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   ANNEX - MILLORES                                                                                         
 
Atenent a la redacció del projecte bàsic i executiu d’ARRANJAMENT DELS CARRERS 
ESCOLES I LLEIDA A ALCANÓ, es redacta el següent document adjunt definint una 
sèrie de millores al projecte, que estan desglossades per partides tal com es reflexa 
als amidaments i pressupost que incorpora  aquest annex i que serveix per definir 
una part de la valoració automàtica de les ofertes presentades. 
 
VALORACIÓ DE LES OFERTES PRESENTADES 
Es tindrà en compte en la licitació la valoració de la oferta econòmica, que es pot 
presentar proposant una baixa al pressupost de licitació i alhora la millora  
econòmica acceptant les millores que es descriuen en el següent punt. 
 
MILLORES A CONSIDERAR EN LES OFERTES PRESENTADES 
Tots els elements descrits a continuació poden esser oferts com a millora en la 
proposició de l’empresa de la mateixa marca descrita o bé les acceptades per la 
DF com a equivalent i similars. 
 
Les partides descrites s’entenen complertes i deixades en correcte funcionament, 
incloent totes les tasques auxiliars, transports, muntatges i gestió de residus i altres 
que puguin esser necessaris i no restin correctament descrits. 
 

1. Arranjament del creuament entre el carrer escoles i les pistes adjacents de 
sortida a la L-700 i d’accés al CAAC-Alcanó. 

a. Arrancada de paviment asfàltic, amb compressor en les zones de 
trobada del nou paviment amb el paviment existent de les pistes i 
rebaix de caixa de paviment i preparació de l’explanda i 
compatació de la mateixa per deixar la subbase preparada per 
abocar-hi solera de formigó armat com a paviment.  Inclou 
carrega, transport, gestió i disposició a abocador autoritzat. 
Aproximadament 300m2.                                        PEC valorat: 5.000€ 

b. Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària 
màxima del granulat 20 mm, de gruix 20cm, abocat des de camió, 
convenientment armada per al pas de vehicles agrícoles, per 
deixar el creuament totalment pavimentat. Aproximadament 
400m2.                                         PEC valorat: 22€/m2 x 400ml = 8.800€ 

c. Delimitació dels canvis de materials i acabats de superficie amb 
vorada recta i/o remuntable de formigó, col·locada sobre base de 
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a 
compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter. 
Màxim 160 metres lineals.           PEC valorat: 22€/ml x 160ml = 3.520€ 

Total PEC valorat millora 1: 21.300€ 
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2. Arranjament i neteja de la parcel·la emplaçada al final del carrer Escoles, a 
l’altre costat del camí amb referència cadastral 25010A503000140000UY (“la 
bassa”). 

a. Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb minicarregadora i 
càrrega mecànica sobre camió o contenidor. Inclou carrega, 
transport, gestió i disposició a abocador autoritzat.  PEC valorat: 
4.5€/m2 x màxim 3.250m2= màxim 14.625€ 

b. Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats, de 15cm 
de gruix , amb estesa i piconatge del material al 95% del PM, prèvia 
excavació per a rebaix en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb 
pala excavadora i càrrega directa sobre camió, inclou carrega, 
transport, gestió i disposició a abocador autoritzat i làmina 
separadora de geotextil. PEC valorat: 6€/m2 x màxim 2.000m2= 
màxim 12.000€ 

Total PEC valorat millora 2: màxim 26.625€ 
La puntuació serà per m2 ofertats de cada partidat fins arribar al màxim 
establert. 
 En el cas de la neteja i esbrossada s’ofertarà paquets de 130m2 amb un 
màxim de 25 paquets (3.250m2) i en el de la base de tot-ú en paquets de 
100m2 amb un màxim de 20 paquets (2.000m2),  

 
3. Tancament perimetral de la parcel·la emplaçada al final del carrer Escoles, a 

l’altre costat del camí amb referència cadastral 25010A503000140000UY (“la 
bassa”). 
Instal·lació de tanca de fusta d’1m d’alçada, model Guilleries de la casa 
Disseny Barraca o equivalent, amb pilars de diàmetre 10cm, de 150cm 
d’alçada per encastar 50cm amb dau de formigó en el terreny, separats 2m i 
dos travessers de fusta de diàmetre 8cm fusta de 2m de llargada entre pilars, 
tota la fusta de pi tractada a l’autoclau IV. Aproximadament 300 metres 
lineals.                                    PEC valorat: 25€/ml x màxim 300ml = màxim 7.500€. 
Total PEC valorat millora 3: 7.500€ 
 

 
PONDERACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA  
 
Oferta econòmica 
Baixa sobre el preu de licitació (proporcional)______________________________8 punts 
Millora 1 – Arranjament creuament – si s’ofereix ___________________________35 punts 
Millora 2 – Arranjament i neteja de la parcel·la 

Neteja i esbrossada (per cada 130m2 ofertats)________1 punt 
Màxim a oferir per neteja i esbrossada (3.250m2)_____________25 punts 
Base de tot ú (per cada 100m2 ofertat)_______________1 punt 
Màxim a oferir per base de tot-ú (2.000m2)__________________20 punts  

Millora 3 – Tancament perimetral de la parcel·la)_________________________12 punts 
TOTAL PUNTS OFERTA___________________________________________________100 PUNTS 




