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DILIGÈNCIA DE RECTIFICACIÓ
Que en relació al procediment de licitació relatiu a les “ OBRES DE LA PRIMERA
Autoritat del Transport Metropolità. Consorci per a la coordinació del sistema metropolità de transport públic de l’àrea de Barcelona. N.I.F. P-5890049-I

FASE DE LA IMPLANTACIÓ DE LA XARXA TRAMVIÀRIA UNIFICADA A LA CIUTAT
DE BARCELONA (LOTS 5, 8 i 9) – EXP. NÚM. 245.2021.011” i dins del termini per
a presentar ofertes per part de les empreses interessades, s’ha detectat una
errada material en el Plec de Clàusules Administratives Particulars. En concret,
dins dels criteris avaluables de forma automàtica a l’apartat relatiu a la oferta
de l’equip responsable de l’obra (cap d’obra, encarregat/da de l’obra i tècnic/a
de prevenció de riscos), que figura al punt 1.5, de l’annex 6 del PCAP.

L’error consisteix en la manca d’adequació de la puntuació total d’aquest apartat
de l’oferta (15 punts), amb la suma dels diferents aspectes avaluables per
cadascun dels perfils. Així, la puntuació establerta al PCAP és la següent:
1.5 OFERTA DE L’EQUIP RESPONSABLE DE L’OBRA (CAP D’OBRA, ENCARREGAT/DA DE L’OBRA
I TÈCNIC/A DE PREVENCIÓ DE PREVENCIÓ DE RISCOS)
Fins a 15 punts
L’experiència de cadascun dels membres de l’equip ofert es valorarà a partir de l’acreditació de
participació en actuacions similars a les del contracte, realitzada d’acord amb els formularis dels
Annexos núm. 4.A.1, 4.A.2 i 4.A.3.
La valoració de la idoneïtat del tècnic per a desenvolupar les tasques associades a la seva posició
tindrà en compte l’import global de les actuacions i el nombre d’actuacions en què la persona
tècnica ha participat desenvolupant el mateix càrrec que la posició del contracte per a la qual es
presenta, així com el percentatge de dedicació ofert. A tal efecte es defineixen els següents
paràmetres:
• IR: Import de Referència, corresponent al Lot (en cas que hi hagi), definit a l’apartat “Q” del
quadre resum de característiques del Plec.
• ACUM: Suma dels imports PEC de les diferents actuacions acreditades en què la persona ha
participat en la posició oferta, declarades als corresponents Annexos núm. 4.A.1, 4.A.2 i
4.A.3.
• TOTPART: Nombre total de participacions acreditades de la persona tècnica, en actuacions
similars a les del contracte, declarades als corresponents Annexos núm. 4.A.1, 4.A.2 i 4.A.3.
• DEDICA: Grau de dedicació a què el licitador es compromet per a la persona tècnica en la
posició oferta (posicions de cap d’obra i encarregat/da d’obra)
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Atenent a les característiques particulars de l’actuació en licitació i als efectes de poder avaluar
l’experiència en actuacions similars de l’Equip Responsable de l’Obra, es defineix com a actuació
similar, per cadascun dels lots:
• Al Lot 5:
− Obres en àmbit ferroviari/tramviari de construcció/remodelació d’estacions en els darrers
QUINZE (15) anys i d’un Import mínim a efectes de ser considerat similar (IAS) de 500.000 € (PEC,
IVA no inclòs).
• Al Lot 8:
− Obres en àmbit ferroviari/tramviari de construcció/renovació electromecànica de
subestacions de tracció (obra civil exclosa) i estesa de línia aèria de contacte en els darrers
QUINZE (15) anys i d’un Import mínim a efectes de ser considerat similar (IAS)
de 750.000 € (PEC, IVA no inclòs).
• Al Lot 9
− Obres en àmbit ferroviari/tramviari d’instal·lacions de sistemes, incloent-hi específicament
enclavaments de senyalització ferroviària en els darrers DEU (10) anys i d’un Import mínim a
efectes de ser considerat similar (IAS) de 1.750.000 € (PEC, IVA no inclòs).
Per determinar la puntuació del criteri de l’experiència de l’Equip Responsable de l’Obra, en la
fórmula càlcul hi intervé una variable que és l’Import de Referència (IR), que és l’import mínim
acumulat d’actuacions similars a partir del qual es comença a obtenir puntuació per aquest
criteri:
• Per al lot 5, IR = 1.000.000 € (PEC IVA no inclòs)
• Per al lot 8, IR = 1.500.000 € (PEC IVA no inclòs)
• Per al lot 9, IR = 3.500.000 € (PEC IVA no inclòs
Fórmula de càlcul de la puntuació:
Pi = Puntuació Cap d’Obra + Puntuació Encarregat/da + Puntuació Tècnic/a de Prevenció
Essent:
Puntuació Cap d’obra: Màxim 7 punts:
Per l’import acumulat d’experiències (ACUM-F):
Si (ACUM-F >= 3 x IR-F) :
Si (2,5 x IR-F <= ACUM-F < 3 x IR-F) :
Si (2 x IR-F <= ACUM-F < 2,5 x IR-F) :
Si (1,5 x IR-F <= ACUM-F < 2 x IR-F) :
Si (IR-F <= ACUM-F < 1,5 x IR-F) :
SI (ACUM-F < IR-F):
Pel nombre d’actuacions (TOTPART-F):
Muntaner, 315-321
08021 Barcelona
Tel. 93 362 00 20
Fax 93 362 00 22
atm@atm.cat
www.atm.cat

2,0 punts
1,6 punts
1,2 punts
0,8 punts
0,4 punts
0 punts
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Si (TOTPART-F >= 4 actuacions) :
Si (TOTPART-F = 3 actuacions) :
Si (TOTPART-F = 2 actuacions) :
Si (TOTPART-F = 1 actuació):
Si (TOTPART-F = 0 actuacions):

2,0 punts
1,5punts
1,0 punts
0,5 punts
0 punts

Pel Grau de dedicació oferta (DEDICA):
Si (DEDICA = “TOTAL”):
Si (DEDICA = “PARCIAL”):
Si (DEDICA = “PUNTUAL”):

1 punts
0,5 punts
0 punts

Puntuació Encarregat/da d’obra: Màxim 5 punts:
Per l’import acumulat d’experiències (ACUM-F):
Si (ACUM-F >= 3 x IR-F) :
Si (2,5 x IR-F <= ACUM-F < 3 x IR-F) :
Si (2 x IR-F <= ACUM-F < 2,5 x IR-F) :
Si (1,5 x IR-F <= ACUM-F < 2 x IR-F) :
Si (IR-F <= ACUM-F < 1,5 x IR-F) :
SI (ACUM-F < IR-F):

1,0 punts
0,8 punts
0,6 punts
0,4 punts
0,2 punts
0 punts

Pel nombre d’actuacions (TOTPART-F):
Si (TOTPART-F >= 4 actuacions) :
Si (TOTPART-F = 3 actuacions) :
Si (TOTPART-F = 2 actuacions) :
Si (TOTPART-F = 1 actuació):
Si (TOTPART-F = 0 actuacions):

1,0 punts
0,75 punts
0,5 punts
0,25 punts
0 punts

Pel Grau de dedicació oferta (DEDICA):
Si (DEDICA = “TOTAL”):
Si (DEDICA = “PARCIAL”):
Si (DEDICA = “PUNTUAL”):

1 punts
0,5 punts
0 punts

Puntuació Tècnic/a de prevenció de riscos: Màxim 3 punts:
Per l’import acumulat d’experiències (ACUM-F):
Si (ACUM-F >= 3 x IR-F) :
Si (2,5 x IR-F <= ACUM-F < 3 x IR-F) :
Si (2 x IR-F <= ACUM-F < 2,5 x IR-F) :
Si (1,5 x IR-F <= ACUM-F < 2 x IR-F) :
Si (IR-F <= ACUM-F < 1,5 x IR-F) :
SI (ACUM-F < IR-F):
Pel nombre d’actuacions (TOTPART-F):
Si (TOTPART-F >= 4 actuacions) :
Si (TOTPART-F = 3 actuacions) :
Si (TOTPART-F = 2 actuacions) :
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0,75 punts
0,6 punts
0,5 punts
0,4 punts
0,25 punts
0 punts
0,75 punts
0,55 punts
0,4 punts
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Si (TOTPART-F = 1 actuació):
Si (TOTPART-F = 0 actuacions):

0,25 punts
0 punts

Com es pot veure, la manca d’adequació de la puntuació deriva de les tres
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posicions cap d’obra, encarregat d’obra i tècnic de prevenció, els quals poden
obtenir una puntuació total de 7, 5 i 3 punts respectivament, però del detall dels
subcriteris únicament es pot aconseguir una puntuació màxima de 5 punts
(ACUM 2; TOTPART 2 i; DEDICA 1), 3 punts (ACUM 1; TOTPART 1 i; DEDICA
1) i 1,5 punts (ACUM 0,75 i; TOTPART 0,75) respectivament.

Per

tot

l’anterior,

es

rectifica

aquest

apartat

del

Plec

de

Clàusules

Administratives Particulars amb el següent redactat:
1.5 OFERTA DE L’EQUIP RESPONSABLE DE L’OBRA (CAP D’OBRA, ENCARREGAT/DA DE L’OBRA
I TÈCNIC/A DE PREVENCIÓ DE PREVENCIÓ DE RISCOS)
Fins a 15 punts
L’experiència de cadascun dels membres de l’equip ofert es valorarà a partir de l’acreditació de
participació en actuacions similars a les del contracte, realitzada d’acord amb els formularis dels
Annexos núm. 4.A.1, 4.A.2 i 4.A.3.
La valoració de la idoneïtat del tècnic per a desenvolupar les tasques associades a la seva posició
tindrà en compte l’import global de les actuacions i el nombre d’actuacions en què la persona
tècnica ha participat desenvolupant el mateix càrrec que la posició del contracte per a la qual es
presenta, així com el percentatge de dedicació ofert. A tal efecte es defineixen els següents
paràmetres:
• IR: Import de Referència, corresponent al Lot (en cas que hi hagi), definit a l’apartat “Q” del
quadre resum de característiques del Plec.
• ACUM: Suma dels imports PEC de les diferents actuacions acreditades en què la persona ha
participat en la posició oferta, declarades als corresponents Annexos núm. 4.A.1, 4.A.2 i
4.A.3.
• TOTPART: Nombre total de participacions acreditades de la persona tècnica, en actuacions
similars a les del contracte, declarades als corresponents Annexos núm. 4.A.1, 4.A.2 i 4.A.3.
• DEDICA: Grau de dedicació a què el licitador es compromet per a la persona tècnica en la
posició oferta (posicions de cap d’obra i encarregat/da d’obra)
Atenent a les característiques particulars de l’actuació en licitació i als efectes de poder avaluar
l’experiència en actuacions similars de l’Equip Responsable de l’Obra, es defineix com a actuació
similar, per cadascun dels lots:
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• Al Lot 5:
− Obres en àmbit ferroviari/tramviari de construcció/remodelació d’estacions en els darrers
QUINZE (15) anys i d’un Import mínim a efectes de ser considerat similar (IAS) de 500.000 € (PEC,
IVA no inclòs).
• Al Lot 8:
− Obres en àmbit ferroviari/tramviari de construcció/renovació electromecànica de
subestacions de tracció (obra civil exclosa) i estesa de línia aèria de contacte en els darrers
QUINZE (15) anys i d’un Import mínim a efectes de ser considerat similar (IAS)
de 750.000 € (PEC, IVA no inclòs).
• Al Lot 9
− Obres en àmbit ferroviari/tramviari d’instal·lacions de sistemes, incloent-hi específicament
enclavaments de senyalització ferroviària en els darrers DEU (10) anys i d’un Import mínim a
efectes de ser considerat similar (IAS) de 1.750.000 € (PEC, IVA no inclòs).
Per determinar la puntuació del criteri de l’experiència de l’Equip Responsable de l’Obra, en la
fórmula càlcul hi intervé una variable que és l’Import de Referència (IR), que és l’import mínim
acumulat d’actuacions similars a partir del qual es comença a obtenir puntuació per aquest
criteri:
• Per al lot 5, IR = 1.000.000 € (PEC IVA no inclòs)
• Per al lot 8, IR = 1.500.000 € (PEC IVA no inclòs)
• Per al lot 9, IR = 3.500.000 € (PEC IVA no inclòs
Fórmula de càlcul de la puntuació:
Pi = Puntuació Cap d’Obra + Puntuació Encarregat/da + Puntuació Tècnic/a de Prevenció
Essent:
Puntuació Cap d’obra: Màxim 7 punts:
Per l’import acumulat d’experiències (ACUM-F):
Si (ACUM-F >= 3 x IR-F) :
Si (2,5 x IR-F <= ACUM-F < 3 x IR-F) :
Si (2 x IR-F <= ACUM-F < 2,5 x IR-F) :
Si (1,5 x IR-F <= ACUM-F < 2 x IR-F) :
Si (IR-F <= ACUM-F < 1,5 x IR-F) :
SI (ACUM-F < IR-F):
Pel nombre d’actuacions (TOTPART-F):
Si (TOTPART-F >= 4 actuacions) :
Si (TOTPART-F = 3 actuacions) :
Si (TOTPART-F = 2 actuacions) :
Si (TOTPART-F = 1 actuació):
Si (TOTPART-F = 0 actuacions):
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3,0 punts
2,4 punts
1,8 punts
1,2 punts
0,6 punts
0 punts
3,0 punts
2,25punts
1,5 punts
0,75 punts
0 punts
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Pel Grau de dedicació oferta (DEDICA):
Si (DEDICA = “TOTAL”):
Si (DEDICA = “PARCIAL”):
Si (DEDICA = “PUNTUAL”):

1 punts
0,5 punts
0 punts

Puntuació Encarregat/da d’obra: Màxim 5 punts:
Per l’import acumulat d’experiències (ACUM-F):
Si (ACUM-F >= 3 x IR-F) :
Si (2,5 x IR-F <= ACUM-F < 3 x IR-F) :
Si (2 x IR-F <= ACUM-F < 2,5 x IR-F) :
Si (1,5 x IR-F <= ACUM-F < 2 x IR-F) :
Si (IR-F <= ACUM-F < 1,5 x IR-F) :
SI (ACUM-F < IR-F):

2,0 punts
1,6 punts
1,2 punts
0,8 punts
0,4 punts
0 punts

Pel nombre d’actuacions (TOTPART-F):
Si (TOTPART-F >= 4 actuacions) :
Si (TOTPART-F = 3 actuacions) :
Si (TOTPART-F = 2 actuacions) :
Si (TOTPART-F = 1 actuació):
Si (TOTPART-F = 0 actuacions):

2,0 punts
1,5 punts
1,0punts
0,5 punts
0 punts

Pel Grau de dedicació oferta (DEDICA):
Si (DEDICA = “TOTAL”):
Si (DEDICA = “PARCIAL”):
Si (DEDICA = “PUNTUAL”):

1 punts
0,5 punts
0 punts

Puntuació Tècnic/a de prevenció de riscos: Màxim 3 punts:
Per l’import acumulat d’experiències (ACUM-F):
Si (ACUM-F >= 3 x IR-F) :
Si (2,5 x IR-F <= ACUM-F < 3 x IR-F) :
Si (2 x IR-F <= ACUM-F < 2,5 x IR-F) :
Si (1,5 x IR-F <= ACUM-F < 2 x IR-F) :
Si (IR-F <= ACUM-F < 1,5 x IR-F) :
SI (ACUM-F < IR-F):
Pel nombre d’actuacions (TOTPART-F):
Si (TOTPART-F >= 4 actuacions) :
Si (TOTPART-F = 3 actuacions) :
Si (TOTPART-F = 2 actuacions) :
Si (TOTPART-F = 1 actuació):
Si (TOTPART-F = 0 actuacions):
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1,5 punts
1,25 punts
1 punts
0,75 punts
0,5 punts
0 punts
1,5 punts
1,2 punts
0,8 punts
0,4 punts
0 punts
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Una vegada signada la present diligència de rectificació del plec de clàusules
administratives particulars, ORDENO la publicació a la Plataforma de
Contractació de la Generalitat de Catalunya de la mateixa juntament amb el Plec
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de Clàusules Administratives Particulars rectificat.

El que es fa constar, als efectes oportuns.

Pere Torres Grau
Director General de l’ATM

Signat electrònicament
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