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INFORME
Num. Exp. Gen.: 2019/311

PROCEDIMENT
Contracte administratiu d’obres de manteniment referent a l’arranjament de diversos
trams del paviment asfàltic viari de Berga fomentant en la seva producció la reducció
de la petjada de carboni.
JOSEP TORNER GRANDIA, arquitecte tècnic de l’Ajuntament de Berga i MARC PORTELL
PEIPOCH, tècnic d’administració general de l’Ajuntament de Berga, dins de les seves
respectives competències
ANTECEDENTS
1. El regidor de l’àrea d’urbanisme i obres ha emès memòria per a la contractació de
les obres identificades a l’apartat procediment.
2. La Junta de govern local va aprovar en data 24 de gener de 2019 la memòria
tècnica d’arranjament de diversos trams del paviment asfàltic viari de Berga.
3. De conformitat amb la memòria valorada es preveu la licitació en dos lots diferents,
lot 1 de 179.704,31€ i lot 2 de 170.151,41.- euros.
5. El present informe dóna compliment el contingut justificatiu que requereix l’article
116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
INFORMEM
Primer.- Competència
De conformitat amb l’article 25.2.d de la Llei de bases de règim local els municipis
tenen competències, en els termes que els hi atorgui la legislació, en matèria
d’infraestructura viària. De conformitat amb l’article 21.1.a LBL tots els municipis han
de prestar el servei de pavimentació de vies públiques si bé, en els municipis de
població inferior a 20.000 habitants (com el cas de Berga), de conformitat amb l’apartat
segon del mateix article la diputació coordinarà la prestació d’aquest serveis.
L’Ajuntament de Berga ha comunicat a la Diputació de Barcelona que pot prestar
aquest servei atès que n’ha obtingut finançament a través de subvenció de la pròpia
Diputació de Barcelona.
Segon.- Objecte del contracte i necessitats públiques a satisfer
L’objecte del contracte és aconseguir la millora de la xarxa viària del terme municipal,
mitjançant l’execució de les actuacions necessàries per tal d’adequar els ferms de la
xarxa viària de la ciutat de Berga a un estat correcte i idoni d’ús, pretenent en la serva
fase de producció reduir el nombre d’emissions a l’atmosfera.
Aquestes actuacions són obres de manteniment del sistema viari de Berga pel seu
deteriorament pel transcurs dels temps i el seu ús normal per a trànsit de vehicles.
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Les necessitats públiques a satisfer amb l’arranjament de diversos trams del paviment
asfàltic és el manteniment del sistema viari i evitar el deteriorament que ha sofert pel
seu ús normal i el transcurs del temps.
45233222-1 “Treballs de pavimentació i asfaltat”
45233223-8 “ Treballs de repavimentació de calçades”
45233221-4 “Treballs de pintura de la superfície de la calçada”
Tercer.- Indisponibilitat de mitjans propis suficients per l’execució del contracte.
L’Ajuntament de Berga disposa d’una brigada d’obres i manteniment dotada dels
següents professionals segons la plantilla de 2017:

Aquest personal realitza totes les tasques de manteniment de la ciutat i dels edificis
municipals i no té suficient disponibilitat per portar a terme l’execució de les obres
previstes.
Per l’execució de treballs de pavimentació de calçades de vials amb mescles
bituminoses en calent és necessita maquinària pesada específica de la qual
l’Ajuntament de Berga no té disponibilitat.
Per tots aquests antecedents es justifica que l’execució de les actuacions d’obres i
instal·lacions per a la reforma interior d’un establiment per poder desenvolupar-hi usos
de pública concurrència no pot ser executada per mitjans propis, i en conseqüència
s’ha de procedir a la seva contractació.
Quart.- Procediment de contractació.
Atès les característiques del contracte d’obres el procediment més adequat per la seva
contractació és el procediment obert en que tot empresari podrà presentar la seva
oferta, atès que per les característiques de l’obra a desenvolupar és important analitzar
la solvència tècnica i econòmica de l’empresa adjudicatària.
Cinquè.- Criteris de valoració
L’adjudicació del contracte es farà d’acord amb una pluralitat de criteris basats en el
principi de millor relació qualitat-preu. Aquesta relació s’avaluarà mitjançant criteris
econòmics i criteris qualitatius (referits en alguna de les etapes del seu cicle de vida)
tots ells caràcter reglat;
Criteris econòmics:
A. Preu. Fins a 20 punts
o

Puntuació = 20 * preu més baix / preu que es valora
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B. Criteri ambiental. Reducció de la petjada de carboni (fins a 20 punts).
Reducció de la petjada de carboni en les emissions dels mitjans de transport de
l’aglomerat asfàltic en calent comprés el recorregut d’anada des de la planta de
fabricació fins a la ciutat de Berga (coordenades de referència per al càlcul UTM
31N / ETRS89 x=404.449 y=4.661.512, corresponent a la intersecció del Pg de la
Pau amb c/ Gran Via). La distància serà calculada mitjançant l’aplicació
googlemaps pel mètode recorregut més ràpid.
L’empresa haurà de aportar la documentació acreditativa quina? de les emissions
o consum dels seus mitjans de transport que destinarà a l’obra així com
especificar la planta on és proveirà del material asfàltic.
El licitador haurà de justificar el nombre de vehicles de transport d’aglomerat
asfàltic en calent que posarà a disposició del contracte, el seu consum i la previsió
de tones a transportar per viatge. Les tones totals del lot número 1 són de
1.921,236 tn i les del lot número 2 són de 1.879,330 tn.
Si l’empresa no porta documentació acreditativa de les emissions o consum
particulars dels seu mitjans de transport s’aplicaran els següents criteris de càlcul:
- Factor d’emissió de 2,61 kg CO2 /litre de dièsel consumit durant el transport.
- Consum mitjà de 0,40 litres per quilòmetre.
En el cas que el licitador no especifiqui la planta de fabricació del material asfàltic,
el numero de camions a utilitzar i/o la previsió de tones en transportar en cada
viatges obtindrà una puntuació de 0 punts.
En execució, l’empresa haurà de justificar a la direcció de l’obra les distàncies
recorregudes i l’origen i destí dels diferents desplaçaments.
El càlcul de les emissions totals emeses es realitzarà per la quantitat total de tones
d’aglomerat asfàltic en calent a transportar de cada un dels lots, segons la següent
expressió, la qual s’aplicarà per cada tipologia de vehicle diferent de transport de
l’aglomerat asfàltic en calent, el recorregut a realitzar i el nombre de viatges a
realitzar cada vehicle:
Eemeses =  vehicles iguals x R x Cmv x Fem x  Vv
Essent:
Eemeses: Emissions emeses, expressades en kg CO2.
 vehicles iguals: Quantitat de vehicles iguals totals
R: Recorregut del transport des de la planta de fabricació a la ciutat de Berga
(punt establert segons coordenades indicades), expressat en km.
Cmv: Consum mitjà del vehicle de transport expressat en litres/km.
Fem: Factor d’emissió, expressat en kg/litre de combustible dièsel consumit durant
el transport.
 Vv: Número de viatges realitzat pel mateix vehicle.
Aquesta factor de valoració tindrà la consideració de condició especial de
contractació.
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La puntuació d’aquesta millora establerta en 10 punts es valorarà segons la
següent formula:
P= (Emin*10)/Eo
on:
P = Puntuació
Eo= Quantitat d’emissions emeses que es valoren, (expressades en kg CO2).
Emin= Quantitat d’emissions mínimes emeses, (expressades en kg CO2).
C. Criteri ambiental. Reutilització del material. 5 punts.
Reutilització del material procedent del fresat del paviment asfàltic, pel seu
aprofitament per part de l’Ajuntament de Berga, com a material de reblerts granulars
seleccionats o per a millores de paviments de terres de camins i aparcaments, sense
cap cost per l’Ajuntament.
Transport a la zona o zones d’aplec que la direcció facultativa de les obres indiqui,
dintre del terme municipal de Berga.
D. Altres millores previstes en projecte.
MILLORA 1: Augment de la secció tipus de ferm
Es proposa l’increment de la capa d’aglomerat asfàltic en calent del tipus
AC16 surf B50/70 D (antiga designació D-12), respecte la previsió inicial
que és de 5 cm, passant a una secció total de 6 cm.
Amb aquesta millora es pretén augmentar la durabilitat del paviment
arranjat, que comprèn totes les característiques que es detallen a
continuació:
- Resistència a l’efecte abrasiu del trànsit
- Resistència a l’acció destructiva dels agents atmosfèrics
- Flexibilitat per resistir l’aplicació continuada de càrregues
S’obté una secció de ferm lleugerament incrementada, amb major
capacitat estructural que allargarà la vida útil del paviment, minimitzant
actuacions de manteniment i reparacions.
Aquesta actuació augmenta la qualitat de l’obra d’arranjament a la
vegada que presenta una millora ambiental a causa de l’augment de la
seva durabilitat i rendibilitat en el temps
A continuació es detalla la valoració d’execució material de la millora
proposada desglossada per vials i lots proposats, segons quadre de
preus adoptat a la memòria valorada:
Capítols
Capítol 1 Carrer Pere Costa

Superfície Gruix Densitat Quantitat
[m²]
[m]
[tn/m³]
[tn]
395,00

0,01

2,4

9,48

30 punts
Es
valorarà
segons
la
següent
formula:
P=(a*30)/b
on:
P = Puntuació
a= Quantitat
ofertada que
es
valora
(expressada
en tones).
b= Quantitat
màxima
ofertada
(expressada
en tones)
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Capítol 2 Passeig de les
Estaselles
Capítol 3 Passeig de la Pau
Capítol 4 Carrer Barcelona
Capítol 5 Carrer Prat de la
Riba
Capítol 6 Carrer Pere III i
carrer Josep M Badia
Sobrevies
Capítol 7 Tossalet de les
Forques
Capítol 8 Passeig de les
Aubes
Capítol 9 Obres accessòries
Lot 1
Total millora lot número 1

2.429,50

0,01

2.832,00
907,50

0,01
0,01

833,50

0,01

1.218,00

0,01

5.193,50

0,01

1.313,25

0,01

300,00

0,01

2,4
2,4
2,4

58,31
67,97
21,78

2,4

20

2,4

29,23

2,4

124,64

2,4

31,52

2,4

7,2
370,13

2,4

18,91

2,4
2,4
2,4

72,84
42,91
38,32

2,4

130,49

2,4

18,12

2,4

7,2
328,79
698,92

15.422,25

Capítol 10 Carrer Mossèn
788,08
Espel
Capítol 11 Avinguda Canal
3.035,00
Industrial
Capítol 12 Carrer Santa Eulàlia 1.788,00
Capítol 13 Plaça Gernika
1.596,50
Capítol 14 Carrer Serra de
5.437,00
Casampons
Capítol 15 Vial servei escola
755,00
Santa Eulàlia
Capítol 16 Obres accessòries
300,00
Lot 2
Total millora lot número 2
13.699,58
Total millora:
29.121,83

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

Es valoraran les tones d’aglomerat asfàltic en calent ofertades sense cost
per l’Ajuntament.
En el supòsit de no incloure’s a l’oferta presentada la totalitat de la
millora, la Direcció de les obres determinarà en quins vials s’aplica
l’increment de gruix segons proposta presentada.
MILLORA 2: Reforç del ferm en zones de transició entre el paviment
deteriorat objecte de l’actuació de reparació i el paviment a
mantenir, per a la millora de la solució d’arranjament del paviment
adoptada.
Prolongació la capa de reforç del paviment prevista, a base de l’estesa
d’una capa d’aglomerat asfàltic en calent, en els trams de transició entre
el paviment que es preveu reparar i el paviment existent. Amb aquesta
actuació s’incrementa la superfície de paviment a reforçar, desplaçant la
junta entre el paviment deteriorat que ha estat reforçat i el paviment a
mantenir, que pot esdevenir un punt crític on s’iniciï l’aparició de
desperfectes en el paviment.
La solució proposada és la prevista a la memòria valorada, a base de
l’estesa d’una capa d’aglomerat asfàltic en calent del tipus AC16 surf
B50/70 D (antiga designació D-12), de 5 cm de gruix, prèvia aplicació
d’un reg asfàltic d’adherència amb emulsió termoadherent tipus

25 punts
Es
valorarà
segons
la
següent
formula:
P=(So*25)/Smax
on:
P=Puntuació
So= Superfície
oferta que es
valora
(expressada
en m²).
Smax=
Superfície
màxima
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C60B3/B2 TER, amb una dotació de 0,6 kg/m².
Amb aquesta millora es pretén augmentar la durabilitat del paviment
arranjat, que comprèn totes les característiques que es detallen a
continuació:

ofertada
(expressada
en m²)

- Resistència a l’efecte abrasiu del trànsit
- Resistència a l’acció destructiva dels agents atmosfèrics
- Flexibilitat per resistir l’aplicació continuada de càrregues
Aquesta actuació augmenta la qualitat de l’obra d’arranjament a la
vegada que presenta una millora ambiental a causa de l’augment del cicle
de vida de l’actuació.
A continuació es detalla el desglossat unitari preu unitari d’execució
material de la millora proposada, segons quadre de preus de la memòria
valorada.
Núm. Codi

U

Denominació

1.1 G9J13J20

m²

Reg
d'adherència
amb
emulsió bituminosa catiònica
termoadherent
tipus
C60B3/B2 TER, amb dotació
0.6 kg/m2.

1.2 G9H11251

t

Paviment
de
mescla
bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 50/70 D,
amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria
densa per a capa de trànsit i
granulat granític, estesa i
compactada.

Quantitat

1,000

0,120

La millora es realitzarà en m2 de capa de reforç del ferm

De conformitat amb l’article 202.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic totes les condicions especials d’execució que formin part del
contracte seran igualment exigides a tots els subcontractistes que participi nen
l’execució de l’obra.
Les fórmules emprades per la valoració dels criteris reglats són formules lineals atès
que es tracta d’una tipologia d’obra uniforme en quan a l’execució de l’asfaltatge de
vies urbanes i no hi ha cap dels criteris que hagi de prendre preponderància respecte
els altres. (fórmula clàssica segons l’Informe sobre l’anàlisi de fórmules de valoració i
puntuació proporcionals per a les ofertes econòmiques i les propostes tècniques de 23
de juny de 2017 de la Direcció general de contractació pública de la Generalitat de
Catalunya)
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Sisè.- Preu del contracte i termini d’execució
El preu del contracte té un preu base de 289.136,96.- euros, un import d’IVA (21%) de
60.718,76.- euros, que fa un import total de 349.855,72.- euros.
En el quadre resum següent es detalla el preu del contracte i el preu dels lots
proposats segons la memòria tècnica:

Preu contracte
Preu lot núm.
1
Preu lot núm.
2

Base
289.136,96 €
148.515,96 €

21% IVA
60.718,76 €
31.188,35 €

Total
349.855,72 €
179.704,31 €

140.621,00 €

29.530,41 €

170.151,41 €

Capítols
Capítol 1 Carrer Pere Costa
Capítol 2 Passeig de les Estaselles
Capítol 3 Passeig de la Pau
Capítol 4 Carrer Barcelona
Capítol 5 Carrer Prat de la Riba
Capítol 6 Carrer Pere III i carrer Josep M Badia Sobrevies
Capítol 7 Tossalet de les Forques i entorn
Capítol 8 Passeig de les Aubes
Capítol 9 Obres accessòries lot número 1
Total Lot 1

[%]
1,73%
6,90%
8,81%
2,67%
2,64%
3,62%
15,78%
5,01%
4,20%
51,37%

Import PEM
4.212,56
16.761,49
21.416,20
6.479,79
6.412,26
8.791,39
38.340,35
12.183,69
10.205,60
124.803,33

Capítol 10 Carrer Mossèn Espel
Capítol 11 Avinguda Canal Industrial
Capítol 12 Carrer Santa Eulàlia
Capítol 13 Plaça Gernika
Capítol 14 Carrer Serra de Casampons
Capítol 15 Vial servei escola Santa Eulàlia
Capítol 16 Obres accessòries lot número 2
Total Lot 2
Total:

2,29%
9,40%
5,89%
5,27%
18,53%
3,12%
4,15%
48,63%
100,00%

5.568,33
22.835,70
14.299,52
12.798,69
45.016,55
7.569,52
10.080,60
118.168,91
242.972,24

Import PEC

179.704,31

170.151,41
349.855,72

Atès el termini d’execució d’1 mes sense possibilitat de pròrroga ni modificacions, el
valor estimat del contracte és de 289.136,96.- euros.
Justificació dels preus adoptats i compliment de les condicions salarials dels
treballadors/es de conformitat amb el conveni col·lectiu
El pressupost del projecte és adequat als preus del mercat. A aquest efecte al
pressupost base de licitació s’han desglossat els costos directes i indirectes i altres
despeses eventuals i el costos salarials estimats a partir del conveni laboral.
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Els costos salarials estimats al pressupost del projecte s’adeqüen al Conveni col·lectiu
de treball de la indústria de la construcció i obres públiques de la província de
Barcelona per als anys 2012-2015 (codi de conveni núm. 08001065011994) publicat al
BOPB de 27/08/2013 i a l’acord parcial Acord parcial de revisió salarial per a l’any
2017 del Conveni col·lectiu de treball de la indústria de la construcció i obres públiques
de la província de Barcelona (BOPB 16/02/2018) i altres despeses de costos salarials
aplicables, atès el desglossat dels costos laborals que consten en el quadre de
descomposts del projecte.
Setè.- Solvència econòmica i financera i solvència tècnica per cada un dels lots
Solvència econòmica i financera
a) El criteri per a l'acreditació de la solvència econòmica i financera serà el volum
anual de negocis del licitador o candidat, que referit a l'any de major volum de negoci
dels tres últims conclosos haurà de ser almenys una vegada i mitja el valor estimat del
lot.
El volum anual de negocis del licitador o candidat s'acreditarà per mitjà dels seus
comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l'empresari estigués
inscrit en el registre, i en cas contrari per les dipositades en el registre oficial en què
hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil
acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i
comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
Solvència tècnica
a) L’acreditació de la solvència tècnica s'efectuarà mitjançant la relació d'obres
d’enginyeria civil per obres executades en els últims cinc anys, referent a obres,
l'import anual acumulat en l'any de major execució sigui igual o superior al 70 per cent
del preu estimat del lot.
Quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent per tal la que tingui
una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica s'acreditarà pels següents
mitjans:
a) Declaració sobre la plantilla mitjana anual de l'empresa i del nombre de
directius durant els tres últims anys, acompanyada de la documentació
justificativa corresponent quan li sigui requerit pels serveis dependents de
l'òrgan de contractació. S’haurà d’acreditar disposar d’un mínim de 2 oficials de
primera d’obra pública o equivalent, 2 manobres o equivalent i 2 xofers, com a
plantilla mitja anual de l’empresa durant els tres últims anys i disposar com a
mínim de la següent maquinària:
 Estenedora de mescles asfàltiques.
 Compactador neumàtic de mescles asfàltiques.
 Corró llis de corrons metàl·lics.
 Camió cisterna dotat d’equip d’estesa de regs asfàltics.
 Maquina fresadora de paviments o accessori equivalent.
 Màquina dotada d’escombradora mecànica.
Vuitè.- Classificació del Contractista
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Segons l’article 77, d’exigència de classificacions, de la Llei 9/2017, de 8 novembre, de
contractes del sector públic, per contractar obres de pressupost inferior a 500.000
euros no és requisit indispensable exigir la classificació.
Al RD 773/2015, de 28 d’agost, de modificació de determinats preceptes del
Reglament general de la Llei de Contractes de les administracions públiques, a l’article
26 estableix nous criteris de classificació per les categories d’obres.
A continuació es detalla a la classificació de les obres a títol informatiu a efectes
d’acreditació de la solvència tècnica, segons s’estableix a les normatives detallades
atès la seva vigència:
Lot número 1
Segons Llei 9/2007

Segons RD 773/2015

Grup:

G

G

Subgrup:

4

4

Categoria:

c

1

Segons Llei 9/2007

Segons RD 773/2015

Grup:

G

G

Subgrup:

4

4

Categoria:

c

1

Lot número 2

Novè.- Divisió en lots i no fraccionament
Tal i com s’observa en el quadre resum de cada un dels lots, el preu dels lots
resultants proposats són d’imports similars, i es considera que aquests imports no
comportaran risc de falta de concurrència al procediment de licitació.
Atès el que s’estableix a l’article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol
les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014, es proposa la divisió en lots del contracte, atès que la seva naturalesa
permet l’execució per parts, sense que comporti dificultats per la correcta execució de
les obres.
Els criteris de divisió en lots són el de la proximitat de les zones d’actuació, a efectes
de minimitzar els desplaçaments dels equips de pavimentació dintre de la zona
urbana, minimitzant les afectacions a la mobilitat de vehicles durant els desplaçaments
dels equips.
No es considera convenient establir cap tipus de limitació per l’adjudicació de més d’un
lot a un mateix licitador.
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Les obres previstes al projecte són completes, susceptibles de ser lliurades a l’ús
general o al servei corresponent i no hi ha fraccionament en l’objecte de contracte.
Desè.- Baixes amb valors anormals o desproporcionats
Valoració de l’oferta presentada pel licitador als efectes de càlcul de valors anormals o
desproporcionats :




P1 (Preu) - Preu ofert de contracte (preu base)
P2 (Transport de material procedent del fresat del ferm existent)
Es consideren per cada lot 16 hores de camió a 38,35 euros/hora que fa un
total de 613,60.- euros segons valor d’execució material.
P3 (Altres criteris)
1. Millora 1
2. Millora 2

El preu tona es valora a 53,41€ de conformitat amb el
quadre de preus de la memòria tècnica.
El preu metre2 serà de 6,82€/m2 de conformitat amb el
quadre de preus unitaris de la memòria tècnica

Valor de l’oferta = P1 - P2 - P3.1 - P3.2
Es consideraran ofertes amb valors anormals o desproporcionats aquelles ofertes en
que la resta de l'oferta econòmica i del cost de les millores proposades pel licitador, se
situessin per sota de quinze (15) punts percentuals de l'oferta mitjana, d'acord amb la
formula:
Oi <0,85 x OM
on:
Oi = Oferta que es valora (Valor de l’oferta)
∑Oi = sumatori de les ofertes presentades que es valoren
n = Nombre d’ofertes presentades que es valoren
OM = Mitjana aritmètica de les ofertes (Valor de les ofertes) segons l’expressió que es
detalla a continuació:
OM =

âˆ‘Oi
𝑛

Els criteris ambientals no suposen un cost directe en l’oferta ja que el licitador haurà de
tenir igualment els mitjans de transport emetin més o menys emissions i la planta de
fabricació en l’aglomerat tampoc resulta un cost directe ja que el licitador haurà
d’obtenir l’aglomerat asfàltic d’una planta de fabricació.
Onzè.- Subcontractació
El contractista haurà de comunicar per escrit, en el moment de presentar l’oferta, a
l'òrgan de contractació la intenció de celebrar els subcontractes, assenyalant la part de
la prestació que es pretén subcontractar i la identitat, dades de contacte i representant
o representants legals del subcontractista, i justificant suficientment l'aptitud d'aquest
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per executar-la per referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva
experiència, i acreditant que el mateix no es troba incurs en prohibició de contractar
d'acord amb l'article 71 de la llei de contractes.
El contractista principal haurà de notificar per escrit a l'òrgan de contractació qualsevol
modificació que pateixi aquesta informació durant l'execució del contracte principal, i
tota la informació necessària sobre els nous subcontractistes.
En el cas que el subcontractista tingués la classificació adequada per realitzar la part
del contracte objecte de la subcontractació, la comunicació d'aquesta circumstància
serà suficient per acreditar l'aptitud d'aquest.
L'acreditació de l'aptitud del subcontractista podrà realitzar-se immediatament després
de la celebració del subcontracte si aquesta és necessària per atendre a una situació
d'emergència o que exigeixi l'adopció de mesures urgents i així es justifica
suficientment.
Dotzè.- Penalitats
Penalitats lleus
1. L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en
el contracte que no constitueixi falta greu.
2. L’ocupació temporal i indeguda d’espais de domini públic.
3. Falta d'acreditació de l'aptitud del subcontractista o de les
circumstàncies determinants de la situació d'emergència o de les
que fan urgent la subcontractació
4. La resistència als requeriments efectuats per l’Administració, o la
seva inobservança.
Penalitats greus
1. No justificar documentalment la planta on es fabricarà l’aglomerat
asfàltic a al direcció de l’obra o ocultar o falsejar la documentació
tècnica dels vehicles que realitzaran el transport de l’aglomerat
asfàltic .
2. La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines
o personal diferents als previstos en el projecte, en els plecs i en les
ofertes del contractista, si escau.
3. L’incompliment greu de les obligacions derivades de la normativa
general sobre prevenció de riscos laborals i del Reial Decret
1627/1997, de 24 d’octubre, i en especial de les del pla de
seguretat i salut en les obres i de les obligacions de tipus fiscal,
laboral i de Seguretat Social que es derivin per l’execució del
contracte.
4. L’incompliment de les condicions especials d’execució del
contracte, quan no s’hagin tipificat com a causa de resolució.
5. L’incompliment del deure de confidencialitat respecte aquelles
informacions a les quals s’hagi atribuït aquest caràcter en el plec de
clàusules administratives particulars o en el contracte, o que per la
seva pròpia naturalesa hagin de ser tractades com a tals.
6. Incompliment de l’obligació de comunicar la intenció de celebrar
subcontractes com a molt tard a l’inici de l’obra i posteriorment
realitzar subcontractacions.
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7. L’incompliment de les prescripcions del Manual de qualitat de les
obres.
8. La reiteració en la comissió de tres faltes lleus.
Penalitats molt greus
1. Haver indicat en la millora ambiental una planta on es fabricarà
l’aglomerat asfàltic i utilitzar una planta que tingui un major distància
a Berga o haver indicat uns determinats mitjans de transport en la
millora ambiental i utilitzar mitjans de transport més contaminants
als que s’havien proposat.
2. L’incompliment de les obligacions contractuals essencials
qualificades com a tals en els plecs de clàusules administratives
particulars o en el contracte.
3. L’incompliment del termini d’inici de l’execució de les prestacions.
4. La paralització total i absoluta en l’execució de les prestacions per
causes imputables al contractista.
5. El falsejament de la informació facilitada pel contractista als efectes
de l'elaboració de la relació valorada o de la valoració i de les
certificacions o el falsejament de les prestacions consignades pel
contractista en el document cobratori.
6. L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la
normativa general sobre prevenció de riscos laborals i del Reial
Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, i en especial de les del pla de
seguretat i salut en les obres. i de les obligacions de tipus fiscal,
laboral i de Seguretat Social que es derivin per l’execució del
contracte.
7. La reiteració en la comissió de tres faltes greus.
Les penalitats del contracte tindran la següent graduació:
Faltes lleus: 1% del preu del contracte
Faltes greus: 2% del preu del contracte
Faltes molt greus: 4% del preu del contracte. Les faltes molt greus podran tenir com a
penalitat, alternativament, la resolució del contracte. Donarà lloc a la resolució del
contracte, amb la imputació dels danys i perjudicis corresponents a l’adjudicatari, quan:
- l’incompliment hagi estat determinant per a l’adjudicació del contracte
- l’incompliment generi perill per la seguretat i salut de les persones
- l’incompliment comporti una paralització total de l’obra per més de dues
setmanes per causes no justificades
Les penalitats previstes no hi ha cap que superi el 10% del preu del contracte i en
global no superen el 50% del preu del contracte.
Totes les condicions especials d’execució del contracte podran donar lloc a la
resolució del contracte.
Berga, datat i signat electrònicament.
L’arquitecte tècnic,
Josep Torner Grandia

El tècnic d’administració general
Marc Portell Peipoch

