesos)
114.053,10 €

Pressupost base licitació (12 mesos) abans d'IVA
136.612,80 €

Pressupost total base licitació (12 mesos)
165.301,48 €

A l'efecte del càlcul de quilòmetres de servei executat d'ordenació s'entén com a tal la distància en
quilòmetres establerta pel tècnics del Servei Català de Trànsit des de l’inici de la mesura fins el punt
final del tram de carretera subjecte a mesures especials de circulació.
L’import de quilòmetre executat es calcula dividint el pressupost total base de licitació d’aquesta
partida pel nombre de quilometres executats previstos. La previsió de quilometres executats és de
9.000 km, per tant el preu unitari del kilòmetre executat és:
Import total base licitació abans
IVA (12 mesos)

Unitats 2020

136.612,80 €

9000

Preu unitari (€/km)
15,18 €

Aquest import variable s’abonarà en proporció al nombre de quilòmetres de servei executat i ha estat
calculat a raó de 15,18 € (inclosos costos indirectes i benefici industrial, sense IVA) el quilòmetre,
quantia que serà modificada en funció de l’oferta econòmica corresponent a les despeses variables.
b)

Desplaçament d’equips a carretera

El pressupost per a les despeses originades pel desplaçament dels equips, ascendirà a la següent
quantitat, costos indirectes i benefici industrial inclosos, i sense IVA:
Pn* Mitjana
ponderada
(€/Km)

Any 2020
TOTAL DESPLAÇAMENT

Previsió
desplaçament (Km)

1,3231

550.000,00

Import total costos
directes
607.552,48 €

Import total costos
directes + indirectes

Import total licitació
(Costos Directes +
Costos Indirectes +
Benefici industrial)

686.534,30 €

550.000,00

727.726,36 €
727.726,36 €

* Pn = Preu unitari de desplaçament en € per Km. Calculat per cada anualitat d'acord amb el que s'exposa en el a continuació.
Les dades provenen de les taules de personal component d'equips punt c) i de vehicles integrants d'equips punt d).
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SERVEI CATALA DE TRANSIT

El càlcul específic del Pn: Preu unitari de desplaçament (€/Km) per aplicar en cada servei de mesures
especials de trànsit a executar (Pn), dependrà de la composició o dimensionament de l’equip (en
conseqüència en funció de tots els vehicles i tot el personal necessari participant) que s’haurà de
desplaçar des d’un punt origen definit, al llarg del territori fins al punt de destinació que serà l’inici del
servei, per d’aquesta manera poder cobrir les necessitats d’un determinat servei a carretera i es
realitza segons la fòrmula següent:

Pn =

(C x HC) + (O x HO)+(Ca x HCa)+(L x HL)
60

On:
C=

Número de conductors de l’equip

Hc =

Preu hora de conductor

O=

Número de peons operaris de l’equip

Ho =

Preu hora de peó operari

Ca=

Número de camions de l’equip

HCa=

Preu hora de camió

L=

Número de vehicles lleugers de l’equip

HL=

Preu hora de vehicle lleuger

Per a l'elaboració del present pressupost, el càlcul Pn està fet
serveis resultant de l’extrapolació dels serveis executats al llarg
composició de cada equip en quant a vehicles i personal i que
viària a una velocitat de desplaçament mitjana estimada de 60
consten en els punts següents.

sobre la base d'una planificació de
dels últims anys, i que depèn de la
es desplaçarà a través de la xarxa
km/h, aplicant els preus d'hora que

Les previsions dels quilómetres de desplaçament de cada anualitat són paràmetres que estan
calcultats en base als serveis que es consideran seran necessaris, basats en els serveis executats en
anys anteriors i que poden variar en funció de l’execució real del contracte.
Els preus hora utilitzats en el càlcul són els descrits a continuació (amb costos indirectes i benefici
industrial inclòs sense IVA).
c)

Personal component d’equips

Com s’ha explicat anteriorment, el conveni de referència per al càlcul de les despeses de personal és
el Conveni col·lectiu de treball de la indústria de la construcció i obres públiques de la província de
Barcelona, i aplicant la pujada prevista del 2,25%.

Categoria
Oficial 1a
Peó especialista

Preu hora
Ordinària
Conveni
15,31 €
13,26 €

Preu hora amb la
pujada 2,25%
2019
15,65 €
13,56 €

Preu hora cost
directe empresa
(+37,7%)
21,56 €
18,67 €

costos
indirectes
13%
2,80 €
2,43 €

benefici
industrial 6%
1,46 €
1,27 €

Preu licitació
25,82 €
22,36 €
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El pressupost del personal s’ha calculat en funció del següent quadre d’amidaments i preus unitaris:
Previsió
amidament 2020
(hores)
Oficial 1a conductor cap
d'equip
Operari especialista de
senyalització

Preu hora licitació
sense IVA (€/h)

Import costos directes (12
mesos)

21.000

25,82 €

542.220,00 €

452.679,91 €

24.000

22,36 €

536.640,00 €

448.021,37 €

1.078.860,00 €

900.701,28 €

TOTALS PERSONAL COMPONENT D'EQUIPS

SERVEI CATALA DE TRANSIT

Import total base licitació
sense IVA (12 mesos)

A l'efecte del càlcul de les hores d'ordenació, s'entenen com a tals les transcorregudes des de l'hora
indicada pel Servei Català de Trànsit per al començament del servei o aquella en què el servei s’iniciï
realment si és posterior per causa imputable a l’adjudicatari, fins el moment en què es finalitzi la
retirada dels cons i de la senyalització associada a la instal·lació a carretera.
d)

Vehicles integrants d’equips i servei de grua complementari

El pressupost dels vehicles utilitzats en els serveis es regirà pel següent quadre d’amidaments
previstos i preus unitaris, costos indirectes i benefici industrial inclosos, i sense IVA:
Preu hora
(€/h)

VEHICLES INTEGRANTS D'EQUIPS
Vehicle lleuger
(tipus furgoneta senyalització)
Camió plataforma o de col·locació / instal·lació de cons
3.500 Kg

Amidament
2020
(hores)

Import total base
licitació sense IVA
(12 mesos

11,66

7.000,00

81.620,00 €

18,20

13.500,00

245.700,00 €

TOTALS VEHICLES D'EQUIPS

327.320,00 €

SERVEI RECOLZAMENT GRUA COMPLEMENTÀRIA AMB CONDUCTOR EN CONTROLS POLICIALS (Alcoholèmies/Drogues)

SERVEI RECOLZAMENT GRUA
COMPLEMENTÀRIA

Preu/h
(€)
195,00

Durada mitjana
servei
(hores)

Actuacions
previstes 2020

5,00

Import total base
licitació sense IVA
(12 mesos)
7.800,00 €

8,00

Import total costos
directes

TOTAL VEHICLES + GRÚA

Import base licitació
abans d'IVA

279.779,60 €

335.120,00 €

El preu hora de vehicle inclou els preus de mercat de lloguer o renting dels vehicles industrials, el
consum de combustible per als desplaçaments, peatges, així com la col·locació de prioritaris, logotips
tota adequació dels vehicles al servei, per donar cobertura als serveis previstos durant 12 mesos. A
més de les despeses generals d’estructura (13%) i el benefici industrial (6%).
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e) Reposició i/o nova instal·lació de senyalització vertical fixa, sistemes de contenció de
vehicles, ARL, PMMV i manteniment correctiu, necessaris per a l’adopció de mesures
especial de trànsit

SERVEI CATALA DE TRANSIT

Al llarg del període de vigència d’aquest contracte, l’empresa adjudicatària es farà responsable de la
custodia i del manteniment preventiu (neteja, petites reparacions preventives, càrrega de bateries,
etc.) dels elements propietat del SCT, com són els Armaris de Radar en Línia (ARL) i els Panells
Mòbils de Missatgeria Variable (PMMV).
Quan les circumstàncies del servei ho facin necessari o sigui convenient la substitució per destrucció
o deficient estat dels ARL existents i a requeriment del responsable del contracte es podran
subministrar noves unitats d’ARL.
En cas que l’SCT determini que és necessari realitzar un tall de carril per a l’adequada protecció dels
treballs de substitució o nova instal·lació de senyalització fixa, aquest es pagarà com un servei, és a
dir, en funció del dimensionament de l’equip en quant a personal i vehicles i la resta de paràmetres
variables que formen part d’un servei, establert pel responsable del contracte. En cas de necessitat
d’establir un tall de carril, aquest serà:
Desplaçament= El que s’hagi de realitzar d’anada i tornada al lloc de la instal·lació
Longitud del servei= 2 km
Hores= 5 hores (instal·lació i retirada)
Configuració de l’equip: 1 camió plataforma, 1 conductor i 2 operaris.
Els pressupostos per reposició i instal·lació de senyalització vertical fixa dels serveis, instal·lació de
sistemes de contenció de vehicles, subministrament d’unitats d’ARL, es regiran pel següent quadre
d’amidaments i preus unitaris de referència del banc de preus del Servei Català de Trànsit relacionats
a continuació:
Els preus unitaris d’ITEC són costos directes d’execució material. Quan es faci un pressupost d’obra
i/o instal·lació durant d’execució del contracte, l’adjudicatari aplicarà la baixa que hagi fet en la seva
oferta, i després s’aplicarà les corresponents despeses generals (13%), el benefici industrial (%6) i
l’IVA.
REPOSICIÓ I/O INSTAL·LACIÓ SENYALITZACIÓ VERTICAL FIXA, ARL I PMMV

Codi ITEC

RBB6U010

Preu
unitari
cost
directe
ITEC (€)

Descripció

Ut. Subministrament i col•locació de
senyal de trànsit d'acer galvanitzat
per mòduls (tipus llibre), circular de
900 mm de diàmetre, reflectant HI
(nivell II), fixada mecànicament a
suport d'acer galvanitzat de 80x40x2
mm i 3,5 m, totalment cimentat per
mitjà de dau de formigó.

317,18

Costos
Indirectes
(Despeses
Generals
13%) (€)

41,23

Benefici
Industrial
6% (€)

21,50

Preu
unitari
base
licitació
sense IVA
(€)

379,92

Unitats
2020
(12 mesos)

14

Import costos
directes 12
mesos (€)

4.440,48
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RBB6U020

SERVEI CATALA DE TRANSIT

RBB6U030

RBB6U040

RBB6UA10

RBB6UA20

RBB6UA30

RBB6UA40

Ut. Subministrament i col·locació de
senyal de trànsit d'acer galvanitzat
per mòduls (tipus llibre), triangular de
1350 mm de costat, reflectant HI
(nivell II), fixada mecànicament a
suport d'acer galvanitzat de 80x40x2
mm i 3,5 m, totalment cimentat per
mitjà de dau de formigó.
Ut. Subministrament i col·locació de
senyal de trànsit d'acer galvanitzat
per mòduls (tipus llibre), rectangular
de 1350x900 mm, reflectant HI (nivell
II), fixada mecànicament a suport
d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm i
3,5 m, totalment cimentat per mitjà
de dau de formigó.
Ut. Subministrament i col·locació de
senyal de trànsit d'acer galvanitzat
per mòduls (tipus llibre), quadrada de
900 mm de costat, reflectant HI
(nivell II), fixada mecànicament a
suport d'acer galvanitzat de 80x40x2
mm i 3,5 m, totalment cimentat per
mitjà de dau de formigó.
Ut. Subministrament i col·locació de
senyal vertical de trànsit d'alumini
tipus llibre mitjançant perfil de 40
mm, circular, dimensions de 900 mm
de diàmetre, suport d'alumini de 140
mm de diàmetre, alçada segons
normativa i nivell de reflectància II.
Fonamentació amb dau de 1,35 m3
de formigó, perns d'ancoratge, brides
de sustentació totalment instal·lada
(segons normativa de senyalització
vertical, tipus Generalitat).
Ut. Subministrament i col·locació de
senyal vertical de trànsit d'alumini
tipus llibre mitjançant perfil de 40
mm, triangular, dimensions de 1350
mm de costat, suport d'alumini de
140 mm de diàmetre, alçada segons
normativa i nivell de reflectància II.
Fonamentació amb dau de 1,35 m3
de formigó, perns d'ancoratge, brides
de sustentació totalment instal·lada
(segons normativa de senyalització
vertical, tipus Generalitat.
Ut. Subministrament i col·locació de
senyal vertical de trànsit d'alumini
tipus "llibre" mitjançant perfil de 40
mm, rectangular, dimensions de
1350x900 mm, suport d'alumini de
140 mm de diàmetre, alçada 4000
mm i nivell de reflectància II.
Fonamentació amb dau de 1,35 m3
de formigó, perns d'ancoratge, brides
de sustentació totalment instal·lada
(segons normativa de senyalització
vertical, tipus Generalitat).
Ut. Subministrament i col·locació de
senyal vertical de trànsit d'alumini
tipus "llibre" mitjançant perfil de 40
mm,
quadrada,
dimensions
de
900x900 mm, suport d'alumini de
140 mm de diàmetre, alçada segons
normativa i nivell de reflectància II.
Fonamentació amb dau de 1,35 m3
de formigó, perns d'ancoratge, brides
de sustentació totalment instal·lada
(segons normativa de senyalització
vertical, tipus Generalitat).

383,69

49,88

26,01

459,58

14

5.371,61

6.434,12

488,00

63,44

33,09

584,53

14

6.831,98

8.183,35

350,87

45,61

23,79

420,28

14

4.912,21

5.883,85

562,27

73,10

38,12

673,49

14

7.871,81

9.428,86

679,40

88,32

46,06

813,79

14

9.511,65

11.393,06

819,38

106,52

55,55

981,46

14

11.471,37

13.740,41

592,79

77,06

40,19

710,05

14

8.299,07

9.940,63
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SERVEI CATALA DE TRANSIT

RBB2UA40

RBB7U010

RBB7UA10

RBB4A200

RBB4B200

RBB7U020

RBB7U050

RBF1U205

Ut. Subministrament i col·locació de
senyal vertical informativa d'alumini
mitjançant
perfil
de
40
mm,
dimensions de 1350x1800 mm,
suport d'alumini de 140 mm de
diàmetre, alçada 4000 mm i nivell de
reflectància II. Fonamentació amb
dau de 1,35 m3 de formigó, perns
d'ancoratge, brides de sustentació
totalment
instal·lada
(segons
normativa de senyalització vertical,
tipus Generalitat).
m2 subministrament i col·locació de
cartell de xapa d'acer galvanitzat per
mòduls (tipus llibre), reflectant HI
(nivell II), fixada mecànicament a
suports
d'acer
galvanitzat
de
80x40x2 mm, totalment cimentats
per mitjà de dau de formigó.
2
m subministrament i col·locació de
cartell d'alumini per mòduls (tipus
llibre), reflectant HI (nivell II), amb
suport o columna de sustentació,
cargols
i
perns
de
subjecció,
totalment fonamentat per mitjà de
dau de formigó.
2
m subministrament i col·locació de
cartell informatiu d'alumini, reflectant
HI (nivell II), fixat mecànicament a
suport
d'alumini
de
140
mm,
totalment cimentat.
m2 subministrament i col·locació de
cartell de lames d'acer galvanitzat,
reflectant
HI
(nivell
II),
fixat
mecànicament a suports d'acer
galvanitzat perfil doble T (IPN.140),
totalment cimentats per mitjà de dau
de formigó.
m2 subministrament i col·locació de
cartell de lames d'acer galvanitzat,
amb fulla central de xapa d'acer
accionada per frontisses (tipus llibre)
reflectant
HI
(nivell
II),
fixada
mecànicament a suports d'acer
galvanitzat perfil doble T (IPN.140),
totalment cimentats per mitjà de dau
de formigó.
m2 subministrament i col·locació de
cartell de lames d'acer galvanitzat,
amb fulla central de xapa d'acer
accionada per frontisses (tipus llibre)
reflectant DG (nivell III), fixada
mecànicament a suports d'acer
galvanitzat perfil doble T (IPN.140),
totalment cimentats per mitjà de dau
de formigó.
Ut. Subministrament i instal·lació de
senyal vertical lluminós amb calaix
d'alumini i bastidor quadrat de
1000x1000 mm de costat i 140 mm
de perfil amb frontal en negre , que
possibiliti l'activació amb diodes leds
d'alta eficiència i d'alta visibilitat, de
qualsevol
senyal
de
trànsit
(triangular, circular o quadrada) amb
combinació normativa dels colors;
vermell, blau, ambre o blanc, amb
suport en columna vertical i altura
segons normativa totalment cimentat
per mitjà de dau de formigó.
Implantació
d'equip
d'alimentació
solar independent i comandament
d'activació i connexió simultània o
seqüencial
amb
altres
senyals
verticals lluminosos d'un mateix grup
mitjançant equip radio i manual (grup

1.145,27

148,89

77,65

1.371,81

14

16.033,79

19.205,27

397,00

51,61

26,92

475,53

24

9.527,97

11.412,60

333,43

43,35

22,61

399,38

24

8.002,27

9.585,12

617,38

80,26

41,86

739,50

24

14.817,06

17.747,88

403,34

52,43

27,35

483,12

24

9.680,15

11.594,88

492,57

64,03

33,40

590,00

36

17.732,51

21.240,00

595,35

77,40

40,36

713,11

36

21.432,59

25.671,96

3.193,65

415,17

216,53

3.825,36

14

44.711,11

53.554,97
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de senyals d'incorporació lateral a
tronc central, grup de senyalització
de transfer, etc.).

SERVEI CATALA DE TRANSIT

RBC2UTB1/
RBC2UTB2

R21BUA01

G21BUB01

RBFMU010

RBGZURM5

Ut. Subministrament i col·locació de
panell direccional TB-01 i TB-02,
reflectant
HI
(nivell
II),
fixat
mecànicament a doble suport d'acer
galvanitzat de 80x40x2 mm i 3,5 m.,
totalment cimentat per mitjà de dau
de formigó, i amb implantació d'equip
lluminós amb diodes leds d'alta
eficiència i equip d'alimentació solar
independent
i
comandament
d'activació.
Ut. Retirada de senyals verticals
tipus llibre d'alumini o acer; circulars
de
900mm,
quadrada
de
900x900mm,
rectangulars
de
1350x900mm,
triangulars
de
1350mm de costat, suport i dau de
formigó.
2
m Retirada de cartell de lames tipus
llibre, o mòduls de xapa tipus llibre
d'alumini o acer, suports i daus de
formigó.
Ut subministrament de carro o
remolc de senyalització mòbil amb
plafó o panell lluminós de mínim
1700x1700 mm de costat amb leds
d’alta lluminositat per a senyalització
i
informació
variable.
Sistema
motoritzat
per
abatiment
o
aixecament del plafó i bastidor
superior per facilitar el transport en
vehicle
tipus
lleuger.
CARACTERÍSTIQUES:
Pes
del
conjunt inferior a 750 Kg. Àrea activa
mínima de 1,44 x 1,44 metres. Mida
o altura de caràcters totalment lliure.
Amb mínim de 6 línies i 14 caràcters
per línia. Leds monocromàtics de
color blanc o ambre, controlador per
PC i comunicació GPRS/3-4G i
pictogrames del panell configurables.
Ut. Subministrament d'armaris de
radars
en
línia
desmuntables
d'alumini
(ARL)
de
dimensions
130x70x70 cm, de color taronja fluor
amb
4
bandes
longitudinals
vermelles/blanques reflectants nivell
III (DG) de 10 cm. d'ample a les
cantonades i 3 adhesius de 65x65
cm. indicadors de radar segons codi,
en nivell de reflectància DG i 2
finestres de metacrilat transparent de
50x55 cm. i 50x10 cm. per ubicació
de radar mòbil

2.961,86

385,04

200,81

3.547,72

125,23

16,28

8,49

150,00

83,49

10,85

5,66

21.306,77

2.769,88

842,30

109,50

6

17.771,18

21.286,32

42

5.259,64

6.300,00

100,00

90

7.513,78

9.000,00

1.444,60

25.521,25

10

213.067,71

255.212,50

57,11

1.008,91

30

25.269,08

30.267,30

TOTAL REPOSICIÓ I/O INSTAL·LACIÓ SENYALITZACIÓ VERTICAL FIXA, ARL I PMMV (amb preus unitaris)

469.529,04 €

562.401,89 €

Partides pressupostàries global o bossa econòmica aplicable en cas necessari no subjecta a
baixa
Quan qualsevol dels PMMV es trobi malmès o avariat i sigui necessari la seva reparació correctiva en
quant a substitució o reparació d’elements l’empresa presentarà un pressupost detallat dels elements
a reparar de cada remolc i la corresponent ma d’obra pendent de l’aprovació corresponent per part
del responsable del contracte. Per fer front aquesta despesa s’estima un pressupost 65.000,00 €.
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SERVEI CATALA DE TRANSIT

En quant a la instal·lació dels sistemes de contenció de vehicles quan aquests siguin necessaris
segons normativa actual vigent per a la protecció dels elements de senyalització vertical fixa amb
barrera de seguretat hi haurà una partida de 65.000,00 € que s’aplicarà en funció de les unitats,
longituds, i elements necessaris segons el preus unitaris continguts al del banc de preus del Servei
Català de Trànsit, elaborat per l’Institut de Tecnologia de la Construcció ( ITEC ) de l’any
corresponent a l’adjudicació del contracte.
PARTIDA PRESSUPOSTARIES PER A LA REPARACIÓ CORRECTIVA DELS PMMV I SISTEMES DE
CONTENCIÓ DE VEHICLES
Pressupost partida

Descripció
Partida per a la reparació correctiva dels PMMV propietat del SCT a justificar amb pressupost previ desglossat
a validar pel responsable del contracte sobre els elements que s'han de reparar i substituir

65.000,00 €

Partida per a la protecció d'elements de senyalització vertical fixa amb barrera de seguretat, segons
instruccions, normativa i recomanacions vigents sobre la instal·lació de sistemes de contenció de vehicles. La
valoració del preus unitaris necessaris en cada cas, es farà amb els preus de referència del banc de preus del
Servei Català de Trànsit, elaborat per l’Institut de Tecnologia de la Construcció. ( ITEC ). GB2- Barreres de
seguretat. GB2B*, el tall de carril es pagarà a part segons es descriu a continuació.

65.000,00 €

TOTAL

130.000,00 €

El pressupost total màxim per reposició de senyalització vertical fixa dels serveis, subministrament
d’unitats d’ARL, PMMV, instal·lació de sistemes de contenció de vehicles i manteniment correctiu serà
el següent:
REPOSICIÓ I/O INSTAL·LACIÓ SENYALITZACIÓ VERTICAL
FIXA, ARL I PMMV, CONTEN I MANTENIMENT CORRECTIU

Import total costos directes 12
mesos (€)

Import total base licitació sense IVA
2020 (€)

Reposició i/o nova instal·lació de senyalització vertical fixa, ARL i
PMMV

469.529,04 €

562.401,89 €

Reposició i/o nova instal·lació de sistemes de contenció de vehicles i
manteniment correctiu

108.532,31 €

130.000,00 €

TOTAL

578.061,35 €

692.401,89 €

D’acord amb els motius esmentats se sol·licita la contractació del servei d’adopció de mesures
especials de circulació, ordenació i regulació de trànsit per a la millora de la seguretat viària i
l’increment de la capacitat circulatòria a la xarxa de carreteres de Catalunya, per al període 1 de
gener de 2020 fins a 31 de desembre de 2020, amb un pressupost base licitació del contracte de
TRES MILIONS SET-CENTS TRENTA-SIS MIL CINC-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB
QUARANTA-SET CÈNTIMS (3.736.553,47 €) després d’IVA desglossat
segons la següent
justificació:
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PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
TOTAL CONTRACTE

COSTOS DIRECTES
DESPESES FIXES

Base operativa, instal·lacions, magatzem

24.000,00 €

Telefonia i comunicacions

3.360,00 €

Despeses consum instal·lacions

1.020,00 €

SERVEI CATALA DE TRANSIT

Material oficina

540,00 €

Personal administració (*) amb 30% de dedicació

11.013,87 €

Responsable Tècnic d'estructura

45.578,80 €

Càmeres serveis EMIV (**)

5.100,00 €

Aforaments (**)

7.350,00 €
TOTAL DESPESES FIXES

DESPESES VARIABLES

Quilòmetre de servei executat

114.053,10 €

Desplaçament d’equips a carretera

607.552,48 €

Personal component d’equips

900.701,29 €

Vehicles integrants d’equips + grua complementària
TOTAL DESPESES VARIABLES

REPOSICIÓ I/O INSTAL·LACIÓ
SENYALITZACIÓ VERTICAL
FIXA, ARL I PMMV I
MANTENIMENT CORRECTIU

97.962,66 €

279.779,60 €
1.902.086,45 €

Reposició i/o nova instal·lació de senyalització vertical fixa,
ARL i PMMV

469.529,04 €

(*) Reposició i/o nova instal·lació de sistemes de contenció
de vehicles i manteniment correctiu

108.532,31 €

TOTAL SENYALITZACIÓ

TOTAL COSTOS DIRECTES

578.061,35 €
2.578.110,47 €

COSTOS INDIRECTES
13%

Despeses generals estructura

335.154,36 €

TOTAL COSTOS INDIRECTES

335.154,36 €

SUBTOTAL COSTOS DIRECTES + INDIRECTES

2.913.264,83 €

BENEFICI INDUSTRIAL
6%

174.795,89 €

Benefici industrial

TOTAL PBL SENSE IVA

3.088.060,72 €

IVA 21%

648.492,75 €

TOTAL PRESSUPOST BASE LICITACIÓ AMB IVA

3.736.553,47 €
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Duració i pròrroga
La durada del contracte és de un (1) any i tres (3) anys de pròrroga, sempre i quan la unitat
contractant estimi que la prestació del servei ha estat satisfactòria i ho consideri adient, de conformitat
amb el que estableix l’article 29 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

SERVEI CATALA DE TRANSIT

Subcontractació
Són tasques crítiques del contracte, per tant, no susceptibles de contractació, totes les definides al
plec de prescripcions tècniques excepte el servei de comptatge de vehicles i les tasques relatives a
l’apartat 6.3 d’aquest plec tècnic. Aquestes tasques és defineixen com a
crítiques perquè
constitueixen el nucli principal del contracte, requereixen una experiència i coneixement específic de
seguretat vial i de coordinació entre els diferents actors implicats en els dispositius d’instal·lació de les
mesures especials, i per tant no es poden subcontractar.
Modificacions
Les possibles modificacions del contracte, a causa d’atendre requeriments del servei, actuacions no
programades i emergències, seran com a màxim del 20% de l’import adjudicat, sense IVA, exceptuant
els conceptes de despeses fixes i reposició de senyalització. Aquest

20% serà d’aplicació a la

totalitat del contracte inclosa les possibles pròrrogues.
Valor estimat
El valor estimat del contracte, abans d’aplicar l’IVA, serà:

VALOR ESTIMAT

Pressupost contracte

3.088.060,72 €

Pressupost possibles pròrrogues (3)

9.264.182,16 €

Import possibles modificacions contracte

455.663,83 €

Import possibles modificacions pròrrogues

1.366.991,49 €

TOTAL VALOR ESTIMAT CONTRACTE

8.

14.174.898,20 €

IMPROCEDÈNCIA DE LA DIVISÓ EN LOTS

En aquests contractes s’adjudica l’execució de diversos serveis en els períodes i moments de màxima
intensitat o motivats per esdeveniments extraordinaris, com és la instal·lació de mesures especials de
circulació, ordenació i regulació del trànsit i la senyalització d’incidències mitjançant la instal·lació
d’elements d’abalisament i de senyalització vertical complementària.
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Tal i com es detalla a l’inici d’aquest l’informe i en el plec tècnic, les actuacions específiques objecte
de contractació es concreten en:
-

instal·lació i retirada de mesures especials de circulació i ordenació de trànsit, mitjançant elements

-

activació i desactivació de la senyalització vertical variable en els diferents trams de carretera,

-

senyalització, abalisament i informació d’incidències i l’establiment d’itineraris alternatius a la

-

instal·lació i vigilància d’armaris contenidors de radars mòbils per a la seva ubicació en línia a

-

manteniment, conservació i subministrament de material de senyalització i

d’abalisament i material de senyalització vertical tant portàtil com a fix,

SERVEI CATALA DE TRANSIT

incloent la il·luminació portàtil i senyalització lluminosa complementària,
circulació mitjançant senyalització,
carretera,
manteniment,

conservació i reposició del material d’abalisament,
-

establiment dels equips mòbils d’informació viària (EMIV) mitjançant la transmissió d’imatges al

-

supervisió, vigilància, control i funcions de recolzament del CIVICAT en la gestió dels carrils Bus-

Centre d’Informació Viària de Catalunya (CIVICAT)
VAO,
-

obtenció de dades de trànsit (intensitats, velocitats i tipologia).

La descripció de les actuacions avala les conclusions següents:
-

Les actuacions en què el servei consisteix es duen a terme allà on sigui necessari adoptar
mesures especials i, tot i què la major part d’elles es duen a terme en la proximitat de l’àrea
metropolitana de Barcelona, abasten tot el territori de Catalunya.

-

Les actuacions es realitzen pels equips descrits en el plec tècnic del contracte, dels què haurà de
disposar l’empresa adjudicatària, mitjançant la utilització conjunta i coetània dels elements de
senyalització, fixa i mòbil i lluminosa complementària i elements d’abalisament, essent alguns
d’aquests elements propietat del Servei Català de Trànsit.

Per tant, no existeixen raons derivades de la distribució territorial dels llocs en els que s’adopten
mesures especials de circulació ni de les diferents tipologies d’elements que s’utilitzen per a l’adopció
de les mesures que emparin una possible divisió en lots de l’objecte del contracte sense que això
impliqués la introducció d’elements distorsionadors en l’execució de les actuacions planificades.

Jean Ch. Peña Díaz
Responsable de Gestió del Trànsit
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