INFORME DE JUSTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI
DE CONTROL PER A LA PREVENCIÓ DE LA LEGIONELꞏLOSI A LES
INSTALꞏLACIONS D’EMATSA
Daniel Colilla Villa, Responsable de l’àrea de Projectes i Obres de l’Empresa Municipal
d’Aigües de Tarragona, SA (EMATSA), per tal de justificar l’expedient de contractació
del servei de CONTROL PER A LA PREVENCIÓ DE LA LEGIONELꞏLOSI A LES
INSTALꞏLACIONS D’EMATSA, emeto el següent
INFORME
1. Motivació de la necessitat que es pretén satisfer amb el contracte.
Acord amb la normativa vigent en matèria de control per a la prevenció de la legionelꞏlosi
hi ha instalꞏlacions d’EMATSA susceptibles de proliferació de la legionelꞏlosi i que per
tant li apliquen els tractaments i controls que defineix la norma; actuacions que deuen
ser realitzades per una empresa acreditada i especialitzada per a tal fi.
En conseqüència, es fa necessària la contractació, amb caràcter periòdic i recurrent, del
servei de control per a la prevenció de la legionelꞏlosi a les instalꞏlacions de l’Empresa
Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona, SA (EMATSA).
2. Durada del contracte.
La durada del contracte serà d’un any, prorrogable anualment fins a un(1) any més.
3. Divisió en lots.
Tenint en compte que es tracta d’un control integrat acord amb una normativa vigent
que ha de ser planificat i controlat i registrat en continu de forma homogènia i integral
per a totes les instalꞏlacions, i amb la finalitat de optimitzar al màxim la coordinació
empresarial, es fa impossible dividir el contracte en lots
4. Criteris de solvència econòmica i financera, i tècnica o professional.
Els licitadors hauran de reunir els requisits mínims que s’indiquen a continuació:
Solvència econòmica i financera
Volum anual de negocis en els últims tres anys disponibles en funció de les dates de
constitució o inici d’activitats de l’empresari i de presentació d’ofertes, acreditat
mitjançant nota simple, certificació o informació anàloga, expedida pel Registre
Mercantil o oficial que correspongui, que contingui els comptes anuals. Els empresaris
individuals no inscrits al Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis
mitjançant els seus llibres de comptes anuals degudament legalitzats. Caldrà que
s’acrediti un volum anual de negocis que, referit a l’any de més volum dels últims tres,
ha de ser almenys una vegada i mitja el valor estimat del contracte.
Solvència tècnica
S’haurà d’acreditar que disposen d’experiència consistent en haver executat un mínim
de 3 serveis d’igual o similar naturalesa al de l’objecte de la present licitació, en els
darrers 3 anys. Aquesta acreditació es farà mitjançant la presentació d’una declaració

responsable en la que es faci constar l’import, la data i el destinatari dels contractes. No
obstant, el licitador que resulti proposat com a adjudicatari, previ a l’adjudicació del
contracte, haurà de presentar certificats expedits pels òrgans competents, quan el
destinatari sigui una entitat del sector públic, o, quan el destinatari sigui un comprador
privat, mitjançant certificat o declaració responsable de l’empresari.
L’empresa adjudicatària i les instalꞏlacions associades haurà d’estar inscrita al Registre
oficial d’establiments i serveis plaguicides (ROESP) en la subclau de tractaments a
tercers per a la prevenció i control de la legionelꞏlosi.
L’empresa adjudicatària i les instalꞏlacions associades haurà d’estar inscrita al Registre
oficial d’establiments i serveis plaguicides (ROESP) per al tipus d'activitat
d'emmagatzematge de biocides.
L’empresa adjudicatària ha de demostrar un mínim de tres formacions realitzades en els
últims 3 anys autoritzades per l’Administració competent mitjançant l’aportació del
certificat de la mateixa i disposar de l’IAE per al mateix.
Els requisits mínims de solvència indicats estan vinculats a l’objecte del contracte i,
atesa la seva naturalesa i especificitat, es consideren proporcionals.
5. Criteris de valoració per a l’adjudicació del contracte.
Per a la valoració de les proposicions es preveuen únicament criteris avaluables de
manera automàtica, concretament la baixa en el preu i l’oferiment de millores:


Oferta econòmica: fins a 70 punts. La puntuació s’atorgarà d’acord amb la fórmula
següent:

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝑜𝑏𝑡𝑖𝑛𝑔𝑢𝑑𝑎

puntuació màxima X preu de la millor oferta
preu de l oferta a valorar

- Presentació en la oferta d’un pla d’autocontrol detallat en base a les instalꞏlacions
definides a l’ANNEX I i concretament l’exigit al punt 4.1.4 del Plec de prescripcions
tècniques i acord amb el RD 865/2003 i Decret 352/2004 o el text/os normatiu/s que en
el seu moment els substitueixin, concretament per al 2023 el RD487/2022.
Aquest haurà de complir amb els requisits exigits en la normativa vigent en el moment
de l’execució i definir, de forma clara, les actuacions, revisions, mesures i periodicitats
requerides.
El pla haurà de contenir totes les actuacions detallades a realitzar des de les de
periodicitat diària per a cada instalꞏlació fins a les de periodicitat anual.

El pla haurà de contenir per als centres de treball definits a l’ANNEX I que son:


Edifici central Sant Pere i Sant Pau (Administratiu i tècnic)



Instalꞏlació EB10 i edificis



EDAR de Tarragona Port



EDAR de Tarragona Nord

Totes les tasques de revisió i control exigides diàries, setmanals, mensuals, trimestrals
i anuals per a cada tipologia d’instalꞏlació, que serien:


Xarxes d’aigua calenta sanitària i aigua freda de consum humà



Dipòsits d’aigua freda pel consum humà



Acumuladors per a aigua calenta sanitària



Xarxes d’aigua i dipòsits contra incendi



Dipòsits i xarxes de reg, neteja i valdeig

S’haurà de reflectir tant les tasques a realitzar per la empresa adjudicatària com per a
EMATSA, és a dir un pla de control de la legionelꞏla al complert.

S’atorgaran 15 punts per la presentació del pla d’autocontrol

- Criteri ambiental: vehicles de la flota de baixes emissions. S’atorgaran fins a 5 punts.
S'atorgarà la màxima puntuació als licitadors que proposin adscriure a l'execució dels
serveis un 100% de vehicles de baixes emissions, i a la resta, en proporció al nombre
de vehicles d'aquestes característiques.
Es valorarà disposar d’una flota de vehicles assignada a les tasques relacionades
directament amb els serveis que disposi de vehicles amb baixes emissions: vehicle
elèctric, vehicle híbrid, de gas natural comprimit (GNC) o gas liquat del petroli (GLP) o
vehicle de benzina EURO 5 o 6.
Als efectes de la verificació, les empreses licitadores hauran d’especificar les dades del/s
vehicle/s adscrit/s al contracte: marca, model, matrícula, així com l’any d’adquisició i
combustible emprat o bé el Distintiu ambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT)
corresponent.

- Reducció a un termini inferior a dues (2) hores, del termini establert en el Plec de
Condicions Tècniques, en el seu capítol 5, per a iniciar executivament un tractament de
xoc davant un resultat positiu en legionelꞏla i des del coneixement de l’aparició del
mateix. S’atorgaran 10 punts
Els compromisos oferts no representaran un major cost econòmic per EMATSA, i
s’incorporaran obligatòriament i de forma automàtica al contracte.
Es consideraran ofertes amb valors anormalment baixos o desproporcionats acord amb
la normativa reguladora d’aquesta matèria.
6. Condicions especials d’execució del contracte.
La plantilla del personal de l’empresa adjudicatària adscrita a l’execució del contracte no
podrà tenir un percentatge de persones treballadores amb contracte de caràcter
temporal superior al 50 %. Aquesta condició tindrà la consideració d’obligació
contractual essencial i el seu incompliment es considerarà causa de resolució del
contracte.
Per altra banda, durant l’execució del contracte, el contractista haurà d’adoptar les
mesures específiques en matèria d’igualtat per al personal adscrit a la seva execució;
en particular, pel que respecta a la seva retribució. Alhora, en qualsevol documentació,
publicitat, imatge o material que es generi amb motiu de l’execució del contracte,
l’adjudicatari haurà d’emprar un ús del llenguatge no sexista, evitat imatges
discriminatòries de les dones o estereotips sexistes, i fomentar una imatge amb valors
d’igualtat, presència equilibrada, diversitat i pluralitat de rols i identitats de gènere.

7. Dades econòmiques.


Sistema de determinació del preu: El sistema de determinació del preu del

present contracte s’estableix en termes de preus unitaris.


Pressupost de licitació: El pressupost base de licitació (límit anual total) és de
36.249,18 euros, IVA inclòs, que es desglossa en el conceptes següents.
Servei de control per a la prevenció de la legionelꞏlosi (BI):
IVA (21 %):

29.958,00 €
6.291,18 €

El detall i desglossament dels preus unitaris figuren a l’annex II del plec de prescripcions
tècniques particulars regulador del mateix.
Tanmateix, es fa constar expressament que EMATSA no s’obliga a esgotar el
pressupost indicat sinó que la despesa efectuada dependrà dels serveis que
efectivament s’executin en funció de les necessitats d’EMATSA. La facturació es
realitzarà de forma trimestral i en base als serveis realment executats i certificats per

Ematsa en el període immediatament anterior i s’enviarà per correu electrònic en
format .pdf a l’adreça facturacio.ematsa@ematsa.cat.
Es preveu la possibilitat de modificar el contracte, amb la deguda justificació a
l’expedient, en els supòsits i les condicions següents:




Necessitat d’incrementar el nombre de serveis amb motiu de treballs inicialment no
previstos.
Necessitat d’incrementar la freqüència de la prestació del servei.”

Valor estimat del contracte: El valor estimat del contracte és el que es detalla a
continuació (imports en euros, sense IVA) per a tota la durada del contracte,
pròrrogues i possibles modificacions contractuals:
DURADA
CONTRACTE

POSSIBLES
PRÒRROGUES

POSSIBLES
MODIFICACIONS

TOTAL

29.958,00 €

29.958,00 €

5.991,60 €

65.907,60 €

8. Cessió del contracte i subcontractació.
El contractista podrà cedir el contracte i podrà subcontractar l’execució parcial de la
prestació del contracte.
La celebració tant de la cessió com de subcontractes estarà subjecta al compliment de
les condicions fixades a la LCSP.
9. Termini de garantia.
El termini de garantia serà de 2 mesos, a comptar de la data de finalització de la
prestació del contracte.
S’adjunta al present informe el plec de condicions tècniques regulador de la contractació
proposada.
Tarragona, en la data que consta a la signatura electrònica.

