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DOCUMENT DE CONDICIONS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI
DE
TRANSPORT
EXTRAORDINARI
DEL
COL·LEGI
PÚBLIC
D’EDUCACIÓ ESPECIAL SANT RAFAEL DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. ANY 2019.
1.- OBJECTE
Servei de transport per als alumnes del CPEE Sant Rafael per al trasllat i itineraris als llocs de
realització de les següents activitats:

a) Desplaçament a les instal·lacions esportives del Club Natació Tarraco de la ciutat de
Tarragona, un dia a la setmana per a la realització de l’activitat de piscina.
b) Desplaçament a les instal·lacions on es realitza l’activitat d’equinoteràpia i a les
instal·lacions on es realitzen les activitats relacionades amb l’horticultura, a El Catllar i a
Tamarit (Altafulla).
c) Desplaçaments a Tarragona, municipi i província i a llocs de Catalunya, per a les
excursions, de mig dia, tot un dia, i un o dos torns de colònies previstes a la Programació
General Anual de Centre per a l’any 2019.

2.- USUARIS

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent
adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=12654f45-a1e6-4dc4-a679-aeccf56c37b9

Els usuaris són l’alumnat escolaritzat al CPEE Sant Rafael de la Diputació a Tarragona i els
professionals que els acompanyen. L’alumnat presenta necessitats educatives especials
derivades de dèficits motrius, sensorials i intel·lectuals, que podran necessitar o no
ancoratges.
El nombre d’usuaris (professionals acompanyants i alumnat), serà aproximat en cada
desplaçament, i dependrà de l’activitat que es realitzi.
Per necessitats del servei, es podrà variar el nombre d’usuaris.

3.- TEMPORALITZACIÓ
La temporalització dels desplaçaments no es pot establir amb exactitud, perquè depèn del
calendari anual de festes que condiciona el calendari escolar, per tant, només es pot fer una
aproximació de les activitats periòdiques, que es podrà modificar:

a) Desplaçament a les instal·lacions esportives de la ciutat de Tarragona, Club Natació
Tarraco, un dia a la setmana per a la realització de l’activitat de piscina que normalment
es realitza en dijous lectiu. Per a l’any 2019, l’activitat començarà el 24 de gener i
finalitzarà el dia 23 de maig (ambdós inclosos). Recollida al centre a les 10,15 h del matí i
recollida a les instal·lacions esportives a les 12,15 h. del migdia
Col·legi Públic d’Educació Especial Sant Rafael
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b) Desplaçament a les instal·lacions on es realitza l’activitat d’equinoteràpia (El Catllar) i
d’horticultura (Altafulla), que normalment es fan els dimecres lectius. Per a l’any 2019
l’activitat començarà el 23 de gener i finalitzarà el dia 22 de maig (ambdós inclosos).
Recollida al centre a les 09,30 h i recollida a les instal·lacions de l’activitat d’equinoteràpia
a les 12 h i a les 12,15 h a la d’horticultura.
c) Desplaçaments per a les excursions, de mig dia, tot un dia, o colònies programades a la
Programació General Anual de Centre i que es podran realitzar durant tot el període lectiu
de l’any 2019. Els horaris s’acordaran quan se sol·liciti el servei. El nombre de viatges
que corresponen a aquest apartat i de destinacions i que es relacionen en la taula de
preus unitaris està fet sobre una previsió, però és orientatiu. La petició del servei es farà
aproximadament amb una previsió de 7 dies.

4.- CONDICIONS PARTICULARS
Es tracta d’un servei de transport discrecional de passatgers per carretera, en l’especialitat de
transport escolar d’educació especial.
El contractista haurà d’assumir les següents obligacions:
a) Les derivades de la normativa vigent en matèria de transport escolar i circulació de
vehicles destinats a aquesta funció.
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b) Acreditar que els professionals que realitzin el servei tinguin els carnets i/o autoritzacions
corresponents per al desenvolupament de la tasca que prestin, és a dir carnets de
conducció d’autocars obligatoris i necessaris per al transport escolar.
c) Acreditar que l’empresa té contractada una pòlissa d’assegurança del vehicles, amb
responsabilitat civil il·limitada per danys i perjudicis soferts per les persones
transportades i derivades de l’ús i circulació dels vehicles durant o com a conseqüència
del transport. Per aquest motiu a l’oferta econòmica hi haurà d’haver annexa la relació de
vehicles, identificació i pòlissa corresponent.
d) Tenir donats d’alta a la Seguretat Social als professionals que realitzin el servei dins les
modalitats permeses per la Llei.
e) La revisió i autorització de circulació dels vehicles com a transport escolar, acompanyant
també la corresponent documentació i identificació dels vehicles, amb llistat de les
matrícules dels mateixos.
f)

Certificar que els vehicles per a la realització dels serveis estiguin adequats al transport
d’alumnes amb disminucions físiques i psíquiques especials, concretament hauran de
comptar amb cinturons de seguretat, per seient i/o ancoratges per a cadiretes o cadires
de rodes i PMR (plataforma mobilitat reduïda).

g) La puntualitat en el servei del transport respectant l’horari pactat.
h) Atendre les possibles variacions d’horari, nombre d’alumnat, professionals acompanyants
i parades.
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i)

Mantenir els vehicles en perfecte estat de desinfecció i desinsectació, amb una realització
mínima d’un cop cada mes o a requeriment de la direcció o de l’administració del CPEE
Sant Rafael en casos especials.

j)

La presentació impecable dels vehicles en el seu aspecte de conservació tant interior
com exterior, i atendre en tot cas, les indicacions de la direcció del col·legi.

k) Atendre les peticions de serveis extraordinaris de viatges o excursions de l’alumnat i
professionals del centre al mateix cost que el dels diferents trajectes pressupostats per a
aquest contracte.
l)

Als efectes del transport i incidències del mateix, el contractista accepta expressament
les indicacions de la direcció o de l’administració del centre en relació amb aspectes de
seguretat o comoditat de l’alumnat.

5.- PRESSUPOST DE LICITACIÓ
El pressupost màxim orientatiu és de 12.353 € per a l’any 2019 (IVA exclòs)
12.353 € any 2019
1.235,30 € IVA (10%)
13.588,30 € Total

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent
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Aquest, es regeix pels preus unitaris següents:
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Itineraris

1. Itinerari Piscina- Minibús
CPEE Sant Rafael- instal·lacions esportives
activitat natació de Tarragona ciutat (Club
natació Tarraco). (Anada i tornada). Minibús per
a 20 persones aproximadament. Des del 24 de
gener al 23 de maig de 2019.
2. Itinerari Equinoteràpia i activitats
d’horticultura al Catllar i Tamarit- Minibús
CPEE Sant Rafael- El Catllar- equinoteràpia- i
Tamarit. (Anada i tornada). Minibús per a 22
persones amb seient normal i possibles
ancoratges, aproximadament. Des del 23 de
gener al 22 de maig de 2019.
3. Itinerari de dos torns de colònies
CPEE Sant Rafael- Espluga de Francolí.
Colònies petits. Anar i tornar dos dies. 350 €
per dia: 700 €. 40 persones, aproximadament.
Possibilitat ancoratges.
CPEE Sant Rafael- Puig-Reig (Barcelona),
Colònies grans. Anada i tornada dos dies. 550 €
per dia: 1.100 €. 50 persones, aproximadament.
Parades per esmorzar i/o dinar.
4. Itinerari Tarragona ciutat o municipi
Trajectes a Tarragona ciutat o municipi per
assistència a activitats pedagògiques en
vehicles amb ancoratges i PRM (D’1 a 6
ancoratges aproximadament per vehicle). Anar i
tornar. Autobús de mida per a 50/60 places
aproximadament, tenint en compte que amb
ancoratges es perden seients.
5. Itinerari Tarragona ciutat o municipi
Trajectes a Tarragona ciutat o municipi per
assistència a activitats pedagògiques, en
vehicles sense ancoratges. (Anar i tornar) Bus
normal aproximadament 50/60 places
6. Itinerari Tarragona ciutat o municipi
(minibús)
Trajectes a Tarragona ciutat o municipi per
assistència a activitats pedagògiques en
vehicles amb ancoratges i PRM. Anar i tornar.
Minibús.
7. Itinerari Tarragona ciutat o municipi
(minibús)
Trajectes a Tarragona ciutat o municipi per
assistència a activitats pedagògiques en
minibús. Anar i tornar.
8. Itinerari Tarragona/Catalunya, radi fins a
50 km
Trajectes a diferents localitats de Tarragona
província/Catalunya per assistència a activitats
pedagògiques, en vehicles amb ancoratges i
PRM (D’1 a 6 ancoratges aproximadament per
vehicle). Anar i tornar. Autobús de mida per a
50/60 places aproximadament, tenint en compte
que amb ancoratges es perden seients.
Possible destinació prevista: Port Aventura
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Preu /dia
(IVA no inclòs)

Nombre
aproximat de
desplaçaments

Import

85 €

17

1.445 €

128 €

16

2048 €

700
Espluga
(dos dies anar i
tornar)
1100 Puig Reig
(dos dies anar i
tornar)

2 dies anar i
tornar per 2
torns.

1.800 €

195 €

9

1.755 €

144 €

4

576 €

174

1

174 €

128

2

256 €

246 €

3

738€
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Itineraris

9. Itinerari Tarragona/Catalunya, radi fins a
50 km.
Trajectes a diferents localitats de Tarragona
província/Catalunya per assistència a activitats
pedagògiques, en vehicles sense ancoratges.
Bus normal aproximadament 50/60 places.
Possible destinació prevista: Reus i Port
Aventura.
10. Itinerari Tarragona /Catalunya, radi fins a
50 km.- Minibús
Trajectes anar i tornar o amb diferents parades
en un dia, a localitats de Tarragona
província/Catalunya per assistència a activitats
pedagògiques, en vehicles sense ancoratges.
Minibús aproximadament 25 persones.
Possibles
destinacions
previstes:
Cambrils/Santa Oliva
11. Itinerari Tarragona/Catalunya, radi fins a
100 km.
Trajectes anar i tornar o amb diferents parades
en un dia, a localitats de Tarragona província/
Catalunya
per
assistència
a
activitats
pedagògiques, en vehicles sense ancoratges.
Bus normal, aproximadament 50/60 places.
Possibles destinacions previstes: Lleida:
Centre de fauna Vallcalent
12. Itinerari Tarragona/Catalunya- radi fins a
100 km- Minibús
Trajectes anar i tornar o amb diferents parades
en un dia, a localitats de Tarragona
província/Catalunya per assistència a activitats
pedagògiques, en vehicles sense ancoratges.
Minibús, aproximadament 25 persones.
Possibles
destinacions
previstes:
Barcelona, Vilafranca, Pinell de Brai

Preu /dia
(IVA no inclòs)

Nombre
aproximat de
desplaçaments

226 €

4

904

308 €

2

616 €

441 €

1

441 €

400 €

4

1.600 €

TOTAL SENSE IVA
TOTAL IVA (10%)
TOTAL IVA INCLÒS

Import

12.353,00 €
1.235,30 €
13.588,30 €

El servei s’adjudicarà a l’empresa que oferti el preu total més avantatjós econòmicament, sumats
tots els imports unitaris, és a dir, la suma que resulti de multiplicar el cost de cada itinerari pel
nombre de viatges.
La documentació especificada en el punt 4c), que es demana juntament amb l’oferta econòmica,
no es valorarà, sinó que es tindrà en compte com a requisit tècnic.
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7 .FINANÇAMENT DEL CONTRACTE
El cost d’aquest contracte anirà a càrrec de la partida de transport del Col·legi Públic Sant Rafael
2021.326.22300

8.-DURADA DEL CONTRACTE
La durada d’aquest contracte s’estableix per a l’any 2019

9.- PAGAMENT
El contractista té dret a cobrar pels serveis objecte d’aquest contracte prestats efectivament, a
mesos vençuts i de conformitat amb els terminis de pagaments establerts per la Diputació de
Tarragona.
Es facturarà de manera independent cadascun dels conceptes i en funció dels dies de servei per
mes.

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent
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Les factures hauran d’indicar necessàriament les següents dades:
•

Ens amb competències en comptabilitat pública i contractació : DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA

•

Unitat responsable de la contractació: CPEE Sant Rafael

•

Núm. expedient contractació: 8004330008-2018-0012714

Les factures hauran de ser emeses electrònicament en format Facturae mitjançant el punt general
d'entrada de factures electròniques de la seu electrònica de la Diputació en l'adreça
https://seuelectronica.dipta.cat/ o mitjançant el servei e.Fact del Consorci d’Administració Oberta de
Catalunya (CAOC).
CODIS DIR 3 CPEE SANT RAFAEL
OFICINA COMPTABLE: L02000043
ÒRGAN GESTOR: L02000043
UNITAT TRAMITADORA: GE0001045
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