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SERVEI DE GESTIÓ i EXPLOTACIÓ DEL TRANSPORT

INFORME DE NECESSITAT
Tipus de contracte

Serveis

Objecte del contracte

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE DE
TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ DE VIATGERS ENTRE
ELS BARRIS D'HORTA I GRÀCIA DE BARCELONA

Procediment d’adjudicació

Obert

Òrgan de contractació

Consell

b)

Justificació de la contractació

És una compra d’innovació?
Te la licitació reserva social?
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Codi CPV
60100000-9

El servei objecte de licitació es configura com un servei diürn que
atén principalment les necessitats de mobilitat dels barris
d’Horta i Gràcia de la ciutat de Barcelona. Aquest servei es venia
prestant en el marc del Contracte de gestió interessada del servei
públic de transport col·lectiu de viatgers entre els barris d’Horta i
Gràcia de Barcelona. Una vegada esgotat el termini contractual i
atesa la insuficiència de mitjans de l’AMB, procedeix fer-ne una
nova licitació.
No
No

Descripció CPV
Serveis de transport per carretera
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Pressupost

El pressupost de licitació és de 23.111.877 euros, IVA no
inclòs.
El valor estimat del contracte és de 30.370.981 euros, IVA no
inclòs

Codi per a validació :AK90V-TNL2P-USHNI
Verificació :http://gambito.amb.cat:83/index.jsp
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 1/9.

a)

La despesa es realitzarà amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:

2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027

T6010 44110 47916
1.626.864,00 €
1.787.856,00 €
1.829.508,00 €
2.658.396,00 €
2.784.228,00 €
2.866.956,00 €
2.887.668,00 €
3.349.596,00 €

2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027

T6010 44110 47929
386.906,00 €
394.645,00 €
402.537,00 €
410.588,00 €
418.800,00 €
427.176,00 €
435.719,00 €
444.434,00 €
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APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES:

El termini de durada del Contracte és de vuit (8) anys a comptar a partir de la data d’inici
del servei. El Contracte pot ser prorrogat per una única vegada per un període màxim
de dos (2) anys, sempre que el seu termini no hagi finalitzat. La durada total del
Contracte, incloent-hi la pròrroga, no pot excedir en cap cas del termini màxim de deu
(10) anys establert a l’article 4.3 del Reglament (CE) nº 1370/2007 del Parlament
Europeu i del Consell de 23 d’octubre de 2007.
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2. Justificació de la necessitat
La Llei 31/2010, del 3 d’agost, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona aprovada pel
Parlament de Catalunya el 27 de juliol del 2010 (LAMB), atribueix a l’Àrea Metropolitana
de Barcelona (AMB) la competència relativa al transport públic urbà col·lectiu de
viatgers en superfície, llevat del sistema tramviari que integra el sistema ferroviari de
Catalunya, prevista a l’article 14 B. a) de la precitada Llei. L'àmbit territorial de l'AMB
queda definit a l’article 2 de la LAMB i es configura com un àrea de gestió unitària del
transport. La ciutat de Barcelona forma part d’aquest àmbit territorial.

ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA
Carrer 62, núm 16-18, Zona Franca, 08040 Barcelona
Tel. (+34) 93 223 51 51, www.amb.cat

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - INFORME

1. Durada del contracte
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ALTRES ASPECTES:
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Així mateix, cal recordar que atès el caràcter irrenunciable de les competències
administratives, consagrat a l’article 6 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic
i procediment de les administracions públiques de Catalunya, l’AMB no pot renunciar a
l’exercici d’aquestes competències sota el risc d’incórrer en nul·litat de ple dret dels
actes corresponents, d’acord amb l’article 47,1,b) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.
A aquest respecte, i per tal de fer efectiva la competència de l’AMB sobre els serveis de
transport que discorren íntegrament per l’àmbit metropolità, l’AMB és la responsable
de garantir la continuïtat del servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers entre
els barris d’Horta i Gràcia de Barcelona
L’actual servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers entre els barris d’Horta i
Gràcia de Barcelona va ser adjudicat per un període de 5 anys a l’empresa AUTOBUSES
HORTA, S.A., en data 28 d’abril de 2011, mitjançant Decret de Gerència de l’Entitat
Metropolitana de Transport, del qual restà assabentat el Consell Metropolità en sessió
de 5 de maig de 2011. Per acord del Consell Metropolità de l’AMB de data 29 de març
de 2016 s’aprovà la pròrroga del contracte per 3 anys més, fins el 30 d’abril de 2019.
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4. Justificació de la no divisió en lots
Es fa constar que s’ha estudiat la conveniència de dividir el Contracte en lots, i que s’ha
estimat que no seria convenient, ja que la seva divisió dificultaria la correcta execució
del mateix des del punt de vista tècnic i econòmic.
El servei objecte de licitació es concep com una xarxa de transport que serveix un àmbit
territorial homogeni. Aquesta organització permet la compactació dels serveis en una
mateixa zona, el que genera nombrosos avantatges com a conseqüència d’economies
d’escala, de la facilitat de coordinar el servei i de la capacitat del servei per reaccionar
davant d’incidències. La divisió en lots del servei objecte de contractació suposaria
renunciar als avantatges enunciats.
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3. Justificació de la insuficiència de mitjans
La necessitat a satisfer és la prestació del servei públic de transport col·lectiu urbà de
viatgers entre els barris d’Horta i Gràcia de Barcelona. L’execució del contracte requereix
disposar de mitjans personals especialitzats i de mitjans tècnics com vehicle provisional,
cotxera, tallers de reparació i manteniment, estació de rentat, sistema de
subministrament de combustible, aparcament, oficines, un centre de control o vehicles
auxiliars. L’Àrea Metropolitana de Barcelona no disposa dels mitjans propis necessaris
ni del personal intern suficient per atendre la necessitat de servei de transport objecte
de la contractació.

Codi per a validació :AK90V-TNL2P-USHNI
Verificació :http://gambito.amb.cat:83/index.jsp
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 3/9.

Una vegada esgotat el termini contractual i atesa la insuficiència de mitjans de l’AMB,
procedeix iniciar els tràmits per a la licitació del nou contracte, en la modalitat de
contracte de serveis, gestionant indirectament el mateix mitjançant l’empresa
operadora que resulti adjudicatària d’aquest procediment de licitació.
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Així mateix, es fa constar que el servei objecte de licitació requereix un màxim de 19
vehicles (inclosos els vehicles de reserva) durant tot el Contracte. Es tracta, doncs, d’un
servei de dimensions reduïdes que permet, en tot cas, la concurrència de petites i
mitjanes empreses.

5. Càlcul del Pressupost Base de Licitació i el Valor Estimat del Contracte
El Pressupost Base de Licitació és de VINT-I-TRES MILIONS CENT ONZE MIL VUIT-CENTS
SETANTA-SET EUROS (23.111.877 €), segons les anualitats següents:
Any
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Pressupost Base de Licitació

Import
2.013.770,00 €
2.182.501,00 €
2.232.045,00 €
3.068.984,00 €
3.203.028,00 €
3.294.132,00 €
3.323.387,00 €
3.794.030,00 €
23.111.877,00 €

Valor estimat de la pròrroga:

7.259.104,00 €

Valor estimat del contracte

30.370.981,00 €
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Per tant, el Valor Estimat del Contracte és de TRENTA MILIONS TRES-CENTS SETANTA
MIL NOU-CENTS VUITANTA-UN EUROS (30.370.981 €).
El detall del càlcul del Pressupost Base de Licitació i del Valor Estimat del Contracte es
detalla a la memòria econòmica que consta a l’expedient.
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Pressupost Base de Licitació:

Import
23.111.877,00 €
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El Valor Estimat del Contracte es determina de conformitat amb l’article 101 de la Llei
9/2017 de Contractes del Sector Públic. Donat que el termini de durada del contracte és
de vuit (8) anys i que el contracte pot ser prorrogat per una única vegada per un període
màxim de dos (2) anys, el Valor Estimat del Contracte inclou el cost estimat de la possible
pròrroga, segons es recull a la taula següent:
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6. Justificació dels criteris de solvència mínima exigible
El servei objecte de licitació requereix operar dues línies de transport col·lectiu de
viatgers en autobús, amb unes produccions anuals estimades entre 454.976 km útils i
636.833 km útils i una flota adscrita que arriba a un màxim de 19 vehicles.
El servei objecte de licitació discorre íntegrament a l’àmbit de l'Àrea Metropolitana de
Barcelona i té naturalesa de servei urbà, d’acord amb l’establert a l’article 14.B de la Llei
31/2010 de l'Àrea Metropolitana de Barcelona aprovada pel Parlament de Catalunya el
27 de juliol del 2010.

En aquest sentit, la mida d'una explotació es considera un bon indicador del grau de
complexitat gestionat per un determinat operador. Per tot això, es considera que són
solvents des del punt de vista econòmic, tècnic i professional aquelles empreses que
hagin operat almenys un servei públic de transport urbà de viatgers en autobús que
compti amb una dimensió d'almenys el 70% de l’oferta del servei al qual es presenten.
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Aquest volum mínim de servei operat es mesura amb els paràmetres següents: el volum
anual de negocis pel que fa a la solvència econòmica i els quilòmetres útils anuals pel
que fa a la solvència tècnica o professional. Així, les solvències han estat establertes a
partir de les magnituds definides per al primer any del contracte.
En el cas de la solvència econòmica es demana un volum global de negocis en còmput
anual del licitador o algun dels licitadors que conformin l’agrupació d’empreses
licitadora, 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 o superior a 1.409.000 €.
En el cas de la solvència tècnica o professional es requereix que s’hagi prestat, per part
del licitador o algun dels licitadors que conformin l’agrupació d’empreses licitadora,
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Els criteri de solvència exigit en la present licitació es basa en la premissa de que en el
cas del transport públic, l'escala de l'explotació és determinant tant de la seva
complexitat tècnica com de l'obtenció d'una major eficiència en l'explotació, raó per la
qual per a un mateix nivell de producció l'experiència en la prestació de diversos serveis
de menor grandària no equival a l'experiència en la prestació d'un servei de major
grandària. És per aquesta raó, que s’exigeix que un determinat volum global de negocis
i un número de km anuals prestats amb anterioritat recaigui sota un empresari, sense
que sigui possible el desglossament d’aquests criteris en una pluralitat indeterminada
d’empresaris que podrien arribar a constituir agrupació d’empresaris. De ser així, i
permetre el desglossament tant de la solvència tècnica com econòmica, es perdria la
seva finalitat.
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El servei objecte de licitació presenta les característiques pròpies dels serveis urbans,
com són les relatives, entre d’altres, a les condicions de l'explotació (velocitats
comercials baixes, distància entre parades reduïda), a la naturalesa dels actius destinats
a la mateixa (vehicles de tipus urbà), a l’atenció i informació a l'usuari o a la gestió del
servei.
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durant 3 anys, en els últims cinc anys, la gestió d’almenys un servei públic de transport
urbà de viatgers en autobús que compti amb una producció d’almenys 318.000 km útils
anuals.
Cal destacar que en el cas de la solvència tècnica o professional, per tal d’afavorir la
competència, es permet referir l’experiència requerida de tres anys al període temporal
dels últims cinc anys.
7. Justificació dels criteris d’adjudicació
Criteris d’adjudicació proposats
D'acord amb el previst a l’article 145 de la LCSP, procedeix l'aplicació de més d’un criteri
d’adjudicació ja que el servei objecte de licitació es configura com a un contracte de
serveis en el qual la definició de la prestació és susceptible de ser precisada i millorada
tècnicament.
Els criteris d’adjudicació previstos per al servei objecte de licitació són els següents:
Criteri

Puntuació màxima

1. Criteris dependents d’un judici de valor
1.1. Operativa del servei

20

1.2. Qualitat del servei

22

1.3. Relació amb l’usuari

7

Subtotal criteris dependents d’un judici de valor

49

8

2.2. Eficiència ambiental en la prestació del servei (Di)

11

2.3. Cost unitari (Cu)

32

Subtotal criteris quantificables de forma automàtica

51

Total

100
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A banda del criteri econòmic (cost del servei), la licitació plantejada preveu criteris
d’adjudicació que es refereixen a aspectes lligats a l’operativa del servei de transport, a
la qualitat del servei prestat, a la informació i comunicació amb els usuaris del servei, a
la atracció de nous usuaris al servei i a l’eficiència ambiental en la prestació del servei.
Els criteris d’adjudicació proposats estan vinculats a l'objecte del contracte, en quan es
refereixen o integren les prestacions que s'han de realitzar en virtut de l'esmentat
contracte. A tal efecte, cal recordar que l’objecte del contracte comprèn, d’acord amb
el previst a la clàusula 1 del PCTE, la prestació de serveis de transport urbà regular i
permanent d’ús general de viatgers en autobús d'acord amb les línies de transport urbà
en autobús que es descriuen en el PCTE. Així mateix l’objecte del contracte inclou totes
aquelles activitats complementàries i auxiliars que es considerin necessàries en el PCTE
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2.1. Objectiu de viatgers de pagament (CV)
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2. Criteris quantificables de forma automàtica
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o que d'acord amb la normativa aplicable siguin obligatòries per a la seva adequada
prestació. L’objecte del contracte es prestarà atenent a criteris d’eficiència, socials i
mediambientals.
Els criteris d’adjudicació proposats han estat formulats de manera objectiva, amb ple
respecte als principis d'igualtat, no discriminació, transparència i proporcionalitat:
•

En el cas dels tres criteris depenents d’un judici de valor, aquests es desglossen
en 11 subcriteris amb indicació de la seva puntuació corresponent. Així mateix,
amb l’objectiu de garantir màxima transparència i igualtat d’oportunitats entre
els licitadors, per a cadascun dels subcriteris esmentats es detalla el conjunt
d’aspectes i característiques als quals el subcriteri fa referència.

•

En el cas dels tres criteris quantificables de manera automàtica, la seva valoració
es desprèn directament de l’aplicació de fórmules matemàtiques.

Els criteris d’adjudicació proposats garanteixen la possibilitat de que les ofertes siguin
avaluades en condicions de competència efectiva i comprovable de manera efectiva.

El criteri d’adjudicació relatiu a l’eficiència ambiental en la prestació del servei s’orienta
a disminuir les circulacions en buit (sense transportar viatgers) del servei. Aquestes
circulacions són un paràmetre rellevant per al trànsit i l'impacte ambiental que es
genera, com és el cas de les emissions de CO2, PM i NOx.
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Atès que la dispersió dels vehicles i equipaments en més d’una ubicació generaria
circulacions en buit addicionals i atès que el servei licitat és de dimensions relativament
reduïdes (màxim de 19 vehicles) i per tant no requerirà d’una cotxera de gran superfície
el PCTE requereix operar amb una única cotxera.
El criteri d’adjudicació relatiu a l’eficiència ambiental s’orienta a capturar l'impacte
general que es deriva de que l’esmentada cotxera es trobi pròxima o allunyada de les
línies del servei objecte de licitació.
El punt O de referència ha estat calculat a partir de la ubicació de les terminals i el
nombre d'expedicions del servei base inicial. Així, a igualtat de condicions, l'explotació
del servei des d'una cotxera localitzada en els voltants del punt O genera menys
quilòmetres en buit que l'explotació des d'una cotxera distant del mateix. La distància
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L'àmbit territorial objecte del contracte es troba íntegrament en una Zona de Protecció
Especial de l'Ambient Atmosfèric (ZPE), segons el que s'estableix en el Decret 226/2006
de la Generalitat de Catalunya. L‘Informe de la qualitat de l'aire del 2017 del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, afirma que en
la conurbació de Barcelona se superen els nivells de contaminació recomanats quant a
NO2 i PM10, fet que suposa un greu problema de contaminació de l'aire i, en
conseqüència, de salut pública, fet que comporta que des de l'Administració, es faci
imprescindible articular mesures orientades a reduir la contaminació de l'aire.
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Justificació particular del criteri d’adjudicació relatiu a l’eficiència ambiental en la
prestació del servei

La fórmula de valoració utilitzada pren com a referència un radi de 20 quilòmetres a
partir del punt de referència O i reparteix els punts de forma lineal, concedint el màxim
de la puntuació a aquells licitadors que presentin una cotxera situada en el mateix punt
O i el mínim a aquells licitadors que presentin una cotxera situada a 20 quilòmetres o
més en línia recta del punt O. En cap cas s’impedeix que els licitadors puguin presentar
una cotxera situada a una distància en línia recta del punt O superior a 20 quilòmetres.

APROVAT

de la cotxera al punt de referència és, per tant, una variable que influeix de manera
directa en la producció de quilòmetres en buit i en la seva minimització.

El criteri busca capturar els efectes estructurals de la ubicació de la cotxera sobre la
producció de quilòmetres buits i externalitats i no els efectes circumstancials, lligats a
aspectes canviants en el temps (com per exemple les rutes concretes que se segueixin
des d'una determinada ubicació). Per això la fórmula proposada distribueix la puntuació
sobre una distància total de 20 quilòmetres, de tal forma que presenti una sensibilitat a
la ubicació estructural de la cotxera però no produeixi diferències rellevants per a
ubicacions similars.
El criteri emprat ofereix un marc definit, transparent, i verificable en relació a les
finalitats perseguides, perquè és comprovable de manera directa per l'administració i
per altres licitadors o interessats mitjançant el coneixement de la ubicació de la cotxera.
Així mateix el criteri evita el risc lligat a la declaració d'un número de quilòmetres en buit
per part de les empreses licitadores que quedi subjecte a aspectes circumstancials i
l'incompliment dels quals pugui ser detectat a posteriori, una vegada estiguin operant
el servei.
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Així mateix, no es tenen en compte relacions matemàtiques que recaiguin sobre la baixa
mitjana de les ofertes de conformitat amb la resolució 51/2019 del TACPCM i l’informe
4/1997 de la Junta consultiva de contractació administrativa de la Comunitat de Madrid.
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La justificació de la fórmula fixada per valorar les ofertes econòmiques s’explica al PCAP.
La fórmula compleix amb els requisits que marca la jurisprudència europea i que recull
el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en la seva resolució 91/2019, en el
sentit que és una fórmula on les ofertes que no fan baixa econòmica obtenen zero punts,
la millor oferta econòmica obté la major puntuació, no es produeixen llindars de sacietat
i la resta d’ofertes obtenen també puntuació proporcional, és a dir, l’aplicació de la
fórmula fa que entre dues ofertes qualsevol, la més econòmica sempre tingui més punts.
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8. Justificació de la fórmula de valoració de les ofertes econòmiques

La prestació del servei objecte de licitació contempla la condició especial d’execució
següent:

•

APROVAT

9. Justificació de les condicions especials d’execució

Al llarg de la durada del Contracte, l’empresa adjudicatària ha de garantir als
treballadors adscrits a l’execució d’aquest Contracte l’aplicació de les condicions
laborals que estableixi el conveni laboral que els resulti d’aplicació, així com les
recollides en els pactes d’empresa vigents en el moment de la subrogació.
Aquesta condició especial d’execució estableix l’obligatorietat de complir amb
les determinacions del conveni i pactes d’empresa que resulten d’aplicació
d’acord amb el previst al PCTE i el seu Annex 5. Aquesta condició troba la seva
justificació en la voluntat d’afavorir el respecte dels drets laborals bàsics i
d’evitar un empitjorament de la qualitat del servei prestat com a conseqüència
de conflictes laborals derivats de modificacions a la baixa de les condicions
laborals existents al servei actual.
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Aquesta condició especial d’execució respon a l’obligació establerta a l’article
202.1 LCSP.

