ANNEX NÚM. 1

SERVEI CATALA DE TRANSIT

Plec de prescripcions tècniques que han de regir en l’expedient relatiu al
contracte de serveis tècnics per a la codificació de maniobres causants
d’accidents amb morts i ferits greus zona interurbana

1. OBJECTE DEL CONTRACTE
1.1.Prestació de serveis
1.2.Lliurables
2. CONDICIONS TÈCNICOFACULTATIVES
2.1.Tasques a realitzar
2.2.Documentació entregada a l’adjudicatari
2.3.Contingut dels lliurables
3. PRESSUPOST
4. SUBCONTRACTACIÓ
5.PERÍODE DE VIGÈNCIA DEL CONTRACTE
6. FORMA DE PAGAMENT
7. PENALITZACIONS
8. RESPONSABLE DEL CONTRACTE

TÍTOL 1. OBJECTE DEL CONTRACTE
Aquest Plec té per objecte la prestació dels serveis especificats a l’apartat 1.1 amb la
finalitat de realitzar les entregues especificades a l’apartat 1.2.
1.1. Prestació de serveis
La prestació de serveis tècnics s'efectuarà d'acord amb les condicions que es detallen en
aquest plec, de les quals se’n deriven els drets i obligacions de les dues parts contractants.
La prestació del serveis consistirà en un conjunt de tasques que s’hauran de realitzar de
manera coordinada amb el Servei Català de Trànsit. En alguns casos, les tasques a rea-
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litzar hauran de considerar les metodologies d’edicions anteriors i compilar els resultats
d’edicions anteriors amb els que s’obtinguin amb el contracte actual.
Les principals tasques a realitzar per l’adjudicatari són:
1. Geolocalització dels accidents: Validació de la ubicació exacta dels accidents en
quant al punt quilomètric, la via, les coordenades i la zona a la qual correspon
(travessera, carretera, zona periurbana, etc.).
2. Codificació de les maniobres dels accidents amb morts i ferits greus (MFG) segons el manual de codificació que s’entregui a l’adjudicatari a l’inici del contracte.
Els accidents correspondran als anys 2013, 2014, 2015, 2016, 2019 i 2020 endavant.
El volum estimat d’accidents a avaluar és el següent:
Any

Accidents a codificar

2013

850

2014

800

2015

350

2016

400

2019

450

2020-2024*

850/any
*Estimació d’accidents per any

Cada any es preveu una volum d’accidents a codificar de 850 accidents. Però,
tenint en compte que hi ha pendents accidents d’altres anys, la planificació anual haurà
de tenir en compte la codificació d’anys anteriors per tal que al finalitzar el contracte no hi
hagi cap accident pendent per a codificar.
Ademés, cada any s’haura de codificar un mínim de 1500 accidents o fins a completar
tots els accidents de la planificació anual. La planificació dels accidents a codificar ha de
seguir el següent criteri:
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3. Identificació de les noves maniobres causants d’accidents amb morts i ferits greus
(MFG) i creació dels corresponents codis i croquis, si s’escau. La codificació de
les maniobres, i els croquis corresponents, es realitzaran a partir de les reconstruccions dels accidents efectuats per la Policia de Trànsit.
4. Proposta de millora del sistema de codificació de maniobres, si s’escau.
5. Exploració de les dades obtingudes fent ús del llenguatge R. Els punts mínims a
analitzar, per a cada Àrea regional de Trànsit (ART) i en global, són:
 El grau d’emplenament de les dades i qualitat de les dades
 La incidència o freqüència de cada maniobra o grup de maniobres
 La relació entre les maniobres i la lesivitat
 Les característiques geomètriques de la via
 El tipus de vehicle implicat
 Les concentracions espacials de maniobra o grups de maniobres
 L’evolució temporal de les maniobres o grups de maniobres
6. Crear un Package en R que tingui les següents característiques:
1. Ha d’incloure dependències amb el package propi tRansit i el package
KableExtra
2. El package ha d’incloure la funció xKableMan, definida en el següent punt,
a continuació.
3. Ha d’incloure totes les imatges png corresponent a les icones de les maniobres. El títol de les imatges ha de correspondre al codi de les maniobres.
7. Programar en llenguatge R de la funció xKableMan.
Característiques de la funció:
Any

Accidents a codificar

2021

Tots els accidents del 2020 i els pendents del 2019 i 2016

2022

Tots els accidents del 2021 i els pendents del 2015 i 2014

2023

Tots els accidents del 2022 i els pendents del 2013

2024

Tots els accidents del 2023 i els que tinguin lloc durant el 2024



Nom de la funció: xKableMan
Variables d’entrada:
o data  Indica la taula on hi ha els valors d’entrada. Les va-

riables que tindran els valors dels codis seran les variables M1, M2 o M3 (segons el nivell del codi de les maniobres). La funció ha d’identificar la columna o la fila on es
troben els valors de les maniobres, cas per cas.
Les dades d’entrada admissibles seran de tipus table, data.frame, matrix o array.
iconSize  Indica la mida de la icona que pintem.
cod: True o False (Per defecte=True)  Indica si es vol mantenir la variable cod a la taula o no. Si es True mantenim el codi i
creem una fila/columna nova amb les icones.
Utilització de la llibreria kableExtra
Apte per a formats rmarkdown html, pdf-latex, word, excel des de
RStudio
o
o
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Exemple 1:
 tau= accMfg(M3, Any, co)
 xKableMan(data=last_table, iconSize=1, cod=True)
2014

2015

2016

2017

2019

1.01

1

1

1

2

2

2.05

1

2

1

1

1

Exemple 2:
 tau= accMfg(via, M3, co)
 xKableMan(data=last_table, iconSize=1, cod=False)

C-31

1

1

1

2

C-32

0

1

4

0

N-240

1

1

1

1

AP-7

2

2

0

1

També s’haurà de modificar la funció xKable de manera que s’incloguin els següents canvis:
 Les noves variables d’entrada iconSize, cod
 La funció xKable ha de cridar a la funció xKableMan utilitzant les variables
declarades a la funció xKable, si i només si, les variables iconSize i cod
estan declarades. Altrament, la funció xKable ha de funcionar sense canvis.
7. Geolocalització dels accidents que tenen lloc en travessera en coordenades UTM
(ETR S89) a través d’un software de mapping i una funció en R.
 Funció en R: la funció ha de donar la localització d’un accident, tant en via
i pk (punt kilomètric) com en coordenades UTM, d’un accident donat un
Codi NAT.
 Software de mapping: Mitjançant exploració visual a través d’un mapa. En
aquest cas per a cada accident indicat en el mapa, s’ha de poder visualitzar el Codi NAT, la via i pk i les coordenades UTM exactes. El software ha
de permetre:
 Cercar accidents a partir del seu codi NAT, per via i pk o per
coordenades UTM
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 Corregir la localització insitu si aquesta es incorrecta.
 Afegir nous accidents manualment
8. Anàlisi dels accidents que tenen lloc en travessera (carretera convencional que
atravessa un nucli urbà) i zona periurbana (àrea que manté un ser volum de trànsit urbà al voltant de la ciutat, com per exemple un polígon industrial). Els punts
mínims a analitzar són:
 Evolució dels accidents en travessera i zona periurbana per municipi,
comparant aquells que tenen un Pla Local de Seguretat Viària actiu.
 Caracterització de l’accidentalitat en travessera analitzant els tipus de travessera i zona periurbana, la tipologia d’accidents, les causes dels accidents, les característiques ambientals, el perfil de conductor i els tipus de
vehicles implicats.

1.2. Lliurables
A la finalització del primer any de contracte, o bé al finalitzar el període de pròrroga si
aplica, es farà entrega dels següents documents:




Memòria en format .pdf del servei tècnic realitzat
Codi font (script) en llenguatge R utilitzat per a l’anàlisi de les dades, les funcions i
la generació dels informes
Bases de dades actualitzada en format .RData o similar

Els continguts dels lliurables s’especifiquen en l’apartat 2.3.

TÍTOL 2. CONDICIONS TÈCNICOFACULTATIVES
2.1. Prestació del servei
La codificació de les maniobres en codis de 3 dígits haurà de fer-se seguint els criteris de
la documentació que s’entregui a l’adjudicatari a l’inici del contracte, indicats en l’apartat
2.2
Els accidents a tractar són els accidents amb morts i ferits greus (MFG) del 2013, 2014,
2015, 2016, 2019 i 2020 endavant. A cada pròrroga s’anirà ampliant el nombre de registres d’accidents amb els nous registres. Durant el contracte, el Servei Català de Trànsit
s’encarregarà de transmetre els nous registres de manera periòdica (mensual o semestral) a l’empresa adjudicatària.
L’adjudicatari haurà de partir de la base de dades mestre dels resultats d’edicions anterior, completar-la d’acord amb les especificacions d’aquest contracte i ampliar-la amb els
nous registres seguint la mateixa metodologia i estructura. Cada registre tindrà la variable CODI NAT que identifica l’accident unívocament.
A l’inici del contracte es preveu una reunió de coordinació entre l’adjudicatari i el Servei
Català de Trànsit per tal de resoldre possible dubtes i concretar possibles mesures de
millora de la metodologia a implantar abans d’iniciar les tasques. A la primera reunió de
coordinació es pactarà entre les dues parts:
 Periodicitat de les reunions de seguiment dels serveis, previstes en horari d’oficina, entre les 9:00 i les 15:00 h, a les oficines del Servei Català de Trànsit.
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Periodicitat de la remesa de la nova documentació referents als nous registres
d’accidents que es vagin produint.
Data d’entrega de l’esborrany de la memòria.

SERVEI CATALA DE TRANSIT

Si s’escau, l’empresa adjudicatària haurà de desplaçar-se a les instal·lacions dels Mossos d’Esquadra per a recollir els croquis realitzats per la Policia quan aquests no estiguin
disponibles en el Sistema Integral de Recollida de Dades d'Accidents de Trànsit (SIDAT).
La geolocalització dels accidents greus i mortals en travesseres es realitzarà mitjançant
un procés automatitzat de georeferenciació o bé, quan no sigui possible automatitzar-ho,
mitjançant exploració visual. En ambdós casos, les unitats de georeferenciació dels accidents ha de ser en el mateix sistema de coordenades UTM.
S’entén per sistema automatitzat de georeferenciació un sistema a través del qual a través d’uns valors d’entrada concrets (via i pk, o bé, carrer i número), s’obtenen les coordenades UTM.
L’adjudicatari haurà de definir un sistema per a dur a terme la georeferenciació dels accidents amb MFG de forma semi-automàtica de manera que cada vegada que el Servei
Català de Trànsit rebi un nou registre es pugui executar a través d’una funció en R.
La distribució de personal serà tal que es compleixin els nivell de servei establerts al present Plec. L’adjudicatari assignarà una única persona de contacte per a les comunicacions entre l’empresa adjudicatària i el Servei Català de Trànsit.
En cas de qualsevol incidència o anomalia en el desenvolupament de les tasques, l’adjudicatari haurà d’informar al responsable del contracte amb el mínim de temps possible.
2.2. Documentació entregada a l’adjudicatari
A l’inici del contracte el Servei Català de Trànsit lliurarà a l’adjudicatari la següent documentació bàsica.






Llistat dels accidents a codificar i/o geolocalitzar: El llistat dels accidents amb
morts o ferits greus (MFG) dels anys a tractar (2013, 2014, 2015, 2016, 2019,
etc.) fins a la data d’inici del contracte. El fitxer, en format RData, excel, csv o similar, inclourà els següents camps:
o El CODI NAT, que identifica unívocament cada accident
o Any
o Data
o Àrea Regional de Trànsit o ART
o Altres camps amb informació addicional
Informació introduïda al SIDAT: L’arxiu inclourà la informació introduïda al SIDAT
relativa a l’accident, les unitats implicades i les persones implicades. De manera
periòdica es lliurarà una nova versió incloent els nous registres que vagis introduint-se.
Guia d’estil de programació en R: Guia amb les pautes a seguir per part de l’adjudicatari a l’hora d’escriure codi amb R. Tots els fitxers R hauran de seguir aquestes pautes.

Per a la realització del servei de codificació de maniobres, també s’entregarà:
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Manual de Codificació de Maniobres d’Accidents: Un arxiu de codificació de les
maniobres que especifica cada una de les maniobres codificades.
Conjunt de croquis: cada croquis inclou la descripció de l’accident de forma gràfica i textual. En el cas de no disposar de tots el croquis, l’adjudicatari haurà de
desplaçar-se a les instal·lacions del Mossos d’Esquadra per a recollir la informació mancant.
Llistat d’accidents codificats en anys anteriors: Llistat en format .RData o similar
de la base de dades creades en edicions anteriors.

Per a la realització del servei de geolocalització, també s’entregarà:
 Llistat d’accidents geolocalitzats en edicions anteriors: Llistat en format .RData o
similar de la base de dades creades en edicions anteriors.
Posteriorment a l’inici del contracte, es preveu lliurar de manera periòdica informació
complementària sobre els nous registres d’accidents greus que tinguin lloc durant el
període d’execució dels serveis. La periodicitat, mensual o semestral, s’establirà a la
reunió inicial del contracte.
2.3. Contingut dels lliurables
L’empresa adjudicatària haurà de lliurar un conjunt d’arxius al finalitzar el contracte. A
continuació s’especifica els continguts mínims que cal entregar:


Memòria en word o pdf del treball realitzat:
La cos de la memòria haurà de contenir, com a mínim, els següents apartats:
o Introducció
o Objecte dels treballs
o Revisió de la informació rebuda i qualitat de les dades
o Metodologia emprada i incidències produïdes durant els treballs
o Evolució de les tasques
o Anàlisi i avaluació dels resultats incloent:
▪ Per a cada ART i a nivell global; el grau d’ompliment de les dades i
qualitat de les dades, incidència o freqüència de cada maniobra o
grup de maniobres, relació entre les maniobres i la lesivitat, les característiques geomètriques de la via, tipus de vehicle implicat i velocitats d’impacte, concentracions espacials de maniobra o grups
de maniobres, evolució temporal de les maniobres o grups de maniobres.
▪ L’anàlisi haurà de segregar-se segons es tracti d’accidents en intersecció o fora d’intersecció.
▪ L’anàlisi es farà de la totalitat de les maniobres disponibles compilant totes les dades proporcionades a l’inici del contracte i durant
l’execució del contracte.
▪ Ranking d’accidents en travessera per municipi
▪ Evolució dels accidents amb morts i ferits greus en travessera segons demarcació, xarxa, titularitat, grandària del municipi, unitats
implicades i tipus d’accident (en secció/ en intersecció).
▪ Caracterització dels accidents en travessera indicant el perfil del
conducció, la utilització dels elements de seguretat, els tipus de
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Scripts R utilitzats:
L’anàlisi i avaluació dels resultats s’haurà de realitzar emprant el llenguatge de
programació R.
El codi utilitzat ha de ser auto-explicatiu i cada bloc de codi ha d’estar degudament comentat per tal de facilitar la comprensió del codi. L’estil del codi haurà de
seguir les pautes establertes en la guia entregada a l’inici del contracte.
El codi utilitzat ha de cobrir, com a mínim, els següents punts:
o El grau d’ompliment de les dades i qualitat de les dades
o Incidència o freqüència de cada maniobra o grup de maniobres
o Relació entre les maniobres i la lesivitat, les característiques geomètriques
de la via, tipus de vehicle implicat i velocitats d’impacte
o Concentracions espacial de maniobra o grups de maniobres
o Evolució temporal de les maniobres o grups de maniobres.
Tota l’anàlisi haurà de segregar-se segons es tracti d’accidents dins, fora o arribant a intersecció (intersecció a menys de 50 m).
Aquesta anàlisi es farà de la totalitat de les maniobres disponibles (edicions anterior i actual).
En el cas de la geolocalitació d’accidents, el codi R haurà de cobrir:
o La gestió de les dades de manera que s’afegeixi a la base de dades d’accidents del SCT els atributs referents a la georeferenciació dels accidents
en travessera
o L’explotació estadística general de la base de dades d’accidents caracteritzant-ne:
- Evolució de l’accidentalitat en travessera i àrea periurbana i comparant simultàniament, Abans/Desprès, el grup de poblacions que
disposen d’un Pla Local de Seguretat Viària (PLSV) amb les que
no. El SCT proveirà de la llista corresponent de ciutats que tenen
PLSV i de l’any d’implantació del mateix.
- Evolució de la qualitat de les dades d’ubicació d’accidents en travessera. Es tindran en compte els mateixos conceptes del punt anterior.
- Anàlisi específic de l’accidentalitat en travesseres de nuclis en entorns rurals: caracterització dels àmbits, selecció dels nuclis, tipologia dels accidents, causes dels accidents, característiques de la
infraestructura, característiques ambientals.
- Caracterització dels accidents en travessera incloent el perfil del
conductor, els tipus de vehicles implicats, el tipus d’accident, el rati
de morts per accident amb víctimes, el rati de morts i ferits greus
per accident amb víctimes, perfil temporal dels accidents i factors
concurrents.
- Qualitat de la informació proporcionada pels cossos policials
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Ranking d’accidentalitat de travesseres i periurbanes

Bases de dades actualitzades:
En quant a la codificació de maniobres, l’adjudicatari haurà d’entregar una base
de dades en format .RData la qual compili tota la informació (tant de l’actual contracte com d’edicions anteriors) incloent, com a mínim, els següents camps:
o CODI NAT
o Coordenades exactes de l’impacte en UTM (ETR S89)
o Via-pk o carrer i número
o Municipi
o Zona de l’impacte (carretera, travessera, zona periurbana)
o Codi de la maniobra primera o causant de l’impacte (conflicte)

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o


▪ Cada nivell de la maniobra serà una variable independent.
▪ M3 (3 dígits), M2 (2 dígits), M1 (1 dígit)
Radi de la corba (m)
Pendent (º)
Sentit de cada vehicle
Sentit de la pendent per cada vehicle (pujada o baixada)
Velocitats dels vehicles abans de l’impacte
Longitud de frenada de cadascun dels vehicles abans de l’impacte
Prioritats de cada vehicle
Estat de la superfície (SIDAT)
Reconstrucció o Atestat.
Capacitat visual de cada vehicle
Existència i tipus d’intersecció
Croquis de l’accident
Presència de tòxics en cada conductor/vianant implicat
Ús dels accessoris de seguretat passiva de cadascuna de les víctimes o
il·lesos
Infracció si s’escau

Carpeta amb els croquis corresponents:
La carpeta haurà de contenir una imatge de tots el codis de maniobres. El nom
del fitxer haurà de correspondre amb el codi de la maniobra i el format de les
imatges haurà de ser .png.

TÍTOL 3. PRESSUPOST
Un cop establertes les tasques a realitzar, valorades segons els criteris de proposta dels
següents recursos adequats per a la prestació del servei, tenint en compte les necessitats següents, el pressupost màxim de licitació és de 17.844,39€.
Per al càlcul de les despeses, s’ha tingut en compte el banc de preus ITeC publicat pel
Servei Català de Trànsit (organisme oficial de preus de la Gene, enllaç) juntament amb el
–“Convenio colectivo nacional de empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos”, valorant els costos salarials estimats de les persones que caldrà destinar a la prestació dels serveis objecte del contracte que es presenten a continuació:
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Costos directes

SERVEI CATALA DE TRANSIT

Perfil
Coordinador/a de projecte
Consultor/a sènior
Consultor/a junior
Personal Auxiliar
Total costos directes

Preu/hora abans IVA (€/h)
50
40
30
15

Hores
60
120
200
100

Total abans IVA
3.000 €
4.800 €
6.000
1.500 €
15.300 €

Costos indirectes
1.377 €

9,00% sobre els costos directes
Total pressupost base

15.300,00 €

Costos directes

1.377,00 €

Costos indirectes

16.677,00 €

Total

Pressupost d'execució material
Concepte
Pressupost
Benefici industrial

Preu
16.677 €
16.677 €

%
100,00%
7,00%

Cost
16.677 €
1.167 €
17.844,39 €

Total

L’adjudicatari haurà d’enviar a l’SCT de manera trimestral un informe de seguiment amb
les tasques realitzades i les persones, amb nom i cognoms, que les estan realitzant.
Aquestes persones hauran de ser les que apareguin en el contracte en el moment de
l’adjudicació.
Es podran tenir en compte d’altres distribucions sempre i quan estiguin degudament motivades. En tot cas, el pressupost màxim no podrà ser superat
Pressupost de la licitació (sense IVA)

17.844,39 €

Import de la pròrroga o pròrrogues

71.377,56 €

Valor estimat del contracte

89.221,95 €

El pressupost base de licitació del present contracte ascendeix a la quantitat de
17.844,39€ (DISET MIL VUIT-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTANOU CENTIMS), abans de l’IVA.
El Valor Estimat de Contracte (VEC) és de 89.221,95 € (VUITANTA-NOU MIL VUITCENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS), abans de l’IVA,
tenint en compte la possibilitat de prorrogar fins a quatre vegades el contracte.
El pressupost base de licitació amb IVA inclòs serà de (17.844,39 €+3.747,32€)
21.591,71€ (VINT-I-UN MIL CINC-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB SETANTA-UN
CENTIMS).

TITOL 4. SUBCONTRACTACIÓ
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L’adjudicatari haurà de comunicar la subcontractació com a màxim abans d’iniciar
l’execució del contracte, especificar que pretén subcontractar, a qui es vol subcontractar
(aportant les seves dades) i justificar l'aptitud del subcontractista per fer la feina.

SERVEI CATALA DE TRANSIT

TÍTOL 5. PERÍODE DE VIGÈNCIA DEL CONTRACTE
El període de vigència del contracte serà des de de l'1 d’abril de 2021 (o des de la data
de signatura del mateix si aquesta fos posterior), fins al 31 de desembre de 2021 amb
possibilitat de pròrroga.
Cada pròrroga allargarà el contracte un any, amb un límit màxim de quatre pròrrogues
que corresponen a quatre anys més addicionals. El contracte, per tant, pot arribar a cobrir un màxim de 5 anys.

TÍTOL 6. FORMA DE PAGAMENT
La forma de pagament serà mitjançant la presentació d’una única factura a la finalització
de la prestació, prèvia conformitat del responsable del contracte.
L’adjudicatari no tindrà dret a la percepció d’abonaments anticipats per operacions preparatòries de l’execució del contracte.

TÍTOL 7 PENALITZACIONS PER L’INCOMPLIMENT DELS ACORS PRESOS
EN EL MOMENT DE LA LICITACIÓ
El SCT descomptarà de la factura les hores de feina que s’hagin realitzat per personal
que no compleixi els criteris valorats per l’adjudicació.

TÍTOL 8 RESPONSABLE DEL CONTRACTE
El responsable del contracte, encarregat, entre d’altres, de supervisar el compliment de
totes les obligacions i condicions contractuals, canalitzar les comunicacions i comprovacions en l’execució del contracte serà la responsable de Gestió i Planificació de Seguretat Viària, de la Sub-direcció General de Seguretat Viària.

Oscar Llatje i Hierro
Coordinador de Mobilitat i Seguretat Viària
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