INFORME TÈCNIC DE JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS DE SOLVENCIA, CAUSES TÈCNIQUES DE
MODIFICACIÓ A PREVEURE, CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECIALS D’EXECUCIÓ, JUSTIFICACIÓ
DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ I DEL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE, DURACIÓ DEL
CONTRACTE D’OBRES RELATIVES AL PROJECTE DE LES ACTUACIONS NECESSÀRIES PER A LA
RETIRADA DE LES TERRASSES DE L’ESPAI PÚBLIC. LOTS 1: DISTRICTES DE L'1 AL 4 (CIUTAT VELLA,
EIXAMPLE, SANTS-MONTJUÏC I LES CORTS) I LOT 2: DISTRICTES DEL 5 AL 10 (SARRIÀ-SANT
GERVASI, GRÀCIA, HORTA-GUINARDÓ, NOU BARRIS, SANT ANDREU, SANT MARTÍ), 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
següents criteris en relació a les obres referenciades a l’encapçalament:
•
•
•
•
•
•

Criteris de solvència tècnica o professional,
Criteris de solvència econòmica i financera,
Causes tècniques de modificació a preveure,
Condicions tècniques especials d’execució,
Pressupost de Licitació i de Valor d’Execució de Contracte (VEC),
Duració del contracte,

1. CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES DE LES OBRES OBJECTE DE LICITACIÓ:
1.1. Les obres contemplades al present procediment de licitació corresponen a les actuacions
necessàries per a la retirada de les terrasses de l’Espai Públic. Lots 1: Districtes de l'1 al 4
(Ciutat Vella, Eixample, Sants-Montjuïc i Les Corts) i Lot 2: Districtes del 5 al 10 (Sarrià-Sant
Gervasi, Gràcia, Horta-Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu, Sant Martí).
Consisteix en les actuacions necessàries per retirar les terrasses habilitades de manera
provisional a la ciutat de Barcelona, segons diferents tipologies en funció de la ubicació de
les terrasses i el context de Mobilitat en el que es troben, tipologia de carrer, velocitat
permesa, tipus de plataforma, única o segregada, tipus de carril adjacent, etc.
Activitats concretes més rellevants que s’executen en aquestes obres
•
•
•

Retirada dels elements provisionals i restitució de la situació anterior a l’ampliació de la
terrassa.
Retirada dels elements provisionals per a permetre la construcció del nou model de
terrassa.
Es preveu la retirada dels elements de protecció de les terrasses a calçada, tot i que la
instrucció concreta d’aquesta retirada s’anirà detallant en funció de la finalització de les
llicències i de la disponibilitat d’execució dels nous models de terrassa.

1.2. Termini d’execució
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15 mesos (amb opció de pròrroga de 15 mesos, si s’escau), a comptar a partir de la data que
s’estableixi a les actes de comprovació del replanteig (1 per cada lot).
Cal tenir present que de conformitat amb el què s’estableix al projecte i al plec de prescripcions
tècniques, la concreta execució de les obres s’haurà de realitzar de conformitat amb el Planning
que consta a l’Annex corresponent del Projecte.
1.3. Pressupost de licitació
El desglossament del pressupost base de licitació del present contracte (quadres de preus unitaris
dels elements constructius, amidaments, costos directes, costos indirectes, despeses generals,
benefici industrial, IVA) es troba al document del projecte d’execució de les obres: 210715
Projecte retirada terrasses lots 1 i 2_sgnt.pdf, annex al present procediment de licitació, en
concret a:
• Document num. 4 - Pressupost
D’acord amb allò descrit a la documentació abans esmentada, la determinació del Pressupost
Base de Licitació s’ha fet a partir del projecte d’execució en base als següents conceptes:
LOT 1 - DISTRICTES DE L'1 AL 4:
•

•
•
•
•

•

Pressupost d’Execució Material de l’obra (PEM) : ............................................................ 230.759,15 €
Costos directes:........................................................................................................... 219.770,62 €
Despeses indirectes 5% sobre costos directes:............................................................. 10.988,53 €
Despeses Generals (DG = 13% s/PEM): .............................................................................. 29.998,69 €
Benefici Industrial (BI = 6% s/PEM) : ................................................................................... 13.845,55 €
Subtotal (PEM + DG + BI): ................................................................................................. 274.603,39 €
IVA (21% sobre (PEM + DG + BI)):......................................................................................... 57.666,71 €
Total Pressupost Base de Licitació: (IVA Inclòs) .............................................................. 332.270,10 €

LOT 2 - DISTRICTES DE L'5 AL 10:
•

•
•
•
•

•

Pressupost d’Execució Material de l’obra (PEM) : ............................................................ 218.437,96 €
Costos directes:........................................................................................................... 208.036,15€
Despeses indirectes 5% sobre costos directes:............................................................. 10.401,81 €
Despeses Generals (DG = 13% s/PEM): .............................................................................. 28.396,93 €
Benefici Industrial (BI = 6% s/PEM) : ................................................................................... 13.106,28 €
Subtotal (PEM + DG + BI): ................................................................................................. 259.941,17 €
IVA (21% sobre (PEM + DG + BI)):......................................................................................... 54.587,65 €
Total Pressupost Base de Licitació: (IVA Inclòs) .............................................................. 314.528,82 €

Página 2 de 7

Lot 1

Lot 2

TOTAL

Districtes 1 a 4

Districtes 5 a 10

Lot 1 + Lot 2

Pressupost Base de Licitació
(sense IVA) 1 any

274.603,39 €

259.941,17 €

534.544,56 €

IVA (21 %)

57.666,71 €

54.587,65 €

112.254,36 €

Total Pressupost Base de
Licitació (IVA INCLÒS)

332.270,10 €

314.528,82 €

646.798,92 €

Concepte

Els preus unitaris dels diferents elements constructius (mà d’obra, materials, maquinària,
elements compostos, partides d’obra i conjunts de partides d’obra) s’han establert i adaptat a
partir del Banc BEDEC, àmbit de preus de la província de Barcelona, de l’Institut de Tecnologia de
la Construcció de Catalunya, ITEC.
El criteri del càlcul de costos no contempla el gènere, sinó únicament l’ofici i la categoria
professional.
1.4. Valor Estimat del Contracte:
S’entén per valor estimat del contracte el valor l’import total, sense incloure l’Impost del Valor
Afegit, pagador segons les estimacions realitzades.
El mètode aplicat per calcular el valor estimat del contracte és, de conformitat amb l’article 101
de la LCSPS, el següent:
Desglossament del valor estimat del contracte:
-

Pressupost base de licitació (sense IVA) Lot 1:
Possibles modificacions Lot 1:
Pressupost base de licitació (sense IVA) Lot 2:
Possibles modificacions Lot 2:

Total valor estimat del contracte:
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274.603,39 euros.
54.920,68 euros
259.941,17 euros.
51.988,23 euros.
--------------------641.453,47 euros.

2.

CRITERIS DE SOLVÈNCIA:

LOT 1:
Atenent a l’objecte del contracte detallat en l’apartat 1 del present informe, i que el seu valor
estimat és 329.524,07 € (IVA exclòs), es proposen els següent criteris de solvència:
Solvència econòmica o financera: Volum anual de negocis. El volum anual de negocis de la
licitadora durant els TRES (3) últims anys ha de ser, com a mínim, de 230.666,85 euros/any, en
algun d’aquests anys. En el cas de que la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresa
licitadora sigui inferior a TRES (3) anys el requeriment es podrà referir al període d’activitat. En el
cas de que aquesta data sigui inferior a UN (1) any, el requeriment podrà ser proporcional.
Solvència tècnica o professional: Obres executades: L’import anual, sense incloure els impostos,
que el licitador haurà d’acreditar com a executat durant l’any de superior execució en el decurs
dels últims CINC (5) anys, corresponent al mateix grup o subgrup de classificació a que correspon
la present licitació ha de ser, com a mínim, de 164.762,03 euros. Les obres executades per una
societat estrangera filial de la licitadora tindran la mateixa consideració que les directament
executades per ella, sempre que aquesta última exerceixi el control directament o indirectament
en els termes que estableix l’article 42 del Codi de Comerç. Quan es tracti d’obres executades per
una societat estrangera participada per la licitadora sense que es compleixi la condició
esmentada, només es reconeixerà com a experiència atribuïble a la licitadora l’obra executada
per la societat participada en la proporció de la participació d’aquella en el capital social
d’aquesta.
Mitjà alternatiu de solvència:
Els licitadors, espanyols o estrangers d’Estat que no sigui membre de la Unió Europea, podran
suplir la solvència tècnica o professional (excepte l’adscripció de mitjans, que l’hauran d’aportar
en tot cas), i l’econòmica i financera per la classificació següent:

GRUP

SUBGRUP

CATEGORIA
Reial Decret
1098/2001

G

6

d

CATEGORIA
Actual
3

LOT 2:
Atenent a l’objecte del contracte detallat en l’apartat 1 del present informe, i que el seu valor
estimat és 311.929,40 € (IVA exclòs), es proposen els següent criteris de solvència:
Solvència econòmica o financera: Volum anual de negocis. El volum anual de negocis de la
licitadora durant els TRES (3) últims anys ha de ser, com a mínim, de 218.350,58 euros/any, en
algun d’aquests anys. En el cas de que la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresa
licitadora sigui inferior a TRES (3) anys el requeriment es podrà referir al període d’activitat. En el
cas de que aquesta data sigui inferior a UN (1) any, el requeriment podrà ser proporcional.
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Solvència tècnica o professional: Obres executades: L’import anual, sense incloure els impostos,
que el licitador haurà d’acreditar com a executat durant l’any de superior execució en el decurs
dels últims CINC (5) anys, corresponent al mateix grup o subgrup de classificació a que correspon
la present licitació ha de ser, com a mínim, de 155.964,70 euros. Les obres executades per una
societat estrangera filial de la licitadora tindran la mateixa consideració que les directament
executades per ella, sempre que aquesta última exerceixi el control directament o indirectament
en els termes que estableix l’article 42 del Codi de Comerç. Quan es tracti d’obres executades per
una societat estrangera participada per la licitadora sense que es compleixi la condició
esmentada, només es reconeixerà com a experiència atribuïble a la licitadora l’obra executada
per la societat participada en la proporció de la participació d’aquella en el capital social
d’aquesta.
Mitjà alternatiu de solvència:
Els licitadors, espanyols o estrangers d’Estat que no sigui membre de la Unió Europea, podran
suplir la solvència tècnica o professional (excepte l’adscripció de mitjans, que l’hauran d’aportar
en tot cas), i l’econòmica i financera per la classificació següent:

GRUP

SUBGRUP

CATEGORIA
Reial Decret
1098/2001

CATEGORIA
Actual

G

6

d

3

PER ALS DOS LOTS:
Mitjans personals
Els licitadors, a més d’acreditar la solvència tècnica o professional i econòmica i financera
requerida (ó classificació), hauran de comprometre’s, mitjançant una declaració responsable on
hi figuri el compromís, a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals o
materials que s’indiquen als paràgrafs següents i a mantenir-los durant l’execució de les obres,
sense cost addicional per a BIMSA. Aquest compromís s’integrarà al contracte i tindrà el caràcter
d’obligació essencial, podent‐se resoldre el contracte o imposar-se les penalitzacions per aquest
motiu previstes al contracte, en cas d’incompliment per l’adjudicatari.
Els mitjans personals a què es compromet el licitador fan referència als següents grups de
professionals necessaris per a la correcta execució de les obres objecte del present contracte:
Grup d’interlocució i representació:
Els professionals d’aquest grup es relacionaran amb BIMSA i l’Ajuntament de Barcelona, tot
representant l’adjudicatari en temes relatius a desenvolupament del contracte, gestió i
conservació del domini públic i ambientalització de l’obra.
Els professionals d’aquest grup son:
•

Delegat/da d’Obra: Titulat/da competent amb capacitat suficient per a representar a
l’empresa Contractista davant BIMSA i tercers, en tot allò que afecti a l’execució de l’obra
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•

•

i al desenvolupament del contracte. El/La Delegat/da d’Obra comptarà amb poder de
decisió dins de l’empresa i formació tècnica suficient per a desenvolupar el seu càrrec.
Responsable de la implantació de l’obra al domini públic: La persona designada com a
Responsable de la implantació de l’obra al domini públic haurà de tenir plena capacitat
de decisió en l’adopció d’aquelles mesures necessàries per a garantir l’adequada
conservació i homogeneïtat de tancaments, senyalitzacions, itineraris i passos per a
vianants de l’obra amb públic limítrof a la mateixa obra, així com de prendre aquelles
mesures que estimi escaients per tal de limitar les immissions i molèsties provocades per
l’execució dels treballs, i garantir una adequada mobilitat dels vianants.
Responsable de l’ambientalització de l’obra: La persona designada com a responsable
de l’ambientalització de l’obra haurà de tenir plena capacitat de decisió en l’adaptació
d’aquelles mesures necessàries per a garantir l’adequada ambientalització de l’obra i la
reducció dels impactes negatius que es puguin generar en la mateixa.

Equip Responsable de l’Obra: Professionals responsables de la gestió i execució de les obres:
Aquest grup de professionals està format per les persones tècniques més directament implicades
en les tasques de planificar, coordinar i supervisar les obres, organitzar els equips de treball,
controlar les mesures de prevenció de riscos etc.
En el cas concret de les obres objecte del contracte i tenint en compte l’anàlisi de les activitats
concretes a executar, es demana que, com a mínim, aquest grup de professionals estigui format
pels següents perfils:
•
•

•

3.

Cap d’Obra: Responsable de planificar, coordinar, impulsar i supervisar l’execució de
l’actuació objecte de licitació seguint les directrius de la direcció facultativa i el projecte
aprovat, controlant la qualitat, el pressupost i els terminis.
Encarregat/da d’obra: Responsable de l’execució material del projecte constructiu, tot
coordinant i organitzant els equips de treball de les diferents especialitats que concorren
en aquesta actuació, les intervencions dels diferents professionals i industrials, vetllant
pel compliment de les condicions tècniques i la planificació prevista.
Tècnic/ca de Prevenció de riscos laborals: Responsable de controlar i vetllar per la
implementació i compliment eficaç de les mesures preventives i de protecció i seguretat
definides en el corresponent pla de seguretat i salut de l’actuació objecte de licitació.

CAUSES TÈCNIQUES DE MODIFICACIÓ A PREVEURE:

De conformitat amb l’article 204 de la LCSP es proposen les següents modificacions objectives:
Bàsiques
A.

Augment d’amidament de les partides del contracte necessari per a executar les obres
objecte del Projecte sempre que superin el 10 % del preu inicial del contracte.

B.

Derivades de condicions meteorològiques anormalment adverses.

C.

Canvis/Modificacions necessaris per tal de garantir els subministres bàsics (llum, aigua,
gas...) conforme als seus usos i exigides per les companyies o be que siguin necessaris per
tal de donar compliment a les exigències del mateix.
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Demandes de tercers
D.

Derivades de canvis en el materials, equips i/o instal·lacions, per tal d’atendre a noves
exigències de prestacions, rendiments, eficiència energètica, homogeneïtat de models,
etc. per part del mantenidor o de l’Administració actuant.

Seguretat i afectacions
E.

Derivades de les indicacions i/o exigències de seguretat emeses per autoritats competents
(Comitè d’Obres, Guàrdia Urbana, bombers, mobilitat, etc.)

F.

Derivades de les indicacions i/o exigències en relació a la reducció de les immissions,
afectacions sobre l’entorn o millora de la circulació emeses per autoritats competents
(Comitè d’Obres, Guardia Urbans, Bombers, etc..)

G.

Derivades de les indicacions i/o exigències en relació a la preservació d’elements
patrimonials, elements vegetals o arqueològics emeses per autoritats competents.

Preexistències
H.

Derivades de l’afecció a les instal·lacions de les entitats prestadores de serveis
(companyies) necessàries per executar les obres objecte del projecte.

I.

Derivades de circumstàncies imprevisibles o sobrevingudes en relació al subsòl, incloent
terrenys antròpics, naturals i sols contaminats.

4. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ:
De conformitat amb l’article 202 de la LCSP, és necessari l’establiment al Plec de Clàusules
Administratives Particulars de 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.

5. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA
•

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.

P.A.

Francisco Alcañiz Carretero
Director Tècnic d’Infraestructures
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