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1) Antecedents
L’article 116.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per
la qual es transposen 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 (LCSP),
disposa:
La subscripció de contractes per part de les administracions públiques requereix la
tramitació prèvia de l’expedient corresponent, que ha d’iniciar l’òrgan de contractació
motivant la necessitat del contracte en els termes que preveu l’article 28 d’aquesta Llei
i que s’ha de publicar en el perfil de contractant.
L’objecte de la contractació és poder donar el suport que necessiten els ajuntaments
en matèria d’avaluació del soroll d’activitats i veïnatge d’acord amb la normativa
catalana, atesa la manca de recursos propis suficients per poder atendre la demanada
existent. Per aquest motiu es precisa la contractació d’una empresa externa que aporti
mitjans tècnics i materials que requereixen aquestes tasques.
2) Divisió en lots de l’objecte del contracte
No es considera adient la divisió del contracte en lots, perquè l’objecte del contracte és
homogeni i suposaria una dificultat addicional la coordinació de les tasques
d’assignació i d’avaluació dels treballs amb diferents empreses.
3) Manca de mitjans
D’acord amb les previsions de l’article 116.4 f) de la LCSP, els mitjans de què es
disposa no tenen la qualificació ni els recursos necessaris per fer el servei objecte de
contractació, motiu pel qual és necessari contractar una empresa per a dur-los a
terme.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 03424568db7837b0b51c Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 1

Àrea de Medi Ambient
Oficina Tècnica d’Avaluació i Gestió
Ambiental
Urgell, 187. Edifici Laboratoris
08036 Barcelona
www.diba.cat

Expedient núm.: 2018/20939

4) Procediment
En compliment del que estableixen els arts. 156 i 22.1.b) de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic (LCSP), el procediment seleccionat ha estat
un procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada, atès que el valor estimat
del contracte és inferior a 221.000,00 euros i perquè és el procediment que permet
presentar oferta a qualsevol licitador interessat, sempre i quan compleixi amb els
requisits de solvència exigits en els plecs.

5) Criteris d’adjudicació
En compliment del que estableixen els articles 116.4 i 145.3 de la LCSP, s’ha escollit
una pluralitat de criteris d’adjudicació amb l’objecte que els licitadors puguin millorar
les prestacions a realitzar objecte del contracte, d’acord amb el detall següent:

Descripció del criteri
Oferta econòmica (1)
Temps de resposta (2)
Proposta organitzativa (3)
Vehicle emprat (4)

Finalitat
Ponderació
Obtenció
de
millors
50%
condicions econòmiques
Obtenció d’un servei
30%
més àgil
Obtenció d’un servei
15%
més flexible
Obtenció d’un servei
5%
més sostenible

Tipus criteri
Automàtic
Automàtic
Automàtic
Automàtic

(1) Oferta econòmica: màxim 50 punts.
La puntuació s’ha d’assignar en funció de les baixes que comporten les ofertes
vàlidament presentades respecte al tipus de licitació, i pot suposar que no
s’assigni la màxima puntuació a cap oferta.
S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al preu unitari tipus de licitació, IVA
exclòs. S’assignarà la màxima puntuació a l’oferta que es trobi en algun dels
supòsits següents:
• Quan concorri només un licitador, l’oferta presentada.
• Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en 20 unitats percentuals a
l’oferta més elevada.
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• Quan concorrin tres licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals a
la mitjana aritmètica de totes les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà
per al còmput d’aquesta mitjana l’oferta de quantia més elevada quan sigui
superior en més de 10 unitats percentuals a aquesta mitjana.
• Quan concorrin quatre o més licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats
percentuals a la mitjana aritmètica de totes les ofertes. No obstant, si hi ha
ofertes que siguin superiors a aquesta mitjana en més de 10 unitats
percentuals, es calcularà una nova mitjana només amb les ofertes que no es
trobin en aquest supòsit. En tot cas, si el nombre de les ofertes que resten és
inferior a tres, la nova mitjana es calcularà sobre les tres ofertes de menor
quantia.
En cas que es presenti una oferta més baixa que la calculada en qualsevol
dels supòsits anteriors, se li assignarà la màxima puntuació. Si existeix més
d’una oferta en la mateixa situació, s’assignarà la màxima puntuació a la més
baixa de totes.
A efectes del càlcul de la màxima puntuació, en cas que es presentin
individualment a la licitació empreses que pertanyin al mateix grup, en els
termes establerts en l’article 42.1 del Codi de comerç, per als càlculs es tindrà
en compte, únicament, l’oferta més baixa.
La resta d’ofertes es puntuaran en funció de les baixes de manera
proporcional.
(2) Compromís de lliurar els estudis a partir de la data de l’encàrrec:
en un termini màxim de 2 setmanes: 30 punts
en un termini màxim de 3 setmanes: 20 punts
en un termini màxim de 4 setmanes: 10 punts
(3) Personal adscrit al contracte: Amb un màxim de 15 punts, distribuïts de la
següent manera:
-

-

3 punts per disposar d’un administratiu, pel fet que disposar de personal
administratiu facilita la comunicació entre la Diputació de Barcelona i el
contractista, així com entre aquest, l’ajuntament i les persones residents en
el habitatges on es faran les mesures, de manera que és més àgil
concertar cita per mesurar.
Fins a 12 punts per disposar de més d’un tècnic adscrit al contracte (propi
o col·laborador extern):
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•
•

6 punts per disposar de 2 tècnics adscrits al contracte (un
obligatori inclòs)
12 punts per disposar de 3 tècnics adscrits al contracte (un
obligatori inclòs)

El contractista haurà de disposar com a mínim d’un tècnic propi adscrit al
contracte. Els tècnics seran els que hauran de realitzar les mesures,
redactar els informes i signar-los, per això es considera imprescindible que
el contractista disposi com a mínim d’un. Disposar de més d’un tècnic
adscrit al contracte permet atendre més sol·licituds en un mateix període
de temps, i en cas d’acumulació reduir el temps que transcorre entre la
sol·licitud i el lliurament de l’informe.
Els tècnics o col·laboradors han de reunir els mateixos requisits exigits en la
solvència pel tècnic propi obligatori adscrit al contracte.
(4) Vehicle utilitzat en els desplaçaments: Amb un màxim de 5 punts:
- Per emprar en els desplaçaments un vehicle elèctric: 5 punts.
- Per emprar en els desplaçaments vehicles híbrids, de gas o gasolina Euro
5 o 6: 3 punts.
En aquest apartat s’integren criteris de sostenibilitat ambiental, per això es
puntuen més els vehicles menys contaminants. Euro 5 i Euro 6 fa referència a
l’homologació de vehicles a motor, pel que fa a les emissions procedents de
turismes i vehicles comercials lleugers, tal com s’estableix al Reglament CE
715/2007 i posteriors actualitzacions.
6) Dades econòmiques del contracte
El preu màxim de licitació de la contractació, formulat en termes de preus unitaris per
cada estudi d’avaluació del soroll d’activitats i veïnatge, és de 650,00 €, IVA exclòs.
CONCEPTE

Estimació (IVA
exclòs)
(0,20

TOTAL
(IVA exclòs)

21% IVA

TOTAL
(IVA inclòs)

40 EUR

8,40 EUR

48,40 EUR

Desplaçaments

200 km
EUR/km)

Hores tècnic - desplaçament

3h (30 EUR/h)

90 EUR

18,90 EUR

108,90 EUR

Hores tècnic – mesures

4h (30 EUR/h)

120 EUR

25,20 EUR

145,20 EUR

Hores tècnic – elaboració estudi

5h (30 EUR/h)

150 EUR

31,50 EUR

181,50 EUR
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Costos
indirectes
amortització equips)

(local

i

Benefici Industrial (13%)
Cost total per estudi

175 EUR

36,75 EUR

211,75 EUR

75 EUR

15,75 EUR

90,75 EUR

650 EUR

136,50 EUR

786,50 EUR

En les despeses de personal i desplaçaments s’aplica el conveni col·lectiu del sector
d’empreses d’enginyeria i estudis tècnics (BOE de data 18/01/2017).
D’acord amb la previsió de realitzar un mínim de 60 estudis a l’any d’avaluació del
soroll d’activitats i veïnatge, essent el contracte per una durada inicial de 2 anys,
prorrogable 2 anys més per períodes anuals, el valor estimat del contracte, als efectes
d’allò que disposen l’article 101 i concordants de la LCSP, és de 156.000,00 €, IVA
exclòs. En cas de baixa del preu unitari, s’ampliarà el nombre possible d’estudis a
realitzar fins esgotar la partida pressupostària.
El mètode del càlcul per determinar l’import del VEC és el següent:

Vigència inicial:
Pròrroga:
Modificacions:

2 anys x 39.000 €/any
1 any + 1 any = 2 x 39.000 €/any
En els termes de la clàusula 2.3 del plec de
clàusules administratives particulars
Valor estimat

Pressupost màxim de licitació IVA exclòs
21% d’IVA
Pressupost màxim licitació IVA inclòs

78.000 €
78.000 €
0€
156.000 €
78.000 €
16.380 €
94.380 €

Per cada informe lliurat satisfactòriament es presentarà la factura corresponent.
En cada estudi es justificarà, si s’escau d’acord amb l’oferta presentada, el tipus de
vehicle emprat.
7) Condicions mínimes de solvència i altres requeriments exigits per a presentarse a la licitació
El licitador haurà de complir les condicions següents:



Disposar de la solvència següent:
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a)

Solvència econòmica i financera:


Volum anual de negocis referit al millor exercici dins dels tres últims
disponibles en funció de les dates de constitució o de l’inici d’activitats de
l’empresari i de presentació de les ofertes.
Mínim: Per un import mínim de 20.000,00 € en algun dels tres exercicis
esmentats.
Mitjà d’acreditació: Comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre
Mercantil, si l’empresari hi estigués inscrit; en cas contrari, pels dipositats en
el registre oficial en què hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no
inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el volum anual de negocis
mitjançant els llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre
Mercantil.

b)

Solvència professional o tècnica:


Relació dels principals serveis o treballs realitzats d’igual o similar naturalesa
que els que constitueixen l’objecte del contracte, en el curs de com a màxim,
els tres últims anys, que inclogui objecte, import, dates i el destinatari, públic o
privat d’aquests, signada pel representant legal de l’empresa.
Mínim: En aquesta relació ha de constar serveis, de característiques similars
a l’objecte del contracte, per un import mínim de 10.000,00 € en algun dels
tres exercicis esmentats.
Documentació acreditativa dels treballs/serveis mínims:
- Quan els treballs o serveis s’hagin realitzat en entitats del sector públic,
cal aportar certificats expedits o visats per l’òrgan competent.
- Quan els treballs o serveis s’hagin realitzat en entitats del sector privat,
mitjançant un certificat expedit per l’empresa destinatària d’aquests
treballs/ serveis o a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració
signada pel representant legal de l’empresa licitadora acompanyada dels
documents en poder seu que acreditin la realització de la prestació.

 Adscriure, d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP, els mitjans personals i
materials que indicarà mitjançant relació i que, en particular, haurà de
comprendre els següents:
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Mínim: Com a mínim l’empresa haurà de disposar d’1 tècnic propi. Aquest
tècnic propi es considera necessari per tal de fer un seguiment adequat de les
tasques encomanades, així com per supervisar les feines dels possibles
col·laboradors externs.
Atenent a establert a l’apartat 2 de l’annex E del Decret 176/2009, per mitjà
del qual s’aprova el reglament que desenvolupa la Llei 16/2002, de protecció
contra la contaminació acústica, tots els tècnics que signin els estudis (ja
siguin propis o col·laboradors externs), hauran de ser titulats superiors o
mitjans en l’àmbit de ciències o equivalent i amb experiència en la realització
d’informes d’avaluació de soroll d’activitats i veïnatge.
Per tal de garantir la solvència tècnica necessària, caldrà acreditar que els
tècnics tinguin una experiència mínima de 2 anys i haver redactat un mínim
de 10 informes d’abast similar al del contracte objecte de licitació durant
aquests darrers 3 anys. Atès que la normativa aplicable a Catalunya (Llei
16/2002) estableix una metodologia de mesura i avaluació del soroll pròpies,
els 10 informes esmentats, s’hauran d’haver elaborat d’acord amb la
metodologia establerta a la Llei catalana (16/2002).
L’empresa adjudicatària haurà de garantir que les persones que s’hagin de
relacionar amb l’ajuntament i les persones afectades per les mesures de
soroll tinguin un coneixement suficient de català i castellà per desenvolupar
les tasques d’atenció, informació i comunicació de manera fluida i adequada.
Documentació acreditativa del personal: Per cada tècnic propi o col·laborador
extern adscrit al contracte caldrà aportar el currículum vitae degudament
signat i original o còpia compulsada de les titulacions. Haurà de presentar una
declaració responsable on s’indiqui la persona física o jurídica que va
encarregar els informes, el seu import, la data i els municipis on s’han
executat les mesures.
8) Condicions especials d’execució
D’acord amb l’article 202 de la LCSP, en aquesta contractació es preveuen les
condicions especials d’execució següents:
Condició especial
Ha de garantir l’afiliació i l'alta en la Seguretat
Social de les persones treballadores destinades
a l'execució del contracte. Aquesta obligació
s’estendrà a tot el personal subcontractat pel
contractista principal destinat a l’execució del
contracte (en el cas que s’hagi previst)

Finalitat
Garantir el compliment de les
obligacions de l’empresa amb els
seus treballadors en quant a
l’afiliació dels mateixos a la
seguretat social.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 03424568db7837b0b51c Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 7

Àrea de Medi Ambient
Oficina Tècnica d’Avaluació i Gestió
Ambiental
Urgell, 187. Edifici Laboratoris
08036 Barcelona
www.diba.cat

Expedient núm.: 2018/20939

9) Durada del contracte i possibles pròrrogues
El contracte, tindrà una durada de 2 anys, a comptar des de la formalització del mateix.
El contracte serà prorrogable anualment de forma expressa, sense que la durada de la
seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de 4 anys.
La pròrroga serà obligatòria per al contractista quan aquesta se li hagi comunicat amb
una antelació mínima de 2 mesos a la finalització de la durada del contracte.

10) Ampliació del termini per adjudicar el contracte
No està previst

11) Exigència de la garantia provisional
No s’exigeix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò que disposa
l’article 106 de la LCSP.
12) Exigència de constitució de garantia definitiva
La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat la millor oferta serà la
corresponent al 5% del pressupost base de licitació, IVA exclòs.
La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes previstes en
l’article 108.1 de la LCSP.
També es pot constituir mitjançant la retenció en el preu mitjançant la retenció del
primer o primers pagaments que s’efectuïn fins a cobrir l’import total de la garantia
definitiva.

13) Termini de garantia del contracte
Es fixa un termini de garantia de 2 mesos, a comptar de la data de recepció de la
prestació contractada. El termini de 2 mesos s’estableix per tal de poder comprovar i
donar la conformitat de la prestació.
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14) Revisió de preus
En aquesta contractació no s’admet la revisió de preus.

15) Penalitats per incompliment de termini total diferents als previstos en la
LCSP
 En cas d’incompliment parcial o compliment defectuós, amb el límit del 10% del
preu del contracte, per a cada penalitat, i amb el límit del 50% en el seu conjunt,
ambdós IVA exclòs, s’imposaran:
•

Per cada dia de demora de lliurament de l’estudi signat, atribuïble al
contractista, respecte la data límit establerta s’imposarà una penalitat de 5 EUR
per dia natural. En cas que l’adjudicatari s’hagi compromès a un temps de
resposta inferior a 2 mesos (2 setmanes, 3 setmanes o 4 setmanes), la
penalització començarà a partir d’aquest termini, altrament la penalització
començarà als 2 mesos a partir de la data de la notificació de l’encàrrec.

•

per l’incompliment de les condicions especials d’execució definides a l’apartat
8è s’imposaran penalitats, en els termes següents:
Per cada incompliment de qualsevol condició especial d’execució s’imposarà
una penalitat de l’1% del pressupost base de licitació del contracte.

•

per l’incompliment de les condicions de la subcontractació, així com per la falta
d’acreditació de l’aptitud del subcontractista, s’imposarà una penalitat de fins al
10% de l’import del subcontracte, IVA exclòs.
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