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JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE LA CONTRACTACIÓ
La Diputació de Tarragona disposa d’un catàleg de serveis, a disposició dels ens que ho
sol·liciten, que pretén atendre les necessitats tècniques, econòmiques, etc dels nostres
ajuntaments. Entre les d'àmbit tècnic, la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria
Municipal i Territori, ofereix el servei per l'elaboració del Document Únic de Protecció Civil
Municipal – DUPROCIM, document conjunt per l’avaluació i anàlisi dels riscos municipals en
forma de Plans d’emergències.
La normativa general de protecció civil ve regulada per la Llei 4/1997, de 20 de maig, de
protecció civil a Catalunya. Tal i com disposen els articles 47 i 48 d’aquesta, els municipis
són entitats bàsiques de la protecció civil a Catalunya i disposen de capacitat general
d’actuació i de planificació en aquesta matèria. L'alcalde, com a autoritat local superior de
protecció civil, li correspon elaborar i sotmetre a l'aprovació del ple els plans d'emergència
municipals que li escaiguin.
Durant uns mesos l'any i de forma periòdica, la Diputació de Tarragona obra terminis
perquè els ajuntaments mitjançant la seu electrònica realitzin les sol·licituds del servei
esmentat anteriorment si així ho requereixen.
En aquesta última convocatòria s'han rebut un total de trenta-cinc peticions de DUPROCIM
de diversos municipis de la demarcació de Tarragona, per no disposar de personal, material
i recursos propis per dur-los a terme en el termini establert es preveu externalitzar els
treballs mitjançant procediment obert no Harmonitzat.
El Codi CPV que correspon és 71317000-3 Serveis de consultoria en protecció i control de
riscos.
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OBJECTE DEL CONTRACTE
És objecte del present plec la contractació de l’assistència tècnica o prestació del servei per
a l’elaboració del Document Únic de Protecció Civil Municipal – DUPROCIM de trenta-cinc
municipis de la província de Tarragona distribuïts en 6 lots diferents, veure Annex 1:
Composició dels lots del Plec de Prescripcions tècniques (PPT), en funció de la seva situació
geogràfica i imports.
Aquest document té com objecte definir els serveis contractats pel Servei de Medi
Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori (MSET) de la Diputació de
Tarragona, a fi que els licitadors disposin de la informació necessària per a la presentació
d’ofertes.
No s'estableix el tractament de dades de caràcter personal (ref. Reglament LOPD
1720/2007).

Memòria justificativa de la necessitat de contractar els serveis per l'elaboració del Document Únic
de Protecció Civil Municipal - DUPROCIM, per diversos municipis de la província de Tarragona

2

Signat per: Cristina Elvira Fullat Baldrich - DNI 39885818T
Càrrec: CAP DE PROJECTE DE TOPOGRAFIA
Data: 11-12-2020 13:33:47
Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección https://egovern.altanet.org/valida/

Pàgina: 3 de 8

Codi de verificació: 33fe76cf-1c55-4c7e-9b83-5c26d319e65b

Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori
Enginyeria Municipal

DIVISIÓ EN LOTS
Donat que l’objecte del contracte ho permet, s’ha fraccionat en lots amb l’objectiu de:
•

assegurar el termini d’execució

•

possibilitar la concurrència a la petita i mitjana empresa especialitzada per tal
d’assumir la prestació del servei

S'estableixen 6 lots diferents en funció de la situació geogràfica dels municipis i dels imports
de licitació segons plans especials a incloure en cadascun d'ells.
Es limita l'adjudicació a un sol LOT per licitador i es valorarà l’oferta pel preu total del LOT,
el qual anirà per ordre de número de LOT.
PRESSUPOST
El tipus base de licitació per a l’execució del present contracte es fixa en CENT QUARANTAUN MIL DOS-CENTS NORANTA-UN amb QUARANTA-CINC euros (141.291,45 €) (IVA exclòs),
que afegint el 21% d’IVA (29.671,21 €) fa un total de CENT SETANTA MIL NOU-CENTS
SEIXANTA-DOS amb SEIXANTA-SIS euros (170.962,66 €)
Concepte

Base de licitació

Base imposable

141 291.45 €

IVA (21%)

29 671.21 €
TOTAL

170 962.66 €

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
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Aquest import es distribuirà en lots, cadascun dels quals tindrà els següents imports:
LOT
1
2
3
4
5
6
Total

Base de licitació per LOT
Base imposable
IVA (21%)
26 169.75 €
5 495.65 €
24 322.05 €
5 107.63 €
24 140.70 €
5 069.55 €
23 519.25 €
4 939.04 €
21 870.90 €
4 592.89 €
21 268.80 €
4 466.45 €
141 291.45 €
29 671.21 €

TOTAL
31 665.40 €
29 429.68 €
29 210.25 €
28 458.29 €
26 463.79 €
25 735.25 €
170 962.66 €
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DESGLOSSAMENT DEL PRESSUPOST
El pressupost base de licitació d’aquest contracte es fixa en l’import màxim de 170.962,66
euros (IVA inclòs) desglossat en els conceptes següents:
•

Costos directes: 85% (costos laborals per categoria professional del conveni de
referència, costos de materials i altres imputables directes). Aquest percentatge es
fixa en consideració als costos de personal imputables al desenvolupament dels
treballs.

•

Costos indirectes: 15% (costos d’estructura, costos generals de producció)

Per al càlcul dels costos laborals s’ha tingut en compte la resolució de 30 de desembre de
2016 de la Dirección General de Empleo per la qual es registra i publica el Conveni Col·lectiu
del sector d’empreses d’enginyeria i oficines d’estudis tècnics.
EXISTÈNCIA DE CRÈDIT
La despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec al Projecte i
aplicació pressupostària següent:
•

Projecte: 2020.150.12

•

Aplicació pressupostària: 1200.150.22706 Estudis i Treballs tècnics

•

Tipus de Pressupost: Màxim de Despesa

•

Pressupost base de licitació: 141.291,45 €

•

IVA 21%: 29.671,21€

•

Pressupost total: 170.962,66 €

VALOR ESTIMAT
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El valor estimat del contracte s'estima de la manera següent:
•

Pressupost de licitació (IVA exclòs): 141.291,45 €

•

Import de les pròrrogues: No es contemplen

•

Import de les modificacions previstes (màxim de dos PEMs per LOT a incloure no
contemplats al PPT ): 8.400 €

Per tant, el VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE és de 149.691,45 € (IVA exclòs).
LLOC I TERMINI D'EXECUCIÓ
El termini d’execució dels treballs serà d’UN any a comptar des de la data de formalització
del contracte.
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VALIDACIÓ DEL SERVEI I FORMA DE PAGAMENT
Per procedir al cobrament, l’adjudicatari haurà d’haver realitzat totes les actuacions
d’aquest plec per cadascun dels municipis a facturar i disposar de la validació dels treballs
per part del tècnic de seguiment de la Diputació de Tarragona mitjançant acta de recepció
parcial, per municipi, o total, per lot finalitzat.
L’adjudicatari haurà de presentar factura electrònicament, que podrà ser de forma parcial
per municipi finalitzat o bé per lot finalitzat.
CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ
El termini d'execució del contracte es suspendrà en els supòsits i durada dels terminis
següents:
•

El temps transcorregut entre el requeriment a l’Ajuntament de dades o tràmits
necessaris per al desenvolupament del treball i la seva realització si aquest supera
UN mes.

•

El temps que transcorri durant la revisió del document per part dels serveis
territorial de Protecció Civil si aquest supera UN mes.

L’empresa adjudicatària comunicarà cadascuna d'aquestes situacions al tècnic responsable
de la Diputació de Tarragona que realitzarà els tràmits oportuns per tal d'escurçar-los al
màxim deixant constància i sense efecte, ambdós situacions, pel còmput del termini total
d'execució del contracte.
CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
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La contractació, que es tramitarà de forma ordinària i no està subjecta a regulació
harmonitzada, es durà a terme mitjançant procediment obert i adjudicació mitjançant el
criteri econòmic de valoració.
La valoració es realitzarà de forma independent PER A CADASCUN DELS LOTS, amb un
màxim de 100 punts, de la present licitació mitjançant l’assignació de punts segons
expressió:
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó = 100 ×

𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 𝐵𝑎𝑠𝑒 𝐿𝑖𝑐𝑖𝑡 − 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑠 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎
𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 𝐵𝑎𝑠𝑒 𝐿𝑖𝑐𝑖𝑡 − 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑚é𝑠 𝑒𝑐𝑜𝑛ò𝑚𝑖𝑐𝑎

Cada empresa podrà realitzar les ofertes que consideri adients (un o varis lots). A l’oferta
econòmica caldrà detallar l’import específic per a cada municipi i l'import total per lot,
suma de l’import de cada municipi. No es permet ofertar el LOT de forma parcial.
Amb l’objectiu d’assegurar el termini d’execució, hi ha la limitació d'adjudicació d'un sol
LOT per adjudicatari.
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Es valorarà l’adjudicació de cada LOT, atorgant la màxima puntuació a l’oferta més baixa de
tots els licitadors presentats al mateix. La resta d’ofertes es puntuaran proporcionalment
en funció del preu que ofereixin d’acord amb la fórmula indicada anteriorment. Els preus
utilitzats pel càlcul són sense IVA.
En cas que una empresa sigui la més econòmica de les ofertes presentades en més lots del
màxim establert (1 Lot), el criteri d’adjudicació serà de forma ordinal, seguint la relació
numerada dels lots que s’ha indicat al PPT.
Tanmateix, segons estableix l’article 99.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de
Contractes del Sector Públic (LCSP), amb la finalitat que no quedin lots deserts en la
licitació, s’adjudicarà a la mateixa empresa un nombre de lots superior al màxim permès,
en tot cas dels lots en què la seva oferta sigui la de millor puntuació, quan no hi hagi altres
ofertes presentades o admeses pels lots que es tracti.
CRITERIS PER A CONSIDERAR OFERTES ANORMALS

Els criteris establerts per a la determinació d’ofertes que presentin uns valors
anormalment baixos s’ha de dur a terme en funció dels límits i els paràmetres
objectius establerts a continuació, segons el cas:
1. Quan concorri un únic licitador i l’oferta econòmica sigui inferior al
pressupost base de licitació en més de 25 unitats percentuals.

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
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2. Quan concorrin dos licitadors, l'oferta que sigui inferior en més de 20 unitats
percentuals a l’altre oferta.
3. Quan concorrin tres licitadors, les ofertes que siguin inferiors en més de 10
unitats percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No
obstant, s’ha d’excloure per al còmput de la mitja aritmètica l’oferta de
quantia més alta quan sigui superior en més de 10 unitats percentuals a la
mitja. En qualsevol cas, es considerarà desproporcionada la baixa superior a
25 unitats percentuals.
4. Quan concorrin quatre o més licitadors, les ofertes que siguin inferiors en
més de 10 unitats percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes
presentades. No obstant, si entre elles hi ha ofertes que siguin superiors a la
mitja en més de 10 unitats percentuals, es procedirà al càlcul d’una nova
mitja només amb les ofertes que no es trobin en el supòsit indicat. En tot
cas, si el nombre de les restants ofertes es inferior a tres, la nova mitja es
calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia.
Per a la valoració de les ofertes com a desproporcionades, la mesa de contractació
podrà considerar la relació entre la solvència de l’empresa i l’oferta presentada.
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SOLVÈNCIA DELS LICITADORS
SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA
Segons estableix l’art article 87 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 2017, de Contractes
del Sector Públic (LCSP), s'acreditarà pel Volum anual de negocis, o bé volum anual de
negocis en l'àmbit al qual es refereixi el contracte, referit al millor exercici dins 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 l'exigit en l'anunci de licitació o
en la invitació a participar en el procediment i en els plecs de el contracte o, si no, a
l'establert per reglament, tal i com s’indica al Plec de Clàusules Administratives.
SOLVÈNCIA TÈCNICA I PROFESSIONAL
La solvència tècnica o professional serà acreditada per (article 90 de la Llei 9/2017 de LCSP):
1.

La relació de treballs del mateix tipus o de la mateixa naturalesa (relacionats amb
protecció civil, seguretat industrial i prevenció de riscos), efectuats durant els tres
últims anys, en què s'indiqui l'import, la data i el destinatari, públic o privat dels
mateixos. Els serveis efectuats s’acrediten mitjançant certificats expedits o visats per
l’òrgan competent, quan el destinatari és una entitat del sector públic o quan el
destinatari és un comprador privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a
falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari.

2.

En cas d’empreses de nova creació, entenent per tal la que tingui una antiguitat
inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica s'acreditarà mitjançant la indicació del
personal tècnic que integraran l’equip de professionals per a la realització del
contracte, aportant, a més, els títols acadèmics (llicenciat, diplomat o de grau) dels
responsables de l’execució i control de qualitat del servei objecte del contracte.
L’equip tècnic estarà format per un mínim de dues persones, una de les quals hagi
participat en la redacció d’almenys un DUPROCIM.

PENALITATS
S’estableix com a penalitat l’incompliment, per part de l’adjudicatari, del termini d'execució
del contracte esmentat, per causes que li siguin imputables, essent aquestes d'un 5% del
valor adjudicat (IVA exclòs), corresponent al municipi afectat per l'execució, per cada 15
dies de demora durant els primers dos mesos i un 15% per cada mes consecutiu a aquests.
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MODIFICACIONS

Es preveuen les següents modificacions:
•

Per a cada Pla Especial Municipal (PEM) a afegir al DUPROCIM no considerat
al Plec de Prescripcions Tècniques (PPT), es sumarà a l'import adjudicat, de
l'oferta del municipi corresponent, un total de 700€, excepte pel VENCAT
que serà de 500€.

•

S'estableix un màxim de dos PEM per LOT a incloure no contemplats al PPT.

•

Si el nombre de PEM no descrits al PPT per LOT fos major a dos, l'empresa
adjudicatària haurà d'incloure'ls sense cost addicional.

Aquests PEMs a incloure no contemplats al PPT vindran determinats pel que estableix
Protecció Civil del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya publicat a la seva
web:
https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/plans_de_proteccio_civil/pla
ns_de_proteccio_civil_a_catalunya/plans-territorials/plans-de-proteccio-civilmunicipals/#bloc2
Serà necessària la revisió d'aquest document per part de l'adjudicatari per qualsevol canvi
al respecte, com a mínim abans del lliurament preliminar en Fase 3, segons PPT, i
preferiblement de forma periòdica durant l'execució del contracte.
RESPONSABLE DEL CONTRACTE

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=33fe76cf-1c55-4c7e-9b83-5c26d319e65b

Es designa com a responsable del contracte al senyor Josep M. Prunera i com a
interlocutor tècnic la senyora Cristina Fullat i el senyor Manuel León.

Memòria justificativa de la necessitat de contractar els serveis per l'elaboració del Document Únic
de Protecció Civil Municipal - DUPROCIM, per diversos municipis de la província de Tarragona
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