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CONTEXT

ACORD MARC OBRES ESPAI PÚBLIC

• Increment Pressupost Municipal Inversions 2021 per revertir l’impacte negatiu de la Pandèmia COVID19.

• Llei Estabilitat Pressupostària exigeix maximitzar l’execució d’obres en l’any 2021

• El Pla d’Inversions de l’Ajuntament 2021-2023: preveu assignar a BIMSA un volum d’inversions a licitar i
executar en aquests propers 3 anys de prop de 625M€.

Nota de Premsa Ajuntament de Barcelona de 23 de desembre de 2020
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PER QUÈ UN ACORD MARC?

ACORD MARC OBRES ESPAI PÚBLIC

• Permet preseleccionar i homologar 40 empreses per a l’execució d’obres amb un procediment de
contractació basada posterior rotatiu àgil i ràpid.

• Permet guanyar temps i maximitzar l’execució a l’any 2021.

• Garanteix diversificació d’adjudicataris i una major capacitat d’actuació en simultani.

• Permetrà també maximitzar l’execució dels anys 2022 i 2023 i recuperar l’impasse que la pandèmia
COVID ha provocat l’any 2020.
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ACORD MARC OBRES ESPAI PÚBLIC

• Projectes d’execució de nous carrils bici o d’adaptació d’existents.

• Projectes de pavimentació de l’espai públic, tant calçades com voreres.

• Projecte de millora de la senyalització viària

• Projectes de millora i reforma d’instal·lacions d’enllumenat.

• Projectes d’execució i subministrament d’elements d’urbanitzacions anomenades tàctiques

• Projectes d’urbanització (pavimentació, enllumenat, enjardinament, senyalització viaria i/o l’adequació de
xarxes de serveis urbans estàndards, xarxes elèctriques i comunicacions, col·lectors de diàmetre inferior a
Ø1000, claveguerons i embornals)

• Projectes d’adequació d’espais verds i/o d’execució de noves infraestructures en parcs i places (adequació de
talussos i/o camins, instal·lacions de reg i noves plantacions)

• Projectes d’adequació o construcció de noves àrees d’esbarjo de gossos.

• Projectes de renovació de gespes d’equipaments esportius.

TIPOLOGIA D’OBRA EXPLÍCITAMENT INCLOSES:
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ACORD MARC OBRES ESPAI PÚBLIC

• Projectes fora de l’àmbit de l’espai públic urbà

• Projectes d’edificació

• Projectes d’obres marítimes

• Projectes quin objecte sigui l’execució de infraestructures bàsiques de ciutat com ara xarxa bàsica de
clavegueram, comunicacions, freàtic, etc. quina definició deriva d’un pla general de ciutat

• Projectes que incorporin una singularitat a nivell estructural, d’impermeabilització i/o de xarxes de serveis

• Projectes quin objecte principal siguin la instal·lació d’elements d’elevació i/o transport vertical

• Projectes de pressupost superior 1.800.000 euros VEC

TIPOLOGIA D’OBRA EXPLÍCITAMENT EXCLOSES:
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REQUISITS ADDICIONALS DELS PROJECTES A EXECUTAR

ACORD MARC OBRES ESPAI PÚBLIC

• Tots els projectes executables a través de l’Acord Marc hauran estat prèviament validats
tècnicament per BIMSA

• Mínim un import del 75% sobre el total associat del pressupost a partides del banc de preus de
referència BIMSA BANC DE PREUS INFRASTRUCTURES 2021 actualitzat per l’ITEC de l’any 2021
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ACORD MARC OBRES ESPAI PÚBLIC

• 2 lots: Obres de fins a 499.999€ (VEC)
Obres d’entre 500.000€ i 1.800.000€ (VEC)

• Durada: 15 mesos, prorrogables 15 més

• VEC: 160.800.000€ TOTAL Lot 1:       60.000.000€
Lot 2:     100.800.000€ 

• Criteris adjudicació:           Criteris subjectes Judici de Valor     40 punts / llindar mínim 20 punts
Criteris automàtics 60 punts

• Clàusules socials:                Per obres superiors a 8 mesos: 5% personal en risc d’exclusió social 
5% en CET’S i/o Empreses Inserció  

• Adjudicataris: Fins a 20 adjudicataris a cada lot. En total 40 adjudicataris

• Garantia Definitiva: Única al moment signatura AM Lot 1:       60.000€
Lot 2:     100.000€ 

• Pòlissa RC: Única al moment signatura AM Lot 1: 600.000€
Lot 2: 900.000€

*En tots 2 casos amb una RC Patronal no inferior a 600.000€

BASES ACORD MARC
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ACORD MARC OBRES ESPAI PÚBLIC

CONTRACTACIÓ BASADA

• Fins a 20 empreses ordenades per puntuació obtinguda per Lot.

• Adjudicació rotatoria en funció de la classificació o solvència tècnica necessària per executar el projecte

• L’empresa proposada tindrà 5 dies per analitzar el projecte i ratificar l’oferta. En cas de renúncia, perd el
torn. Es permetran 2 renúncies. A la tercera, serà motiu d’exclusió de l’acord marc.
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ACORD MARC OBRES ESPAI PÚBLIC

CALENDARI PREVIST

Sortida a licitació: Enviament DOUE 17 de febrer / Publicació Plataforma 22 de febrer

Signatura de contractes: Previst 30 de juny

Inici contractació basada: Principis Juliol 2020

Inici obres: Finals de juliol
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