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Acord marc de serveis de manteniment d’aparells elevadors i subministrament d’elements substitutius amb destinació a les
entitats locals de Catalunya

INFORME SOBRE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DE L’ACORD MARC DE SERVEIS DE
MANTENIMENT D’APARELLS ELEVADORS I SUBMINISTRAMENT D’ELEMENTS
SUBSTITUTIUS AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA
1. INTRODUCCIÓ
El Consorci Català pel Desenvolupament Local (en endavant CCDL), per encàrrec de l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques (en endavant ACM), promou periòdicament, la licitació de
contractes amb destinació a les entitats locals de Catalunya mitjançant la utilització de les
tècniques de racionalització de la contractació administrativa previstes a la vigent legislació en
matèria de contractes del sector públic, principalment, a través del denominat Acord marc, que
possibilita la contractació de forma agregada de bona part de les demandes de
subministraments i serveis que es pretenen atendre, d’acord amb les necessitats a satisfer de
les entitats locals adherides a l’Associació i el CCDL detectades a partir de les actuacions de
prospecció de mercat i estudis que porta a terme l’àrea d’Estudis i contractació de l’ACM.
2. ANTECEDENTS
L’any 2017, el Consorci Català pel Desenvolupament Local (en endavant, CCDL), com a entitat
que vetlla per la millora, l’optimització i l’eficiència en la utilització dels recursos públics de les
entitats locals de Catalunya, va formalitzar, per encàrrec de la Central de contractació de
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (en endavant, ACM), l’Acord marc del servei de
manteniment d’aparells elevadors i subministrament d’elements substitutius amb destinació a
les entitats locals de Catalunya (Expedient 2015.02).
El període de vigència d’aquest Acord marc finalitza el juliol de 2021 i, per aquest motiu, es
considera la seva renovació.
En aquest sentit, el CCDL va acordar, per encàrrec de la Central de contractació de l’ACM, la
incoació de l’expedient de la licitació de l’Acord marc de serveis de manteniment d’aparells
elevadors i subministrament d’elements substitutius amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (Exp. 2020.02).
Així mateix, es van realitzar les consultes preliminars del mercat, de conformitat amb les
previsions de l’article 40 de la Directiva 2014/24/UE (en endavant, la DN) i la Instrucció interna
1/2018, de 20 de juliol, sobre procediment i actuacions a realitzar amb motiu dels estudis
econòmics i les consultes preliminars del mercat que es realitzin pel Consorci Català pel
Desenvolupament Local i la Central de contractació de l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques en les licitacions dels acords marc i adquisicions centralitzades de
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subministraments i serveis amb destinació a les entitats locals de Catalunya o altres contractes
encomanats pels esmentats ens locals. Aquestes s’estructuraren sota la coordinació de l’àrea
d’Estudis i contractació l’ACM, de conformitat amb el conveni de col·laboració subscrit entre el
CCDL i l’ACM, i de les quals se’n derivà la redacció de l’Informe respecte dels resultats de les
consultes preliminars, on s’exposaren les principals conclusions extretes per a la preparació i
configuració d’aquesta licitació.
3. NECESSITATS I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE
El servei de manteniment d’aparells elevadors així com el subministrament d’elements
substitutius dels mateixos, constitueix una necessitat per al desenvolupament dels serveis i
activitats dutes a terme pels membres del CCDL i l’ACM, els ens locals que estan vinculats a
aquests membres, així com els seus ens dependents.
Arran de la detecció d’aquestes necessitats i de les conclusions extretes del procediment de
consultes preliminars de mercat, s’ha optat per la preparació d’una licitació d’un Acord marc
amb els següents objectius:
-

Determinar els serveis de manteniment preventiu d’aparells elevadors i, si s’escau,
correctiu (reparacions o substitucions d’elements), així com els serveis de
manteniment a tot risc d’escales mecàniques i els serveis d’inspecció tècnica d’aparells
elevadors, que contractaran les entitats locals de Catalunya adherides al sistema de
contractació centralitzada del Consorci.

-

Seleccionar diverses empreses amb l’habilitació empresarial per realitzar els serveis de
manteniment d’aparells elevadors, els serveis de manteniment a tot risc d’escales
mecàniques i els serveis d’inspecció tècnica d’aparells elevadors.

-

Fixar els corresponents preus unitaris màxims dels serveis de manteniment preventiu,
així com els preus unitaris de les reparacions o substitucions d’elements, en funció de
la prestació o contracte, que permetin l’adequació d’aquests a les necessitats
específiques de cada entitat destinatària de l’Acord marc.

-

Establir les condicions generals d’execució dels futurs contractes dels serveis de
manteniment, la contractació dels quals es podrà realitzar de manera individualitzada
per les entitats locals destinatàries o bé agregada pel CCDL.

Carrer València 231, 6a
08007 Barcelona
Tel. 93 496 16 16
ccdl@ccdl.cat

www.acm.cat

Expedient de contractació núm. 2020.02
Acord marc de serveis de manteniment d’aparells elevadors i subministrament d’elements substitutius amb destinació a les
entitats locals de Catalunya

4. INSUFICIÈNCIA DE MITJANS
Les entitats locals de Catalunya no disposen de la capacitat d’obrar ni la capacitat tècnica per a
dur a terme les prestacions objecte d’aquest Acord marc.
Així mateix, la complexitat de les actuacions preparatòries necessàries per la tramitació d’un
expedient de contractació, situa en una posició estratègica a les Centrals de contractació. Vist
que aquestes, tal i com es destaca en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic (en endavant LCSP), poden garantir mitjançant la seva especialització, el suport
necessari a les entitats públiques en matèria de contractació, la dotació de seguretat jurídica
en aquests procediments, l’estalvi de recursos humans i materials de les entitats que en siguin
destinatàries i, per tant, la racionalització i eficiència en la utilització dels fons públics, així com
també, l’assegurament de l’obtenció d’ofertes que garanteixin una bona relació qualitat-preu,
degut a les economies d’escala.
5. OBJECTE DEL CONTRACTE I DIVISIÓ EN LOTS
El contracte té per objecte els serveis de manteniment d’aparells elevadors i escales
mecàniques i, si s’escau, els subministraments d’elements substitutius associats a aquests
manteniments, així com també els serveis d’inspecció tècnica dels aparells elevadors.
En aquest sentit, vistes les apreciacions anteriorment efectuades, es considera adequat que
aquesta contractació s’articuli mitjançant la figura de l’Acord marc, atès que aquesta permet
una homologació d’empreses prestadores de serveis de manteniment, així com
subministraments associats a aquests serveis, flexibilitza la determinació de la quantitat de
serveis i béns a lliurar, així com també, permet estimar l’import de la despesa efectiva i el
benefici real de les empreses adjudicatàries d’aquest Acord marc.
D’acord amb les previsions de l’article 99.3 de la LCSP, l’objecte d’aquest Acord marc
s’estructura en 12 lots, d’acord amb el següent detall:
Manteniment d’aparells elevadors
•
•
•
•
•
•

Lot 1: Manteniment d’aparells elevadors: Barcelonès i Baix Llobregat.
Lot 2: Manteniment d’aparells elevadors: Maresme i Vallès Oriental.
Lot 3: Manteniment d’aparells elevadors: Vallès Occidental.
Lot 4: Manteniment d’aparells elevadors: Garraf, Alt Penedès i Anoia.
Lot 5: Manteniment d’aparells elevadors: Osona, Bages, Berguedà, Moianès i Solsonès.
Lot 6: Manteniment d’aparells elevadors: Selva, Gironès, Baix Empordà, Pla de
l’Estany, Alt Empordà, Garrotxa i Ripollès.
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•
•
•
•

Lot 7: Manteniment d’aparells elevadors: Baix Penedès, Alt Camp, Conca de Barberà,
Tarragonès, Baix Camp i Priorat.
Lot 8: Manteniment d’aparells elevadors: Segarra, Urgell, Pla d’Urgell, Garrigues,
Noguera i Segrià.
Lot 9: Manteniment d’aparells elevadors: Ribera d’Ebre, Terra Alta, Baix Ebre i
Montsià.
Lot 10: Manteniment d’aparells elevadors: Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alt Urgell, Alta
Ribagorça, Cerdanya i Val d’Aran.

Cada un d’aquests lots territorials inclou les següents prestacions de serveis i, si escau,
subministraments associats:
- Prestació 1. Serveis de manteniment bàsic d’aparells elevadors d’interior i exterior i de
muntacàrregues.
- Prestació 2. Serveis de manteniment semi risc d’aparells elevadors d’interior i exterior i de
muntacàrregues.
- Prestació 3. Serveis de manteniment tot risc d’aparells elevadors d’interior i exterior i de
muntacàrregues.
- Prestació 4. Serveis de manteniment bàsic de salva-escales.
- Prestació 5. Serveis de manteniment avançat de salva-escales.
- Prestació 6. Serveis de manteniment prèmium de salva-escales.
Manteniment tot risc d’escales mecàniques
•

Lot 11: Serveis de manteniment a tot risc d’escales mecàniques.

Serveis d’inspecció tècnica d’aparells elevadors
•

Lot 12: Serveis d’inspecció tècnica d’aparells elevadors.

La unitat de licitació d’aquest Acord marc és el lot, en aquest sentit, les empreses licitadores
poden presentar oferta en tots aquells lots que considerin oportú, vist que no ha estat
determinada cap limitació en la presentació d’ofertes.
6. PROCEDIMENT DE LICITACIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ DE L’ACORD MARC I MODALITAT
En virtut de les consideracions de l’article 131.2 de la LCSP, la licitació d’aquest Acord marc es
realitzarà mitjançant les normes reguladores del procediment obert subjecte a regulació
harmonitzada, previstes en els articles 156 i següents de la LCSP.
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La modalitat de l’Acord marc serà la de selecció d’empreses prevista a l’article 221.4 de la LCSP,
seleccionant un mínim de 3 empreses i un màxim de 5 empreses per cada unitat de licitació,
pel que fa als lots 1 a 10, i un mínim de 3 empreses i un màxim de 6 empreses, pel que fa als
lots 11 i 12.
Pel que fa a la fixació d’un màxim de 5 empreses adjudicatàries, pel que fa als lots 1 a 10, i de 6
empreses, pel que fa als lots 11 i 12, es justifica en el fet que la manca de fixació d’un límit en
aquest sentit suposaria la pèrdua de la finalitat del propi Acord marc, caracteritzat per ser un
procediment més àgil, fàcil i adequat per satisfer les necessitats específiques de les entitats
locals, així com també per oferir els serveis objecte de l’Acord marc amb les millors condicions
en relació a la qualitat-preu.
Així mateix, pel que fa als lots 1 a 10, es limita a 4 el nombre de lots que podran adjudicar-se a
un mateix licitador. Aquesta limitació només operarà en la fase de selecció, de manera que les
empreses poden presentar proposició a tants lots com estimin adients.
La justificació del límit màxim de 4 lots que podran adjudicar-se a un mateix licitador pel que fa
als lots 1 a 10, rau en la voluntat de fomentar la competència i la promoció de la participació i
accés de les petites i mitjanes empreses.
7. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
D’acord amb les previsions de l’article 101.5 de la LCSP, pel càlcul del valor estimat s’han tingut
en compte les estimacions dels serveis i subministraments que es podran derivar d’aquest
Acord marc, basades en les dades extretes durant la vigència de l’Acord marc del servei de
manteniment d’aparells elevadors i subministrament d’elements substitutius amb destinació a
les entitats locals de Catalunya (Expedient 2015.02); l’estudi dels preus generals de mercat
relatius als serveis i subministraments objecte de licitació; així com també, tenint en compte
l’import de les eventuals pròrrogues d’aquest Acord marc i el de les seves potencials
modificacions previstes en el PCAP en la clàusula cinquanta-tresena, les quals d’acord amb les
previsions de l’article 204 de la LCSP no podran excedir d’un 20% del preu inicial, així com
també, aquesta xifra incorpora la previsió d’un el 10% addicional, d’acord amb les previsions de
l’article 301.2 de la LCSP, al tractar-se d’un contracte de preus unitaris.
Al tractar-se d’un Acord marc estem davant un expedient de contractació que no compromet
crèdit pressupostari més enllà de les despeses derivades dels anuncis de licitació. En aquest
sentit, serà en l’adjudicació dels contractes basats per part dels ens locals quan es
comprometran crèdits amb les limitacions que es determinin en les normes pressupostàries de
les entitats locals.
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8. SOLVÈNCIA ECONÒMICA O FINANCERA I TÈCNICA O PROFESSIONAL
La solvència mínima requerida a les empreses licitadores per a la prestació dels serveis i
subministraments objecte de l’Acord marc es detalla a la clàusula 16a del PCAP.
Els motius que han justificat l’elecció d’aquests criteris de solvència han estat els següents:
•

SOLVÈNCIA ECONÒMICA O FINANCERA:

L’article 87 de la LCSP ofereix a l’òrgan de contractació la facultat d’escollir els mitjans a través
dels quals els candidats hauran d’acreditar que podran fer front, des d’una vessant econòmica i
financera, a les obligacions inherents a l’execució de l’Acord marc i els seus contractes basats.
En aquest sentit, tenint en compte les característiques de l’Acord marc i l’import total del
mateix, es considera adient i ajustat a l’objecte del contracte, exigir una solvència econòmica
que s’haurà d’acreditar pels següents mitjans:
- D’acord amb l’article 87.1 apartat a) de la LCSP i tenint en consideració les prestacions
objecte d’aquest Acord marc, s’ha estimat oportuna l’exigència d’un volum anual de
negocis, referit al millor exercici dels tres últims disponibles, d’import igual o superior al
valor anual mitjà del contracte de la unitat de licitació que presentin proposició.
No obstant, al tractar-se, d’acord amb l’article 221.4 de la LCSP, d’un Acord marc que es
conclourà amb diverses empreses, no resulta necessària l’exigència de la totalitat
d’aquest import com a requisit de solvència econòmica o financera i, per aquest motiu,
es requerirà que les empreses disposin d’una solvència mínima equivalent a l’import
resultant de dividir el volum de negocis esmentat anteriorment per tres, al ser aquest el
nombre mínim d’empreses a seleccionar per cada unitat de licitació.
En conseqüència, es respecta el límit màxim establert a l’article 87.1 a) de la LCSP, d’acord amb
el qual el volum de negocis mínim anual exigit no podrà excedir d’una vegada i mitja el valor
estimat del contracte.
•

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL:

L’article 90 de la LCSP atorga a l’òrgan de contractació la potestat d’escollir el mitjà o mitjans a
través dels quals els candidats hauran d’acreditar els seus coneixements tècnics, eficàcia,
fiabilitat i experiència en la prestació dels serveis i subministraments objecte del contracte, a fi
d’assegurar que aquests reuneixen les condicions professionals i tècniques necessàries per
garantir el correcte desenvolupament dels subministraments objecte del contracte.
Així doncs, amb estricta subjecció a les prescripcions de l’article 90.1 apartat a) de la LCSP i
tenint en compte la naturalesa dels serveis i, si s’escau, subministraments objecte de l’Acord
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marc, s’ha considerat oportuna l’exigència dels següents mitjans d’acreditació de la solvència
tècnica o professional:
- La relació dels principals serveis realitzats en els últims tres anys, d’igual o similar
naturalesa que l’objecte de la unitat de licitació on presentin proposició, en relació als
quals el sumatori dels imports dels serveis d’un dels anys ha de ser igual o superior al
70% del valor d’una anualitat del pressupost de licitació.
No obstant, al tractar-se, d’acord amb l’article 221.4 de la LCSP, d’un Acord marc que es
conclourà amb diverses empreses, no resulta necessària l’exigència de la totalitat
d’aquest import com a requisit de solvència tècnica o professional, per aquest motiu, es
requerirà que les empreses disposin d’una solvència mínima equivalent a l’import
resultant de dividir l’import esmentat anteriorment per tres, al ser aquest el nombre
mínim d’empreses a seleccionar per cada unitat de licitació.
Tanmateix, subsidiàriament, les empreses de nova creació per tenir una antiguitat inferior a
tres anys, es podrà presentar l’acreditació de la solvència tècnica mitjançant:
- La indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrats o no a l’empresa, que
es compromet a adscriure a l’execució del contracte.
- Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del què es disposarà per a
l’execució dels treballs o prestacions, a la qual s’adjuntarà la documentació acreditativa
pertinent quan aquesta sigui requerida per part dels serveis dependents de l’òrgan de
contractació.
9. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
En la clàusula 18a del PCAP es determinen els criteris d’adjudicació, els quals han estat
configurats amb la finalitat de seleccionar les millors proposicions relació qualitat – preu,
d’acord amb les previsions de l’article 145 de la LCSP.
Pel que fa als lots 1 a 10, s’han establert tres criteris de valoració subjectes a un judici de valor,
valorables fins a un màxim de 20 punts. En relació als lots 11 i 12, s’ha establert un criteri de
valoració subjecte a un judici de valor, valorable fins a un màxim de 10 punts.
•

CRITERIS DE VALORACIÓ SUBJECTES A UN JUDICI DE VALOR:

D’acord amb l’article 145 de la LCSP s’han fixat els següents criteris basats en un judici de valor:
A) Eficiència energètica dels vehicles assignats per a la prestació del servei (LOTS 1 a
12)
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La realització de les diferents prestacions objecte d’aquest Acord marc comporten un
gran nombre de desplaçaments dels tècnics especialitzats en el manteniment dels
aparells elevadors i escales mecàniques a diferents punts del territori català. En aquest
sentit, tots els vehicles emprats en els desplaçaments destinats a realitzar les prestacions
objecte d’aquest Acord marc generen un important impacte ambiental.
En línia amb els objectius marcats per l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible,
per tal d’aconseguir un major compromís mediambiental per part de les empreses i
contribuir a un model sostenible de prestació dels serveis intentant que el conjunt de
serveis objecte de l’Acord marc es prestin amb la menor petjada ambiental, s’ha previst
com a criteri subjecte a un judici de valor, l’eficiència energètica dels vehicles assignats
per a la prestació del servei.
En aquest sentit, les empreses licitadores hauran de declarar els vehicles que es posen a
disposició per tal de dur a terme les prestacions objecte d’aquest Acord marc, tot
indicant la marca i model del vehicle, la seva matrícula i la classificació energètica que
ostenta, obtenint més punts aquells que tenen una classificació energètica A (és a dir,
aquells amb una eficiència energètica major), seguit, per ordre decreixent, pels que
ostenten una classificació energètica B i C. Així mateix, a banda d’indicar els vehicles i els
aspectes mencionats anteriorment, també hauran d’aportar la documentació
acreditativa corresponent, per tal d’acreditar que disposen d’aquests vehicles amb la
classificació energètica indicada.
B) Eficiència energètica de funcionament dels aparells elevadors. (LOTS 1 a 10)
El funcionament dels aparells elevadors suposa una despesa d’energia elèctrica pels ens
locals destinataris d’aquest Acord marc, consum que és possible reduir amb l’adopció de
mesures més eficients energèticament que les existents actualment en els diferents
aparells elevadors que seran objecte de manteniment.
Així mateix, els tècnics que s’encarregaran del manteniment dels aparells elevadors, amb
coneixements especialitzats en la matèria, són els que coneixeran de primera mà l’estat
dels aparells elevadors, les seves possibles deficiències i també podran informar a les
entitats destinatàries d’aquells aspectes tècnics que caldria millorar per què els aparells
elevadors consumeixin menys energia elèctrica.
Per aquest motiu, s’ha considerat que el fet que els ens locals coneguin les mesures que
podrien adoptar per millorar l’eficiència energètica dels aparells elevadors i, d’aquesta
manera, reduir-ne el consum energètic, suposa un valor afegit a la prestació principal
que és el seu manteniment.
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En aquest sentit, es valorarà que les empreses licitadores ofereixin amb una periodicitat
anual, un informe sobre la mesura de consum elèctric de la instal·lació completa de cada
aparell elevador de l’inventari, així com una proposta de les possibles millores tècniques
a implementar per millorar l’eficiència energètica de l’aparell elevador per part de l’ens
local.
C) Accessibilitat dels aparells elevadors. (LOTS 1 a 10)
L’accessibilitat dels aparells elevadors en les instal·lacions dels ens locals destinataris del
present Acord marc, és un aspecte clau per tal que aquests siguin útils i funcionals pel
conjunt de la ciutadania i pels treballadors dels propis ens.
Per aquest motiu, s’ha considerat oportú valorar que les empreses licitadores ofereixin
amb una periodicitat anual, un informe sobre l’accessibilitat dels aparells elevadors
presents en les instal·lacions de l’ens local destinatari, així com una proposta de les
possibles millores tècniques a implementar per millorar l’accessibilitat dels aparells
elevadors per part de l’ens local.
• CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICS:
A) Proposició econòmica. (LOTS 1 a 12)
Per tal de seleccionar les millors proposicions relació qualitat- preu, s’ha previst com a
criteri automàtic la valoració de la proposició econòmica de les empreses, segons el
criteri del preu més baix.
B) Millora del temps de resposta i de reparació. (LOTS 1 a 10)
La resolució de les incidències o reparacions dels aparells elevadors en el menor temps
possible, suposa una millora en la qualitat de la prestació, atès que els ens locals
destinataris podran tornar a disposar del servei d’aquests aparells amb major rapidesa,
la qual cosa suposa un benefici pels usuaris dels mateixos.
Per aquest motiu, s’ha considerat oportú valorar que les empreses licitadores ofereixin
una reducció dels terminis fixats com a màxims, en el Plec de prescripcions tècniques.
10. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ
D’acord amb les exigències de l’article 202 de la LCSP s’han previst un seguit de condicions
especials d’execució de caràcter social i ètic.
- Condició especial relativa al tractament de dades personals
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D’acord amb les previsions de l’article 202.1 tercer paràgraf de la LCSP, al tractar-se d’un Acord
marc que la seva execució i la dels contractes basats se’n pot derivar la cessió de dades al
contractista, es preveu com a condició especial d’execució que aquest hagi de sotmetre’s a la
normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades personals, sent
aquesta una obligació qualificada com a essencial.
- Condició especial d’execució de caràcter mediambiental
S’ha establert com a condició especial d’execució de caràcter mediambiental que les empreses
seleccionades en el present Acord marc utilitzin aquella maquinària, eines i elements auxiliars
que siguin respectuosos amb el medi ambient, de menor consum energètic, i produeixin una
menor emissió de sorolls i productes contaminants, sempre per sota dels límits marcats per la
normativa vigent, amb l’objectiu que els serveis que es prestin en aquest Acord marc suposin
el menor impacte pel medi ambient.
- Condició especial d’execució de caràcter social
Atès que els serveis que es prestaran en aquest Acord marc es desenvolupen en un àmbit on la
seguretat dels treballadors és un factor de risc, s’ha establert com a condició especial
d’execució que les empreses seleccionades en l’Acord marc garanteixin la seguretat i la
prevenció de la salut en el lloc de treball.
- Condició especial d’execució ètica
D’altra banda, de conformitat amb l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, s’introdueix una condició especial
d’execució de caràcter ètic, tot preveient una sèrie d’obligacions com per exemple, l’observança
dels principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, i professions corresponents
a les prestacions objecte dels contractes, la no realització accions que posin en risc l’interès
públic, etc.
Barcelona, 17 de març de 2021
La Directora General del CCDL

Joana Ortega i Alemany

