DEP. D'EMPRESA I CONEIXEMENT

INFORME JUSTIFICATIU DE LA CELEBRACIÓ D’UN CONTRACTE
PEL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT
Expedient

EMO-2021-166

Unitat
promotora

Subdirecció General d'Energia

Procediment

Obert simplificat

Objecte

10.3.2 Control de les auditories energètiques de grans empreses amb
establiments a Catalunya

Import base €

Modalitat

Contracte Públic

Tipus

Serveis

IVA €

Pressupost licitació

47.873,00

10.053,33

Valor estimat

47.873,00

-

Import amb IVA €
57.926,33
-
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OBJECTE DEL CONTRACTE
Descripció:
Control de les auditories energètiques de grans empreses amb establiments a Catalunya, 2021.
Lots:
D’acord amb l’article 99.3 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 (d’ara endavant, LCSP) no procedeix
la divisió en lots de l’objecte del contracte, ja que les tasques de control a dur terme no són
susceptibles de ser fragmentades, doncs es treballarà sobre una única base de dades d’empreses
a les quals se’ls haurà de fer idèntics requeriments.
Codi CPV:
71630000-3 serveis d’inspecció i assaig tècnic
NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE
L’article 5.1 del Reial decret 56/2016, de 12 de febrer, pel qual es transposa la Directiva 2012/27/UE
del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d’octubre de 2012, relativa a l’eficiència energètica, pel
que fa a auditories energètiques, acreditació de proveïdors de serveis i auditors energètics i
promoció de l’eficiència del subministrament d’energia, disposa que l’òrgan de la comunitat
autònoma o de les ciutats de Ceuta o Melilla competent en matèria d’eficiència energètica ha de
portar a terme, establir i aplicar un sistema d’inspecció de la realització de les auditories
energètiques independent, per a la qual cosa pot efectuar totes les inspeccions que consideri
necessàries amb la finalitat de vigilar el compliment de l’obligació de realització d’auditories
energètiques, a les empreses obligades per la norma, així com garantir i comprovar la seva
qualitat.
Així mateix, l’article 5.3. diu que la inspecció l’ha d’efectuar personal funcionari de l’òrgan
competent de la comunitat autònoma o de les ciutats de Ceuta o Melilla, sense perjudici que les
actuacions materials o auxiliars a la funció inspectora que no impliquin l’exercici de potestats
públiques les pugui dur a terme personal no funcionari, o, quan aquesta ho determini, tècnics
independents qualificats per fer aquestes funcions o bé altres entitats o organismes als quals
l’Administració competent encarregui aquesta funció.
La Direcció General d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera (DGESIiSM), que és
l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya en matèria d’eficiència energètica, ha dissenyat
el Pla d’inspecció de les Auditories Energètiques de grans empreses de Catalunya per a l’any
2021 (PLAUDENCAT-2021), amb la finalitat d’exercir la potestat inspectora de la Generalitat de
Catalunya sobre la realització de les auditories energètiques que han de fer les grans empreses o
grups de grans empreses en establiments situats a Catalunya.
Aquest Pla té dos objectius fonamentals, per una banda, exigir l’acompliment de la norma a
aquelles empreses, que tot i ésser subjectes obligats, no han fet cap comunicació d’haver
realitzat l’auditoria energètica, als efectes de requerir-la i, per altra banda, la revisió dels
continguts d’una mostra d’auditories comunicades l’any 2020 a Catalunya.
Aquest contracte s’impulsa per a adjudicar a una entitat externa, el suport per a fer les tasques
auxiliars de control del primer objectiu especificat en el paràgraf anterior, atès que l’anàlisi previ
realitzat per la DGESIiSM ha fet aflorar 977 empreses que no haurien comunicat la realització de
l’auditoria energètica dels seus establiments a Catalunya.
La realització de totes les tasques d’aquest control representarien un cost en recursos humans i
materials no assumible, que impediria l’execució d’altres actuacions que formen part de l’activitat
habitual dels òrgans del Departament en matèria d’inspecció, per la qual cosa es procedeix a la
externalització per la manca d’aquests mitjans personals i materials especificada.
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JUSTIFICACIÓ FINALITAT DEL TRACTAMENT DE DADES
No requereix cessió de dades de caràcter personal al contractista, tot i que es cediran dades que
es poden obtenir en registres públics com són el NIF, l’adreça i el telèfon d’aquelles empreses
sobre les quals se centrarà l’activitat de l’adjudicatari.

DADES ECONÒMIQUES
Determinació del preu:
l preu del contracte és a tant alçat.
Valor estimat del contracte:
El valor estimat del contracte és de QUARANTA-SET MIL VUIT-CENTS SETANTA-TRES euros
(47.873,00 €). Aquesta estimació inclou totes les despeses llevat de l’IVA.
Pressupost de licitació:
El pressupost màxim del contracte és de QUARANTA-SET MIL VUIT-CENTS SETANTA-TRES
euros (47.873,00 €), IVA exclòs.
Les prestacions objecte del contracte estan subjectes al tipus general (21%) d’IVA, segons la Llei
37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, o el percentatge de l’IVA vigent en
el moment de l’emissió de les factures. Per tant, el pressupost màxim del contracte és de
CINQUANTA-SET MIL NOU-CENTS VINT-I-SIS AMB TRENTA-TRES euros (57.926,33 €), IVA
inclòs, d’acord amb el desglossament següent:
El detall de la determinació d’aquest preu és el resultat de multiplicar
inspeccionar pel preu unitari d’inspecció de referència d’aquestes unitats.

les

unitats

a

TIPUS INSTAL·LACIÓ

NOMBRE
INSPECCIONS

PREU UNITARI
s/IVA

TOTAL
s/IVA

TOTAL
amb/IVA

GRANS EMPRESES
CONTROLADES

977

49,00 €/u

47.873,00 €

57.926,33 €

I el desglossament d’aquest preu per conceptes és:
Costos
salarials
58,315%

Resta costos
directes
7,118%

Costos
indirectes
8,427%

Despeses generals
d’estructura
17,660%

27.917,14 €

3.407,60 €

4.034,26 €

8.454,37 €

Benefici
industrial
8,480%

IVA
21%

TOTAL

4.059,63 € 10.053,33 € 57.926,33 €

La justificació d’aquest preu i el seu desglossament per conceptes es detalla en el document adjunt
“Informe justificatiu del preu de licitació del contracte de Control de les auditories energètiques de
grans empreses amb establiments a Catalunya, 2021.”
Partida pressupostària:
IU1504 D/226002200/6310/0000
Revisió de preus:
No procedeix

2

Doc.original signat per:
Manel Torrent Aixa 04/05/2021

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0K6R707ATCIX7EPHJZ9DBRVWM08SQ04K*
0K6R707ATCIX7EPHJZ9DBRVWM08SQ04K

Data creació còpia:
11/05/2021 14:17:53
Data caducitat còpia:
11/05/2024 00:00:00
Pàgina 4 de 9

DEP. D'EMPRESA I CONEIXEMENT

TERMINI DE DURADA DEL CONTRACTE / D’EXECUCIÓ DE LA PRESTACIÓ
Termini del contracte:
El termini màxim d’execució del contracte és de 90 dies naturals, comptats a partir de
l’endemà del lliurament al contractista de la documentació necessària per a l’execució del contracte,
i en tot cas, tindrà com a data màxima de finalització el 3 de desembre de 2021
Pròrroga del contracte:
El contracte no és prorrogable
PROPOSTA D’UTILITZACIÓ DE PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ
Es tracta d’un contracte de serveis. Per l’import, es proposa la tramitació pel procediment obert
simplificat
TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT
Ordinària
GARANTIES
Garantia provisional:
No concorren circumstàncies de caràcter excepcional fonamentades en motius d’interès públic que
requereixin exigir als licitadors constitució de garantia provisional.
Garantia definitiva:
La garantia definitiva ha de ser del 5% de l’import d’adjudicació (IVA exclòs).
Termini de garantia:
El termini de garantia del contracte serà de tres mesos des de la data de la conformitat en
l’execució del contracte per part del Servei d’Inspecció i Control d’Instal·lacions Elèctriques

HABILITACIÓ EMPRESARIAL
No s’exigeix habilitació empresarial.
SOLVÈNCIA
La solvència econòmica i financera exigida permet verificar que l’empresa adjudicatària disposa de
capacitat econòmica i financera suficient per efectuar de manera solvent les feines descrites en el
contracte.
La solvència tècnica exigida permet verificar que l’empresa adjudicatària disposa de capacitat i/o
coneixements suficients per efectuar de manera solvent la prestació objecte del contracte.
Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera:
-

Caldrà una declaració responsable signada pel representant de l’empresa relativa al volum
anual de negocis referit al millor exercici dintre dels tres últims disponibles en funció de les
dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes per
import igual o superior a SEIXANTA MIL euros (60.000,00 €)
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Criteris de selecció relatius a la solvència tècnica o professional:
1. Una declaració responsable, signada pel representant de l’empresa, en la que consti una
relació dels principals serveis o treballs realitzats durant els últims tres anys, relacionats
directament amb l’objecte del contracte, per un import mínim conjunt de 60.000,00 € que
inclogui l’import, dates i el destinatari públic o privat.
Els serveis o treballs efectuats s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan
competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o, quan el destinatari
sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest, o, si manca aquest
certificat, mitjançant una declaració de l’empresari.
2. Descripció de l’equip de treball que l’empresa dedicarà a l’execució del contracte que inclourà
com a mínim una persona amb la condició d’auditor energètic que en serà el responsable i 4
experts en tractament de dades.
La persona declarada com a auditor energètic ha d’acomplir els requisits que s’especifiquen en
l’article 8 del RD 56/2016. La titulació i/o el reconeixement de competència professional de
l’auditor, que s’especifica en aquest article, es recolliran en les declaracions responsables que
s’esmenten en el darrer paràgraf d’aquest apartat.
Els experts en tractament de dades també hauran d’especificar en els seus currículums aquells
projectes en els quals es requeria els seu concurs en haver-se de tractar importants volums de
dades i la seva anàlisi.
L’empresa haurà de presentar una declaració responsable signada pel seu representant, en la
qual especifiqui el nom i cognom de cadascuna de les persones que integraran l’equip de
treball, indicant quin d’ells serà el responsable de l’execució del contracte. Aquesta declaració
anirà acompanyada de la declaració responsable de cadascuna de les persones que integren
l’equip respecte de la veracitat de les titulacions acadèmiques i professionals que tenen.
S’annexarà el currículum de cadascuna.
3. Declaració responsable signada pel representant de l’empresa que indiqui els mitjans
materials que dedicarà a l’execució del treballs, entre els quals hi figurarà, com a mínim, un
ordinador amb el software adequat per a poder realitzar la composició del treball.
Per a les empreses de nova creació, enteses com aquelles que tenen una antiguitat inferior a 5
anys, en contractes no harmonitzats, únicament hauran de justificar els apartats 2 i 3.
Classificació:
No s’exigeix classificació empresarial.
Adscripció de mitjans
Totes les empreses licitadores hauran de presentar una declaració responsable on manifestaran el
seu compromís d’adscriure a l’execució del contracte, en cas de resultar adjudicatàries, l’equip de
treball que consideri idoni per a la realització dels treballs, que com a mínim serà l’equip que
consta en la solvència tècnica, i els mitjans materials que consideri necessaris per a la seva
correcte realització i que com a mínim seran els definits en la solvència tècnica. Ambdós mitjans,
materials i personals, li resultaran vinculants en l’execució del contracte
Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o de gestió
mediambiental:
No s’escau
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PROPOSTA DE CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
D’acord amb l’article 159 de la LCSP les proposicions es valoraran tenint en compte exclusivament
criteris d’adjudicació automàtics.
En concret es tindran en compte els criteris següents:
• Oferta econòmica (fins a 50 punts)
Les ofertes econòmiques es valoraran amb la fórmula següent:
Pi = (1-(Oi-Om)/IL*(1/VP))*P
On: Pi és la puntuació de l’oferta a valorar, Oi és l’oferta a valorar, Om és la millor oferta
econòmica, IL és l’import de licitació, VP és el valor de ponderació (que serà 1 per aplicació del
valor de ponderació ordinari) i P serà la puntuació màxima del criteri econòmic.
• Reducció de terminis (fins a 50 punts)
Les reduccions de termini proposades no podran ser superiors a 30 dies naturals d’execució.
La reducció de termini més gran obtindrà la màxima puntuació i la resta d’ofertes es valoraran
proporcionalment d’acord amb la fórmula següent:
Pop = P * (Rop/Rmo)
On Pop és la puntuació de l’oferta a puntuar, P és la puntuació màxima del criteri, Rop és la
reducció de termini de l’oferta a valorar i Rmo és la Reducció màxima de termini de les ofertes
presentades.
La millor oferta que hom pot escollir per a l’execució d’aquest contracte és aquella que conjumini
una valoració econòmica ajustada per les tasques a realitzar amb uns terminis realistes
d’execució. Aquesta combinació, adaptada a la realitat de cada empresa hauria de donar la relació
qualitat-preu idònia per a realitzar els treballs demanats.
En aquest sentit, s’han determinat - en idèntica proporció de cara a la valoració final de les
propostes que presentin les empreses licitadores - dos criteris objectius de valoració, per aplicació
de fórmules: l’oferta econòmica i la reducció de terminis, aquesta segona com a mesura de la
qualitat de l’oferta sota l’aspecte de l’eficàcia en l’execució del treball, doncs cal tenir en compte
que tant el volum de treball com la documentació a utilitzar venen definits per la unitat promotora.
Ambdós criteris es valoraran de manera automàtica per aplicació de les fórmules especificades en
la Directriu 1/2020 de la Direcció General de Contractació Pública d’aplicació de fórmules de
valoració i puntuació de les propostes econòmica i tècnica dels contractes.
CRITERIS PER A LA DETERMINACIÓ DE L’EXISTÈNCIA DE BAIXES PRESUMPTAMENT
ANORMALS
Als efectes de l’article 149 de la LCSP quan s’identifiqui una proposició susceptible de ser
considerada anormalment baixa, l’òrgan de contractació donarà tràmit d’audiència al licitador a
efectes de justificar la valoració de la seva oferta.
En funció de les conclusions que es dedueixin de les seves al·legacions l’òrgan de
contractació admetrà o no la seva proposició, en tot cas, de forma motivada.
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Seran considerades ofertes amb valors anormalment baixos, i que poden ser de possible
justificació quan l’oferta econòmica estigui per sota en més d’un 25% en referència a la mitjana
aritmètica de les ofertes econòmiques presentades per les empreses licitadores, IVA exclòs.
ALTRA DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER LES EMPRESES LICITADORES O PER LES
EMPRESES PROPOSADES ADJUDICATÀRIES
Tenir una assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals per import igual o superior a
CENT MIL euros (100.000,00 €) al corrent de pagament i vigent durant l’execució del contracte
MODIFICACIONS PREVISTES EN EL PCAP
No procedeix
CESSIÓ
No es podran cedir els drets i obligacions derivats del contracte perquè les qualitats tècniques i
personals del cedent han estat determinants per a l’adjudicació del contracte i no suposen una
restricció efectiva de la competència del mercat.
SUBCONTRACTACIÓ
Per la naturalesa i les condicions del contracte aquest ha de ser executat directament per
l’adjudicatari.
Les tasques crítiques d’aquest contracte són:
- Totes aquelles dades derivades del tractament de dades.
- El termini ajustat d’execució.
Justificació:
Les tasques derivades del tractament de dades no es poden externalitzar doncs seran directament
tutelades pel responsable del contracte, que haurà de resoldre les controvèrsies que plantegin, tant
el seu equip de treball com de les empreses destinatàries dels controls que es practiquin.
El limitat termini d’execució comporta que les tasques de coordinació amb l’equip de treball es facin
de manera directa, sense el concurs de tercers subcontractats, als efectes d’una actuació més
eficient.
La prohibició de la subcontractació es considerada com una obligació essencial del contracte i per
tant, el seu incompliment donarà lloc a la seva resolució, d’acord amb els termes previstos en
l’apartat 1 lletra f de l’article 211 de la LCSP en relació amb l’article 215.3 de la LCSP
CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ RELACIONADES AMB L’ARTICLE 202 DE LA LCSP
Són condicions especials d’execució el contracte:
-

Principis ètics i regles de conducta als quals els licitadors i els contractistes han d’adequar la
seva activitat

-

El contractista està obligat a acomplir els convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables,
en el cas que ens ocupa, el Conveni col·lectiu del sector d’empreses d’enginyeria i oficines
d’estudis tècnics, així com fer ús de llenguatge inclusiu i igualitari en tota la documentació que
es generi amb motiu de l'execució del contracte, utilitzi un ús no sexista del llenguatge, eviti
qualsevol imatge discriminatòria de les dones o estereotips sexistes i fomenti una imatge amb
valors d'igualtat, presència equilibrada, diversitat, corresponsabilitat i pluralitat de rols i
identitats de gènere
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DEP. D'EMPRESA I CONEIXEMENT

PENALITATS:
-Per demora en l’execució del contracte: Un cop finalitzat el termini d’execució especificat en el
contracte, es podrà imposar una penalitat diària de demora en el lliurament de la documentació
final, equivalent a 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA exclòs, d’acord amb
els límits establerts en l’article 192 de la LCSP.
- Per incompliment dels requeriments en referència a l’adaptació o esmena de la documentació
final lliurada a les prescripcions del plec de prescripcions tècniques no atesos en els terminis
atorgats, es podrà retenir la garantia dipositada d’aquest contracte, mentre no se’ls hi doni
compliment.
ALTRES REQUISITS DEL CONTRACTE
Programa de treball:
No
PROPOSTA DE MEMBRES PER A LA MESA DE CONTRACTACIÓ
Proposta de vocals de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial per a la mesa de
contractació:
1. Josep Maria de Juan Capdevila, Cap del Servei d’Inspecció i Control d’Instal·lacions Elèctriques
2. Ruth Mestres Rodríguez, Cap del Servei d'Anàlisi i Control de l’Activitat
Suplents, en el mateix ordre:
1. Joan Iniesta Giménez, Responsable de Control d’Inversions
2. Silvia Hernández Estruch, Cap de la Secció de Suport Funcional

RESPONSABLE DEL CONTRACTE
El cap del servei d’Inspecció i control d’instal·lacions elèctriques
Nom: Josep Maria de Juan Capdevila

El director general d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera
Document electrònic administratiu garantit amb signatura electrònica amb certificats del Consorci
AOC. La política de signatura aplicable és "Condicions tècniques de signatura electrònica dels
actes administratius i de les manifestacions de voluntat en suport informàtic".
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