Expedient núm.: 2377/2022
Memòria justificativa
Procediment: Contractació
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
1. Antecedents
El Berguedà, segons la Llei 2/1983 de 9 de març, és una comarca de muntanya, amb una
alçada mitjana de 851 metres, una superfície de 1.185,25 km2 repartida en 31 municipis i
121 nuclis disseminats. La comarca disposa d’una extensa xarxa de camins rurals sense
pavimentar i pavimentats. La gran extensió dels municipis i la poca població existent
mostren la poca capacitat dels Ajuntaments per fer front a les despeses de manteniment de
la xarxa de camins la qual resulta bàsica per la mobilitat de la població, sovint en nuclis
disseminats i aïllats; la custòdia del territori i la prevenció d’incendis; el manteniment i accés
als serveis bàsics públics i el manteniment de les activitats econòmiques.
El deteriorament de la xarxa de camins és accelerat per la poca capacitat econòmica i la
manca de personal d’aquests petits municipis, en molts casos a causa de la inexistència de
brigada d’obres, per mantenir l’extensa xarxa municipal així com per fer front a les nevades i
a les cada vegada més fortes inclemències climatològiques amb intensos aiguats que
provoquen despreniments de talussos i ferms.

En data 22 de juny de 2022, s’aprova la resolució provisional de concessió de subvencions
per a actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les
comarques de muntanya i a l’Aran, per a l’any 2022, en la qual s’atorga al Consell Comarcal
del Berguedà les actuacions del “Projecte de millora i manteniment de camins i projecte de
senyalització a la comarca del Berguedà 2022” per un import de 616.200,00 euros de
subvenció que corresponen a un pressupost total de despeses de 676.695,84 euros. La part
no coberta per la subvenció la cofinançaran els Ajuntaments d’acord amb convenis de
col·laboració.
Les actuacions a realitzar s’han prioritzat segons els següents criteris: comunicació principal
entre municipis; enllaç entre nucli urbà i masies aïllades o en reforma; reparació,
senyalització i tancament de vies de circulació per a diferents usos; vies de comunicació
d’emergència o de defensa contra incendis forestals; accés de vehicles de serveis i
emergències i implantació de passos canadencs en substitució dels portells de vailet
elèctric.
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El Consell Comarcal del Berguedà, d’acord amb les funcions d’assistència i cooperació
atribuïdes per la Llei municipal i de règim local de Catalunya i de la llei d’organització
comarcal de Catalunya, sol·licita un ajut del Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, en el marc de la RESOLUCIÓ VPD/1045/2022, d’11 d’abril, de
convocatòria de subvencions per a actuacions de millora i manteniment de camins de la
xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya i a l'Aran, per a l'any 2022 (ref. BDNS
620928).

A més, s’ha considerat necessari la implementació d’un projecte de senyalització comarcal
en la xarxa de camins locals per tal de regular turísticament l’accés al medi natural evitant la
massificació que espatlla tant els espais naturals com la xarxa de camins locals.
2. Objecte del contracte
2.1 Descripció de l'objecte del contracte
L’objecte del contracte és l’execució de les obres corresponents als projectes o memòries
valorades adjuntades a l’expedient:
1. Reforç del ferm del camí d’Avià a Graugés i Sant Pau de Casserres. Tram Avià Santa Maria (Avià)
2. Arranjament i millora del camí de Llinars al terme de Castellar del Riu (Castellar del
Riu)
3. Arranjament del camí que enllaça la BV-4031 amb l’Ermita de Sant Joan del
Cornudell al municipi de Castellar de N’Hug (Castellar de N’Hug)
4. Arranjament del camí vell de Fígols a Fumanya (Fígols)
5. Arranjament i millora del camí de la font de l’ermita (Gironella)
6. Actuació a la pista que, des del mirador de Gresolet, arriba al Coll de la Bena
(Gisclareny)
7. Arranjament del camí de Vilada a La Nou de titularitat municipal a La Nou de
Berguedà (La Nou de Berguedà)
8. Arranjament de la carretera de La Pobla de Lillet a Sant Jaume de Frontanyà (La
Pobla de Lillet)

10. Manteniment dels camins municipals d’accés al nucli de Fonollet (Puig-Reig)
11. Arranjament i millora del camí de Gironella a La Guàrdia (Sagàs i Olvan)
12. Actuació a la pista que, des del mirador de Gresolet, arriba al Coll de la Bena
(Saldes)
13. Arranjament de la carretera de La Pobla de Lillet a Sant Jaume de Frontanyà (Sant
Jaume de Frontanyà)
14. Arranjament del camí del Comellar (Vallcebre)
15. Condicionament i millora del camí de Cal Conill (Vilada)
16. Arranjament del camí de La Clusa (Vilada i Castell de l’Areny)
17. Pavimentació d’un tram d’accés a Sant Salvador de la Vedella (Cercs)
18. Senyalització dels accessos al medi natural (diversos camins de la comarca)

La naturalesa i necessitat a satisfer mitjançant la contractació del present contracte és la
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9. Camí de Puig-Reig a cal Pallot i camí del Castell al Riu Llobregat (Puig-Reig)

d’assistir i cooperar amb els municipis en la licitació i l’execució de les obres en el marc de
les actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques
de muntanya i a l’Aran, per a l’any 2022, d’acord amb les funcions atribuïdes per la Llei
municipal i de règim local de Catalunya i la llei d’organització comarcal de Catalunya.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d’obres, d'acord amb l'article
16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
traslladen 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.
2.2 Divisió en lots de l'objecte del contracte
L’objecte del contracte es divideix, a l’efecte de la seva execució, en els lots següents:
Descripció

1

Reforç del ferm del camí d’Avià a Graugés i Sant Pau de Casserres. Tram Avià Santa Maria (Avià)

2

Arranjament i millora del camí de Llinars al terme de Castellar del Riu (Castellar
del Riu)

3

Arranjament del camí que enllaça la BV-4031 amb l’Ermita de Sant Joan del
Cornudell al municipi de Castellar de N’Hug (Castellar de N’Hug)

4

Arranjament del camí vell de Fígols a Fumanya (Fígols)

5

Arranjament i millora del camí de la font de l’ermita (Gironella)

6

Actuació a la pista que, des del mirador de Gresolet, arriba al Coll de la Bena
(Gisclareny)

7

Arranjament del camí de Vilada a La Nou de titularitat municipal a La Nou de
Berguedà (La Nou de Berguedà)

8

Arranjament de la carretera de La Pobla de Lillet a Sant Jaume de Frontanyà (La
Pobla de Lillet)

9

Camí de Puig-Reig a cal Pallot i camí del Castell al Riu Llobregat (Puig-Reig)

10

Manteniment dels camins municipals d’accés al nucli de Fonollet (Puig-Reig)

11

Arranjament i millora del camí de Gironella a La Guàrdia (Sagàs i Olvan)

12

Actuació a la pista que, des del mirador de Gresolet, arriba al Coll de la Bena
(Saldes)

13

Arranjament de la carretera de La Pobla de Lillet a Sant Jaume de Frontanyà
(Sant Jaume de Frontanyà)

14

Arranjament del camí del Comellar (Vallcebre)

15

Condicionament i millora del camí de Cal Conill (Vilada)

16

Arranjament del camí de La Clusa (Vilada i Castell de l’Areny)

17

Pavimentació d’un tram d’accés a Sant Salvador de la Vedella (Cercs)

18

Senyalització dels accessos al medi natural (diversos camins de la comarca)

2.3 Codis d'identificació de les prestacions objecte del contracte
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Lot

L'objecte del contracte s'identifica amb el següent codi:
Codi CPV
45233160-8

Descripció
Camins i altres superfícies empedrades

3. Anàlisi tècnica
3.1. Consideracions tècniques i requeriments
Les consideracions tècniques específiques de cada lot s’especifiquen als corresponents
projectes o memòries valorades adjuntades a l’expedient 2377/2022 i publicades a l’anunci
de licitació.
3.2. Pressupost Base de Licitació
El Pressupost Base de Licitació dels lots en el temps de durada del contracte és de:
Pressupost Base de Licitació

1

39.963,96 euros (exclòs IVA) i 48.356,39 euros inclòs l’Impost sobre el Valor Afegit.

2

39.239,43 euros (exclòs IVA) i 47.479,71 euros inclòs l’Impost sobre el Valor Afegit.

3

16.528,93 euros (exclòs IVA) i 20.000,00 euros inclòs l’Impost sobre el Valor Afegit.

4

29.386,12 euros (exclòs IVA) i 35.557,21 euros inclòs l’Impost sobre el Valor Afegit.

5

28.352,64 euros (exclòs IVA) i 34.306,69 euros inclòs l’Impost sobre el Valor Afegit.

6

16.677,08 euros (exclòs IVA) i 20.179,27 euros inclòs l’Impost sobre el Valor Afegit.

7

22.710,50 euros (exclòs IVA) i 27.479,71 euros inclòs l’Impost sobre el Valor Afegit.

8

22.710,50 euros (exclòs IVA) i 27.479,71 euros inclòs l’Impost sobre el Valor Afegit.

9

24.314,64 euros (exclòs IVA) i 29.420,71 euros inclòs l’Impost sobre el Valor Afegit.

10

60.478,40 euros (exclòs IVA) i 73.178.86 euros inclòs l’Impost sobre el Valor Afegit.

11

38.842.98 euros (exclòs IVA) i 47.000,00 euros inclòs l’Impost sobre el Valor Afegit.

12

33.047,52 euros (exclòs IVA) i 39.987,50 euros inclòs l’Impost sobre el Valor Afegit.

13

22.710,50 euros (exclòs IVA) i 27.479,71 euros inclòs l’Impost sobre el Valor Afegit.

14

49.549,95 euros (exclòs IVA) i 59.955,44 euros inclòs l’Impost sobre el Valor Afegit.

15

18.179,10 euros (exclòs IVA) i 21.996,71 euros inclòs l’Impost sobre el Valor Afegit.

16

35.302,94 euros (exclòs IVA) i 42.716,56 euros inclòs l’Impost sobre el Valor Afegit.

17

26.718,69 euros (exclòs IVA) i 32.329,61 euros inclòs l’Impost sobre el Valor Afegit.

18

34.538,88 euros (exclòs IVA) i 41.792,05 euros inclòs l’Impost sobre el Valor Afegit.
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Lot

4. Anàlisi econòmica
L’adjudicació es formalitzarà únicament en el cas que sigui atorgada la subvenció
sol·licitada: Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les
comarques de muntanya i a l'Aran, per a l'any 2022 (ref. BDNS 620928) i en el cas que els
Ajuntaments signin el conveni de cofinançament.
4.1. Finançament
El Consell Comarcal del Berguedà, d’acord amb les funcions d’assistència i cooperació
atribuïdes per la Llei municipal i de règim local de Catalunya i de la llei d’organització
comarcal de Catalunya, sol·licita un ajut del Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, en el marc de la RESOLUCIÓ VPD/1045/2022, d’11 d’abril, de
convocatòria de subvencions per a actuacions de millora i manteniment de camins de la
xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya i a l'Aran, per a l'any 2022 (ref. BDNS
620928).
En data 22 de juny de 2022, s’aprova la resolució provisional de concessió de subvencions
per a actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les
comarques de muntanya i a l’Aran, per a l’any 2022, en la qual s’atorga al Consell Comarcal
del Berguedà per les actuacions del “Projecte de millora i manteniment de camins i projecte
de senyalització a la comarca del Berguedà 2022” un import de 616.200,00 euros de
subvenció, que corresponen a un pressupost total de despeses de 676.695,84 euros. La part
no coberta per la subvenció la cofinançaran els Ajuntaments d’acord amb convenis de
col·laboració.



616.200,00 euros de la subvenció per a actuacions de millora i manteniment de
camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya i a l'Aran, per a l'any
2022 (ref. BDNS 620928)



60.495,84 euros d’aportació dels Ajuntaments d’acord amb els convenis de
col·laboració.



Total: 676.695,84 euros.

4.2. Valor estimat del contracte
El valor estimat del contracte de tots els lots ascendeix a la quantia de 559.252,76 euros
(IVA exclòs). I el Pressupost base de Licitació en el temps de durada del contracte
ascendeix a una quantia de 559.252,76 euros (exclòs IVA) i de 676.695,84 euros inclòs
l’Impost sobre el Valor Afegit.
S'entén que el pressupost base de licitació s'adequa als preus del mercat sobre la base que
els redactors dels projectes o memòries valorades de cadascun dels lots han tingut en
consideració els criteris de mercat a l’hora d’establir els preus.
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L’estructura de finançament de les obres és la següent (els següents imports inclouen IVA):

4.3. Viabilitat, Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera
La despesa es pagarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 08/454/65000 del Pressupost
per a l’exercici del 2022.
Les obres no suposaran cap perjudici a l’estabilitat pressupostària ni a la sostenibilitat
financera del Consell Comarcal, ja que es financen íntegrament amb els diners de la
subvenció per a actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a
les comarques de muntanya i a l'Aran, per a l'any 2022 (ref. BDNS 620928) i el
cofinançament de la part restant per part dels Ajuntaments d’acord amb els convenis de
col·laboració.
5. Anàlisi del procediment
5.1. Procediment de selecció i adjudicació
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d'obres, d'acord amb l'article
13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
traslladen 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.
La forma d'adjudicació del contracte serà el procediment obert simplificat, en el qual tot
empresari interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels
termes del contracte amb els licitadors.

5.2. Criteris d’adjudicació
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s'atendrà, per a tots
els lots, a un únic criteri d’adjudicació que serà el preu.
A. Criteris quantificables automàticament, es puntuaran fins a un màxim de 10 punts.
1.- Proposta econòmica (10 punts)
Per a la valoració de l’oferta econòmica s’aplicarà la fórmula que aquí es fixa i la puntuació
de cada una de les propostes econòmiques d’entre les que resultin acceptables, es
realitzarà ordenant-les de major a menor, amb criteri de proporcionalitat aritmètica, usant la
següent expressió:
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L'adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant un únic criteri d'adjudicació que serà el
d'adjudicació de conformitat amb el que s'estableix en la clàusula onzena del Plec de
Clàusules Administratives Particulars.

P= 10x(OB/OL)
P: Puntuació obtinguda
OB: Oferta més baixa
OL: Oferta del licitador
Totes les ofertes presentades han d’excloure l’IVA.
5.3. Admissió de variants
No s’admeten variants
5.4 Ofertes anormalment baixes
El caràcter anormal de les ofertes s'apreciarà en funció dels següents paràmetres:
CRITERI
Preu

PARÀMETRE
Una empresa estarà en presumpta temeritat quan l’import de l’oferta
presentada sigui inferior en un 10% a la mitjana de les ofertes econòmiques
presentades pels licitadors.

5.5. Garantia definitiva
El licitador que hagués presentat la millor oferta haurà d'acreditar la constitució de la
garantia d'un 5% del preu final ofert de cada lot (de forma independent), exclòs l'Impost
sobre el Valor Afegit.
6. Termini d’execució i emplaçament

Lot

Termini d’execució

Emplaçament

1

2 setmanes

Avià

2

1 mes

Castellar del Riu

3

1 mes

Castellar de N’Hug

4

1 mes

Fígols

5

5 setmanes

Gironella

6

1 mes

Gisclareny

7

1 mes

La Nou de Berguedà

8

1 mes

La Pobla de Lillet

9

2 mesos

Puig-Reig

10

15 dies

Puig-Reig

11

2 setmanes

Sagàs i Olvan
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El termini d’execució i lloc d’execució de cadascun dels lots serà:

12

1 mes

Saldes

13

1 mes

Sant Jaume de Frontanyà

14

2 mesos

Vallcebre

15

3 setmanes

Vilada

16

2 setmanes

Vilada i Castell de l’Areny

17

2 setmanes

Cercs

18

3 setmanes

Diversos camins de la comarca

El termini d'execució del contracte serà, com a màxim, el 31 d’octubre del 2022; a data
d’avui, no es preveuen pròrrogues del Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya en l’execució de les actuacions més enllà d’aquesta data. L’inici del
termini d’execució del contracte començarà amb l’acta de comprovació del replanteig.
El contracte no podrà prorrogar-se.
7. Conclusions
El Consell Comarcal del Berguedà utilitza un contracte administratiu d’obres per procediment
obert per a l’execució de les obres de les actuacions del “Projecte de millora i manteniment
de camins i projecte de senyalització a la comarca del Berguedà 2022”, per un Pressupost
Base de Licitació de 676.695,84 euros (IVA inclòs), amb la finalitat d’assistir i cooperar amb
els municipis en la licitació i l’execució de les obres, d’acord amb les funcions atribuïdes per
la Llei municipal i de règim local de Catalunya i la llei d’organització comarcal de Catalunya.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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Les obres seran finançades en la seva totalitat amb els diners de la subvenció per a
actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de
muntanya i a l'Aran, per a l'any 2022 (ref. BDNS 620928) i amb l’aportació dels Ajuntaments
d’acord amb els convenis de col·laboració.

