DEPARTAMENT D’INFRAESTRUCTURES
DIRECCIÓ D’OBRA

INFORME TÈCNIC DE JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS DE SOLVENCIA, CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
SOTMESOS A JUDICI DE VALOR, CAUSES DE MODIFICAT, CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECIALS
D’EXECUCIÓ, I JUSTIFICACIÓ DE LA VALORACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA DEL PERSONAL CLAU DEL
CONTRACTE DEL SERVEI DE DIRECCIÓ DE LES OBRES DE LA PRIMERA FASE DE LA IMPLANTACIÓ
DE LA XARXA TRAMVIÀRIA UNIFICADA I DE LA SEVA URBANITZACIÓ AMB MESURES DE
CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE A LA CIUTAT DE BARCELONA.
De conformitat amb l’article 116.4, lletra c) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar els
criteris de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera, causes de modificat i els
criteris d’adjudicació i condicions especials d’execució que es tindran en consideració en el
procediment de licitació del contracte de referència.
1.

CRITERIS DE SOLVÈNCIA:
Atenent a que l’objecte del contracte consisteix en l'execució de la direcció de les obres
necessàries per a l’execució de la primera fase de la implantació de la xarxa tramviària
unificada i de la seva urbanització amb mesures de contractació pública sostenible a la
ciutat de Barcelona i que el seu valor estimat és 3.093.257,41 €, es proposen els següent
criteris de solvència:
- Solvència tècnica o professional:
Posició

#
1

Director/a d'obra

Quantitat

Titulació

1

Enginyer/a de Camins o
titulat/da competent

(1)

Experiència
Professional
(anys) (2)

20

Observacions
1.- Cal que, durant els darrers 5 anys (en tots ells), hagi realitzat com a tasca principal la
de Director d’obra o la de Cap d’Assistència Tècnica d’obra.
2.- Així mateix, caldrà haver realitzat tasques de direcció, supervisió o construcció en el
últims 10 anys en al menys una actuació de les següents característiques:
-Obra ferroviària d’ implementació o renovació de via, que incloguin instal·lacions amb un
PEC > 6.000.000 € (IVA Exclòs)
3.- Així mateix, caldrà haver realitzat tasques de direcció, supervisió o construcció en el
últims 10 anys en al menys una actuació de les següents característiques:
- Obra d’urbanització en espai urbà dens i consolidat amb un PEC > 5.000.000 € (IVA
Exclòs).
2

Ajudant/a DO

1
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Observacions
1.- Cal que, durant els darrers 5 anys (en tots ells), hagi realitzat com a tasca principal la
de Direcció d’obra o la de supervisió d’obres.
2.- Així mateix, caldrà haver realitzat tasques de direcció, supervisió o construcció en el
últims 10 anys en al menys una actuació de les següents característiques:
-Obra ferroviària d’ implementació o renovació de via, que incloguin instal·lacions, amb un
PEC > 6.000.000 € (IVA Exclòs)
3.- Així mateix, caldrà haver realitzat tasques de direcció, supervisió o construcció en el
últims 10 anys en al menys una actuació de les següents característiques:
- Obra d’urbanització en espai urbà dens i consolidat amb un PEC > 5.000.000 € (IVA
Exclòs).
3

Tècnic/a control planificació
econòmica i temporal

Enginyer/a Tècnic d’Obres
Públiques o titulat/da
competent

1

10

Observacions
1.- Cal que durant els darrers 2 anys (en tots ells) hagi realitzat com a tasca principal la
direcció, supervisió o execució d’obres.
2.- Així mateix, cal tenir coneixement en Programa control pressupostari TCQ i control de
la planificació (Microsoft Project).
4

Tècnic/a arquitectura

1

Arquitecte/a o titulat/da
competent

10

Observacions
1.- Cal que durant els darrers 5 anys (en tots ells) hagi realitzat com a tasca principal la de
Direcció d’obra, la de supervisió o la de redacció.
2.- Així mateix, caldrà haver realitzat tasques de redacció, direcció, supervisió o execució
en el últims 10 anys en al menys una actuació de les següents característiques:
- Obra d’ urbanització en espai urbà dens i consolidat amb un PEC > 5.000.000 € (IVA
Exclòs).

5

Director/a Ambiental

1

Enginyer/a
Ambiental
competent

Observacions
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1.- Cal que durant els darrers 5 anys (en tots ells) hagi realitzat com a tasca principal la de
Redacció, direcció o supervisió de Plans Ambientals.
2.- Així mateix, caldrà haver realitzat tasques de redacció, direcció o supervisió de Plans
Ambientals en el últims 10 anys en al menys una actuació de les següents característiques:
- Obra ferroviària/tramviària de implementació o renovació de via amb un PEC > 5.000.000
€ (IVA Exclòs)
3.- Així mateix, caldrà haver realitzat tasques de redacció, direcció o supervisió de Plans
Ambientals en el últims 10 anys en al menys una actuació de les següents característiques:
-Obra d’urbanització en espai urbà dens i consolidat amb PEC > 5.000.000 € (IVA Exclòs).
Responsable de tram

2

Enginyer/a de Camins o
titulat/da competent

10

Observacions
1.- Cal que durant els darrers 5 anys (en tots ells) hagi realitzat com a tasca principal la de
Direcció d’obra o la de supervisió d’obres.
6

2.- Així mateix, caldrà haver realitzat tasques de direcció, supervisió o construcció en el
últims 10 anys en al menys una actuació de les següents característiques:
- Obra ferroviària/tramviària en espai urbà amb un PEC > 3.000.000 € (IVA Exclòs)
3.- Així mateix, caldrà haver realitzat tasques de direcció, supervisió o construcció en el
últims 10 anys en al menys una actuació de les següents característiques:
- Obra d’urbanització en espai urbà dens i consolidat amb PEC > 5.000.000 € (IVA Exclòs).
Vigilant de tram

2

Sobreestant
competent

o

titulat/da

10

Observacions
1.- Cal que durant els darrers 2 anys (en tots ells) hagi realitzat com a tasca principal la
direcció, supervisió o execució d’obres.
7

2.- Així mateix, caldrà haver realitzat tasques de direcció, supervisió o execució en el últims
10 anys en al menys una actuació de les següents característiques:
- Obra ferroviària/tramviària en espai urbà.
o
- Obra d’urbanització en espai urbà dens.
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Responsable d’obra singular

1

Enginyer/a de Camins o
titulat/da competent

10

Observacions

8

1.- Cal que durant els darrers 5 anys (en tots ells) hagi realitzat com a tasca principal la
direcció o supervisió d’obres.
2.- Així mateix, caldrà haver realitzat tasques de direcció, supervisió o construcció en els
darrers 10 anys en al menys una actuació de les següents característiques:
- Obres d'estructures amb PEC per la part d’estructura > 2.000.000 € IVA Exclòs.

Vigilant obra singular

1

Sobreestant
competent

o

titulat/da

10

Observacions

9

1.- Cal que durant els darrers 2 anys (en tots ells) hagi realitzat com a tasca principal la
direcció o supervisió d’obres.
2.- Així mateix, caldrà haver realitzat tasques de direcció, supervisió o construcció en els
darrers 10 anys en al menys una actuació de les següents característiques:
- Obres d'estructures amb PEC per la part d’estructura > 2.000.000 € IVA Exclòs.

Responsable Via

1

Enginyer/a de Camins o
titulat/da competent

15

Observacions

10

1.- Cal que durant els darrers 5 anys (en tots ells) hagi realitzat com a tasca principal la
direcció o supervisió d’obres.
2.- Així mateix, caldrà haver realitzat tasques de direcció, supervisió o construcció en els
darrers 10 anys en al menys una actuació de les següents característiques:
- Obres d'execució o renovació de via ferroviària de longitud superior a 2km de carril i al
menys 2 aparells de via.

11

Responsable Energia

1

Enginyer/a Industrial
titulat/da competent

Observacions
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1.- Cal que durant els darrers 5 anys (en tots ells) hagi realitzat com a tasca principal la
direcció o supervisió d’obres.
2.- Així mateix, caldrà haver realitzat tasques de direcció, supervisió o construcció en els
darrers 10 anys en al menys una actuació de les següents característiques:
- Obres en instal·lacions d'energia ferroviàries amb PEC per la part d'energia > 1.000.000
€ (IVA Exclòs).
Responsable Sistemes

1

Enginyer/a Industrial
titulat/da competent

o

15

Observacions

12

1.- Cal que durant els darrers 5 anys (en tots ells) hagi realitzat com a tasca principal la
direcció o supervisió d’obres.
2.- Així mateix, caldrà haver realitzat tasques de direcció, supervisió o construcció en els
darrers 10 anys en al menys una actuació de les següents característiques:
- Obres d’instal·lacions de senyal de comunicacions, control i seguretat,
ferroviàries/tramviàries amb PEC per la part de sistemes > 1.000.000 € (IVA Exclòs).
Responsable Oficina Tècnica

1

Enginyer/a de Camins o
titulat/da competent

10

Observacions
1.- Cal que durant els darrers 5 anys (en tots ells) hagi realitzat com a tasca principal la de
redacció de projectes.
13

2.- Així mateix, caldrà haver realitzat tasques de redacció de projectes en els darrers 10
anys en al menys una actuació de les següents característiques:
- Obres d’ urbanització en espai dens consolidat.
3.- Així mateix, caldrà haver realitzat tasques de redacció de projectes en els darrers 10
anys en al menys una actuació de les següents característiques:
- Obra ferroviària/tramviària en espai urbà.
Tècnic/a de BIM (Coordinador/a)

14

1

Enginyer/a Tècnic d'Obres
Públiques
o
titulat/da
competent

5

Observacions
1.- Cal que durant els últims 2 anys hagi treballat en tasques de desenvolupament i
modelatge de projectes en BIM, en el rol de Coordinador de disciplina o superior.
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2.- Així mateix, caldrà haver realitzat tasques de Responsable BIM o Coordinador BIM en
els darrers 10 anys en al menys una actuació de les següents característiques:
- Obres o projectes d’infraestructures ferroviàries de PEC > 500.000 € (IVA exclòs).
3.- Així mateix, caldrà haver realitzat tasques de Responsable BIM o Coordinador BIM en
els darrers 10 anys en al menys una actuació de les següents característiques:
- Obres o projectes d’espai públic de PEC > 500.000 € (IVA exclòs).
Delineant de BIM (Modelador/a)

1

Observacions

Delineant
competent

o

titulat/da

5

1.- Cal que durant els últims dos anys hagi treballat en tasques de desenvolupament i
modelatge de projectes en BIM, en el rol de Modelador.
15

2.- Així mateix, caldrà haver realitzat tasques de Modelador o superior en el
desenvolupament i modelatge de projectes en BIM en els darrers 10 anys en al menys una
actuació de les següents característiques:
- Obres o projectes d’infraestructures ferroviàries amb PEC > 500.000 € (IVA exclòs).
o
- Obres o projectes d’espai públic amb PEC > 500.000 € (IVA exclòs).

16

Topògraf/a

1

Enginyer/a Tècnic Topògraf
o titulat/da competent

10

Observacions
1. Cal haver realitzat tasques relatives a treball de camp en supervisió o execució
d’obres en els últims 5 anys.
Auxiliar de topografia
17

1

Peó (no requerida)

Observacions
No requerida.

(1) Titulat competent: qualsevol titulació que habiliti legalment pel
desenvolupament de l’exercici de les funcions indicades. Les titulacions indicades
es realitzen a títol merament indicatiu i no limitatiu. Barcelona d’Infraestructures
Municipals, SA, es reserva la possibilitat de sol·licitar que s’acrediti la condició de
titulació habilitant en cas de dubte.
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(2) Anys d’experiència: anys sencers a computar des de la data d’obtenció de la
titulació corresponent. En defecte de data de titulació, anys sencers d’experiència
professional demostrable en l’especialitat demanada.
(3) Espai urbà dens i consolidat: espais de més de 100.000 habitants

- Solvència econòmica i financera:
Certificat de l’assegurança d’indemnització per riscos professionals expedit per
l’assegurador, vigent fins a l’acabament del termini de presentació d’ofertes i per
import mínim de responsabilitat de 5.000.000,00 euros per sinistre i en agregat o per
anualitat de l’assegurança, així com el compromís vinculant de la seva renovació o
pròrroga que garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant tota l’execució
del/s contracte/s. Aquest requisit s’entendrà complert amb la inclusió d’un compromís
vinculant de subscripció de l’assegurança referida en cas de resultar adjudicatari, que
també haurà d’incloure el compromís de pròrroga o renovació de l’assegurança si
procedeix.
2.

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR:
De conformitat amb l’article 145.1 de la LCSP i atenent a l’objecte del contracte de
referència, es proposen els criteris sotmesos a judici de valor adjunts al present informe,
en document de referència Annex obert harmonitzat del Plec de Condicions
Administratives Particulars.

3.

MODIFICATS:
De conformitat amb l’article 204 de la LCSP es proposen les següents modificacions
objectives:
A. Derivades d’una major durada dels treballs a supervisar per raons no imputables a
l’adjudicatari del contracte
B. Derivats de la necessitat d’increments d’amidaments de l’equip ofert, necessaris
tècnicament per a una adequada supervisió i gestió de l’obra.
C. Derivats de la necessitat d’increments d’amidaments de l’equip ofert per tal de
procedir a la redacció del projecte modificat de l’obra.
D. Derivades de modificacions de les obres objecte de supervisió i direcció respecte a la
informació continguda en el Projecte Refós i els Projectes Executius.
E. Derivades d’adaptar el contracte entre l’adjudicatari i BIMSA o l’ATM a les
modificacions que s’hagin pogut acordar per BIMSA o l’ATM en l’altre relació
contractual.
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4.

CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ:
De conformitat amb l’article 202 de la LCSP, és necessari l’establiment al Plec de Clàusules
Administratives Particulars d’ almenys una de les condicions especials d’execució d’entre
les enumerades a continuació:
-

Subcontractació i Pagament a subcontractistes i/o proveïdors, dins els terminis previstos
per la normativa.
I/o que tant el Contractista, com els seus possibles subcontratistes, compleixin amb el
requeriment municipal d’inexistència de relació econòmica i/o financera il·legal amb un
país considerat paradís fiscal.
i/o que l’adjudicatari compleixi amb els compromisos adquirits en relació a l’equip
responsable de l’obra que ofereixi a la seva oferta.

5. JUSTIFICACIÓ DE LA VALORACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA DEL PERSONAL CLAU I CONCEPTE
D’OBRA SIMILAR:
L’experiència prèvia en actuacions similars, al servei que es licita, de les figures de
Posició 1
Posició 2
Posició 3
Posició 4
Posició 5
Posició 6

Director/a d’Obra
Ajudant de Director d’obra
Responsable de Via
Responsable d’Energia
Responsable de Sistemes
Director/a Ambiental

atorga un coneixement previ de potencials dificultats i riscos associats a l’actuació que
tenen una incidència directa en el resultat final esperat, en termes de qualitat, cost i/o
termini.
Director d’Obra:
Com a direcció facultativa de l’obra, té, entre d’altes funcions, la responsabilitat de dirigir,
organitzar i impulsar l’execució material de l’obra, donant les directrius escaients a les
empreses constructores, controlant la qualitat, el pressupost i els terminis de les obres,
revisant i validant les valoracions de les empreses constructores, i subscrivint les actes i
documents associats a les fites principals de l’obra.
L’experiència en actuacions similars prèvies exercint funcions de direcció d’obra, gestió de
construcció (construction manager, cap de grup, cap d’obra) i/o cap d’assistència Tècnica
d’obra pot aportar solucions i alternatives viables provades amb anterioritat en
experiències precedents, identificant oportunitats de millora de la qualitat de l’execució,
del cost o pel compliment dels terminis.
Ajudant de Direcció d’Obra:
Com a responsable del suport tècnic a la Direcció d’obra, s’encarrega de dur a terme el
seguiment tècnic, econòmic, temporal i de planificació de les obres, tot coordinant i/o
supervisant les directrius donades per la Direcció d’obra a l’empresa constructora,
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controlant la qualitat, el pressupost i els terminis de l’obra i vetllant per l’adequat
compliment del mètode constructiu projectat.
L’experiència en actuacions similars prèvies exercint funcions de direcció d’obra, ajudant
de direcció, gestió de construcció (construction manager), cap d’obra i/o cap de producció
pot aportar solucions i alternatives viables provades amb anterioritat en experiències
precedents, identificant oportunitats de millora de la qualitat de l’execució, del cost o pel
compliment dels terminis.
A tal efecte, un dels criteris d’adjudicació quantificables mitjançant fórmules automàtiques
és l’experiència d’aquesta persona en actuacions similars.
S’entén per actuacions similars, haver desenvolupat les funcions equiparables descrites per
cada una de les posicions en obres de:
OBRA FERROVIARIA
•
•

obra ferroviària d’implementació o renovació de via que incloguin instal·lacions
en els darrers QUINZE (15) anys,
i d’un import mínim a efectes de ser considerat similar (IAS) 4.500.000 € (PEC,
IVA no inclòs).

A efectes de càlcul de la valoració del criteri de l’experiència del personal clau, i tal i com
reflecteix l’Annex 3, l’import de referència (IR) es fixa en 9.000.000€ (PEC, IVA no inclòs)
OBRA URBANITZACIO
•
•

obra d’urbanització en espai urbà dens i consolidat* en els darrers QUINZE (15)
anys,
i d’un import mínim a efectes de ser considerat similar (IAS) 3.000.000 € (PEC,
IVA no inclòs).

A efectes de càlcul de la valoració del criteri de l’experiència del personal clau, i tal i com
reflecteix l’Annex 3, l’import de referència (IR) es fixa en 6.000.000€ (PEC, IVA no inclòs)
*s’enten per espai urbà dens i consolidat: espais de més de 100.000 habitants.
Responsable de Via:
Enginyer de Camins o titulat competent, com a director o supervisió d’obra en l’àmbit de
vies.
L’experiència en actuacions similars prèvies exercint funcions de direcció d’obra, gestió de
construcció (construction manager, cap de grup, cap d’obra) i/o cap d’assistència Tècnica
d’obra pot aportar solucions i alternatives viables provades amb anterioritat en
experiències precedents, identificant oportunitats de millora de la qualitat de l’execució,
del cost o pel compliment dels terminis.
A tal efecte, un dels criteris d’adjudicació quantificables mitjançant fórmules automàtiques
és l’experiència d’aquesta persona en actuacions similars.
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S’entén per actuacions similars, haver desenvolupat les funcions equiparables descrites en
els paràgrafs anteriors per aquesta posició en obres de:
• Obra d'execució o renovació de via ferroviària de longitud superior a 2km de carril i al
menys 2 aparells de via en els darrers QUINZE (15) anys,
• i d’un import mínim a efectes de ser considerat similar (IAS) 1.250.000 € (PEC, IVA no
inclòs).
Tanmateix, a efectes de càlcul de la valoració del criteri de l’experiència del personal
clau descrit al punt cinquè d’aquest informe, i tal i com ha de reflectir l’annex escaient
del Plec de Clàusules Administratives Particulars de la licitació, l’import de referència
(IR) ha de quedar delimitat pels següents valors:
Import de referència (IR) = 2.400.000 €
Responsable d’Energia:
Enginyer Industrial o titulat competent, com a director o supervisió d’obra en l’àmbit de
energia.
L’experiència en actuacions similars prèvies exercint funcions de direcció d’obra, gestió de
construcció (construction manager, cap de grup, cap d’obra) o cap d’assistència Tècnica
d’obra pot aportar solucions i alternatives viables provades amb anterioritat en
experiències precedents, identificant oportunitats de millora de la qualitat de l’execució,
del cost o pel compliment dels terminis.
A tal efecte, un dels criteris d’adjudicació quantificables mitjançant fórmules automàtiques
és l’experiència d’aquesta persona en actuacions similars.
S’entén per actuacions similars, haver desenvolupat les funcions equiparables descrites en
els paràgrafs anteriors per aquesta posició en obres de:
• Obres d’instal·lacions d'energia ferroviàries en els darrers QUINZE (15) anys,
• i d’un import mínim a efectes de ser considerat similar (IAS) 2.000.000 € (PEC, IVA no
inclòs).
Tanmateix, a efectes de càlcul de la valoració del criteri de l’experiència del personal
clau descrit al punt cinquè d’aquest informe, i tal i com ha de reflectir l’annex escaient
del Plec de Clàusules Administratives Particulars de la licitació, l’import de referència
(IR) ha de quedar delimitat pels següents valors:
Import de referència (IR) = 5.000.000 €
Responsable de Sistemes:
Enginyer Industrial o titulat competent, com a director i/o supervisió d’obra en matèria de
sistemes.
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L’experiència en actuacions similars prèvies exercint funcions de direcció d’obra, gestió de
construcció (construction manager, cap de grup, cap d’obra) i/o cap d’assistència Tècnica
d’obra pot aportar solucions i alternatives viables provades amb anterioritat en
experiències precedents, identificant oportunitats de millora de la qualitat de l’execució,
del cost o pel compliment dels terminis.
A tal efecte, un dels criteris d’adjudicació quantificables mitjançant fórmules automàtiques
és l’experiència d’aquesta persona en actuacions similars.
S’entén per actuacions similars, haver desenvolupat les funcions equiparables descrites en
els paràgrafs anteriors per aquesta posició en obres de:
• Obra d’Instal·lacions de senyal de comunicacions, control i seguretat,
ferroviàries/tramviàries en els darrers QUINZE (15) anys,
• i d’un import mínim a efectes de ser considerat similar (IAS) 1.250.000 € (PEC, IVA
no inclòs).
Tanmateix, a efectes de càlcul de la valoració del criteri de l’experiència del personal
clau descrit al punt cinquè d’aquest informe, i tal i com ha de reflectir l’annex escaient
del Plec de Clàusules Administratives Particulars de la licitació, l’import de referència
(IR) ha de quedar delimitat pels següents valors:
Import de referència (IR) = 2.400.000 €
Director/a Ambiental:
Enginyer Ambiental o titulat competent, com a redactor, director o supervisió de Plans
Ambientals.
Es responsabilitzarà d’aprovar el Pla d’ambientalització de l’obra, redactat pel contractista,
i de fer el seguiment periòdic de l’ambientalització de l’obra, garantint el compliment de
les mesures correctores dels impactes ambientals proposades pel contractista. Serà el
responsable de comunicar al contractista qualsevol ordre en matèria mediambiental, i de
revisar la documentació generada.
L’experiència en actuacions similars prèvies exercint com a Direcció ambiental, aportarà
solucions i/o alternatives viables provades en tasques anteriors, identificant les
oportunitats de millora per garantir la qualitat ambiental durant l’execució de l’obra.
A tal efecte, un dels criteris d’adjudicació quantificables mitjançant fórmules automàtiques
és l’experiència d’aquesta persona en actuacions similars.
S’entén per actuacions similars, haver desenvolupat les funcions equiparables descrites en
els paràgrafs anteriors per aquesta posició en obres de:
•
•

Obra ferroviària/tramviària d’implementació o renovació de via que incloguin
instal·lacions o obra d’urbanització en espai urbà dens i consolidat* en els darrers
QUINZE (15) anys,
i d’un import mínim a efectes de ser considerat similar (IAS) 3.000.000 € (PEC, IVA
no inclòs).
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*s’entén per espai urbà dens i consolidat: espais de més de 100.000 habitants.
A efectes de càlcul de la valoració del criteri de l’experiència del personal clau, i tal i com
reflecteix l’Annex 3, l’import de referència (IR) es fixa en 4.500.000 € (PEC, IVA no inclòs)

Ernest Santolaria Fominaya
Director Tècnic d’Infraestructures
Barcelona, a 21 de desembre de 2020
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