Dolors Clopés i Alemany, Directora Operativa d’Administració i Gestió Patrimonial de l’Habitatge
de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC), emet el següent:

INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE

1. Antecedents
La Llei 13/2009, de 22 de juliol, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya determina l’objectiu i
les funcions de l’Agència. L’objectiu és executar i gestionar les polítiques d'habitatge que són
competència de la Generalitat, especialment, les actuacions públiques de la Generalitat amb
relació al creixement de la població satisfent-ne les necessitats en matèria d'habitatge i garantint
la proximitat al territori. En l’exercici de les funcions reconegudes per aquesta llei, l’Agència
presta una sèrie de serveis en el marc de la Llei 18/2007, de 19 de desembre, del dret a
l’habitatge i del Pla per al Dret a l’Habitatge vigent (Decret 75/2014).
2. Necessitat, idoneïtat i naturalesa del contracte
En el marc de la nostra activitat hi ha la necessitat de que es promogui l’expedient adient per a
la contractació del servei de neteja en els espais comunitaris de les escales i aparcaments
corresponents a promocions d’habitatge públic de lloguer administrades per l’AHC, amb la
finalitat de garantir el seu adequat manteniment.
La necessitat i idoneïtat del contracte es justifica perquè concorren alguna o ambdues de les
següents situacions:
- La situació de precarietat funcional en què es troben moltes de les juntes
administradores de les escales i aparcaments que composen els lots objecte de la licitació, ja
sigui per manca de pressupost econòmic a causa de la morositat en el pagament de les quotes
comunitàries per part dels seus membres, o per manca d’implicació i/o participació dels llogaters
en la seva activitat, la qual cosa fa que la neteja periòdica dels espais comunitaris només es
pugui garantir mitjançant la contractació, a càrrec de l’Agència, del servei d’una empresa
especialitzada en aquest sector.
- La rotació existent en el parc de lloguer i especialment l’efecte de les adjudicacions
derivades de meses d’emergència, que introdueixen en les comunitats de veïns perfils familiars
poc disposats a involucrar-se en la dinàmica comunitària i amb poca consciència de la necessitat
de mantenir en condicions els espais aliens a l’habitatge.

D’altra banda, el servei de neteja comunitària queda emmarcat dins de les funcions que l’article
3 del capítol II de la Llei 13/2009, de 22 de juliol, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya atorga
a l’Agència de forma genèrica, en relació amb les funcions descrites en els apartats b
(administració i gestió del parc) i r (qualitat i accessibilitat dels habitatges i el seu bon ús,
conservació)”.
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Tanmateix, l’article 3 de la Secció primera dels Estatuts de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
(Decret 157/2010, de 2 de novembre, de reestructuració de la Secretaria d’Habitatge, creació de
l’Observatori de l’Hàbitat i la Segregació Urbana i aprovació dels Estatuts de l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya) confereix a la Direcció de Promoció de l’Habitatge la supervisió de
l’administració i gestió del parc d’habitatges de titularitat de la Generalitat, directament o
mitjançant convenis amb les administracions locals (apartat l), així com de les promocions
d’habitatges amb protecció oficial en règim de lloguer d’altres promotors públic que li siguin
encomanades, i els habitatges privats que li siguin cedits per destinar-los al lloguer social,
directament o mitjançant encàrrecs a professionals de l’àmbit privat (apartat m).
Cal tenir en compte que, majoritàriament, les escales objecte de la present licitació disposen
actualment del servei de neteja que es va contractar a través de les dues licitacions vigents per
aquest concepte amb números d’expedient AHC-2019-00114 i AHC-2020-00026. Aquestes dues
licitacions coexisteixen a causa de que van quedar deserts 5 dels 19 lots ofertats al primer
expedient, AHC-2019-00114.
Aquesta situació comportarà que les dates d’inici dels contractes que se’n derivin de l’expedient
objecte del present informe, no coincidiran entre elles i que, per tant, com que és interès de
l’Agència unificar la data de finalització del mateixos per simplificar la gestió de l’expedient, els
terminis d’execució seran diferents, en concret en els lots 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25 i
26 que es detallen a l’annex 1 del present informe. Pel que fa a la pròrroga prevista, aquesta serà
de dotze mesos en tots els casos. En conseqüència al que s'exposa, els imports de licitació de i
de pròrroga no coincideixen.
3. Aspectes relacionats amb l’expedient de contractació
3.1.- Descripció de l’objecte contractual. Lots
El servei es licita per netejar els espais i elements comuns i fer la reposició de bombetes i/o
fluorescents en els espais comunitaris de 225 escales i 87 aparcaments corresponents a
promocions d’habitatge públic de lloguer administrades per l’AHC identificades a l’annex 1 del
present informe.
Pel que fa a les escales seran objecte de neteja l’espai de vorera existent al voltant de la porta
principal de l’escala, el vestíbul, les cambres de comptadors, les escales, els replans, els
passadissos, els vidres, els intèrfons, la porta principal, el taulell d’anuncis, les bústies, els
ascensors, les portes de les cambres i/o armaris de comptadors, les portes tallafocs, les portes
dels ascensors, les finestres, les baranes, els extintors, els punts de llum, les numeracions i els
indicadors de planta, els timbres, els pelfuts i qualsevol altre element comunitari existent a
l’interior de les escales.
Pel que fa als aparcaments, a més dels espais esmentats que hi coincideixin, també seran
objecte de neteja la seva superfície, les rampes, les portes basculants, les reixetes, les
canonades i els baixants.
S’inclou en el servei la comprovació del correcte funcionament dels punts de llum i la substitució,
si escau, de bombetes i/o fluorescents.
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Lots
La licitació es divideix en 26 lots, configurats a partir de criteris de proximitat i concentració
geogràfica. En aquest sentit, el nombre de lots, així com els criteris d’adjudicació dels mateixos,
busquen promoure la contractació d’aquelles empreses del sector amb dedicació exclusiva al
servei de la neteja de comunitats, en detriment d’altres que presenten una oferta més
diversificada i, en conseqüència, no orientada directament al servei licitat
LOT

NOM (localització)

1

Alt Penedès

2

Anoia i Bages

3

Baix Llobregat

4

Barcelonès

5

Barcelonès

6

Barcelonès

7

Barcelonès

8

Barcelonès i Maresme

9

Vallès Oriental

10

Vallès Occidental

11

Vallès Occidental

12

Osona

13

Berguedà

14

Garraf

15

Alt Empordà

16

Garrotxa

17

Baix Empordà

18

Baix Empordà i Gironès

19

La Selva

20

Alt Urgell

21

23

Vall d'Aran
La Noguera, Plà d'Urgell i
Segarra
Segrià

24

Urgell

25

Pallars Jussà
Alt Camp, Baix Camp, Baix Ebre,
Baix Penedès, Tarragonès i
Terra Alta

22

26
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3.2.- Reserva de Lots
SI

NO

Reserva del Lot núm. 8
Tipus de reserva
- Centres Especials de Treball (CET)
- Empreses d’inserció (EI)
Es reserva als Centres Especials de Treball i a les Empreses d’Inserció Social la participació en
el procediment d’adjudicació del contracte corresponent al lot núm. 8 resultant d’aquesta licitació.
3.3.- Criteris de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera
Solvència econòmica i financera:
Única

Per Lot

Subscripció d’una assegurança de responsabilitat civil d'indemnització per riscos
professionals
•

Valor mínim assegurat a la pòlissa: 100.000 €

La referida solvència econòmica i financera s’acreditarà de la següent manera:
•

Assegurança d’indemnització per riscos professionals: justificant de la seva
existència.

No obstant, si per una raó vàlida, el licitador no està en condicions de presentar les referències
sol·licitades per l’AHC, se l’autoritzarà a acreditar la seva solvència econòmica i financera per
mitjà de qualsevol altre document que l’AHC consideri apropiat.
Solvència tècnica o professional:
Única

Per Lot

Relació dels principals serveis o treballs efectuats en els darrers tres anys d’igual o
similar naturalesa als de l’objecte del contracte, indicant el seu import, dates i destinatari
públic o privat dels mateixos. Els serveis efectuats s’acreditaran mitjançant certificats
expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic
i quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o per
una declaració de l’empresari acompanyada dels documents que acreditin la realització de
la prestació.
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Classificació empresarial
No exigència de classificació empresarial, però possibilitat d’aportar-la com a mitjà alternatiu
d’acreditació de la solvència. En aquest cas, la classificació empresarial que acreditarà la
solvència serà la següent:
Grup: U

Subgrup: 1

Categoria 1

3.4- Condicions especials d’execució.
L’obligació d’aplicar a la plantilla que executi el contracte les condicions de treball establertes
per l’últim conveni col·lectiu sectorial vigent en què s’enquadri i desenvolupi la prestació
contractual, sens perjudici de les millores que pugui establir.

A més els contractistes i els subcontractistes estan obligats a complir amb els principis ètics i
regles de conducta tal com s’estableix a la clàusula trenta-tresena del plec de clàusules
administratives.
En tot cas, són condicions especials d’execució del contracte les que s’assenyalen com a tal en
el plec de clàusules administratives particulars d’aquesta licitació.
3.5.- Justificació de l’elecció del procediment
Aquest contracte es licitarà mitjançant el procediment obert subjecte a regulació harmonitzada
segons la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) per raons del
valor estimat del contracte.

4.- Pressupost de licitació i valor estimat del contracte:
El pressupost de licitació del contracte s’ha calculat sumant els preus de servei de cadascuna de
les escales o aparcaments que els integren, els quals han estat calculats de la forma següent:
4.1 Càlcul del preu de servei per a les escales
El preu de servei de cadascuna de les escales ha estat calculat en base a un import de 21
euros/hora.
Aquest import s’ha establert prenent com a referència els imports de preu/hora resultant de les
taules salarials per a les categories de “Netejador/ora i peó”, “Especialista i oficial/a” i
“Supervisor/ora i encarregat/ada gral.”per a l’any 2021, recollides a l’annex II de la Resolució
TSF/1989/2018, de 26 de juliol, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni
col·lectiu de treball del sector de la neteja d’edificis i locals per als anys 2017 a 2021 (codi número
79002415012005), sobre els quals s’ha calculat una mitjana mínima de 15 euros/hora que
garanteixi el pagament de tots els costos de personal i una altra de 6 euros/hora per a la resta
de despeses del contracte, d’acord amb el desglossament especificat més endavant.
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Superfície escala

Hores
servei

0-750 m2

1h

750-1000 m2

1,25 h

1000-1250 m2

1,50 h

1250-1500 m2

1,75 h

1500-2000 m2

2h

2000-3000 m2

3h

3000-4000 m2

4h

4000-5000 m2

5h

A les hores calculades per efectuar el servei se li ha sumat un temps supletori per ajustar el
temps a la realitat física de cadascuna de les escales, que s’ha calculat en funció al nombre de
plantes que les conformen, d’acord amb les següents equivalències.

Plantes

Temps supletori

2-3

-

4-5

0,25 h

6-7

0,50 h

8-9

0,75 h

10

1

h

Tanmateix, s’ha tingut en compte el major trànsit de veïns que es produeix a les escales de més
de 25 habitatges i s’ha afegit, a més, un temps supletori d’acord amb les següents equivalències.

Habitatges

Temps supletori

25-50

1h

>50

2h

Aquest preu/hora, multiplicat pel nombre d’hores estimat per a efectuar el servei i per la constant
“4,3” -corresponent a la mitjana de setmanes mensuals d’un any (4,3 = 52/12)- dona com a
resultat el preu del servei.
Preu servei = 21 € x nombre d’hores x 4,3
Finalment, s’ha tingut en compte la dificultat en la prestació normal del servei que es produeix en
determinades escales motivada per situacions d’alteració de la convivència veïnal de diversa
índole (ocupacions il·legals, conflictivitat veïnal, vandalisme, etc.) i que incideixen de forma
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significativa en el temps destinat al correcte desenvolupament del servei. En aquest sentit, en
aquestes escales s’ha incrementat un 15% el preu final del servei. Les escales afectades per
aquest increment apareixen marcades amb un asterisc a la relació continguda en l’annex 1.
En el cas de les escales incloses als lots 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25 i 26, s’han aplicat
aquests mateixos criteris pel càlcul del preu tenint en compte els terminis d’execució concrets en
cada cas.
4. 2 Càlcul del preu de servei per als aparcaments
El preu del servei per als aparcaments ha estat calculat a partir d’un preu/hora de 30,50 €.
Aquest import s’ha establert seguint els mateixos paràmetres de càlcul que per al preu/hora fixat
per al servei de les escales, augmentant-lo en un 50% atenent a les diferents característiques
especificades per al servei en els aparcaments quant a periodicitat del servei i tasques a efectuar.
El nombre d’hores destinades a efectuar el servei s’ha calculat en funció de la seva superfície
d’acord amb les següents equivalències:
Nombre de places
1-10

Hores servei
mensual
1h

11-65

2h

>65

3h

Aquest preu/hora, multiplicat pel nombre d’hores estimat per a efectuar el servei dona com a
resultat el preu del servei.
Preu servei = 30,50 € x nombre d’hores
4.3 Càlcul de la previsió de pressupost per a la reposició de bombetes i fluorescents
L’import de la previsió pressupostària destinada a la substitució de bombetes i fluorescents
equival al 8% del preu anual del lot (sense IVA). Aquest percentatge correspon a la mitjana de
despesa per lots calculada a partir del cost real ocasionat per aquest concepte en el servei
contractat els anys anteriors.
Desglossament (costos directes, indirectes i altres eventuals despeses):
- Costos directes:
Salaris i plusos fixats per a les categories de “Netejador/ora i peó”,
“Especialista i oficial/a” i “Supervisor/ora-encarregat/ada gral.” per a
2020 i 2021 segons taules salarials de Barcelona, Lleida i Girona
(annex II, Resolució TSF/1989/2019, de 26 de juliol, d’inscripció
publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de la neteja
d’edificis i locals per als anys 2017 a 2021 (codi número
79002415012005)

45%
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Costos salarials de seguretat social, formació permanent obligatòria,
assegurances, prevenció de riscos laborals i de vigilància de la salut

20%

Costos salarials derivats del personal subrogat (complements
consolidats, formació i reciclatge, etc.)

5%

Despeses associades a la prestació del servei (Vestuari, material,
útils, maquinària i desplaçaments). S’inclou en aquest percentatge la
despesa material corresponent a la substitució de bombetes i
fluorescents

15%

-

Costos indirectes:

Despeses generals i costos estructurals de l’empresa (amortització de
maquinària i vehicles i costos financers)

8%

- Altres despeses eventuals:

Lloguer de maquinària especialitzada, reparacions i benefici industrial

7%
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Pressupost per Lots:

LOT

Pressupost
servei de
neteja

Pressupost
Bombetes i
Fluorescents

Total
pressupost

LOT 1

37.134,07 €

2.970,73 €

40.104,79 €

LOT 2

50.932,39 €

4.074,59 €

55.006,99 €

LOT 3

54.771,15 €

4.381,69 €

59.152,84 €

LOT 4

103.066,34 €

8.245,31 €

111.311,65 €

LOT 5

24.116,78 €

1.929,34 €

26.046,12 €

LOT 6

46.574,23 €

3.725,94 €

50.300,17 €

LOT 7

38.090,99 €

3.047,28 €

41.138,27 €

LOT 8

50.086,08 €

4.006,89 €

54.092,97 €

LOT 9

20.481,28 €

1.638,50 €

22.119,79 €

LOT 10

51.436,19 €

4.114,90 €

55.551,09 €

LOT 11

27.078,87 €

2.166,31 €

29.245,18 €

LOT 12

26.044,41 €

2.083,55 €

28.127,97 €

LOT 13

10.493,68 €

839,49 €

11.333,18 €

LOT 14

17.447,49 €

1.395,80 €

18.843,29 €

LOT 15

12.063,59 €

965,09 €

13.028,67 €

LOT 16

4.595,65 €

367,65 €

4.963,30 €

LOT 17

9.584,45 €

766,76 €

10.351,21 €

LOT 18

5.113,07 €

409,05 €

5.522,11 €

LOT 19

7.027,92 €

562,23 €

7.590,15 €

LOT 20

3.707,25 €

296,58 €

4.003,83 €

LOT 21

3.063,77 €

245,10 €

3.308,87 €

LOT 22

16.413,26 €

1.313,06 €

17.726,32 €

LOT 23

33.468,58 €

2.677,49 €

36.146,07 €

LOT 24

4.604,77 €

368,38 €

4.973,15 €

LOT 25

3.212,95 €

257,04 €

3.469,98 €

LOT 26

10.445,71 €

835,66 €

11.281,37 €

TOTAL

671.054,94 €

53.684,40 €

724.739,34 €
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Per tant, el pressupost de licitació i el valor estimat del contracte específic és el següent:

PRESSUPOST DE LICITACIÓ
(sense iva)

724.739,34 €

IMPORT MODIFICACIONS (sense
iva )

144.947,87 €

VALOR ESTIMAT DEL
CONTRACTE (VEC) (sense IVA)

IMPORT PRÒRROGUES (sense
iva)

665.936,54 €

1.535.623,75 €

Les dates d’inici de contracte per a cada lot seran diferents i per tant, també els terminis
d’execució, en concret en els lots 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25 i 26 que es detallen a
l’annex 1 del present informe. No obstant, la data de finalització serà la mateixa per tots els lots.
Així doncs, la pròrroga prevista serà de dotze mesos en tots els casos. El que explica que els
imports de licitació i de pròrroga no coincideixin.
5.- Criteris de valoració i sistema de puntuació:
5.1 Valoració criteris judici de valor (sobre B): Màxim 35 punts

CRITERIS I ASPECTES A VALORAR

PONDERACIÓ

Adaptació del servei a les característiques
concretes de les escales:
Es valorarà que la proposta tècnica contempli
l’adaptació de la realització del servei a cadascuna
de les escales integrants dels lots en funció de les
característiques derivades de la seva configuració
arquitectònica o dels materials utilitzats en la seva
construcció (per exemple, si es tracta d’un edifici
amb passadissos oberts o tancats, si les finestres
dels espais comuns són de fàcil o difícil accés, si els
paviments són porosos o no, etc.), respectant els
mínims setmanals exigits al plec.

Fins a 25 punts

S’atorgaran fins a 12 punts al licitador que presenti
una proposta de servei individualitzada (escala per
escala) en la que s’assenyalin les principals
característiques arquitectòniques o constructives a
contemplar i s’indiquin les tasques específiques o
d’especial complexitat que executarà per donar
compliment al servei en les condicions establertes
als plecs.
S’atorgaran fins a 8 punts al licitador que inclogui
la relació d’estris, eines i/o aparells específics que
utilitzarà per executar les tasques especifiques o
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d’especial complexitat contemplades a la seva
proposta de servei individualitzada.
S’atorgaran fins a 5 punts al licitador que inclogui,
a més de la relació d’estris, eines i/o aparells
específics abans esmentada, el detall d’hores
assignades al servei de cada escala, amb indicació
explícita de les hores dedicades al servei general
descrit al plec i de les hores dedicades a les tasques
especifiques o d’especial complexitat
Procediment de resolució d’incidències.
Es valorarà l’existència d’un procediment que
contempli l’adopció de mesures per resoldre
incidències eventuals en el desenvolupament del
servei, que impedeixin garantir la prestació dels
mínims setmanals exigits.
Fins a 10 punts
Els licitadors hauran de presentar una descripció
d’aquest procediment que haurà de contenir,
almenys, 2 dels quatre paràmetres: “Absències,
Manca de material, Sinistres i Queixes veïnals” i
indicar, de forma detallada, les accions concretes
per a la seva detecció i resolució, garantint el 100%
de l’execució del servei en compliment de les
condicions establertes als plecs.
S’atorgaran fins a 10 punts al procediment que
contempli els quatre paràmetres definits, i que actuï
i prevegi la seva resolució.
S’atorgaran fins a 8 punts al procediment que
contempli els paràmetres d’Absències, Manca de
material i Sinistres, i que actuï i prevegi la seva
resolució.
S’atorgaran fins a 5 punts al procediment que
contempli els paràmetres d’Absències i Manca de
material, i que actuï i prevegi la seva resolució.
S’atorgaran fins a 2 punts al procediment que
contempli el paràmetre d’Absències, i que actuï i
prevegi la resolució seva resolució.

La puntuació s’arrodonirà a dos decimals. En cas que hi hagi subcriteris de puntuació,
l’arrodoniment es farà únicament en la puntuació total.

5.2. Valoració criteris quantificables automàticament (sobre C): Màxim 65 punts

Pàg. núm. 11 . RE-794 Informe de necessitats d’inici de contractació (Serveis) v8 16/10/2020

CRITERIS I ASPECTES A VALORAR

PONDERACIÓ

Oferta econòmica
Fins a 60 punts
Es valora l’oferta econòmica segons la fórmula fixa descrita al PCAP
Criteri ambiental 1
Es valorarà el compromís d’executar el contracte reduint l’impacte
ambiental associat als desplaçaments mitjançant l’ús de vehicles assignats
al servei amb criteris ambientals.
CATEGORIA
>50% dels vehicles classificat 0
emissions o ECO
>50% dels vehicles classificat C, 0
emissions o ECO
>50% dels vehicles classificat B, C, o
0 emissions o ECO
<50% dels vehicles classificat B, C, o
0 emissions o ECO

PUNTUACIÓ
3 punts
Fins a 3 punts
2 punts
1 punts
0 punts

Caldrà indicar les matrícules dels vehicles.
Criteri ambiental 2
S’atorgaran 2 punts als licitadors que la prestació del servei es durà a terme
atenent a criteris de respecte mediambiental en quant als productes
utilitzats:
Com a mínim dos dels productes de neteja utilitzats hauran de disposar
d’ecoetiqueta de tipus I o complir amb totes les especificacions tècniques
d’alguna ecoetiqueta tipus I.

2 punts

Per poder sumar la totalitat dels punts l’empresa ho haurà d’acreditar
aportant la següent documentació:
-

Taula de productes amb ecoetiqueta que s’utilitzaran.
L’adjudicatari haurà d’emplenar la taula adjunta i presentar les
fitxes tècniques amb els productes amb ecoetiquetes o certificats
equivalents donant resposta punt per punt als requisits llistats en
una de les ecoetiquetes europees de tipus I:

Nom comercial del
producte

Ús

Ecoetiqueta tipus I que certifica el producte o
de la que el producte compleix tots els
requisits (en aquest segon cas, caldrà
presentar un informe justificatiu compliment
tots criteris d’ecoetiqueta tipus 1 amb els
certificats complementaris)

1.
2.
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La puntuació s’arrodonirà a dos decimals. En cas que hi hagi subcriteris de puntuació,
l’arrodoniment es farà únicament en la puntuació total.
Pels motius exposats;
SOL·LICITO
A L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ
Que es dugui a terme els tràmits necessaris per a la contractació del servei indicat.

Signatura
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