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En la licitació de les Obres de millora de l’edifici Multiserveis I (coberta, xarxes d’aigua i baixa 
tensió) de Mercabarna (Barcelona) s’han presentat un total de 7 empreses: 
 

- REHAC, S.A. 
- VOPI 4 S.A. 
- VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. 
- ELECNOR, S.A. 
- EUROCATALANA OBRES I SERVEIS S.L. 
- CONSTRUCCIONS, ÀRIDS I FORMIGONS, S.A. (VISCOLA) 
- OPROLER OBRAS Y PROYECTOS S.L.U. 

 
D’aquestes 7 empreses, totes han aportat tota la documentació requerida. 
 
Es passa a continuació a fer la valoració tècnica, els criteris de la mateixa estan recollits en 

l’annex corresponent del Plec Administratiu. 

 
L’oferta econòmica de cadascuna de les empreses queda resumida a la següent taula: 
 

 
RESUM 

REHAC, S.A. 383.307,54 € 

VOPI 4 S.A. 404.202,75 € 
VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. 375.312,36 € 
ELECNOR, S.A. 444.428,47 € 
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS S.L. 379.255,20 € 
CONSTRUCCIONS, ÀRIDS I FORMIGONS, S.A. (VISCOLA) 342.343,63 € 
OPROLER OBRAS Y PROYECTOS S.L.U. 381.970,67 € 

 
 
El pressupost màxim de licitació és de 446.800,42 €, (IVA exclòs), i les set ofertes presentades 

acompleixen aquest criteri. 

 
Els criteris d’adjudicació i negociació estan recollits en l’annex corresponent del Plec 

Administratiu. 
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SOBRE 2 

a) MILLORES EN L’EXECUCIÓ 

Fins a 6 punts 

Es valoren les millores sense càrrec directament relacionades amb l’execució dels treballs i amb 

la finalitat d’augmentar la qualitat dels treballs, la durabilitat dels materials i la reducció en 

l’afectació a l’activitat del mercat. 

 REHAC, S.A. - Valoració 5 punts 
- Proposa un paquet genèric de mesures i millores concretes per disminuir els 

nivells sonors, els controls d’accés a l’obra i la seva informació i senyalització. 
- Proposa l’adequació del paviment de llamborda a la intersecció del carrer de 

servei i el Transversal 8. 
- Inclou a l’oferta els reforços de les cinc pilastres d’obra vista de la façana posterior 

de l’edifici així com la millora de la impermeabilització del nou canaló de desaigüe. 
- Proposa el sanejat de la estructura amb mitjans manuals i un accés amb protecció 

per la coberta a les encavallades i cels rasos sense haver d desmuntar el fals 
sostre. 

 VOPI 4 S.A. - Valoració 2 punts 
- Proposa un paquet genèric de millores per minimitzar molèsties a vehicles i 

vianants. 
- Proposa un paquet genèric de millores per minimitzar molèsties als usuaris del 

Multiserveis I, i millores en quant a seguretat i salut i processos de formació pel 
personal. 

 VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. - Valoració 6 punts 
- Proposa un paquet genèric de mesures i millores concretes per disminuir els 

nivells sonors, de pols i la qualitat dels acabats durant el procés. 
- Proposa canvia la xapa grecada galvanitzada per una prelacada amb recobriment i 

redissenyar els punts de trobada de la canal amb els paraments verticals 
augmentant els encavalcaments i els remats afegint un goteró. 

- Proposa millores al paviment continu de formigó per tal d’augmentar la seva 
durabilitat. 

- Protecció de l’arbrat i poda del mateix, protegint les arrels 
- Inclou al projecte col·locar rigoles de color negre als encreuaments de serveis 

afectats per identificar-los de cara a futur. 

 ELECNOR, S.A. - Valoració 1 punts 
- Proposa un paquet concret de mesures per tal de minimitzar molèsties durant 

l’execució de l’obra, presentant un programa de gestió d’àmbits d’actuació, 
subdividint-lo en 4 àmbits. 

 EUROCATALANA OBRES I SERVEIS S.L. - Valoració 5 punts 
- Inclou un estudi de la implantació en obra de tots els elements necessaris i es 

proposen diferents millores en l’accés a les naus per realitzar els reforços 
estructurals. 

- Proposa millores en coordinació amb companyies, propietat i actuació fora 
d’horaris. 
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- Es proposa estudiar la substitució de la partida del material d’acabat en 
policarbonat. 

- Inclou canviar la xapa grecada galvanitzada de la coberta per una prelacada degut 
a l’ambient marí de la zona per tal de millorar-la. 

 CONSTRUCCIONS, ÀRIDS I FORMIGONS, S.A. (VISCOLA) - Valoració 6 punts 
- Proposa un paquet concret de mesures i millores per la implantació en obra de 

tots els elements necessaris i mesures genèriques per tal de minimitzar molèsties 
durant l’execució de l’obra. 

- Es presenta un paquet concret de millores en qualitat i durabilitat dels materials 
valorat en 21.404,14€, que inclou el següent: 

· Instal·lació d’un extintor a la centralització de comptadors, fusibles a 
les CGP i derivacions de xarxa de terra d’estructura i safates. 

· Substitució de la canonada d’acer de la xarxa contra incendis per una 
canonada d’acer inoxidable ASTM. 

· Tractaments a la façana d’obra vista: substitució de maons trencats i 
impermeabilització hidrofugant a tota la façana. 

 OPROLER OBRAS Y PROYECTOS S.L.U. - Valoració 5 punts 
- Proposa un paquet de mesures i millores per minimitzar molèsties, neteja, 

coordinació, horaris i subministrament. 
- Inclou canviar la xapa grecada galvanitzada de la coberta per una prelacada degut 

a l’ambient marí de la zona per tal de millorar-la. 
- Proposa una millora en la col·locació dels perfils metàl·lics.  
- Millora el termini de la garantia de les obres en un any, fins a tres. 

 
 

b) PROGRAMA DE TREBALL I PROCÉS D’EXECUCIÓ 

Fins a 5 punts 

Es valora el programa de treball i la descripció detallada del procés d’execució. 

 REHAC, S.A. - Valoració 5 punts 
- Es proposa i justifica un termini d’execució de quatre mesos, el termini requerit al 

plec tècnic, amb un programa de treball estructurat en les les zones i accions a 
executar. 

- Adjunta la planificació de l’obra amb la descripció del camí crític. 
- Inclou un programa i descripció del procés d’execució molt detallat, incloent les 

actuacions prèvies i les fases d’execució, adjuntant organigrama d’obra i els equips 
humans, mitjans i materials. 

 VOPI 4 S.A. - Valoració 4 punts 
- Es proposa i justifica un termini d’execució de quatre mesos, el termini requerit al 

plec tècnic. 
- Adjunta la planificació de l’obra i camí crític. 
- Inclou una descripció detallada del procés d’execució, incloent les fases 

d’execució. 

 VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. - Valoració 5 punts 
- Es proposa i justifica un termini d’execució de tres mesos, reduint en un mes el 

termini requerit al plec de prescripcions tècniques. 
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- Adjunta la planificació de l’obra i camí crític. 
- Es proposa un pla de treball detallat, amb estratègia d’implantació d’obra,  

actuacions prèvies i descripció de mitjans i aplecs d’obra. Descripció de la 
mobilitat interna i accessos. 

- Es proposa un procés d’execució detallat en àrees d’execució, temps i criteris, 
complint els requisits del projecte, incloent àmbits i zones d’execució. 

- Inclou el pla de treball amb relació d’unitats d’obra i rendiments, presentant la 
justificació dels mateixos. 

 ELECNOR, S.A. - Valoració 4 punts 
- Es proposa i justifica un termini d’execució de tres mesos, reduint en un mes el 

termini requerit al plec de prescripcions tècniques. 
- Adjunta la planificació de l’obra i camí crític. 
- Es proposa un pla de treball detallat en les diferents àrees d’execució, incloent 

àmbits i zones d’execució.  

 EUROCATALANA OBRES I SERVEIS S.L. - Valoració 4 punts 
- Es proposa i justifica un termini d’execució de quatre mesos, el termini requerit al 

plec tècnic, amb un programa de treball estructurat en les accions a executar. 
- Adjunta la planificació de l’obra i camí crític. 

 CONSTRUCCIONS, ÀRIDS I FORMIGONS, S.A. (VISCOLA) - Valoració 5 punts 
- Es proposa i justifica un termini d’execució de tres mesos i mig, reduint en mig 

mes el termini requerit al plec tècnic. 
- Adjunta la planificació de l’obra i una descripció detallada del camí crític. 
- Incorpora una taula justificativa dels rendiments i durades del treball amb la 

relació d’unitats d’obra. 
- Adjunta una descripció detallada del procés d’execució en àrees d’execució, temps 

i criteris, complint els requisits del projecte, incloent àmbits i zones d’execució. 
- Es proposa un pla de treball amb descripció de l’equip tècnic i aplecs d’obra. 

 OPROLER OBRAS Y PROYECTOS S.L.U. - Valoració 3 punts 
- Es proposa i justifica un termini d’execució de tres mesos i mig, reduint en mig 

mes el termini requerit al plec tècnic, amb un programa de treball estructurat en 
les accions a executar. 

- Adjunta la planificació de l’obra i camí crític. 
- Presenta descripció de l’equip tècnic i l’estratègia organitzativa de l’obra. 

 
 

c) PROPOSTA DE SEGURETAT I SALUT LABORAL 

Fins a 3 punts 

Es valora la proposta de seguretat i salut específica per aquesta obra. 

 REHAC, S.A. - Valoració 1 punt 
- Proposta de seguretat i salut detallada i genèrica que no aporta especificacions ni 

millores respecte de l’obra. 
- Proposta d’implantació general de l’obra. 

 VOPI 4 S.A. - Valoració 0 punts 
- Proposta de seguretat i salut detallada i genèrica que no aporta especificacions ni 

millores respecte de l’obra. 
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 VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. - Valoració 3 punts 
- Proposta de seguretat i salut detallada. 
- Aporta un anàlisi de riscos i mesures preventives així com un procediment de 

treball específic per aquesta obra. 

 ELECNOR, S.A. - Valoració 0 punts 
- Proposta de seguretat i salut detallada i genèrica que no aporta especificacions ni 

millores respecte de l’obra. 

 EUROCATALANA OBRES I SERVEIS S.L. - Valoració 2 punts 
- Proposta de seguretat i salut genèrica amb aportacions de millora sobre l’Estudi 

de Seguretat i Salut del projecte, tot i que no els desenvolupa. 

 CONSTRUCCIONS, ÀRIDS I FORMIGONS, S.A. (VISCOLA) - Valoració 2 punts 
- Proposta de seguretat i salut detallada. 
- Aportacions de millora sobre l’Estudi de Seguretat i Salut del projecte, tot i que no 

es desenvolupen. 
- Anàlisi de situacions d’emergència i mesures a adoptar específiques per l’obra. 

 OPROLER OBRAS Y PROYECTOS S.L.U. - Valoració 1 punt 
- Proposta de seguretat i salut detallada i genèrica que no aporta especificacions ni 

millores respecte de l’obra. 
- Proposta d’implantació general de l’obra. 

 
d) SENSIBILITAT MEDIAMBIENTAL 

Fins a 2 punts 

Es valora la proposta mediambiental específica per aquesta obra i l’aplicació de criteris 

sostenibles en la gestió de les obres. 

La majoria de les empreses presenten certificacions i fan propostes amb un plantejament 

similar (amb especificacions) del pla de gestió ambiental: 

Les següents propostes es valoren com a suficients: (Valoració 0 punts) 
- REHAC, S.A. 
- VOPI 4 S.A. 
- ELECNOR, S.A. 
- OPROLER OBRAS Y PROYECTOS S.L.U. 

Les següents propostes es valoren com a complertes: (Valoració 1 punt) 
- EUROCATALANA OBRES I SERVEIS S.L. 
- CONSTRUCCIONS, ÀRIDS I FORMIGONS, S.A. (VISCOLA) 

Les següents propostes es valoren com a molt complertes: (Valoració 2 punts) 
- VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. 
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SOBRE 3 

e) OFERTA ECONÒMICA 

Puntuació màxima 75 punts. Per la valoració del preu s’aplicarà la següent fórmula: 

P = (Omin /Oi) x 75 
 

On: 
P = Puntuació ( 0 ≤ P ≤ 75) 
Oi = Oferta econòmica del licitador 
Omin = Oferta econòmica mínima presentada 
 

Les ofertes que estiguin per sota un 15% de la mitjana, podran ser considerades temeràries o 

desproporcionades. 

Per poder establir si hi ha alguna oferta temerària o desproporcionada, realitzem la següent 

taula: 

 
RESUM 

 
Preu licitació % baixa 

REHAC, S.A. 383.307,54 € -1,02 % 

VOPI 4 S.A. 404.202,75 € 4,38 % 

VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. 375.312,36 € -3,09 % 

ELECNOR, S.A. 444.428,47 € 14,76 % 

EUROCATALANA OBRES I SERVEIS S.L. 379.255,20 € -2,07 % 

CONSTRUCCIONS, ÀRIDS I FORMIGONS, S.A. (VISCOLA) 342.343,63 € -11,60 % 

OPROLER OBRAS Y PROYECTOS S.L.U. 381.970,67 € -1,37 % 

   MITJANA 387.260,09 € 
  

Per tant, i d’acord als criteris de valoració, no hi ha cap oferta que es pugi considerar com a 

temerària. 

Per portar a terme la valoració econòmica s’elabora la següent taula aplicant la fórmula ja 

explicada, per tant, la puntuació per l’oferta econòmica resta de la següent manera: 

 

 
OFERTES PUNTS (a) 

REHAC, S.A. 383.307,54 € 66,98 

VOPI 4 S.A. 404.202,75 € 63,52 

VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. 375.312,36 € 68,41 

ELECNOR, S.A. 444.428,47 € 57,77 

EUROCATALANA OBRES I SERVEIS S.L. 379.255,20 € 67,70 

CONSTRUCCIONS, ÀRIDS I FORMIGONS, S.A. (VISCOLA) 342.343,63 € 75,00 

OPROLER OBRAS Y PROYECTOS S.L.U. 381.970,67 € 67,22 
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f) RESUM PUNTUACIÓ 

 
S’adjunta a continuació quadre resum de les puntuacions obtingudes per cadascuna de les 
ofertes. 

 
 

 

PUNTS 
(a) 

PUNTS 
(b) 

PUNTS 
(c) 

PUNTS 
(d) 

PUNTS 
(e) 

PUNTS 
TOTALS 

REHAC, S.A. 5 5 1 0 66,98 77,98 

VOPI 4 S.A. 2 4 0 0 63,52 69,52 

VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. 6 5 3 2 68,41 84,41 

ELECNOR, S.A. 1 4 0 0 57,77 62,77 

EUROCATALANA OBRES I SERVEIS S.L. 5 4 2 1 67,70 79,70 

CONSTRUCCIONS, ÀRIDS I FORMIGONS, 
S.A. (VISCOLA) 

6 5 2 1 75,00 89,00 

OPROLER OBRAS Y PROYECTOS S.L.U. 5 3 1 0 67,22 76,22 

 
 

Els imports corresponents a les dues millors ofertes equivalen a una reducció del 23,38% i 
16,00% respectivament, respecte del pressupost màxim de licitació. 
 
Tenint en compte que en la fase de negociació es poden millorar les ofertes per obtenir una 
puntuació màxima de 9 punts addicionals, únicament es poden proposar a  les dues empreses 
amb major puntuació total: CONSTRUCCIONS, ÀRIDS I FORMIGONS, S.A. (VISCOLA) i VIAS Y 
CONSTRUCCIONES S.A., amb 89 i 84.71 punts respectivament, perquè accedeixin a la fase de 
negociat (Sobre 4: Criteris de Negociació, de l’Annex 5 del Plec Administratiu) de les Obres de 
millora de l’edifici Multiserveis I (coberta, xarxes d’aigua i baixa tensió) de Mercabarna 
(Barcelona). 
 
 
Per tant, les dues empreses que accedeixen a la fase de negociat són: 
CONSTRUCCIONS, ÀRIDS I FORMIGONS, S.A. (VISCOLA) i VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.  
 
 
 
 

 
 
Teresa Ricol Carreras 
Cap de desenvolupament d’infraestructures 
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