INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I LA IDONEÏTAT DE LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES QUÍMICS PER A L’AIGUA DE LES PISCINES MUNICIPALS
D’AMPOSTA I POBLE NOU DEL DELTA
1. Necessitats de l’Ajuntament a satisfer mitjançant aquest contracte: l’article 25, apartat j) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local atribueix competències als
municipis en promoció de l’esport i instal·lacions esportives i ocupació del temps lliure; en
exercici d’aquesta competència, l’Ajuntament d’Amposta s’ha dotat de les instal·lacions següents:
• Piscina municipal d’Amposta, ubicada al carrer França, 61-73 d’Amposta.
• Piscina municipal del Poble Nou, carrer Ronda del Pins, 27 del Poble Nou del Delta.
El manteniment de les condicions higièniques i sanitàries de l’aigua de les piscines municipals és
competència municipal, donat que el servei es presta directament per aquest, la qual cosa
comporta la necessitat d’adquirir els productes químics necessaris a l’efecte, productes que han
de ser adquirits a empreses especialitzades en aquesta matèria.
2. Procediment de licitació que es proposa: el valor estimat del contracte ascendeix a 47.165,70 €
i la seva durada es proposa d’1 any (des del dia 1 de gener fins el 31 de desembre de 2022) amb
possibilitat d’una pròrroga per 1 any, la durada màxima total del contracte inclosa la pròrroga
serà de 2 anys. Per la seva quantia, el procediment de licitació que es proposa és l’obert. El
contracte no està subjecte a regulació harmonitzada per no superar el llindar establert a l’article
21 apartat 1.b) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant
LCSP).
3. Exigència de classificació dels licitadors: no procedeix en tractar-se d’un contracte de
subministrament (article 77.1.c) de la LCSP).
4. Criteris de solvència tècnica i professional i econòmica i financera, que es proposa que siguin
exigibles als licitadors en funció del contracte a realitzar:
4.1. La solvència econòmica i financera, d’acord amb l’article 89 de la LCSP s’acreditarà mitjançant
la presentació del justificant de l’existència d’una assegurança de responsabilitat civil per riscos
professionals per import igual o superior al valor estimat del contracte. Amb aquest requisit es
pretén garantir les possibles indemnitzacions que se’n derivarien del risc inherent a aquest tipus
de serveis.
4.2. La solvència tècnica i professional, d’acord amb l’article 89 de la LCSP s’acreditarà mitjançant
la presentació per cadascun dels productes pels quals es presenti oferta dels documents
següents:
• Número de registre sanitari de cada producte. Aquests han d'estar homologats pel Ministeri
corresponent. Ha de descriure la composició i característiques físico-químiques, així com la
concentració en la qual es presenten els productes que ens ofereixen.
• Declaració que els productes químics perillosos que es proposa subministrar estan
degudament etiquetats:
− Productes purs: segons CLP reglament 1272/2008
− Mescles: segons la Directiva 199/45/CE o reglament 1272/2008 (CLP)
• Norma UNE-EN corresponent en cas de tenir-ne.
• Compliment de la Llei 11/1997 d’envasos i residus d’envasos i Reial Decret 255/2003 de 28 de
febrer, modificat pel Reial decret 717/2010 de 28 de maig pel que s’aprova el Reglament sobre

classificació, envasat i etiquetat dels preparats.
• Fitxa de dades de seguretat del producte segons els reglament 1907/2006 (REACH) i/o
reglament 453/2010 (cada producte disposarà d’una específica). Aquesta fitxa de seguretat
estarà formada pels 16 apartats següents:
− Identificació de la substància/preparat i del responsable de la seva comercialització.
− Composició/informació sobre els components.
− Identificació de perills.
− Primers auxilis.
− Mesures de lluita contra incendis.
− Mesures a prendre en cas de fuita accidental.
− Manipulació i emmagatzematge.
− Controls d’exposició/protecció personal.
− Propietats físiques i químiques.
− Estabilitat i reactivitat.
− Informació toxicològica.
− Informació ecològica.
− Consideracions relatives a l’eliminació.
− Informació relativa al transport.
− Informació reglamentària.
− Altres informacions.
Aquest requisit permetrà acreditar que els productes que s’ofereixen són els adequats per
complir l’objecte del contracte.
5. Condició especial d’execució del contracte: de les previstes a l’article 202 de la LCSP, per la
tipologia del seu objecte, es convenient l’aplicació de la condició mediambiental següent:
l’adjudicatari/s hauran de garantir la utilització, en la màxima mesura possible, d’utilització
d’envasos reciclables i la recollida dels envasos i el seu reciclatge. L’Ajuntament s’imposa, en la
mesura de les seves possibilitats, la obligació de garantir la promoció del reciclatge d’envasos i
l’ús d’envasos reutilitzables per part de les empreses adjudicatàries de contractes públics.
6. L’objecte del contracte es divideix en els lots següents:
• Lot 1: hipoclorit sòdic.
• Lot 2: àcid sulfúric.
• Lot 3: resta productes.
7. Criteris de valoració de les ofertes: el criteri de valoració de les ofertes que es proposa, d’acord
amb el que disposen els article 145 i 156 de la LCSP, és únic, el del preu més econòmic a avaluar
amb l’aplicació de les fórmules matemàtiques següents:
Lot 1:
(PL2-Of2) x n2
(PL1-Of1) x n1
+
++
Puntuació (P) = (
(PL1-Ofm1)
(PL2-Ofm2)
... )
Essent:
P = Puntuació licitador
PL = Preu unitari màxim licitació de cada concepte
Of = Preu unitari ofertat per cada concepte

Ofm = oferta mínima presentada per cada concepte
n = valor de la ponderació corresponent de cada concepte
Lot 2:
(PL1-Of1) x n1
Puntuació (P) = (

(PL2-Of2) x n2
+

(PL1-Ofm1)

(PL2-Ofm2)

++
... )

Essent:
P = Puntuació licitador
PL = Preu unitari màxim licitació de cada concepte
Of = Preu unitari ofertat per cada concepte
Ofm = oferta mínima presentada per cada concepte
n = valor de la ponderació corresponent de cada concepte
Lot 3:
(PL1-Of1) x n1
Puntuació (P) = (

(PL1-Ofm1)

(PL2-Of2) x n2
+

(PL2-Ofm2)

++
... )

Essent:
P = Puntuació licitador
PL = Preu unitari màxim licitació de cada concepte
Of = Preu unitari ofertat per cada concepte
Ofm = oferta mínima presentada per cada concepte
n = valor de la ponderació corresponent de cada concepte
8. Pressupost de licitació i valor estimat del contracta.
El pressupost de licitació per cadascun dels lots del contracte és el definit pel preu unitari màxim
de licitació (IVA exclòs) de cadascun dels productes que figura en l’annex 1 del plec de
prescripcions tècniques. Les ofertes dels licitadors determinaran el preu de cada producte exclòs
l'IVA.
L’import anual màxim del contracte (IVA inclòs) serà de 28.535,25 €, distribuït en la forma
següent:
Lot 1: 19.095,05 €
Lot 2: 4.392,15 €
Lot 3: 5.048,05 €
El valor estimat del contracte, d’acord amb l’article 101 de la LCSP, ascendeix a 47.165,70 € amb el
detall següent:
Any 2022
Lot 1: 15.781,03 €
Lot 2: 3.629,88 €
Lot 3: 4.171,94 €
Total: 23.582,85 €

Pròrroga 1 - any 2023
Lot 1: 15.781,03 €
Lot 2: 3.629,88 €
Lot 3: 4.171,94 €
Total: 23.582,85 €

El valor estimat del contacte s’ha calculat prenent com a referència els preus de mercat dels
productes que constitueixen l’objecte del contracte d’acord amb els antecedents dels que disposa
l’Ajuntament d’Amposta.
Amposta, 13 d’agost de 2021.
El Director de la piscina municipal

Benjamin Garcia Balaguer.

