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Consell d’Administració 

29 d’abril de 2021 

El Hble. senyor president ha tingut a bé convocar una reunió del seu Consell 
d’Administració a dur a terme el 29 d’abril de 2021 a les 16:00 hores en única 
convocatòria i a la Sala de juntes  de la Conselleria de Medi Ambient i Territori, C/ 
Gremi Corredors, núm.10 de Palma, d’acord amb el següent 

Ordre del dia 

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE DATA  25 DE MARÇ DE 2021 

2.- CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA: 

 
2.1 Adjudicacions 
 
2.1-a) Adjudicació de l’expedient de contractació del servei de redacció dels informes 
de supervisió de diferents projectes de sanejament i depuració i d’abastament i 
dessalació de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental. 
 
2.1-b) Adjudicació de l’expedient de contractació del servei per dur a terme la redacció 
i tramitació del projecte de les obres de remodelació de la IDAM de Badia de Palma. 
 
2.1-c) Ratificació de la resolució per urgència del president de l’Agència Balear de 
l’Aigua i de la Qualitat Ambiental de la rectificació de l’error material en la tramitació del 
procediment d’adjudicació de l’expedient de contractació del servei de retirada, 
transport i gestió de llots i altres residus generats a les EDAR de les illes de Mallorca, 
Menorca i Eivissa i nova proposta d’adjudicació del lot 1 (exp. SE/2021/02). 
 
2.1-d) Ratificació de la resolució per urgència del president de l’Agència Balear de 
l’Aigua i de la Qualitat Ambiental d’aprovació d’expedient del contracte basat en l’acord 
marc del subministrament d’energia elèctrica als edificis i instal·lacions d’abastament i 
sanejament gestionades per ABAQUA per preu indexat a horari ( CC/3/2020) 
corresponent al lot 1. 
 
2.2.-  Contractes tramitats pels procediments simplificat, d’emergència i  
menors: 
 
 
2.2.- a) Donar compte dels contractes adjudicats pel procediment obert simplificat 
 
2.2.- b)  Donar compte de l’adjudicació dels contracte menors. 
 
2.2.- c) Donar compte dels contractes adjudicats pel procediment d’emergència. 
 
 
3.- CONVENIS 

 
3.1 Conveni entre l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental i el  Grup 
Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa per a la realització del seguiment de la 
fauna a les estacions depuradores d’aigües residuals i a basses de reg de Mallorca.  
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4.- ASSUMPTES JURÍDICS 
 
4.1 Ratificació de la resolució d’urgència del president de l’Agència Balear de l’Aigua i 
de la Qualitat Ambiental respecte a la petició del senyor Ernest Santamaria Casals 
sobre la seva representació i defensa per la direcció de l’Advocacia de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears  en el procediment de les Diligències Prèvies núm. 
1272/2020, sobre delicte contra la seguretat i higiene en el treball. 
 
 
4.2  Requeriment efectuat el 15 d’abril de 2021 a l’Ajuntament de Santa Margalida per 
iniciar l’activitat de gestió del sanejament relatiu a les EDAR de la zona costanera de 
Muro -Santa Margalida, Son Serra de Marina, nucli urbà de Santa Margalida i 
instal·lacions annexes. 
 
 
4.3  Requeriment efectuat el 15 d’abril de 2021 a l’Ajuntament de Muro per a iniciar 
l’activitat de gestió del sanejament relatiu a l’ EDAR de la zona costanera de Muro -
Santa Margalida i instal·lacions annexes. 
 
 

5.-PATRIMONI 

5.1 Proposta de canvi d’ubicació de l’estació de bombament d’aigües residuals de 

Búger.  

 

6.-  DONAR COMPTE DE L’INFORME DE SANEJAMENT I DEPURACIÓ 2020 

 

7.- TORN OBERT DE PARAULES. 

Palma,  en la data de la signatura digital 

 
El secretari general 
Juan Calvo Cubero 
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1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE DATA 25 DE 

MARÇ DE 2021 
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Assistents: 
  
President:           Miquel Mir Gual, conseller de Medi Ambient i Territori    
 
Vicepresidenta:  Joana Maria Garau Muntaner, directora general de Recursos 

Hídrics  
 
Vocals:  1- Catalina Inés Perelló Carbonell, secretaria general Conselleria 

de Medi Ambient i Territori  
2.   Isabel Castro Fernández, directora general de Coordinació, 
Relacions amb el Parlament, Drets i Diversitat de la Conselleria de 
Presidència, Cultura i Igualtat   
3- Magdalena Pons Esteve, directora general de Territori i 
Paisatge-  
4- Llorenç Mas Parera , director general d’Espais Naturals i 
Biodiversitat.  
5- Antoni  Alorda Vilarrubias, president de la Comissió de Medi 
Ambient.  
6- Sebastià Sansó Jaume, Director General de Residus i Educació 
Ambiental 
 
 
 
 
 
 

NÚM. SESSIÓ 3 

CARÀCTER Ordinari 

DATA 25 de març de 2021 

HORA 16 hores 

LLOC Conselleria de Medi Ambient i 
Territori 
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Director gerent                Guillem Rosselló Alcina 
 
Secretari general    Juan Calvo Cubero  
 
En representació     Juan Carlos Grau Jofre  
de l’Advocacia:  
 
Hi assisteixen com convidats:  Marta López Morey, cap d’Àrea Jurídica  
      d’ABAQUA  
 

A Palma de Mallorca, dia 25 de març de 2021, a la sala de Juntes de la Conselleria de 
Medi Ambient i Territori, carrer Gremi Corredors núm. 10, a les 16 hores, prèvia legal 
convocatòria, es reuneix el Consell d’Administració de l’Agència Balear de l’Aigua i de la 
Qualitat Ambiental  amb assistència presencial  dels senyors Guillem  Rosselló Alcina, 
Juan Carlos Grau Jofre, Juan Calvo Cubero i de la senyora Marta López Morey; I,  
telemàtica, amb imatge i so directe en temps reial, de les senyores Catalina Inés Perelló 
Carbonell;  Joana Garau Muntaner,  Isabel Castro Fernández; Magdalena Pons Esteva, 
i dels senyors  Miquel Mir Gual, Sebastià Sansó Jaume, Antoni Alorda Vilarrubias i 
Llorenç Mas Parera. 

 
Pren la paraula el president qui dona la benvinguda als assistents per, seguidament, 
cedir  la paraula al director gerent perquè comenci a tractar els punts que figuren a 
l’ordre del dia. 
 
 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 
El director gerent comença la seva intervenció demanant als assistents si hi ha qualque 
comentari o rectificació que es vulgui efectuar respecte de l'esborrany de l'acta del 
Consell d'Administració dut a terme el dia 25 de febrer de 2021,  la qual ha estat 
facilitada als membres d'aquest Consell d'Administració amb suficient antelació, 
resultant innecessari la seva lectura. 

 
I no havent cap comentari al respecte, els membres assistents acorden aprovar l’acta de 
la sessió del Consell d’Administració del  25  de febrer de 2021  amb l’abstenció de la 
senyora Isabel Castro Fernández per no haver-hi assistit. 
 

2.- CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA: 

2.1.- Adjudicacions 
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2.1-a) Ratificació de les resolucions d’urgència de les següents adjudicacions:  
 
- Obres de construcció d’un nou dipòsit de Son Sitges  
  
-Subministrament per a la renovació dels equips a les EDAR de Cales de Mallorca, 
Llubí, Platja de Muro, sa Pobla i Valldemossa. 
 
-Servei de retirada, transport i gestió de llots i altres residus generats a les EDAR 
de les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa 
 
El director gerent explica als assistents que per motius d’urgència que feien 
recomanable adjudicar una sèrie d’expedients de contractació abans de la celebració 
d’aquest Consell d’Administració, el president de l’entitat va resoldre la seva adjudicació 
de conformitat amb les facultats que li són atorgades pels estatuts de l’entitat. Aquestes 
resolucions són les que figuren a la documentació aportada als assistents. 
 
En atenció a la necessitat ratificar totes les resolucions adoptades per raons d’urgència 
pel president de l’entitat, els membres assistents adopten els següents acords: 
 
Primer.- Ratificar les següents resolucions adoptades, per raons d’urgència, pel 
president de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental en matèria de 
contractació pública, les quals es relacionen a continuació:  
 

1. Resolució del president de l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental 
de la proposta d’adjudicació de l’expedient de contractació de les obres per a la 
construcció d'un nou dipòsit de Son Sitges. Sa Marineta. LLubí. 
(Exp.OB/2020/13) 
 

2. Resolució del president de l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental 
de la proposta d’adjudicació de l’expedient de contractació del servei de retirada, 
transport i gestió de llots i altres residus generats a les EDAR de les Illes de 
Mallorca, Menorca i Eivissa (3 lots). (Exp. SE/2021/02) 
 

3. Resolució del president de l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental 
de la proposta d’adjudicació de l’expedient de contractació del subministrament 
per a la renovació dels equips a les EDAR de Cales de Mallorca, Llubí, Platja de 
Muro, Sa Pobla i Valldemossa (5 lots). (Exp. SU/2020/12) 

 
 
2.1 b) Adjudicació del servei per dur a terme la redacció del projecte d’ampliació i 
millora del tractament de l’EDAR Formentera  
 
El director gerent es remet a la proposta de la Mesa de contractació de data 24 de 
febrer de 2021 a través de la qual, prèvia valoració de les ofertes presentades, eleva a 
l’òrgan de contractació la proposta d’adjudicació del contracte de redacció del projecte 
d’ampliació i millora del tractament de l’EDAR de Formentera a favor de l’empresa  
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Ambling Ingenieria,SL per ser l’oferta millor valorada de conformitat amb els criteris 
d’adjudicació. 
 
Una vegada exposat l’anterior, els membres assistents del Consell d’Administració  
adopten els següents acords: 
 
Primer.- Proposar com a adjudicatari del contracte del servei per dur a terme la redacció 
del projecte d’ampliació i millora de tractament a l’EDAR de Formentera a l’empresa 
Ambling Ingenieria y Servicios, S.L., per un import de 63.000,00 € sense IVA, per ser 
l’oferta més avantatjosa d’acord amb els criteris de valoració que regeixen la present 
licitació i no incorre en valors anormals o desproporcionats. 

Segon.- Delegar la firma al director gerent de l’Agència per adjudicar l’expedient de 
contractació del servei per dur a terme la redacció del projecte d’ampliació i millora de 
tractament a l’EDAR de Formentera, una vegada hagi acreditat correctament la 
documentació requerida al articles 19 i 20 del PCAP al proposat com adjudicatari, o, en 
cas contrari, a adjudicar als següents licitadors per l’ordre que hagin quedat 
classificades les ofertes, una vegada requerides i complides les obligacions establertes 
en el plec de bases que regeixen la licitació. 

Tercer.- Delegar la firma al director gerent de l’Agència per a la firma del corresponent 
contracte i per a la continuació de l’expedient de contractació en tots els seus tràmits, 
sempre que no suposin augment de despesa. 

 
2.2.- Liquidacions, certificacions, pròrrogues i modificats. 

2.2- a) Certificació final dels treballs inclosos en l’encomana de gestió de la 
redacció del projecte i execució de les obres d’instal·lació de dispensadors 
d’aigua per a subministrament a camions en la IDAM d’Eivissa 

El director gerent informa als assistents sobre la proposta del cap de Construcció i 
Gestió d’Abastiment i Dessaladores de data 19 de març de 2021 respecte a l’increment 
de despesa derivat de l’encàrrec de gestió efectuat a l’entitat TRAGSA per redactar i 
executar  el projecte d’obres d’instal·lació de dispensadors d’aigua a les IDAM d’Eivissa 
i Sant Antoni.  
 
Segons el redactor d’aquesta proposta, aquest increment, avaluat en 13.700,79 euros, 
exclòs l’IVA, correspon a excessos de mesuraments detectats com a conseqüència del 
mesurament general realitzat. 
 
Una vegada exposat l’anterior, els membres assistents del Consell d’Administració  
adopten els següents acords: 
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Primer.- Aprovar la despesa corresponent a l’import addicional per obra executada per 
excés de mesurament de 13.700,79 €, exclòs l’IVA, de les obres incloses dins 
l’encomana de gestió a TRAGSA per a la redacció del projecte i execució de les obres 
d’instal·lació de dispensadors d’aigua per al subministrament a camions de venta 
d’aigua a domicili a les dessaladores d’Eivissa i Sant Antoni de Portmany. 
 
Segon.- Notificar el present acord a TRAGSA i a l’Àrea Construcció i Gestió 
d’Abastament i Dessaladores de l’Agència Balear de l’aigua i de la Qualitat Ambiental. 
 

2.2-b) Ratificació de la resolució d’urgència d’aprovació de la segona 
pròrroga del contracte del lot 1 de l’acord marc CC/2/2019 per al 
subministrament d’energia elèctrica a les instal·lacions gestionades per 
ABAQUA per preu indexat a horari. 

El director gerent comenta  als assistents que el passat 25 de febrer de 2021 el 
president de l’entitat va resoldre, per raons d’urgència, aprovar una segona pròrroga del 
contracte basat en el lot 1 de l’Acord Marc de subministrament d’energia elèctrica ( 
CC/2/2019 AM).  
 
La justificació d’aquesta resolució es basa en la impossibilitat d’haver pogut formalitzar 
el futur Acord Marc de subministrament elèctric ( CC/3/2020 AM) abans de la finalització 
de la primera pròrroga del contracte actualment vigent, motiu pel qual la Central de 
Contractació ha recomanat formalitzar una segona pròrroga fins el 31 de març de 2021 
a fi i efecte de poder garantir el subministrament elèctric per a les instal·lacions 
d’ABAQUA. 
 
En atenció a la necessitat de ratificar tots els acords adoptats, per raons d’urgència, pel 
president de l’entitat, els membres assistents del Consell d’Administració  adopten el 
següent acord: 
 
Primer.- Ratificar la resolució adoptada pel president de l’Agència Balear de l’Aigua i de 
la Qualitat Ambiental per raons d’urgència dia 25 de febrer de 2021, per a l’aprovació de 
l’expedient de despesa corresponent a la 2ª pròrroga del contracte basat del LOT 1 
(preu indexat a horari) de l’Acord marc CC/2/2019 AM per al subministrament d’energia 
elèctrica als edificis i instal·lacions d’abastiment i sanejament gestionats per ABAQUA. 
 
2.3.-  Contractes tramitats pels procediments simplificat, d’emergència i  
menors: 
 
 
2.3.- a) Donar compte dels contractes adjudicats pel procediment obert simplificat 
 
El director gerent dona compte dels contractes adjudicats pel procediment obert 
simplificat  des de 19 de febrer fins a 18 de març de 2021 de conformitat amb la 
delegació de competències efectuada pel Consell d’Administració el 25 d’abril de 2018. 
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En atenció amb l’anteriorment exposat, els membres assistents  adopten el següent 
acord: 
 
Primer.- Donar-se per assabentats de l’adjudicació dels expedients de contractació 
tramitats per procediment obert simplificat que es relaciona a continuació: 
 
 
 

Nº TÍTOL TIPUS 

DATA 
Adjudicac

ió 
(Resoluci

ó) 

ADJUDICATARI 
Import 

Adjudicació 
 (AMB IVA) 

OB/2021/01 

Obres per a la 
retirada de llots de 
les llacunes de 
l’EDAR de 
Villafranca. 

OBRES 19/02/21 CADAGUA, S.A. 155.459,59 € 

OB/2021/04 
Obres reparació 
pavimentació zona 
portuària d’Eivissa. 

OBRES 04/03/21 HERMANOS PARROT, 
S.A. 76.550,94 

SE/2020/22 

Servei per a la 
direcció facultativa, 
inspecció, control i 
vigilància i 
coordinació de 
seguretat i salut de 
les obres de 
sanejament general 
d’Es Llombards (TM 
Santanyí. Mallorca). 

SERVEIS 09/03/21 
G-SIX 

INTERNATIONAL 
ENGINEERING, S.L. 

31.460,00 

 
 
2.3.-b)  Donar compte de l’adjudicació dels contracte menors. 
 
El director gerent dona compte dels contractes menors adjudicats des de 19 de febrer 
fins a 18 de març de 2021 de conformitat amb la delegació de competències efectuada 
pel Consell d’Administració el 25 d’abril de 2018. 
 
En atenció amb l’anteriorment exposat, els membres assistents  adopten el següent 
acord: 
 
Primer.- Donar-se per assabentats de l’adjudicació dels contractes menors que es 
relacionen a continuació: 
 
 
 
 
 

Consell d'Administració ABAQUA, dijous 29 d'abril de 2021 10



 

Nº TÍTOL TIPUS  
DATA 

Adjudicació 
(Resolució) 

ADJUDICATARI 
Import 

Adjudicació 
(AMB IVA) 

CM21002 

Redacció del pla 
estratègic de gestió 
intel·ligent de l’aigua (i 
documents associats) 
de l’Agència Balear de 
l’Aigua i de la Qualitat 
Ambiental. 

Serveis 26/02/2021 BGEO OPEN 
GIS, S.L. 17.787,00 € 

CM21003 
Desmantelamiento de la 
planta potabilitzadora de 
Muro. 

Obra 08/03/2021 ADALMO, S.L. 10.648,00 € 

CM21004 

Elaboración de 
documentos técnicos de 
planificación, 
seguimiento y 
evaluación de los 
servicios de 
abastecimiento y 
saneamiento. 

Serveis 04/03/2021 
ANTONIO 

FIGUEROA 
ABRIO 

17.847,50 € 

CM21005 

Redacción de estudios y 
propuestas de 
necesidades de 
eficiencia energética y 
energía fotovoltaica en 
las infraestructuras 
hidráulicas de l’Agència 
Balear de l’Aigua i de la 
Qualitat Ambiental. 

Serveis 17/03/2021 
SIZE 

BUSINESS, 
S.L. 

16.819,00 € 

 
3.- ECONÒMIC 
 
3.1 Transferència plurianual 271.742,88 € per al subministrament d’equips de 
deshidratació per a l’assecat de fangs a l’EDAR de Ciutadella Sud. Menorca. 
 
El director gerent explica als assistents l’informe redactat per la cap de l’Àrea de Gestió 
de Sanejament de data 19 de març de 2021 respecte a la necessitat de substituir 
determinats equips de deshidratació per a l’assecat de fangs a l’EDAR de Ciutadella 
Sud, motiu pel qual es proposa sol·licitar la corresponent transferència plurianual per 
poder finançar aquesta actuació. 
 
Una vegada exposat l’anterior, els membres assistents del Consell d’Administració  
adopten els següents acords: 
 
Primer.- Sol·licitar la transferència plurianual de 271.742,88 euros IVA inclòs per al 
subministrament d’equips de deshidratació per a l’assecat de fangs a l’EDAR de 
Ciutadella sud. Menorca 
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ANY 2021 27.174,29
ANY 2022 244.568,59
TOTAL 271.742,88

 
 

 
 

1. Autoritzar el director gerent a realitzar els tràmits oportuns davant la 
Conselleria de Medi Ambient i Territori 

 
 
3.2  Indemnització pel costos derivats del transports de fangs procedents de les 
estacions depuradores d’aigües residuals que gestionen l’illa d’Eivissa. 
 
El director gerent comenta als assistents que el passat 9 de març de 2021 va tenir 
entrada en el registre d’ABAQUA un escrit del Consell d’Eivissa en el que es 
comunicava l’aprovació d’unes noves tarifes aplicables en concepte de cànon 
d’explotació en retribució del servei de gestió de residus que es desenvolupa a l’àrea de 
gestió de Ca na Putxa. 
 
La cap d’Àrea Econòmica Financera d’ABAQUA ha informat que aquesta tarifa està 
determinada pels nous cànons d’explotació i de retorn de la inversió aprovats pel 
Consell d’Eivissa, a la qual se l’haurà d’afegir les costos que suporta ABAQUA pel 
transport dels fangs a la planta de tractament per poder determinar el cost reial per 
aquest servei.  
 
Aquesta nova tarifa implicarà, previsiblement, una despesa superior a l’aprovada en 
l’expedient d’indemnització de 16 de desembre de 2019 per als anys 2019,2020 i 2021 
per cobrir els costos de transport i gestió dels fangs d’Eivissa. D’aquesta manera, 
recorda als assistentes que actualment els fangs de l’illa d’Eivissa es traslladen a la 
Península, per la qual cosa aquest expedient d’indemnització està configurat en base a 
aquests costos i no en base als costos de tractament a la planta prevista en el Pla 
Sectorial de Prevenció i Gestió de Residus d’Eivissa,  que hauran de ser suportats via 
tarifa aprovada pel Consell d’Eivissa, una vegada comencin a ser tractats en 
l’esmentada planta; No obstant això, fins que no passi un any no es podrà determinar 
amb exactitud si aquesta previsió es confirma, per aquest motiu la cap d’Àrea 
Econòmica planteja iniciar un nou expedient de despesa conforme a les noves tarifes 
aprovades pel Consell d’Eivissa a fi i efecte de poder garantir el pagament pel 
tractament dels llots a l’illa d’Eivissa. 
 
Per parts dels assistents es suscita un debat, el qual conclou amb la necessitat de 
condicionar el cobrament de la indemnització derivada de la tramitació d’aquet nou 
expedient d’indemnització a la renúncia del primer expedient tramitat per tal que no hi 
hagi una duplicitat d’expedients d’indemnització. 
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Una vegada exposat l’anterior, els membres assistents del Consell d’Administració  
adopten els següents acords: 
 
 
Primer.- Sol·licitar una indemnització pels costos derivats del transport de fangs 
procedents de les EDAR que se gestionen a l’Illa d’Eivissa d’acord amb el Decret 
25/1992 de 12 de març per al període 2022-2024 per un import anual de 1.256.163,30 
euros, amb un total de 3.768.489,90 euros. 

 
Segon.-Condicionar la disposició de les quantitats reconegudes en l’expedient 
d’indemnització pels nous costos del transport de fangs procedents de les EDAR 
d’Eivissa per al període 2022i 2024 a la renúncia de l’actual expedient d’indemnització 
aprovat el 16 de desembre de 2019 per als anys 2019,2020 i 2021. 
 
Tercer.-Facultar al director gerent  per a la tramitació de l’esmentada indemnització.  

 
4.-CONVENIS 
 
4.1 Conveni entre l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental i el  Grup 
Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa per la realització del seguiment de 
la fauna a les estacions depuradores d’aigües residuals i a basses de reg de 
Mallorca  
 
El director gerent explica als assistents que aquest punt es retira de l’ordre del dia. 
 
 
4.2 Modificació del conveni de col·laboració signat entre l’Agència Balear de 
l’Aigua i de la Qualitat Ambiental i l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu el 18 de 
desembre de 2020 per a la millora del sistema de sanejament i depuració associat 
a les EDAR de Santa Eulària des Riu i Cala Llonga 
 
El director gerent informa als que el 17 de febrer i 18 de març de 2021 es va reunir la 
comissió de seguiment contemplada en aquest conveni de col·laboració, en la darrera 
reunió es va acordar plantejar als òrgans competents de cada administració la proposta 
de finançar conjuntament la demolició de l’antiga EDAR de Santa Gertrudis, per a la 
qual cosa és necessari modificar el conveni signat el 18 de desembre de 2020 en els 
termes proposats en la documentació facilitada als assistents. 
 
Una vegada exposat l’anterior i llegida la proposta de document, els membres assistents 
del Consell d’Administració  adopten el següent acord: 
 
Primer .- Aprovar l’addenda de modificació del conveni de col·laboració signat entre 
l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu i  l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat 
Ambiental per a la millora del sistema de sanejament i depuració associat a les EDAR 
de Santa Eulària des Riu i Cala Llonga en data 18 de desembre de 2020 en els 
següents termes 
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Addenda de modificació del conveni de col·laboració signat entre l’Ajuntament de 
Santa Eulària des Riu i l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental per a 
la millora del sistema de sanejament i depuració associat a les EDAR de Santa 
Eulària des Riu i Cala Llonga en data 18 de desembre de 2020 

 
…de… 2021 
 
 
REUNITS 
 
Per una banda, la Sra. Carmen Ferrer Torres, en nom i representació de l’Ajuntament de 
Santa Eulària des Riu, facultada per a la signatura d’aquest document en virtut de 
l’acord del ple de l’Ajuntament de data ....de....2021. 
 
Per altra, el senyor Miquel Mir Gual, en nom i representació de l´Agència Balear de 
l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, facultat per a la signatura d´aquest conveni en virtut de 
les funcions que li són pròpies, segon l’assenyalat a l’article 12.1. d) del Decret 
100/2015, de data 18 de desembre, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Agència Balear 
de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, i facultat expressament per a la signatura d’aquest 
conveni per acord del Consell d’Administració d’aquesta entitat de data ....de....2021. 
 
Les dues parts es reconeixen la capacitat legal per a la signatura del present document. 
 
MANIFESTEN  
 
I.- En data 6 d´abril de 1995 l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu i l’Institut Balear de 
Sanejament (IBASAN), ara Agència Balear de ’Aigua i de la Qualitat Ambiental (en 
endavant ABAQUA), signaren un conveni marc de col·laboració, per a la construcció, 
funcionament i conservació de l´estació depuradora de aigües residuals (EDAR),de 
Santa Gertrudis de Fruitera. 
 
En virtut de l’esmentat conveni marc l’IBASAN es va comprometre a construir i posar en 
funcionament l’EDAR de Santa Gertrudis, així com a executar les obres, instal·lacions i 
serveis complementaris necessaris per al seu funcionament en el termini de sis mesos. 
 
Així mateix, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, amb la signatura de l´esmentat 
conveni es va obligar, entre d’altres, a atorgar en escriptura pública la cessió gratuïta 
dels terrenys per executar les obres de l´EDAR de Santa Gertrudis.  
 
II.- En data 21 de febrer de 1997, davant el Notari, que va ser, de Santa Eulària des Riu, 
el senyor José Antonio Alba Navarro, i amb el nombre de protocol 228, es procedí a 
elevar en escriptura pública l´esmentada cessió dels terrenys que figuren inscrits amb el 
nombre de finca registral 30405, i que és on es va construir l’EDAR  de Santa Gertrudis, 
que ha estat en funcionament fins el mes de maig de 2013, segon informe tècnic de la 
Cap de l´Àrea de Gestió de Sanejament d´ABAQUA. 
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La clàusula tercera de l´esmentada escriptura de cessió dels terrenys de l´EDAR de 
Santa Gertrudis assenyala el següent: 
 
“pactar expresamente que los terrenos revertirán al Ayuntamiento de Santa Eulària des 
Riu si en cualquier momento no se destinan al uso de estación depuradora”. 
 
 
III.- L’article 111 del Reglament de Bens de les Entitats Locals disposa que:  
  
<<si los bienes cedidos no fuesen destinados al uso dentro del plazo señalado en el 
acuerdo de cesión o dejasen de serlo posteriormente se considerará resuelta la cesión y 
revertirán, aquéllos a la Corporación local, la cual tendrá derecho a percibir de la 
Entidad beneficiaria, previa tasación pericial, el valor de los detrimentos experimentados 
por los bienes cedidos. 
 Si en el acuerdo de cesión no se estipula otra cosa, se entenderá que los fines para los 
cuales se hubieran otorgado deberán cumplirse en el plazo máximo de cinco años, 
debiendo mantenerse su destino durante los treinta años siguientes. 
 Los bienes cedidos revertirán, en su caso, al Patrimonio de la Entidad cedente con 
todas sus pertenencias y accesiones>>. 
 
IV.- Vist que des de l’any 2013 l´EDAR de Santa Gertrudis no està en funcionament i 
atesa la necessitat d’adequar i conservar en bones condicions l´esmentat espai, 
l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu en la sessió celebrada en data 27 de setembre de 
2018 va acordar iniciar l´expedient de reversió de la parcel·la on s´ubiquen les 
instal·lacions de l’antiga EDAR de Santa Gertrudis.  
 
V.- En data 18 de desembre de 2020 l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu i l’Agència 
Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental varen subscriure un conveni de col·laboració 
en el qual, per una banda, es donaren per extingits els convenis subscrits per ambdues 
parts de dates 19 d’abril de 1990, 27 de desembre de 1991, 6 d’abril de 1995 i 16 de 
maig de 2006, i per altra banda, es varen establir els mecanismes de col·laboració per a 
la gestió del manteniment i millora de les EDAR de Santa Eulària des Riu i Cala Llonga. 
 
La clàusula tercera, relativa a la reversió dels terrenys de l’EDAR de Santa Gertrudis, va 
establir el següent: 
 
“En atenció que aquesta instal·lació no funciona des de l’any 2013, i atès el contingut de 
l’esmentada escriptura pública de cessió, mitjançant la signatura d’aquest document es 
procedeix a la reversió dels esmentats terrenys a favor de l´Ajuntament de Santa Eulària 
des Riu en l’estat en que es troba actualment”  
 
VI.- Actualment, l’Ajuntament de Santa Eulària disposa d’un projecte de demolició de 
l’antiga depuradora de Santa Gertrudis signat per José María López Llaquet de data 20 
de juliol de 2020, el cost de la reposició del terreny a l’estat anterior ascendeix a 
86.634,14 euros.  
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VII.- En atenció a l´elevat cost del projecte, l´Ajuntament de Santa Eulària des Riu, en 
reunió de la comissió de seguiment de data 18 de març de 2021 ha sol·licitat a l’Agència 
Balear de l´Aigua i de la Qualitat Ambiental el finançament conjunt del cost de la 
demolició, petició acceptada per l’esmentada entitat, circumstància que obliga a 
modificar la clàusula tercera del referit conveni de col·laboració. 
 
VIII.- Vist que és voluntat d’ambdues parts arribar a un acord pel finançament del cost 
de demolició de l´antiga depuradora de Santa Gertrudis, les parts acorden subscriure la 
present addenda de modificació d´acord amb la següent redacció: 
 
PRIMER.- Modificació de la clàusula tercera del conveni de col·laboració subscrit 
entre l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental i l’Ajuntament de Santa 
Eulària des Riu de data 18 de desembre de 2020.  
 
Es modifica la clàusula tercera del conveni, amb la següent redacció: 
 
L’EDAR de Santa Gertrudis va ser construïda per l’IBASAN en una parcel·la de 1.425 
metres quadrats aproximadament, identificada amb el nombre de finca registral 30.405, 
fol 14 i llibre 440, tom 1384  del Registre de la Propietat d’Eivissa. Aquests terrenys 
varen ser cedits prèviament per l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu a favor de 
l’IBASAN mitjançant escriptura pública de data 21 de febrer de 1997 atorgada davant 
Notari José Antonio Alba Navarro amb el nombre de protocol 228. 
 
La clàusula tercera de l’esmentada escriptura va preveure la reversió d’aquests terrenys 
a favor de l’Ajuntament de Santa Eulària en el cas que no es destinessin a l’ús d’estació 
depuradora. 
 
En atenció que aquesta instal·lació no funciona des de l’any 2013, i atès el contingut de 
l’esmentada escriptura pública de cessió, mitjançant la signatura d’aquest document es 
procedeix a la reversió dels esmentats terrenys a favor de l’Ajuntament de Santa Eulària 
des Riu sense arrendar, lliure de càrregues i gravàmens,  en l’estat en que es troba 
actualment.  
No obstant això, l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental es compromet 
assumir el cost de la meitat de l’import fixat per a la demolició de l’EDAR de Santa 
Gertrudis, el qual ha estat valorat en 86.634,14 euros, segons projecte de data  20 de 
juliol de 2020 aportat per l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu. 
 
D’aquesta manera, l’Ajuntament es compromet a licitar el projecte de demolició i 
ABAQUA a pagar la meitat de cada certificació que presenti l’Ajuntament derivada de 
l’execució de les esmentades obres fins el límit màxim del 50% de l’import total de les 
obres adjudicades en la licitació pública, que en tot cas no podrà superar l’import de  
43.317,07 euros. Qualsevol  increment derivat de l’execució de les obres serà assumit 
íntegrament per l’Ajuntament. 
 
Les despeses derivades de la inscripció d’aquest document en el Registre de la 
Propietat seran assumides per l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu. 
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I com a prova de conformitat amb el contingut del document, es signen en dos 
exemplars en el lloc i a la data que figura en l’encapçalament. 
 
 
Mª del Carmen Ferrer Torres 
 
Batlessa de l’Ajuntament de Santa 
Eulària des Riu  

Miquel Mir Gual 
 
Conseller de Medi Ambient i Territori 

  
  
Palma , a la data de la signatura electrònica 
 
 
 
Guillem Rosselló Alcina 
Director gerent 
 
 
5.- ASSUMPTES JURÍDICS 
 
5.1 Donar compte del recurs contenciós administratiu interposat per ASH 
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS,SA contra la resolució desestimatòria dictada 
per l’acte presumpte per l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental 
sobre reclamació d’interessos de demora generats pel retard en el pagament de 
les certificacions de l’obra de conducció de Maria de la Salut-Petra -SIC- ( Llubí-
Petra)  
 
Abans d’entrar analitzar el contingut de la proposta, el director gerent comenta als 
assistents l’error en l’enunciat d’aquest punt ja que fa referència a les obres de Maria de 
la Salut- Petra quan en realitat són les obres de Llubí-Petra, motiu pel qual procedeix a 
rectificar en aquest acte l’esmentat error. 
 
Seguidament dóna  compte assistents del recurs contenciós administratiu interposat per 
l’entitat ASH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS,SA per la reclamació d’interessos 
de demora com a conseqüència del retard en el pagament de les certificacions 
d’aquestes obres. 
 
Pren la paraula el senyor Alorda per comentar la possibilitat de contestar la reclamació 
administrativa malgrat la interposició del recurs contenciós administratiu. 
 
Per part de l’Advocacia es recomana que  abans de contestar, l’Àrea Econòmica prepari 
una proposta de quantificació de l’import que considera correcte abonar per tal que la 
Direcció de l’Advocacia el revisi i comprovi que el criteri adoptat és correcte. 
 
Una vegada exposat l’anterior, els membres assistents del Consell d’Administració  
adopten el següent acord: 
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Primer.- Donar-se per assabentat del recurs contenciós administratiu interposat per 
ASH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A., contra la Resolució desestimatòria 
dictada per l’acte presumpte de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental 
sobre la reclamació d’interessos de demora generats pel retard en el pagament de les 
certificacions de l’obra de conducció de Llubí- Maria de la Salut. 
 
5.2 Donar compte del recurs contenciós administratiu interposat per l’Ajuntament 
de Muro contra la decisió de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental 
de donar per extingit a data 2 d’octubre de 2020 el conveni de col·laboració de 
data 18 de setembre de 1989 subscrit entre IBASAN i els ajuntaments de Muro i 
Santa Margalida. 
 
El director gerent informa  als assistents del recurs contenciós administratiu interposat 
per l’Ajuntament de Muro contra la decisió d’ABAQUA de donar per extingit el conveni 
marc de col·laboració per a la construcció, conservació, explotació i finançament de 
l’EDAR de la zona costanera de Muro i Santa Margalida el 18 de setembre de 1989. 
 
Per altra banda, el director gerent, recorda als assistents que malgrat ABAQUA no 
disposa de títol habilitant per desenvolupar un servei estrictament municipal, però  vist  
el rebuig del municipi de Muro en assumir les competències que li corresponen, aquesta 
entitat continuarà amb el manteniment de la instal·lació fins que els òrgans judicials 
resolguin el que pertoqui, a fi i efecte de no deixar abandonat un servei essencial com 
és el sanejament municipal.  
 
 
Una vegada exposat l’anterior, els membres assistents del Consell d’Administració  
adopten els següents acord: 
 
 
Primer.- Donar-se per assabentat del recurs contenciós administratiu interposat per 
l’Ajuntament de Muro contra la decisió d’ABAQUA de donar per extingit el conveni marc 
de col·laboració per a la construcció, conservació, explotació i finançament de l’EDAR 
de la zona costanera de Muro i Santa Margalida subscrit per l’anterior IBASAN, ara 
ABAQUA, i els ajuntaments de Muro i Santa Margalida, en data 18 de setembre de 
1989, davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, sala del contenciós 
administratiu 001 de Palma de Mallorca.  
 

6.- TORN OBERT DE PARAULES. 

I no havent-hi altres assumptes per tractar, sent les 16:50 , el president aixeca la sessió, 
de la qual jo com a secretari, estenc l’acta. 

 
El president         El secretari 
Miquel Mir Gual      Juan Calvo Cubero 
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2.- CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA: 
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2.1 Adjudicacions 
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2.1- a) Adjudicació de l’expedient de contractació 
del servei de redacció dels informes de supervisió 
de diferents projectes de sanejament i depuració i 
d’abastament i dessalació de l’Agència Balear de 
l’Aigua i de la Qualitat Ambiental 
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PROPOSTA D’ACORD PER A L’ADJUDICACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE 

REDACCIÓ DELS INFORMES DE SUPERVISIÓ DE DIFERENTS PROJECTES DE SANEMAMENT I 

DEPURACIÓ I D’ABASTIMENT I DESSALACIÓ DE L’AGÈNCIA BALEAR DE L’AIGUA I DE LA QUALITAT 

AMBIENTAL. 

Exp. Núm.: SE/2021/03 

En data 24 de gener de 2018, el Consell d’Administració de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat 

Ambiental, va aprovar l’inici de l’expedient de contractació del servei de redacció dels informes de supervisió 

de diferents projectes de sanejament i depuració i d’abastiment i dessalació de l’Agència Balear de l’Aigua i 

de la Qualitat Ambiental, amb un pressupost màxim de licitació de 117.000,00 € iva exclòs. 

Obtingut el certificat de crèdit suficient i dut a terme totes les aprovacions previstes per Llei, el Director 

gerent en data 16 de febrer de 2021, en virtut de la delegació de firma acordada pel Consell d’Administració 

de data 24 de gener de 2018, va aprovar la despesa de 117.000,00 € sense iva, el plec de bases particulars i 

els plecs de prescripcions tècniques que regiran el contracte, ordenat la tramitació de l’expedient mitjançant 

procediment obert i tramitació ordinària. 

Es va donar publicitat a la licitació en el perfil del contractant per al seu coneixement. El termini de 

presentació d’ofertes, via electrònica, va finalitzar dia 05 de març de 2021 a les 19:00 hores. 

Una vegada finalitzat el termini de presentació d’ofertes, la Mesa va comprovar, mitjançant la Plataforma de 

contractació del sector públic, que les empreses que havien presentat oferta en temps i forma a la licitació de 

referència eren les següents:   

NÚM. EMPRESA 
DATA I HORA DE 

PRESENTACIÓ OFERTA 

1 APPLUS NORCONTROL, S.L.U. 04/03/2021 a les 12:53 h 

2 FORTY LEVEL INGENIEROS CONSULTORES, S.L. 04/03/2021 a les 20:12 h 

3 INNOVACIÓN CIVIL ESPAÑOLA, S.L. 05/03/2021 a les 06:40 h 

4 RONINTEC 2009, S.L. 05/03/2021 a les 11:51 h 

5 GRADUAL INGENIEROS, S.L. 05/03/2021 a les 15:25 h 

6 INGENIERIA BALEAR-GESTIÓN DE PROYECTOS, S.L. 05/03/2021 a les 17:38 h 

7 PABLO QUESADA SALCEDO 05/03/2021 a les 18:46 h 

 

En data 10 de març de 2021 es va reunir al Mesa de contractació per analitzar la documentació aportada pels 

licitadors i es va acordar admetre a les empreses Applus Norcontrol, S.L.U., Forty Level Ingenieros 

Consultores, S.L. i Ingenieria Balear-Gestión de proyectos, S.L i se va admetre provisionalment a les empreses 
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Gradual Ingenieros, S.L., Innovación Civil Española, S.L. i al Sr. Pablo Quesada Salcedo per haver presentat 

deficiències a la documentació general (sobre núm. 1). 

La Mesa de Contractació es va reunir novament en data 24 de març de 2021 i va acordar admetre als 

licitadors Gradual Ingenieros, S.L., Innovación Civil Española, S.L. i al Sr. Pablo Quesada Salcedo  per haver 

esmenat correctament, en temps i forma, les deficiències detectades en el sobre núm. 1. 

Seguidament,  es va dur a terme l’obertura, via plataforma, del sobre electrònic núm. 2 de la documentació 

presentada pels licitadors relativa als criteris avaluables mitjançant fórmula. Les ofertes presentades varen ser 

las següents: 

 

Núm. Licitadors Oferta 

econòmica 

(iva exclòs) 

Criteri social 

accions 

formatives 

Experiència 

personal 

1 APPLUS NORCONTROL, S.L.U. 87.750,00 Mínim 25 h Fitxa + doc 

2 FORTY LEVEL INGENIEROS CONSULTORES, 

S.L. 

97.110,00 Mínim 21 h Fitxa + doc 

3 GRADUAL INGENIEROS, S.L. 99.450,00 Més de 20 h Fitxa 

4 INNOVACIÓN CIVIL ESPAÑOLA, S.L. 77.594,40 Més de 20 h Fitxa + doc 

5 INGENIERIA BALEAR-GESTIÓN DE 

PROYECTOS, S.L. 

110.752,20 Mínim 21 h Fitxa 

6 PABLO QUESADA SALCEDO 80.730,00 Més de 20 h Fitxa 

7 RONINTEC 2009, S.L. 77.500,00 Més de 20 h Fitxa + doc 

 

I la Mesa va acordar sol·licitar a l’àrea de planificació i construcció de sanejament i depuració d’Abaqua 

l’estudi de la documentació acreditativa de l’experiència  del personal adscrit al contracte ( quadre A.3 dels 

criteris d’adjudicació del PCAP) presentada pels licitadors juntament amb la fitxa o plantilla facilitada, per 

l’atorgament de la puntuació definitiva de les ofertes. 

 

En data 07 d’abril de 2021 l’àrea de planificació i construcció de sanejament i depuració d’Abaqua va emetre 

l’informe, sol·licitat prèviament per la Mesa, sobre la documentació acreditativa de l’experiència del personal 

adscrit al contracte i de conformitat amb l’esmentat informe el resultat de la puntuació va ser el següent: 

Núm. LICITADORES ADMITIDOS PUNTUACIÓN 

EXPERIENCIA 

PERSONAL TÉCNICO 

(0-20) 

1 APPLUS NORCONTROL, S.L.U. 6,0 

2 FORTY LEVEL INGENIEROS CONSULTORES, S.L. 0,5 

3 GRADUAL INGENIEROS, S.L. 0,0 

4 INNOVACIÓN CIVIL ESPAÑOLA, S.L. 19,00 

5 INGENIERIA BALEAR-GESTIÓN DE PROYECTOS, S.L. 0,0 
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6 PABLO QUESADA  SALCEDO 0,0 

7 RONINTEC 2009, S.L. 2,5 

 

Per aquest motiu la Mesa es va tornar a reunir en sessió de data 07 d’abril de 2021, per donar compte de 

l’informe esmentat anteriorment i procedir a la realització dels càlculs pertinents de presumpció de valors 

anormals o desproporcionats en aplicació dels criteris establerts en el quadre K de característiques del 

contracte del PCAP. Una vegada realitza l’esmentat càlcul, la Mesa va considerar que les ofertes presentades 

per les empreses Innovación Civil Española, S.L. i Ronintec 2009, S.L. es trobaven incurses presumptament en 

valors anormals o desproporcionats, en aplicació dels criteris establerts en el quadre K del plec de bases de 

licitació, per aquest motiu la mesa va acordar atorgar-les un termini de cinc dies hàbils per justificar per escrit 

de forma raonada i detallada els preus de la seva oferta econòmica considerada presumptament anormal o 

desproporcionada en aplicació dels criteris establerts en el PCAP. 

Una vegada exhaurit el termini de cinc dies hàbils per justificar la seva oferta, la Mesa de contractació es va 

reunir en sessió de data 21 d’abril de 2021 i va acordar elevar a l’òrgan de contractació la proposta d’exclusió 

de les ofertes presentades per les empreses Innovación Civil Española, S.L. i Ronintec, S.L. per no haver 

justificat en temps i forma la seva oferta que incloïa valors anormals o desproporcionats en aplicació dels 

criteris establerts en el PCAP i de conformitat amb l’estipulat en l’article 149.6 de la LCSP. 

A continuació es va procedir a l’assignació de la puntuació en aplicació dels criteris d’adjudicació del 

contracte en la forma prevista en el quadre de criteris d’adjudicació i la clàusula 15 del PCAP, obtenint els 

següents resultats en puntuació: 

NÚM. LICITADORS ADMESOS PUNTUACIÓ 

OFERTA 

ECONÒMICA 

(0-70) 

PUNTUACIÓ 

CRITERI 

SOCIAL  

(0-10) 

PUNTUACIÓ 

EXPERIENCIA 

PERSONAL 

TÈCNIC  

(0-20) 

PUNTUACIÓ 

TOTAL 

(0-100) 

1 APPLUS NORCONTROL, 

S.L.U. 

68,68 10,00 6,00 84,68 

2 FORTY LEVEL INGENIEROS 

CONSULTORES, S.L. 

62,45 10,00 0,50 72,95 

3 GRADUAL INGENIEROS, S.L. 59,96 10,00 0,00 69,96 

4 INGENIERIA BALEAR-

GESTIÓN DE PROYECTOS, 

S.L. 

39,28 10,00 0,00 49,28 

5 PABLO QUESADA  SALCEDO 70,00 10,00 0,00 80,00 
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Ates la puntuació obtinguda la Mesa de Contractació va acordar elevar a l’òrgan de contractació la proposta 

d’adjudicació del present contracte de serveis a favor de l’empresa Applus Norcontrol, S.L.U. per un import 

de 87.750,00 € sense iva per ser la millor valorada en aplicació dels criteris d’adjudicació prevists en els plecs.  

L’article 14.1.m) del Decret 100/2015, de 18 de desembre, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Agència Balear 

de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, disposa que correspon al Consell d’Administració de l’Agència “ ser 

l’òrgan de contractació de l’entitat “. 

 

Per això, vista la proposta de la Mesa de contractació, el Director gerent proposa al Consell d’Administració 

l’adopció dels següents acords: 

 

Primer.- Excloure de l’oferta presentada per l’empresa INNOVACIÓN CIVIL ESPAÑOLA, S.L., per no haver 

justificat en temps i forma la seva oferta que incloïa valors anormals o desproporcionats en aplicació dels 

criteris establerts en el PCAP i de conformitat amb l’estipulat en l’article 149.6 de la LCSP. 

Segon.- Excloure de l’oferta presentada per l’empresa RONINTEC 2009, S.L., per no haver justificat en temps i 

forma la seva oferta que incloïa valors anormals o desproporcionats en aplicació dels criteris establerts en el 

PCAP i de conformitat amb l’estipulat en l’article 149.6 de la LCSP. 

Tercer.- Proposar com a adjudicatari del contracte del servei per a la redacció dels informes de supervisió de 

diferents projectes de sanejament i depuració i d’abastiment i dessalació de l’Agència Balear de l’Aigua i de la 

Qualitat Ambiental, a favor de l’empresa APPLUS NORCONTROL, S.L.U., per un import de 87.750,00 € sense 

IVA, per ser l’oferta més avantatjosa d’acord amb els criteris de valoració que regeixen la present licitació. 

Quart.- Delegar la firma al Director gerent de l’Agència per adjudicar l’expedient de contractació del servei 

per a la redacció dels informes de supervisió de diferents projectes de sanejament i depuració i d’abastiment 

i dessalació de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, una vegada hagi acreditat correctament 

la documentació requerida al articles 19 i 20 del PCAP al proposat com adjudicatari, o, en cas contrari, a 

adjudicar als següents licitadors per l’ordre que hagin quedat classificades les ofertes, una vegada requerides 

i complides les obligacions establertes en el plec de bases que regeixen la licitació. 

Quint.- Delegar la firma al Director gerent de l’Agència per la firma del corresponent contracte i per a la 

continuació de l’expedient de contractació en tots els seus tràmits, sempre que no suposin augment de 

despesa. 

Palma, 22 d’abril de 2021 

Director gerent 

 

 

 

Guillem Rosselló Alcina 
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INFORME SOBRE LA EXPERIENCIA CONCRETA DEL PERSONAL TÉCNICO 
ADSCRITO AL CONTRATO DE LAS OFERTAS PRESENTADAS AL CONCURSO PARA 

LA CONTRACTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA: 
 
 

REDACCIÓN DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN DE DIFERENTES PROYECTOS DE 
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN Y DE ABASTECIMIENTO Y DESALACIÓN DE LA 

AGENCIA BALEAR DEL AGUA Y DE LA CALIDAD AMBIENTAL" 
[EXPEDIENTE SE/2021/03] 
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1. ANTECEDENTES 
 
El objeto del contrato es la realización del Servicio para la REDACCIÓN DE LOS 
INFORMES DE SUPERVISIÓN DE DIFERENTES PROYECTOS DE SANEAMIENTO Y 
DEPURACIÓN Y DE ABASTECIMIENTO Y DESALACIÓN DE LA AGENCIA BALEAR DEL 
AGUA Y DE LA CALIDAD AMBIENTAL" - [EXPEDIENTE SE/2021/03]. 
 
El presupuesto de licitación es de 117.000,00 € (IVA excluido) y el plazo de 
ejecución es de CUARENTA Y OCHO MESES (48 meses). 

 
El 17 de febrero de 2.021 se publicó en la Plataforma de Contratación del Sector 
Público la licitación para el procedimiento abierto del expediente de referencia. El 
plazo de presentación de ofertas finalizó el 5 de marzo de 2.021. 
 
El 24 de marzo de 2021 tuvo lugar la revisión de la documentación para la 
subsanación de la documentación general solicitada a diferentes licitadores y, una 
vez comprobada ésta, tuvo lugar la apertura del sobre nº 2 de los criterios 
evaluables mediante fórmula, y, una vez abiertas las proposiciones, la Mesa de 
Contratación solicitó a los servicios técnicos el estudio de documentación 
acreditativa de la experiencia concreta del personal técnico adscrito al contrato 
(apartado A.3 del Cuadro de Criterios de Adjudicación del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares) de aquellas ofertas que habían superado la fase de 
calificación de la documentación general. 
 
Los licitadores admitidos son los siguientes: 
 

LICITADOR 
APPLUS NORCONTROL, S.L.U. 

FORTY LEVEL INGENIEROS CONSULTORES, S.L. 
GRADUAL INGENIEROS, S.L. 

INNOVACIÓN CIVIL ESPAÑOLA, S.L. 
INGENIERIA BALEAR – GESTIÓN DE PROYECTOS, S.L. 

PABLO QUESADA SALCEDO 
RONINTEC 2009, S.L. 
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2. VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA CONCRETA DEL PERSONAL TÉCNICO 
ADSCRITO AL CONTRATO 

 
2.1. Criterios de adjudicación 

 
De conformidad con el Cuadro de criterios de adjudicación del contrato del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) del contrato de 
servicios de referencia, para valorar les proposiciones y la determinación de la 
oferta más ventajosa se atenderá a los siguientes criterios: 
 
 
 
 
A. Criterios evaluables con fórmula 

 
A.1. Precio       70 puntos 
A.2. Mejoras formación del personal (Criterio social)  10 puntos 
A.3. Experiencia concreta del personal técnico   20 puntos 

 
 

2.2. Forma de evaluar la experiencia concreta del personal técnico 
adscrito al contrato 
 

A continuación se detalla la forma de presentación de la documentación y 
evaluación de la experiencia del personal técnico adscrito al contrato, 
expresada en el apartado A.3 del PCAP: 

 
“A.3.- EXPERIENCIA CONCRETA DEL PERSONAL TÉCNICO ADSCRITO AL CONTRATO  
 
Se valorará hasta un máximo de 20 puntos la oferta relativa a este criterio y se 
presentará mediante modelo Anexo VI del PCAP. Para proceder a la puntuación de este 
criterio es imprescindible que coincidan los medios humanos aportados en el presente 
apartado con los apartados en cumplimiento de los apartados de SOLVENCIA del PCAP 
del contrato de servicios. En caso contrario no se puntuará este criterio. 
 
El personal propuesto no podrá ser sustituido sin autorización en los términos 
expuestos en el apartado 5 del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del 
contrato (PPTP) de servicios. El incumplimiento de esta prescripción queda englobado 
dentro de las causas de resolución del contrato del PCAP.  
 
La forma de puntuar este apartado será en función del tipo de trabajo y de actuación, y 
según el baremo siguiente:  
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Tipos de trabajos consistentes en:  
o Redacción (Autor) de proyectos en infraestructuras de saneamiento y 

depuración y/o de abastecimiento y desalación, entregados en los 
últimos diez (10) años, por parte del/s técnico/s que se proponen como 
autor/es de los informes de supervisión.  

o Dirección facultativa o asistencia técnica a la dirección facultativa de 
infraestructuras de saneamiento y depuración y/o de abastecimiento y 
desalación, puestas en funcionamiento en los últimos diez (10) años, 
entregados en los últimos diez (10) años, por parte del/s técnico/s que 
se proponen como autor/es de los informes de supervisión.  

 
Concretando para el tipo de actuaciones siguientes y presentando la documentación 
acreditativa correspondiente:  

! Remodelaciones integrales de estaciones depuradoras de aguas residuales 
(EDAR) (o de nueva construcción), con una capacitad de tratamiento igual o 
superior a 1.000 m3/día y 5.000 h-e, y un presupuesto de licitación (IVA 
excluido) igual o superior a 500.000 € (presupuesto de licitación de la parte de 
las obras correspondiente a la actuación propuesta). Para cada actuación 
acreditada se otorgará 1 punto, hasta un máximo de 6 puntos.  

! Remodelaciones integrales de instalaciones de desalación (o de nueva 
construcción), con una capacitad de tratamiento igual o superior a 1.000 
m3/día, y un presupuesto de licitación (IVA excluido) igual o superior a 500.000 
€ (presupuesto de licitación de la parte de las obras correspondiente a la 
actuación propuesta). Para cada actuación acreditada se otorgará 1 punto, 
hasta un máximo de 3 puntos. 

! Emisarios marítimo-terrestres de nueva construcción (o Sustitución de 
emisarios marítimo-terrestres existentes) asociados a EDARS o instalaciones de 
desalación, con una capacidad igual o superior a 1.000 m3/dia, y un 
presupuesto de licitación de cada una de las obras (IVA excluido) igual o 
superior a 500.000 € (presupuesto de licitación de la parte de las obras 
correspondiente a la actuación propuesta). Para cada actuación acreditada se 
otorgarán 1 puntos, hasta un máximo de 6 puntos. 

! Tuberías de agua residuales o de agua potable (impulsiones y conducciones de 
gravedad), depósitos y estaciones de bombeo de agua potable, estaciones de 
bombeo de agua residual (EBARs), con un presupuesto de licitación de cada 
una de las obras (IVA excluido) igual o superior a 500.000 €. Para cada 
actuación acreditada se otorgará 0,5 puntos, hasta un máximo de 5 puntos. 
 

Forma de acreditación:  
 
1. El licitador rellenará, obligatoriamente, la PLANTILLA facilitada como anexo al PCAP. 
Las ofertas serán revisadas por la Mesa de contratación y se publicará la puntuación 
correspondiente en este criterio. La Mesa de contratación antes de formular la 
propuesta de adjudicación podrá solicitar los informes técnicos que considere 
necesarios (art. 157.5 LCSP). En ningún caso se considerará rellenada la plantilla 
facilitada con una declaración responsable de los trabajos realizados, siendo 
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imprescindible presentar toda la documentación acreditativa para poder valorar la 
experiencia concreta del personal técnico adscrito al contrato.  

2. El licitador rellenará, obligatoriamente, la RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE 
PRESENTEN PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA CONCRETA DEL PERSONAL TÉCNICO 
ADSCRITO AL CONTRATO facilitada como anexo al PCAP. En la columna “Documento 
acreditativo” de la PLANTILLA el licitador indicará un número de referencia asociado a 
cada documento acreditativo, el cual coincidirá con el número de referencia del anexo 
de RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE PRESENTEN PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA 
CONCRETA DEL PERSONAL TÉCNICO ADSCRITO AL CONTRATO. Para la acreditación del 
contenido de la PLANTILLA solamente se revisarán los documentos expresamente 
identificados en el apartado correspondiente.  

 
 

3. Aspectos concretos de los tipos de trabajos y del tipo de actuaciones. 
 

Para los casos concretos de trabajos de Dirección facultativa o asistencia técnica a la 
dirección facultativa de infraestructuras de saneamiento y depuración y/o de 
abastecimiento y desalación, con fecha de recepción en los últimos diez (10) años, las 
actuaciones que proponga el licitador necesariamente corresponderán a obras e 
instalaciones recepcionadas y entregadas para el uso previsto en el momento de la 
finalización del plazo de presentación de ofertas del presente expediente.  
 
Para los casos concretos de auditoria de proyectos de infraestructuras de saneamiento 
y depuración y/o de abastecimiento y desalación, con fecha de recepción y/o entrega 
de proyecto en los últimos diez (10) años, las actuaciones que proponga el licitador 
necesariamente corresponderán a trabajos finalizados en el momento de la 
finalización del plazo de presentación de ofertas del presente expediente. 

 
4. Documentación acreditativa necesaria:  

 
En función del promotor, se deberá aportar:  
 

• Trabajos anteriores para otras Administraciones o particulares: Declaraciones 
responsables del licitador o certificados de ejecución firmados por los 
promotores, especificando:  
! los nombres y apellidos de los técnicos de referencia,  
! el tipo de trabajo,  
! el tipo de actuación,  
! la fecha de referencia,  
! las características técnicas requeridas de la actuación (caudal, población, 

presupuesto, etc.)  
 

Así como la documentación técnica adicional necesaria para acreditar las 
actuaciones realizadas, con el contenido establecido en el artículo 90 de la Ley 
9/2017.  
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• Trabajos anteriores para ABAQUA. Para cada actuación el licitador lo podrá 
acreditar de dos maneras: 

 
a) Bien aportando la siguiente documentación:  

i. Copia del contrato de servicios asociado al tipo de trabajos propuestos  
ii. Acta firmada de recepción de las obras e instalaciones en cuestión 
(únicamente en caso de trabajos de Dirección facultativa o asistencia técnica a 
la dirección facultativa)  
iii. Certificado de empresa de participación de los técnicos de referencia 
durante un mínimo del 80% del plazo real de la obra propuesta, desarrollando 
los tipos de trabajos y el tipo de actuaciones previstas en el apartado descrito 
anteriormente (únicamente en caso de trabajos de Dirección Facultativa o 
Asistencia Técnica a la dirección facultativa).  

 
b) O bien haciendo uso de la facultad prevista en el apartado 20.7 del PCAP 
(únicamente a lo que se refiere a la documentación técnica acreditativa de las 
actuaciones realizadas). “ 

 
Con relación a este criterio, cabe indicar que el apartado F.3 MEDIOS DE 
ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA TÉCNICA. Art. 90, 93 y 94 LCSP  del PCAP indica 
lo siguiente: 
 

“Criterios de selección y requisitos mínimos:  
A.-) El personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa, 
participantes en el contrato. En este caso, deberá presentar:  

1. Títulos académicos y profesionales del autor/autores de los informes de 
supervisión, cumpliendo los requisitos mínimos del apartado “PERSONAL DEL 
CONSULTOR” del PPTP.” 

 
Por otra parte, en el apartado 3. DIRECCIÓN Y AUTORIA DE LOS TRABAJOS del 
PPTP, se indica lo siguiente: 
 

“La autoría de los trabajos corresponderá al Consultor, siendo esta encomendada 
necesariamente a un facultativo técnico competente en la materia, con capacidad legal 
para poder firmar el trabajo realizado. …” 

 
En consecuencia, para la valoración y puntuación de la experiencia del personal 
técnico asignado al contrato, se valorará única y exclusivamente la relación de 
trabajos acreditados por la persona propuesta como autor de los informes de 
supervisión, siendo éste un facultativo técnico competente en la materia.	
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3. REVISIÓN DE LAS FICHAS 
	
Después de revisar las fichas y la documentación de todas las empresas 
licitadoras, a continuación, se describen, sin carácter exhaustivo, las principales 
omisiones y/o deficiencias detectadas en cada una de las ofertas. El detalle de 
cada revisión se puede consultar en el Anejo 2 de este informe. 
 

" En la documentación de la empresa APPLUS NORCONTROL, S.L.U.:  

• Presenta una actuación correspondiente a la primera tipología, y 
algunas actuaciones correspondientes a la última tipología admitida. 

• Las actuaciones que se presentan se consideran correctas y se puntúan 
todas. 

 
" En la documentación de la empresa FORTY LEVEL INGENIEROS 

CONSULTORES, S.L.:  

• Presenta una única actuación, que se puntúa. 
 

" En la documentación de la empresa GRADUAL INGENIEROS, S.L.:  

• Presenta algunas actuaciones. No presenta la documentación 
justificativa de ninguna de las actuaciones, por lo que no se puntúan. 

 
" En la documentación de la empresa INNOVACIÓN CIVIL ESPAÑOLA, S.L.:  

• Presenta actuaciones para todas las tipologías de actuaciones. 
• Se puntúan todas las actuaciones, excepto una por no justificar el 

cumplimiento de las características mínimas exigidas, y otras 
actuaciones por haber alcanzado la puntuación máxima en el apartado 
correspondiente. 
 

" En la documentación de la empresa INGENIERIA BALEAR – GESTIÓN DE 

PROYECTOS, S.L.: 

• No presenta actuaciones 
 

" En la documentación de la empresa PABLO QUESADA SALCEDO: 

• Presenta algunas actuaciones. No presenta la documentación 
justificativa de ninguna de las actuaciones, por lo que no se puntúan. 

• Una de las actuaciones indicadas presenta un autor diferente al 
propuesto como autor de los informes de supervisión. 
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" En la documentación de la empresa RONINTEC 2009, S.L.: 

• Presenta algunas actuaciones, de diferentes tipologías. 
• Varias actuaciones no se puntúan por presentar un autor diferente al 

propuesto como autor de los informes de supervisión. 
 

 
4. PUNTUACIÓN REVISADA RELATIVA A LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL 
 
Se propone a la mesa de contratación la siguiente puntuación definitiva relativa a 
la experiencia concreta del personal técnico adscrito al contrato: 
 

LICITADOR PUNTUACIÓN 
APPLUS NORCONTROL, S.L.U. 6,0 puntos 

FORTY LEVEL INGENIEROS CONSULTORES, S.L. 0,5 puntos 
GRADUAL INGENIEROS, S.L. 0,0 puntos 

INNOVACIÓN CIVIL ESPAÑOLA, S.L. 19,0 puntos 
INGENIERIA BALEAR – GESTIÓN DE PROYECTOS, S.L. 0,0 puntos 

PABLO QUESADA SALCEDO 0,0 puntos 
RONINTEC 2009, S.L. 2,5 puntos 

 
	
El presente informe consta de ocho (8) páginas numeradas y los siguientes 
anejos: 
 

• Anejo núm. 1. Fichas para la valoración de la experiencia concreta del 
personal técnico adscrito al contrato (Anejo VI del PCAP) aportadas por las 
empresas licitadores. 

• Anejo núm. 2. Revisión por parte de los Servicios técnicos de las fichas. 
 
 
Palma, en la fecha de la firma electrónica 
 
El ingeniero industrial   Vº Bº : 

El jefe del Àrea de Planificació i                 
Construcció de Sanejament i Depuració 

 
 
 
 
 
Miquel Trobat Fullana   Antoni Bernat Homar 
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Anejo núm. 1.  
Fichas para la valoración de la experiencia concreta del personal técnico 
adscrito al contrato (Anejo VI del PCAP) aportadas por las empresas 
licitadores. 
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Empresa: APPLUS NORCONTROL, S.L.U. 
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PLANTILLA PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA CONCRETA DEL PERSONAL TÉCNICO ADSCRITO AL CONTRACTE
EMPRESA:

•  Relación de trabajos técnicos.
Tipos de trabajos consistentes en:

Concretando para los tipos de actuaciones siguientes y presentando la documentación acreditativa correspondiente:

Remodelaciones integrales de estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) (o de nueva 

construcción), con una capacitad de tratamiento igual o superior a 1.000 m3/día y 5.000 h-e, y 
un presupuesto de licitación (IVA excluido) igual o superior a 500.000 € (presupuesto de 
licitación de la parte de les obras correspondiente a la actuación propuesta). Para cada 
actuación acreditada se otorgaran 1 punto, hasta un máximo de 6 puntos.

Actuación Nombre y apellidos del 

técnico
documento 

acreditativo (*)
Tipos de trabajo

documento 

acreditativo (*)

Año de la 
actuación

documento 

acreditativo (*)
Capacitat de tratamiento

documento 

acreditativo (*)

Presupuesto de licitación 
(IVA excluido)

documento 

acreditativo (*)
PUNTUACIÓN

Obras de adecuación del vertido de la EDAR de Silvouta Fernando Mateos Fuentes 1
Asistencia a la Dirección 
Facultativa

1 2015 1 33,000 he 6000 m3/dia 1 3.348.889,00 € 1 1

Subtotal
1

Remodelaciones integrales de instalaciones de desalación (o de nueva construcción), con una 
capacitad de tratamiento igual o superior a 1.000 m3/día, y un presupuesto de licitación (IVA 
excluido) igual o superior a 500.000 € (presupuesto de licitación de la parte de les obras 
correspondiente a la actuación propuesta). Para cada actuación acreditada se otorgaran 1 
punto, hasta un máximo de 3 puntos.

Actuación Nombre y apellidos del 

técnico
documento 

acreditativo (*)
Tipos de trabajo

documento 

acreditativo (*)

Año de la 
actuación

documento 

acreditativo (*)
Capacitat d'impulsió documento 

acreditativo (*)

Pressupost de licitación (IVA 
exclòs)

documento 

acreditativo (*)
PUNTUACIÓN

Subtotal

Emisarios marítimo-terrestres de nueva construcción (o Sustitución de emisarios marítimo-
terrestres existentes) asociados a EDARS o instalaciones de desalación, con una capacidad 
igual o superior a 1.000 m3/dia, y un presupuesto de licitación de cada una de las obras (IVA 
excluido) igual o superior a 500.000 € (presupuesto de licitación de la parte de las obras 
correspondiente a la actuación propuesta). Para cada actuación acreditada se otorgarán 1 
puntos, hasta un máximo de  6 puntos.

Actuación Nombre y apellidos del 

técnico
documento 

acreditativo (*)
Tipos de treball

documento 

acreditativo (*)

Año de la 
actuación

documento 

acreditativo (*)

Pressupost de licitación (IVA 
exclòs)

documento 

acreditativo (*)
PUNTUACIÓN

Subtotal

Tuberías de agua residuales o de agua potable (impulsiones y conducciones de gravedad), 
depósitos y estaciones de bombeo de agua potable,  estaciones de bombeo de agua residual 
(EBARs),  con un presupuesto de licitación de cada una de las obras (IVA excluido) igual o 
superior a 500.000 €. Para cada actuación acreditada se otorgaran 0,5 puntos, hasta un máximo 
de 5 puntos.

Actuación Nombre y apellidos del 

técnico
documento 

acreditativo (*)
Tipos de treball

documento 

acreditativo (*)

Año de la 
actuación

documento 

acreditativo (*)

Pressupost de licitación (IVA 
exclòs)

documento 

acreditativo (*)
PUNTUACIÓN

Obras de adecuación del vertido de la EDAR de Silvouta (elevación de agua bruta) Fernando Mateos Fuentes 1
Asistencia a la Dirección 
Facultativa

1 2015 1 3.348.889,11 €                                    1 0,5

Sistema de saneamiento del Oeste de Tenerife. EBAR Puerto de los Gigantes Fernando Mateos Fuentes 2 Redacción de proyectos 2 2016 - 2017 2 777.806,05 €                                       3 0,5

Sistema de saneamiento del Oeste de Tenerife. EBAR Puerto de Santiago Fernando Mateos Fuentes 2 Redacción de proyectos 2 2016 - 2017 2 1.721.297,66 €                                    3 0,5

Sistema de saneamiento del Oeste de Tenerife. EBAR Comarcal Punta Blanca Fernando Mateos Fuentes 2 Redacción de proyectos 2 2016 - 2017 2 1.948.063,29 €                                    3 0,5

Sistema de saneamiento del Oeste de Tenerife. EBAR San Juan Municipal Fernando Mateos Fuentes 2 Redacción de proyectos 2 2016 - 2017 2 663.348,61 €                                       3 0,5

Sistema de saneamiento del Oeste en Tenerife. EBAR Alcalá Comarcal Fernando Mateos Fuentes 2 Redacción de proyectos 2 2016 - 2017 2 1.734.198,72 €                                    3 0,5

Sistema de saneamiento del Oeste en Tenerife. Impulsiones Fernando Mateos Fuentes 2 Redacción de proyectos 2 2016 - 2017 2 683.136,97 €                                       3 0,5

Tanque de tormentas de Santa Cruz Fernando Mateos Fuentes 4 Redacción de proyectos 4 2012 - 2015 4 2.691.629,97 €                                    4 0,5

Optimización del funcionamiento de los bombeos de los bombeos del Temple y de A Pasaxe mediante la 
construcción de un sifón en la Ría do Burgo (Oleiros) Fernando Mateos Fuentes 5

Asistencia a la Dirección 
Facultativa

5 2017 5 1.479.476,87 €                                    5 0,5

Optimización del funcionamiento de los bombeos de los bombeos del Temple y de A Pasaxe mediante la 
construcción de un sifón en la Ría do Burgo (Oleiros) Fernando Mateos Fuentes 6 Redacción de proyectos 6 2017 6 1.479.476,87 €                                    6 0,5

Subtotal
5

Total
6

 - Redacción (Autor) de proyectos en infraestructuras de saneamiento  y depuración y/o de abastescimiento y desalación, entregados en los últimos diez (10) años, por parte del/s 
técnico/s que se proponen como autor/es de los informes de supervisión.

  - Dirección facultativa o asistencia técnica a la dirección facultativa de infraestructuras de saneamiento y depuración y/o de abastecimiento y desalación, puestas en 
funcionamiento en los últimos diez (10) años, entregados en los últimos diez (10) años, por parte del/s técnico/s que se proponen como autor/es de los informes de supervisión.

* En la casilla  "documento acreditativo" se debe indicar  el número de referencia asociado a cada documento acreditativo de la RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE PRESENTEN PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA CONCRETA DEL PERSONAL TÉCNICO ADSCRITO AL CONTRATO
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Empresa: FORTY LEVEL INGENIEROS CONSULTORES, S.L. 
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PLANTILLA PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA CONCRETA DEL PERSONAL TÉCNICO ADSCRITO AL CONTRACTE

EMPRESA:

•  Relación de trabajos técnicos.
Tipos de trabajos consistentes en:

Concretando para los tipos de actuaciones siguientes y presentando la documentación acreditativa correspondiente:

Remodelaciones integrales de estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) (o de 
nueva construcción), con una capacitad de tratamiento igual o superior a 1.000 m3/día y 
5.000 h-e, y un presupuesto de licitación (IVA excluido) igual o superior a 500.000 € 
(presupuesto de licitación de la parte de les obras correspondiente a la actuación 
propuesta). Para cada actuación acreditada se otorgaran 1 punto, hasta un máximo de 6 
puntos.

Actuación Nombre y apellidos del técnico
documento 

acreditativo (*)
Tipos de trabajo

documento 
acreditativo (*)

Año de la 
actuación

documento acreditativo (*)
Capacitat 

de 
tratamien

docum
ento 

acredit

Presupuesto de licitación (IVA 
excluido)

documento 
acreditativo (*)

PUNTUACIÓN

Subtotal

Remodelaciones integrales de instalaciones de desalación (o de nueva construcción), con 
una capacitad de tratamiento igual o superior a 1.000 m3/día, y un presupuesto de licitación 
(IVA excluido) igual o superior a 500.000 € (presupuesto de licitación de la parte de les obras 
correspondiente a la actuación propuesta). Para cada actuación acreditada se otorgaran 1 
punto, hasta un máximo de 3 puntos.

Actuación Nombre y apellidos del técnico
documento 

acreditativo (*)
Tipos de trabajo

documento 
acreditativo (*)

Año de la 
actuación

documento acreditativo (*)
Capacitat 
d'impulsi

ó

docum
ento 

acredit

Pressupost de licitación (IVA 
exclòs)

documento 
acreditativo (*)

PUNTUACIÓN

Subtotal

Emisarios marítimo-terrestres de nueva construcción (o Sustitución de emisarios marítimo-
terrestres existentes) asociados a EDARS o instalaciones de desalación, con una capacidad 
igual o superior a 1.000 m3/dia, y un presupuesto de licitación de cada una de las obras (IVA 
excluido) igual o superior a 500.000 € (presupuesto de licitación de la parte de las obras 
correspondiente a la actuación propuesta). Para cada actuación acreditada se otorgarán 1 
puntos, hasta un máximo de  6 puntos.

Actuación Nombre y apellidos del técnico
documento 

acreditativo (*)
Tipos de treball

documento 
acreditativo (*)

Año de la 
actuación

documento acreditativo (*)
Pressupost de licitación (IVA 

exclòs)
documento 

acreditativo (*)
PUNTUACIÓN

Subtotal

Tuberías de agua residuales o de agua potable (impulsiones y conducciones de gravedad), 
depósitos y estaciones de bombeo de agua potable,  estaciones de bombeo de agua 
residual (EBARs),  con un presupuesto de licitación de cada una de las obras (IVA excluido) 
igual o superior a 500.000 €. Para cada actuación acreditada se otorgaran 0,5 puntos, hasta 
un máximo de 5 puntos.

Actuación Nombre y apellidos del técnico
documento 

acreditativo (*)
Tipos de treball

documento 
acreditativo (*)

Año de la 
actuación

documento acreditativo (*)
Pressupost de licitación (IVA 

exclòs)
documento 

acreditativo (*)
PUNTUACIÓN

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE REPAVIMENTACIÓN, RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
DEL MUELLE SUR Y COLÁRSEGA DEL PUERTO ANTIGUO DE CIUDADELA JOSE ALEJANDRO ASENSI LÓPEZ DOC_1 y 7

RENOVACIÓN RED DE PLUVIALES, 
RED DE RESIDUALES Y BOMBEO A 
LA EDAR Y RED DE AGUA POTABLE DOC_2 Y DOC_ 3 AÑO_2016 DOC_4 y 5 2.531.105,56 € DOC_6 0,5

Subtotal

Total

 - Redacción (Autor) de proyectos en infraestructuras de saneamiento  y depuración y/o de abastescimiento y desalación, entregados en los últimos diez (10) años, por parte del/s técnico/s que se proponen como autor/es 
de los informes de supervisión.

  - Dirección facultativa o asistencia técnica a la dirección facultativa de infraestructuras de saneamiento y depuración y/o de abastecimiento y desalación, puestas en funcionamiento en los últimos diez (10) años, 
entregados en los últimos diez (10) años, por parte del/s técnico/s que se proponen como autor/es de los informes de supervisión.

* En la casilla  "documento acreditativo" se debe indicar  el número de referencia asociado a cada documento acreditativo de la RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE PRESENTEN PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA CONCRETA DEL PERSONAL TÉCNICO ADSCRITO AL CONTRATO
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Empresa: GRADUAL INGENIEROS, S.L. 
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PLANTILLA PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA CONCRETA DEL PERSONAL TÉCNICO ADSCRITO AL CONTRACTE

EMPRESA:

•  Relación de trabajos técnicos.

Tipos de trabajos consistentes en:

Concretando para los tipos de actuaciones siguientes y presentando la documentación acreditativa correspondiente:

Remodelaciones integrales de estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) (o 

de nueva construcción), con una capacitad de tratamiento igual o superior a 1.000 

m3/día y 5.000 h-e, y un presupuesto de licitación (IVA excluido) igual o superior a 

500.000 € (presupuesto de licitación de la parte de les obras correspondiente a la 

actuación propuesta). Para cada actuación acreditada se otorgaran 1 punto, hasta un 

máximo de 6 puntos.

Actuación
Nombre y apellidos del 

técnico

documento 

acreditativo (*)
Tipos de trabajo

documento 

acreditativo (*)

Año de la 

actuación

documento 

acreditativo (*)
Capacitat de tratamiento

documento 

acreditativo (*)

Presupuesto de licitación 

(IVA excluido)

documento 

acreditativo (*)
PUNTUACIÓN

Subtotal

Remodelaciones integrales de instalaciones de desalación (o de nueva construcción), 

con una capacitad de tratamiento igual o superior a 1.000 m3/día, y un presupuesto de 

licitación (IVA excluido) igual o superior a 500.000 € (presupuesto de licitación de la 

parte de les obras correspondiente a la actuación propuesta). Para cada actuación 

acreditada se otorgaran 1 punto, hasta un máximo de 3 puntos.

Actuación
Nombre y apellidos del 

técnico

documento 

acreditativo (*)
Tipos de trabajo

documento 

acreditativo (*)

Año de la 

actuación

documento 

acreditativo (*)
Capacitat d'impulsió

documento 

acreditativo (*)

Pressupost de licitación (IVA 

exclòs)

documento 

acreditativo (*)
PUNTUACIÓN

DO DE LAS OBRAS DE LA AMPLIACIÓN DEL DEPÓSITO DE AGUA PRODUCTO A LA DESALADORA DE SANTA 

EULÀRIA DES RIU Roger Torregrosa Llorens Nº 1Dirección facultativa Nº 1################# Nº 1 5000 m3/día ############## ############ Nº 2

PROYECTO DE REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL DEPÓSITO DE LA DESALADORA DE FORMENTERA

Roger Torregrosa Llorens

Nº 3

Técnico redactor de proyecto y 

delegado de UTE Nº 3################# Nº 3

Subtotal

Emisarios marítimo-terrestres de nueva construcción (o Sustitución de emisarios 

marítimo-terrestres existentes) asociados a EDARS o instalaciones de desalación, 

con una capacidad igual o superior a 1.000 m3/dia, y un presupuesto de licitación de 

cada una de las obras (IVA excluido) igual o superior a 500.000 € (presupuesto de 

licitación de la parte de las obras correspondiente a la actuación propuesta). Para 

cada actuación acreditada se otorgarán 1 puntos, hasta un máximo de  6 puntos.

Actuación
Nombre y apellidos del 

técnico

documento 

acreditativo (*)
Tipos de treball

documento 

acreditativo (*)

Año de la 

actuación

documento 

acreditativo (*)
Capacidad emissario

documento 

acreditativo

Pressupost de licitación (IVA 

exclòs)

documento 

acreditativo (*)
PUNTUACIÓN

SUSTITUCIÓN DEL EMISARIO SUBMARINO DE LA EDAR DE IBIZA Roger Torregrosa Llorens Nº 4Director de Obra Nº 4################# Nº 4 4000 m3/h Nº 5############## ############ Nº 4

PROYECTO DE ADECUACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE EMISARIOS SUBMARINOS Y VERTIDOS AL MAR - EMISARIO 

SUBMARINO DE PORTOCOLOM

Roger Torregrosa Llorens

Nº 6
Autor del Proyecto

Nº 6################# Nº 6 331,83 m3/h 
Nº 7 / pag16

############ ##############
Nº 7 / pag 43

Subtotal

Tuberías de agua residuales o de agua potable (impulsiones y conducciones de 

gravedad), depósitos y estaciones de bombeo de agua potable,  estaciones de 

bombeo de agua residual (EBARs),  con un presupuesto de licitación de cada una de 

las obras (IVA excluido) igual o superior a 500.000 €. Para cada actuación acreditada 

se otorgaran 0,5 puntos, hasta un máximo de 5 puntos.

 
Nombre y apellidos del 

técnico

documento 

acreditativo (*)
Tipos de treball

documento 

acreditativo (*)

Año de la 

actuación

documento 

acreditativo (*)
Capacidad de impulsión

documento 

acreditativo

Pressupost de licitación (IVA 

exclòs)

documento 

acreditativo (*)
PUNTUACIÓN

PROYECTO SUSTITUCIÓN Y MEJORA DE LA RED DE SANEAMIENTO GENERAL DE FORMENTERA Roger Torregrosa Llorens Nº 8 Autor del Proyecto Nº 8 2018 Nº 8 6 EBARS = 798,30 m3/h Nº 9 5.079.462,71 €                                Nº 10

PROYECTO DE LA RED DE SANEAMIENTO MUNICIPAL DEL ÁREA DE ASENTAMIENTO RURAL DE CA MARI EN 

FORMENTERA
Roger Torregrosa Llorens Autor del Proyecto

################# 69,48 m3/h ########### ###############

PROYECTO PARA LA NUEVA RED GENERAL DE SANEAMIENTO DE LA ZONA DE CA MARI Roger Torregrosa Llorens Nº 11Autor del Proyecto Nº 11################# Nº 1169,48 m3/h Nº 12 ########### ###############

Subtotal

Total

 - Redacción (Autor) de proyectos en infraestructuras de saneamiento  y depuración y/o de abastescimiento y desalación, entregados en los últimos diez (10) años, por parte del/s 

técnico/s que se proponen como autor/es de los informes de supervisión.

  - Dirección facultativa o asistencia técnica a la dirección facultativa de infraestructuras de saneamiento y depuración y/o de abastecimiento y desalación, puestas en funcionamiento 

en los últimos diez (10) años, entregados en los últimos diez (10) años, por parte del/s técnico/s que se proponen como autor/es de los informes de supervisión.

* En la casilla  "documento acreditativo" se debe indicar  el número de referencia asociado a cada documento acreditativo de la RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE PRESENTEN PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA CONCRETA DEL PERSONAL TÉCNICO ADSCRITO AL CONTRATO
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PLANTILLA PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA CONCRETA DEL PERSONAL TÉCNICO ADSCRITO AL CONTRACTE
EMPRESA: INNCIVE SL

•  Relación de trabajos técnicos.
Tipos de trabajos consistentes en:

Concretando para los tipos de actuaciones siguientes y presentando la documentación acreditativa correspondiente:

Remodelaciones integrales de estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) (o de 
nueva construcción), con una capacitad de tratamiento igual o superior a 1.000 m3/día y 
5.000 h-e, y un presupuesto de licitación (IVA excluido) igual o superior a 500.000 € 
(presupuesto de licitación de la parte de les obras correspondiente a la actuación 
propuesta). Para cada actuación acreditada se otorgaran 1 punto, hasta un máximo de 6 
puntos.

Actuación Nombre y apellidos del 
técnico

documento 
acreditativo (*) Tipos de trabajo documento 

acreditativo (*)
Año de la 
actuación

documento 
acreditativo (*) Capacitat de tratamiento documento 

acreditativo (*)
Presupuesto de licitación 

(IVA excluido)
documento 

acreditativo (*) PUNTUACIÓN

Redacción de Proyecto EDAR Miraflores Pablo Hernandez Lehmann TITULO EDAR 1 2012 1 8661 m3/dia 1 2.509.369,37 € 1
Redacción de Proyecto EDAR Burgos Pablo Hernandez Lehmann TITULO EDAR 2 2016 2 168.760 m3/día 2 65.160.000,80 € 2

Redacción de Proyecto EDAR Albacete Pablo Hernandez Lehmann TITULO EDAR 3 2018 3 45.000 m3/día 3 35.042.946,34 € 3
Redacción de Proyecto EDAR Tamarite Pablo Hernandez Lehmann TITULO EDAR 4 2016 4 6.900 m3/Día 4 698.387,41 € 4

Redacción de Proyecto EDAR Ibiza Pablo Hernandez Lehmann TITULO EDAR 5 2017 5  64.800 hab equiv 5 34.066.044,99 € 5
Redacción de Proyecto EDAR San Cibrao Pablo Hernandez Lehmann TITULO EDAR 6 2019 6 33.210 m3/día 6 24.510.017,61 € 6

Redacción de Proyecto EDAR Cheung Chao Pablo Hernandez Lehmann TITULO EDAR 7 2020 7 44.100 m3/día 7 21.095.416,14 € 7
Subtotal

Remodelaciones integrales de instalaciones de desalación (o de nueva construcción), con 
una capacitad de tratamiento igual o superior a 1.000 m3/día, y un presupuesto de licitación 
(IVA excluido) igual o superior a 500.000 € (presupuesto de licitación de la parte de les 
obras correspondiente a la actuación propuesta). Para cada actuación acreditada se 
otorgaran 1 punto, hasta un máximo de 3 puntos.

Actuación Nombre y apellidos del 
técnico

documento 
acreditativo (*) Tipos de trabajo documento 

acreditativo (*)
Año de la 
actuación

documento 
acreditativo (*) Capacitat documento 

acreditativo (*)
Pressupost de licitación 

(IVA exclòs)
documento 

acreditativo (*) PUNTUACIÓN

Redacción de Proyecto de la Desaladora Lima Sur Pablo Hernandez Lehmann TITULO DESALADORA 8 2011 8 100.000 m3/dia 8 118.066.516 € 8
Redacción de Proyecto de la Desaladora Provisur Pablo Hernandez Lehmann TITULO DESALADORA 9 2013 9 400 l/seg=34560m3/Día 9 43.629.633,12 € 9
Redacción de Proyecto de la Desaladora Spence Pablo Hernandez Lehmann TITULO DESALADORA 10 2015 10 69.120M3/dia 10 162.806.000 € 10
Redacción de Proyecto de la Desaladora Salalah Pablo Hernandez Lehmann TITULO DESALADORA 11 2016 11 100.000 m3/dia 11 85.760.000 € 11

Redacción de Proyecto de la Desaladora Aconcagua Pablo Hernandez Lehmann TITULO DESALADORA 12 2018 12 86.400m3/dia 12 35.564.664 € 12
Redacción de Proyecto de la Desaladora Taweelah Pablo Hernandez Lehmann TITULO DESALADORA 13 2018 13 900.000 m3/día 13 217.346.184 € 13

Subtotal

Emisarios marítimo-terrestres de nueva construcción (o Sustitución de emisarios marítimo-
terrestres existentes) asociados a EDARS o instalaciones de desalación, con una 
capacidad igual o superior a 1.000 m3/dia, y un presupuesto de licitación de cada una de las 
obras (IVA excluido) igual o superior a 500.000 € (presupuesto de licitación de la parte de 
las obras correspondiente a la actuación propuesta). Para cada actuación acreditada se 
otorgarán 1 puntos, hasta un máximo de  6 puntos.

Actuación Nombre y apellidos del 
técnico

documento 
acreditativo (*) Tipos de treball documento 

acreditativo (*)
Año de la 
actuación

documento 
acreditativo (*)

Pressupost de licitación 
(IVA exclòs)

documento 
acreditativo (*) PUNTUACIÓN

Redacción de Proyecto de la Desaladora Lima Sur Pablo Hernandez Lehmann TITULO EMISARIO 8 2011 8 118.066.516 € 8
Redacción de Proyecto de la Desaladora Provisur Pablo Hernandez Lehmann TITULO EMISARIO 9 2013 9 43.629.633,12 € 9

Redacción de Proyecto de la Desaladora Radomiro Tomic Pablo Hernandez Lehmann TITULO EMISARIO 14 2014 14 26.235.000 € 14
Redacción de Proyecto de la Desaladora Punta Chungo Pablo Hernandez Lehmann TITULO EMISARIO 15 2014 15 15.260.640 € 15

Redacción de Proyecto de la Desaladora Spence Pablo Hernandez Lehmann TITULO EMISARIO 10 2015 10 162.806.000 € 10
Redacción de Proyecto de la Desaladora Aconcagua Pablo Hernandez Lehmann TITULO EMISARIO 12 2018 12 35.564.664 € 12

Subtotal

Tuberías de agua residuales o de agua potable (impulsiones y conducciones de gravedad), 
depósitos y estaciones de bombeo de agua potable,  estaciones de bombeo de agua 
residual (EBARs),  con un presupuesto de licitación de cada una de las obras (IVA excluido) 
igual o superior a 500.000 €. Para cada actuación acreditada se otorgaran 0,5 puntos, hasta 
un máximo de 5 puntos.

Actuación Nombre y apellidos del 
técnico

documento 
acreditativo (*) Tipos de treball documento 

acreditativo (*)
Año de la 
actuación

documento 
acreditativo (*)

Pressupost de licitación 
(IVA exclòs)

documento 
acreditativo (*) PUNTUACIÓN

Redacción de Proyecto EDAR y Saneamiento Plasencia Pablo Hernandez Lehmann TITULO Tuberias 16 2017 16 20.382.998,41 € 16
Redacción de Proyecto ETAP El Arenal y Tuberias Pablo Hernandez Lehmann TITULO Tuberias 17 2012 17 10.116.956,10 € 17
Redacción de Proyecto Emisario Aprochimbote Pablo Hernandez Lehmann TITULO Tuberias 18 2012 18 87.997.499,77 € 18
Redacción de Proyecto Abastecimiento Maputo Pablo Hernandez Lehmann TITULO Tuberias 19 2015 19 12.094.736,69 19
Redacción de Proyecto EDAR Y Saneamiento Lanzarote Pablo Hernandez Lehmann TITULO Tuberias 20 2018 20 43.464.552,39 € 20
Redacción de Proyecto ETAP Gamboa y Tuberias Pablo Hernandez Lehmann TITULO Tuberias 21 2018 21 30.081.615,93 € 21
Redacción de Proyecto Saneamiento Villaviciosa Pablo Hernandez Lehmann TITULO Tuberias 22 2019 22 56.680.353,74 € 22
Redacción de Proyecto EDAR Ibiza Pablo Hernandez Lehmann TITULO Tuberias 5 2017 5 34.066.044,99 € 5
Redacción de Proyecto EDAR San Cibrao Pablo Hernandez Lehmann TITULO Tuberias 6 2019 6 24.510.017,61 € 6
Redacción de Proyecto Desaladora Provisur Pablo Hernandez Lehmann TITULO Tuberias 9 2013 9 43.629.633,12 € 9

Subtotal

Total

 - Redacción (Autor) de proyectos en infraestructuras de saneamiento  y depuración y/o de abastescimiento y desalación, entregados en los últimos diez (10) años, por parte 
del/s técnico/s que se proponen como autor/es de los informes de supervisión.
  - Dirección facultativa o asistencia técnica a la dirección facultativa de infraestructuras de saneamiento y depuración y/o de abastecimiento y desalación, puestas en 
funcionamiento en los últimos diez (10) años, entregados en los últimos diez (10) años, por parte del/s técnico/s que se proponen como autor/es de los informes de 
supervisión.

* En la casilla  "documento acreditativo" se debe indicar  el número de referencia asociado a cada documento acreditativo de la RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE PRESENTEN PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA CONCRETA DEL PERSONAL TÉCNICO ADSCRITO AL CONTRATO
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Empresa: INGENIERIA BALEAR – GESTIÓN DE PROYECTOS, S.L. 
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PLANTILLA PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA CONCRETA DEL PERSONAL TÉCNICO ADSCRITO AL CONTRACTE
EMPRESA: Ingeniería Balear - Gestión de Proyectos SL

•  Relación de trabajos técnicos.
Tipos de trabajos consistentes en:

Concretando para los tipos de actuaciones siguientes y presentando la documentación acreditativa correspondiente:

Remodelaciones integrales de estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) (o de nueva 
construcción), con una capacitad de tratamiento igual o superior a 1.000 m3/día y 5.000 h-e, y un 
presupuesto de licitación (IVA excluido) igual o superior a 500.000 € (presupuesto de licitación de la 
parte de les obras correspondiente a la actuación propuesta). Para cada actuación acreditada se 
otorgaran 1 punto, hasta un máximo de 6 puntos.

Actuación Nombre y apellidos del 
técnico

documento 
acreditativo (*) Tipos de trabajo documento 

acreditativo (*)
Año de la 
actuación

documento acreditativo 
(*) Capacitat de tratamiento documento 

acreditativo (*)
Presupuesto de licitación (IVA 

excluido)
documento 

acreditativo (*) PUNTUACIÓN

Subtotal

Remodelaciones integrales de instalaciones de desalación (o de nueva construcción), con una 
capacitad de tratamiento igual o superior a 1.000 m3/día, y un presupuesto de licitación (IVA 
excluido) igual o superior a 500.000 € (presupuesto de licitación de la parte de les obras 
correspondiente a la actuación propuesta). Para cada actuación acreditada se otorgaran 1 punto, 
hasta un máximo de 3 puntos.

Actuación Nombre y apellidos del 
técnico

documento 
acreditativo (*) Tipos de trabajo documento 

acreditativo (*)
Año de la 
actuación

documento acreditativo 
(*) Capacitat d'impulsió documento 

acreditativo (*)
Pressupost de licitación (IVA 

exclòs)
documento 

acreditativo (*) PUNTUACIÓN

Subtotal

Emisarios marítimo-terrestres de nueva construcción (o Sustitución de emisarios marítimo-terrestres
existentes) asociados a EDARS o instalaciones de desalación, con una capacidad igual o superior a 
1.000 m3/dia, y un presupuesto de licitación de cada una de las obras (IVA excluido) igual o superior 
a 500.000 € (presupuesto de licitación de la parte de las obras correspondiente a la actuación 
propuesta). Para cada actuación acreditada se otorgarán 1 puntos, hasta un máximo de  6 puntos.

Actuación Nombre y apellidos del 
técnico

documento 
acreditativo (*) Tipos de treball documento 

acreditativo (*)
Año de la 
actuación

documento acreditativo 
(*)

Pressupost de licitación (IVA 
exclòs)

documento 
acreditativo (*) PUNTUACIÓN

Subtotal

Tuberías de agua residuales o de agua potable (impulsiones y conducciones de gravedad), 
depósitos y estaciones de bombeo de agua potable,  estaciones de bombeo de agua residual 
(EBARs),  con un presupuesto de licitación de cada una de las obras (IVA excluido) igual o superior a
500.000 €. Para cada actuación acreditada se otorgaran 0,5 puntos, hasta un máximo de 5 puntos.

Actuación Nombre y apellidos del 
técnico

documento 
acreditativo (*) Tipos de treball documento 

acreditativo (*)
Año de la 
actuación

documento acreditativo 
(*)

Pressupost de licitación (IVA 
exclòs)

documento 
acreditativo (*) PUNTUACIÓN

Subtotal

Total

 - Redacción (Autor) de proyectos en infraestructuras de saneamiento  y depuración y/o de abastescimiento y desalación, entregados en los últimos diez (10) años, por parte del/s técnico/s 
que se proponen como autor/es de los informes de supervisión.

  - Dirección facultativa o asistencia técnica a la dirección facultativa de infraestructuras de saneamiento y depuración y/o de abastecimiento y desalación, puestas en funcionamiento en 
los últimos diez (10) años, entregados en los últimos diez (10) años, por parte del/s técnico/s que se proponen como autor/es de los informes de supervisión.

* En la casilla  "documento acreditativo" se debe indicar  el número de referencia asociado a cada documento acreditativo de la RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE PRESENTEN PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA CONCRETA DEL PERSONAL TÉCNICO ADSCRITO AL CONTRATO
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Empresa: PABLO QUESADA SALCEDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consell d'Administració ABAQUA, dijous 29 d'abril de 2021 49



PLANTILLA PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA CONCRETA DEL PERSONAL TÉCNICO ADSCRITO AL CONTRACTE
EMPRESA:

•  Relación de trabajos técnicos.
Tipos de trabajos consistentes en:

Concretando para los tipos de actuaciones siguientes y presentando la documentación acreditativa correspondiente:

Remodelaciones integrales de estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) (o de nueva 
construcción), con una capacitad de tratamiento igual o superior a 1.000 m3/día y 5.000 h-e, y un 
presupuesto de licitación (IVA excluido) igual o superior a 500.000 € (presupuesto de licitación 
de la parte de les obras correspondiente a la actuación propuesta). Para cada actuación 
acreditada se otorgaran 1 punto, hasta un máximo de 6 puntos.

Actuación Nombre y apellidos del 
técnico

documento 
acreditativo (*) Tipos de trabajo documento 

acreditativo (*)
Año de la 
actuación

documento 
acreditativo (*) Capacitat de tratamiento documento 

acreditativo (*)
Presupuesto de licitación 

(IVA excluido)
documento 

acreditativo (*) PUNTUACIÓN

Subtotal

Remodelaciones integrales de instalaciones de desalación (o de nueva construcción), con una 
capacitad de tratamiento igual o superior a 1.000 m3/día, y un presupuesto de licitación (IVA 
excluido) igual o superior a 500.000 € (presupuesto de licitación de la parte de les obras 
correspondiente a la actuación propuesta). Para cada actuación acreditada se otorgaran 1 punto, 
hasta un máximo de 3 puntos.

Actuación Nombre y apellidos del 
técnico

documento 
acreditativo (*) Tipos de trabajo documento 

acreditativo (*)
Año de la 
actuación

documento 
acreditativo (*) Capacitat d'impulsió documento 

acreditativo (*)
Pressupost de licitación (IVA 

exclòs)
documento 

acreditativo (*) PUNTUACIÓN

AT DO CONEXIÓN DE LA DESALADORA DE SANTA EULALIA DEL RIO A LA RED DE ABASTECIMIENTO EN
ALTA DE LA ISLA DE IBIZA PABLO QUESADA SALCEDO ASISTENCIA TÉCNICA 1 2017-2018 1 15.360 m3/h 3 2.172.773,32 3 1
AT DO CONEXIÓN DE LA DESALADORA DE SANTA EULALIA DEL RIO A LA RED DE ABASTECIMIENTO EN
ALTA DE LA ISLA DE IBIZA VICENTE BUFÍ ANGORRILLA ASISTENCIA TÉCNICA 2 2018-2019 2 15.360 m3/h 3 2.172.773,32 3 1

Subtotal

Emisarios marítimo-terrestres de nueva construcción (o Sustitución de emisarios marítimo-
terrestres existentes) asociados a EDARS o instalaciones de desalación, con una capacidad 
igual o superior a 1.000 m3/dia, y un presupuesto de licitación de cada una de las obras (IVA 
excluido) igual o superior a 500.000 € (presupuesto de licitación de la parte de las obras 
correspondiente a la actuación propuesta). Para cada actuación acreditada se otorgarán 1 
puntos, hasta un máximo de  6 puntos.

Actuación Nombre y apellidos del 
técnico

documento 
acreditativo (*) Tipos de treball documento 

acreditativo (*)
Año de la 
actuación

documento 
acreditativo (*)

Pressupost de licitación (IVA 
exclòs)

documento 
acreditativo (*) PUNTUACIÓN

Subtotal

Tuberías de agua residuales o de agua potable (impulsiones y conducciones de gravedad), 
depósitos y estaciones de bombeo de agua potable,  estaciones de bombeo de agua residual 
(EBARs),  con un presupuesto de licitación de cada una de las obras (IVA excluido) igual o 
superior a 500.000 €. Para cada actuación acreditada se otorgaran 0,5 puntos, hasta un máximo 
de 5 puntos.

Actuación Nombre y apellidos del 
técnico

documento 
acreditativo (*) Tipos de treball documento 

acreditativo (*)
Año de la 
actuación

documento 
acreditativo (*)

Pressupost de licitación (IVA 
exclòs)

documento 
acreditativo (*) PUNTUACIÓN

REDACCIÓN PROYECTO TANQUE DE TORMENTAS EIVISSA PABLO QUESADA SALCEDO REDACCIÓN PROYECTO 4 2018 4 1.377.265,98 4 0,5

Subtotal

Total

 - Redacción (Autor) de proyectos en infraestructuras de saneamiento  y depuración y/o de abastescimiento y desalación, entregados en los últimos diez (10) años, por parte del/s 
técnico/s que se proponen como autor/es de los informes de supervisión.
  - Dirección facultativa o asistencia técnica a la dirección facultativa de infraestructuras de saneamiento y depuración y/o de abastecimiento y desalación, puestas en 
funcionamiento en los últimos diez (10) años, entregados en los últimos diez (10) años, por parte del/s técnico/s que se proponen como autor/es de los informes de supervisión.

* En la casilla  "documento acreditativo" se debe indicar  el número de referencia asociado a cada documento acreditativo de la RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE PRESENTEN PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA CONCRETA DEL PERSONAL TÉCNICO ADSCRITO AL CONTRATO
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PLANTILLA PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA CONCRETA DEL PERSONAL TÉCNICO ADSCRITO AL CONTRACTE
EMPRESA: RONINTEC 2009 SL

•  Relación de trabajos técnicos.
Tipos de trabajos  consistentes en:

Concretando para los tipos de actuaciones  siguientes y presentando la documentación acreditativa correspondiente:

Remodelaciones integrales de estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) (o de nueva 
construcción), con una capacitad de tratamiento igual o superior a 1.000 m3/día y 5.000 h-e, y un 
presupuesto de licitación (IVA excluido) igual o superior a 500.000 € (presupuesto de licitación de la 
parte de les obras correspondiente a la actuación propuesta). Para cada actuación acreditada se 
otorgaran 1 punto, hasta un máximo de 6 puntos.

Actuación
Nombre y apellidos del 

técnico
documento 

acreditativo (*)
Tipos de trabajo

documento 
acreditativo (*)

Año de la 
actuación

documento 
acreditativo (*)

Capacitat de tratamiento
documento 

acreditativo (*)
Presupuesto de licitación (IVA 

excluido)
documento 

acreditativo (*)
PUNTUACIÓN

PROYECTO Y OBRAS DE CONSTRUCCION D ELOS TRATAMIENTOS TERCIARIOS DE LAS ESTACIONES 
DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES DE ARRECIFE, TIAS Y COSTA TEGUISE (LANZAROTE)

MIGUEL ÁNGEL JIMENEZ 
GAVILANES 19 PROYECTO 1 2017 1 6000 M3/DIA 1 1,050,000.00 €                 19 1

REDACCIÓN DEL PROYECTO EDAR DE PLAYA BLANCA (LANZAROTE)
MIGUEL ÁNGEL JIMENEZ 

GAVILANES 19 PROYECTO 2 2017 2 7.500 M3/DIA 2 4,156,483.58 €                 2 1

REDACCION DEL PROYECTO PARA EL TRATAMIENTO DE AFINO DE LA EDAR DE VALDEBEBAS
MIGUEL ÁNGEL JIMENEZ 

GAVILANES 6 PROYECTO 6 2017 6 50.000 M3/DIA 6 1,607,297.00 €                 19 1

PROYECTO Y OBRAS DE ADECUACION AL PNCA DE LA EDAR DE ARROYO DEL SOTO
MIGUEL ÁNGEL JIMENEZ 

GAVILANES 3 PROYECTO 3 2015 3 35000 M3/DIA 3 12,364,258.00 €               19 1
PROYECTO Y EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORA MEDIOAMBIENTAL Y DEL TRATAMIENTO DE OLORES DE 

LA EDAR DE LOS ESCORIALES
MIGUEL ÁNGEL JIMENEZ 

GAVILANES 4 PROYECTO 4 2015 4 15000 M3/DIA 4 8,077,931.00 €                 19 1

REDACCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE LA EDAR DE SOPUERTA (VIZCAYA)
MIGUEL ÁNGEL JIMENEZ 

GAVILANES 5 PROYECTO 5 2014 5 1.148 M3/DIA 5 4,343,325.00 €                 19 1
Subtotal

6

Remodelaciones integrales de instalaciones de desalación (o de nueva construcción), con una 
capacitad de tratamiento igual o superior a 1.000 m3/día, y un presupuesto de licitación (IVA 
excluido) igual o superior a 500.000 € (presupuesto de licitación de la parte de les obras 
correspondiente a la actuación propuesta). Para cada actuación acreditada se otorgaran 1 punto, 
hasta un máximo de 3 puntos.

Actuación
Nombre y apellidos del 

técnico
documento 

acreditativo (*)
Tipos de trabajo

documento 
acreditativo (*)

Año de la 
actuación

documento 
acreditativo (*)

Capacitat de tratamiento
documento 

acreditativo (*)
Presupuesto de licitación (IVA 

excluido)
documento 

acreditativo (*)
PUNTUACIÓN

REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE REPOSICION DE EQUIPOS, 
REHABILITACION Y MEJORA AMBIENTAL DE LA EDAM DE JANUBIO (LANZAROTA)

MIGUEL NAGEL JIMÉNEZ 
GAVILANES 7 PROYECTO 7 2016 7 11.500 M3/DIA 19 4,260,750.00 €                 19 1

PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DE LECHOS DE CALCITA DE LA EDAM DE JANUBIO (LANZAROTE)
MIGUEL NAGEL JIMÉNEZ 

GAVILANES 7 PROYECTO 7 2016 7 11.500 M3/DIA 19 1,960,450.00 €                 19 1

PROYECTO Y OBRAS DE REHABILITACION DE LA IDAM DE LANZAROTE IV
MIGUEL NAGEL JIMÉNEZ 

GAVILANES 8 PROYECTO 8 2014 8 30.000 M3/DIA 8 3,109,243.68 €                 19 1
Subtotal

3

Emisarios marítimo-terrestres de nueva construcción (o Sustitución de emisarios marítimo-
terrestres existentes) asociados a EDARS o instalaciones de desalación, con una capacidad igual 
o superior a 1.000 m3/dia, y un presupuesto de licitación de cada una de las obras (IVA excluido) 
igual o superior a 500.000 € (presupuesto de licitación de la parte de las obras correspondiente a la 
actuación propuesta). Para cada actuación acreditada se otorgarán 1 puntos, hasta un máximo de  
6 puntos.

Actuación
Nombre y apellidos del 

técnico
documento 

acreditativo (*)
Tipos de trabajo

documento 
acreditativo (*)

Año de la 
actuación

documento 
acreditativo (*)

Capacitat de tratamiento
documento 

acreditativo (*)
Presupuesto de licitación (IVA 

excluido)
documento 

acreditativo (*)
PUNTUACIÓN

Subtotal

Tuberías de agua residuales o de agua potable (impulsiones y conducciones de gravedad), 
depósitos y estaciones de bombeo de agua potable,  estaciones de bombeo de agua residual 
(EBARs),  con un presupuesto de licitación de cada una de las obras (IVA excluido) igual o superior 
a 500.000 €. Para cada actuación acreditada se otorgaran 0,5 puntos, hasta un máximo de 5 
puntos.

Actuación
Nombre y apellidos del 

técnico
documento 

acreditativo (*)
Tipos de treball

documento 
acreditativo (*)

Año de la 
actuación

documento 
acreditativo (*)

TIPOLOGÍA / CAPACIDAD
documento 

acreditativo (*)
Presupuesto de licitación (IVA 

excluido)
documento 

acreditativo (*)
PUNTUACIÓN

REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LOS ABASTECIMIENTOS A ILLANA Y BARAJAS DE MELO
MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ 

GAVILANES 19 PROYECTO 9 2011 9 TUBERIA DE ABASTECIMIENTO 9 1,953,898.00 €                 9 0.5

REDACCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO AMPLIACION DE LA ETAP DE CIUDAD REAL
MIGUEL ÁNGEL JIMENEZ 

GAVILANES 10 PROYECTO 10 2011 10
ABASTECIMIENTO. ETAP. 

DEPÓSITOS 10 1,755,250.00 €                 19 0.5

 AMPLIACION DE LA ETAP DE CIUDAD REAL
MIGUEL ÁNGEL JIMENEZ 

GAVILANES 10 ASIST. TECNICA A LA DF 10 2011 10
ABASTECIMIENTO. ETAP. 

DEPÓSITOS 10 1,755,250.00 €                 X 0.5

REDACCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO AMPLIACION DE LA ETAP DE LA BAÑAEZA (LEÓN)
MIGUEL ÁNGEL JIMENEZ 

GAVILANES 11 PROYECTO 11 2012 11
ETAP. ABASTECIMIENTO. 

DEPÓSITO 11 611,514.35 €                     19 0.5

 AMPLIACION DE LA ETAP DE LA BAÑEZA (LEÓN)
MIGUEL ÁNGEL JIMENEZ 

GAVILANES 11 ASIST. TECNICA A LA DF 11 2012 11
ETAP. ABASTECIMIENTO. 

DEPÓSITO 11 611,514.35 €                     19 0.5

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL DEPÓSITO CHARCA DE LA VERA EN EL PUERTO DE LA CRUZ. TENERIFE”
MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ 

GAVILANES 12 PROYECTO 12 2014 12 DEP. 15.000 M3 12 1,080,794.17 €                 12 0.5

REDACCIÓN DEL PROYECTO DE LICITACIÓN DE LA ETAP DE BORNOVA
MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ 

GAVILANES 13 REDACCIÓN DE PROYECTO 13 2017 13
ABASTECIMIENTO. ETAP. 

DEPÓSITOS 13 633,698.02 €                     19 0.5

REDACCIÓN DE PROYECTO DE LA TUBERÍA DE TRANSPORTE ZONZAMAS ARRIETA ALBERTO SAAVEDRA ROSADO 14 REDACCIÓN DE PROYECTO 14 2017 14
IMPULSION 158 M3/H. 

DEPÓSITO 500 M3 14 6,157,271.72 €                 14 0.5

RENOVACION DE TRAMOS DE DISTRIBUCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE. LOTE II (LANZAROTE) ALBERTO SAAVEDRA ROSADO 15 REDACCIÓN DE PROYECTO 15 2017 15 REDES DE AGUA POTABLE 15 562,265.95 €                     15 0.5
REDACCIÓN DEL PROYECTO DE LAS OBRAS DE ACTUACIONES DE MEJORA EN LAS INSTALACIONES DE LA 

ETAP DE VILLA AZUL” ALBERTO SAAVEDRA ROSADO 16 REDACCIÓN DE PROYECTO 16 2020 16
REDES DE AGUA. 
DEPÓSITOS. ETAP 16 5,645,764.22 €                 16 0.5

REDACCIÓN DEL PROYECTO DE DEPURACIÓN DE CARCABOSO ALBERTO SAAVEDRA ROSADO 19 REDACCIÓN DE PROYECTO 17 2019 17
COLECTORES DE 

SANEAMIENTO, EBAR Y EDAR 17 1,998,749.92 €                 19 0.5

REDACCIÓN DEL PROYECTO DE DEPURACIÓN DE SANTIBÁÑEZ EL BAJO ALBERTO SAAVEDRA ROSADO 19 REDACCIÓN DE PROYECTO 18 2019 18
COLECTORES DE 

SANEAMIENTO, EBAR Y EDAR 18 1,716,091.40 €                 19 0.5
Subtotal

5

Total 14

 - Redacción (Autor) de proyectos en infraestructuras de saneamiento  y depuración y/o de abastescimiento y desalación, entregados en los últimos diez (10) años, por parte del/s 
técnico/s que se proponen como autor/es de los informes de supervisión.

  - Dirección facultativa o asistencia técnica a la dirección facultativa de infraestructuras de saneamiento y depuración y/o de abastecimiento y desalación, puestas en funcionamiento 
en los últimos diez (10) años, entregados en los últimos diez (10) años, por parte del/s técnico/s que se proponen como autor/es de los informes de supervisión.

* En la casilla  "documento acreditativo" se debe indicar  el número de referencia asociado a cada documento acreditativo de la RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE PRESENTEN PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA CONCRETA DEL PERSONAL TÉCNICO ADSCRITO AL CONTRATO
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Anejo núm. 2.  
Revisión por parte de los Servicios técnicos de las fichas. 
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PLANTILLA PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA CONCRETA DEL PERSONAL TÉCNICO ADSCRITO AL CONTRACTE
EMPRESA: APPLUS NORCONTROL, S.L.U.

•  Relación de trabajos técnicos.
Tipos de trabajos consistentes en:

 - Redacción (Autor) de proyectos en infraestructuras de saneamiento  y depuración y/o de 
abastescimiento y desalación, entregados en los últimos diez (10) años, por parte del/s técnico/s 
que se proponen como autor/es de los informes de supervisión.  - Dirección facultativa o asistencia técnica a la dirección facultativa de infraestructuras de 
saneamiento y depuración y/o de abastecimiento y desalación, puestas en funcionamiento en los 
últimos diez (10) años, entregados en los últimos diez (10) años, por parte del/s técnico/s que se 

Concretando para los tipos de actuaciones siguientes y presentando la documentación acreditativa correspondiente:

Remodelaciones integrales de estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) (o 
de nueva construcción), con una capacitad de tratamiento igual o superior a 1.000 
m3/día y 5.000 h-e, y un presupuesto de licitación (IVA excluido) igual o superior a 
500.000 € (presupuesto de licitación de la parte de les obras correspondiente a la 
actuación propuesta). Para cada actuación acreditada se otorgaran 1 punto, hasta un 
máximo de 6 puntos.

Actuación Comentari
PUNTUACIÓN

Obras de adecuación del vertido de la EDAR de Silvouta Actuación correcta 1

Subtotal
1

Remodelaciones integrales de instalaciones de desalación (o de nueva construcción), 
con una capacitad de tratamiento igual o superior a 1.000 m3/día, y un presupuesto 
de licitación (IVA excluido) igual o superior a 500.000 € (presupuesto de licitación de la 
parte de les obras correspondiente a la actuación propuesta). Para cada actuación 
acreditada se otorgaran 1 punto, hasta un máximo de 3 puntos.

Actuación Comentari
PUNTUACIÓN

Subtotal

Emisarios marítimo-terrestres de nueva construcción (o Sustitución de emisarios 
marítimo-terrestres existentes) asociados a EDARS o instalaciones de desalación, con 
una capacidad igual o superior a 1.000 m3/dia, y un presupuesto de licitación de cada 
una de las obras (IVA excluido) igual o superior a 500.000 € (presupuesto de licitación 
de la parte de las obras correspondiente a la actuación propuesta). Para cada 
actuación acreditada se otorgarán 1 puntos, hasta un máximo de  6 puntos.

Actuación Comentari
PUNTUACIÓN

Subtotal

Tuberías de agua residuales o de agua potable (impulsiones y conducciones de 
gravedad), depósitos y estaciones de bombeo de agua potable,  estaciones de bombeo 
de agua residual (EBARs),  con un presupuesto de licitación de cada una de las obras 
(IVA excluido) igual o superior a 500.000 €. Para cada actuación acreditada se 
otorgaran 0,5 puntos, hasta un máximo de 5 puntos.

Actuación Comentari
PUNTUACIÓN

Obras de adecuación del vertido de la EDAR de Silvouta (elevación de agua bruta) Actuación correcta 0,5
Sistema de saneamiento del Oeste de Tenerife. EBAR Puerto de los Gigantes Actuación correcta 0,5
Sistema de saneamiento del Oeste de Tenerife. EBAR Puerto de Santiago Actuación correcta 0,5
Sistema de saneamiento del Oeste de Tenerife. EBAR Comarcal Punta Blanca Actuación correcta 0,5
Sistema de saneamiento del Oeste de Tenerife. EBAR San Juan Municipal Actuación correcta 0,5
Sistema de saneamiento del Oeste en Tenerife. EBAR Alcalá Comarcal Actuación correcta 0,5
Sistema de saneamiento del Oeste en Tenerife. Impulsiones Actuación correcta 0,5
Tanque de tormentas de Santa Cruz Actuación correcta 0,5
Optimización del funcionamiento de los bombeos de los bombeos del Temple y de A 
Pasaxe mediante laconstrucción de un sifón en la Ría do Burgo (Oleiros)

Actuación correcta
0,5

Optimización del funcionamiento de los bombeos de los bombeos del Temple y de A 
Pasaxe mediante laconstrucción de un sifón en la Ría do Burgo (Oleiros)

Actuación correcta
0,5

Subtotal
5

Total 6

* En la casilla  "documento acreditativo" se debe indicar  el número de referencia asociado a cada documento acreditativo de la RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE PRESENTEN PARA ACREDITAR 
LA EXPERIENCIA CONCRETA DEL PERSONAL TÉCNICO ADSCRITO AL CONTRATO
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PLANTILLA PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA CONCRETA DEL PERSONAL TÉCNICO ADSCRITO AL CONTRACTE
EMPRESA: FORTY LEVEL INGENIEROS CONSULTORES, S.L.

•  Relación de trabajos técnicos.
Tipos de trabajos consistentes en:

 - Redacción (Autor) de proyectos en infraestructuras de saneamiento  y depuración y/o de 
abastescimiento y desalación, entregados en los últimos diez (10) años, por parte del/s técnico/s 
que se proponen como autor/es de los informes de supervisión.  - Dirección facultativa o asistencia técnica a la dirección facultativa de infraestructuras de 
saneamiento y depuración y/o de abastecimiento y desalación, puestas en funcionamiento en los 
últimos diez (10) años, entregados en los últimos diez (10) años, por parte del/s técnico/s que se 

Concretando para los tipos de actuaciones siguientes y presentando la documentación acreditativa correspondiente:

Remodelaciones integrales de estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) (o 
de nueva construcción), con una capacitad de tratamiento igual o superior a 1.000 
m3/día y 5.000 h-e, y un presupuesto de licitación (IVA excluido) igual o superior a 
500.000 € (presupuesto de licitación de la parte de les obras correspondiente a la 
actuación propuesta). Para cada actuación acreditada se otorgaran 1 punto, hasta un 
máximo de 6 puntos.

Actuación Comentari PUNTUACIÓN

Subtotal

Remodelaciones integrales de instalaciones de desalación (o de nueva construcción), 
con una capacitad de tratamiento igual o superior a 1.000 m3/día, y un presupuesto 
de licitación (IVA excluido) igual o superior a 500.000 € (presupuesto de licitación de la 
parte de les obras correspondiente a la actuación propuesta). Para cada actuación 
acreditada se otorgaran 1 punto, hasta un máximo de 3 puntos.

Actuación Comentari PUNTUACIÓN

Subtotal

Emisarios marítimo-terrestres de nueva construcción (o Sustitución de emisarios 
marítimo-terrestres existentes) asociados a EDARS o instalaciones de desalación, con 
una capacidad igual o superior a 1.000 m3/dia, y un presupuesto de licitación de cada 
una de las obras (IVA excluido) igual o superior a 500.000 € (presupuesto de licitación 
de la parte de las obras correspondiente a la actuación propuesta). Para cada 
actuación acreditada se otorgarán 1 puntos, hasta un máximo de  6 puntos.

Actuación Comentari PUNTUACIÓN

Subtotal

Tuberías de agua residuales o de agua potable (impulsiones y conducciones de 
gravedad), depósitos y estaciones de bombeo de agua potable,  estaciones de bombeo 
de agua residual (EBARs),  con un presupuesto de licitación de cada una de las obras 
(IVA excluido) igual o superior a 500.000 €. Para cada actuación acreditada se 
otorgaran 0,5 puntos, hasta un máximo de 5 puntos.

Actuación Comentari PUNTUACIÓN

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE REPAVIMENTACIÓN, RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS DEL MUELLE SUR Y COLÁRSEGA DEL PUERTO ANTIGUO DE 

Actuación correcta 0,5

Subtotal 0,5

Total 0,5

* En la casilla  "documento acreditativo" se debe indicar  el número de referencia asociado a cada documento acreditativo de la RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE PRESENTEN PARA ACREDITAR 
LA EXPERIENCIA CONCRETA DEL PERSONAL TÉCNICO ADSCRITO AL CONTRATO
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PLANTILLA PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA CONCRETA DEL PERSONAL TÉCNICO ADSCRITO AL CONTRACTE
EMPRESA: GRADUAL INGENIEROS, S.L.

•  Relación de trabajos técnicos.
Tipos de trabajos consistentes en:

 - Redacción (Autor) de proyectos en infraestructuras de saneamiento  y depuración y/o de 
abastescimiento y desalación, entregados en los últimos diez (10) años, por parte del/s técnico/s 
que se proponen como autor/es de los informes de supervisión.  - Dirección facultativa o asistencia técnica a la dirección facultativa de infraestructuras de 
saneamiento y depuración y/o de abastecimiento y desalación, puestas en funcionamiento en los 
últimos diez (10) años, entregados en los últimos diez (10) años, por parte del/s técnico/s que se 

Concretando para los tipos de actuaciones siguientes y presentando la documentación acreditativa correspondiente:

Remodelaciones integrales de estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) (o 
de nueva construcción), con una capacitad de tratamiento igual o superior a 1.000 
m3/día y 5.000 h-e, y un presupuesto de licitación (IVA excluido) igual o superior a 
500.000 € (presupuesto de licitación de la parte de les obras correspondiente a la 
actuación propuesta). Para cada actuación acreditada se otorgaran 1 punto, hasta un 
máximo de 6 puntos.

Actuación Comentari PUNTUACIÓN

Subtotal
0

Remodelaciones integrales de instalaciones de desalación (o de nueva construcción), 
con una capacitad de tratamiento igual o superior a 1.000 m3/día, y un presupuesto 
de licitación (IVA excluido) igual o superior a 500.000 € (presupuesto de licitación de la 
parte de les obras correspondiente a la actuación propuesta). Para cada actuación 
acreditada se otorgaran 1 punto, hasta un máximo de 3 puntos.

Actuación Comentari PUNTUACIÓN

DO DE LAS OBRAS DE LA AMPLIACIÓN DEL DEPÓSITO DE AGUA PRODUCTO A LA DESALADORA DE SANTA 
EULÀRIA DES RIU No aporta documentació justificativa

PROYECTO DE REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL DEPÓSITO DE LA DESALADORA DE FORMENTERA No aporta documentació justificativa

Subtotal
0

Emisarios marítimo-terrestres de nueva construcción (o Sustitución de emisarios 
marítimo-terrestres existentes) asociados a EDARS o instalaciones de desalación, con 
una capacidad igual o superior a 1.000 m3/dia, y un presupuesto de licitación de cada 
una de las obras (IVA excluido) igual o superior a 500.000 € (presupuesto de licitación 
de la parte de las obras correspondiente a la actuación propuesta). Para cada 
actuación acreditada se otorgarán 1 puntos, hasta un máximo de  6 puntos.

Actuación Comentari PUNTUACIÓN

SUSTITUCIÓN DEL EMISARIO SUBMARINO DE LA EDAR DE IBIZA No aporta documentació justificativa

PROYECTO DE ADECUACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE EMISARIOS SUBMARINOS Y VERTIDOS AL MAR - EMISARIO 
SUBMARINO DE PORTOCOLOM No aporta documentació justificativa

Subtotal
0

Tuberías de agua residuales o de agua potable (impulsiones y conducciones de 
gravedad), depósitos y estaciones de bombeo de agua potable,  estaciones de bombeo 
de agua residual (EBARs),  con un presupuesto de licitación de cada una de las obras 
(IVA excluido) igual o superior a 500.000 €. Para cada actuación acreditada se 
otorgaran 0,5 puntos, hasta un máximo de 5 puntos.

Actuación Comentari PUNTUACIÓN

PROYECTO SUSTITUCIÓN Y MEJORA DE LA RED DE SANEAMIENTO GENERAL DE FORMENTERA No aporta documentació justificativa

PROYECTO DE LA RED DE SANEAMIENTO MUNICIPAL DEL ÁREA DE ASENTAMIENTO RURAL DE CA MARI EN 
FORMENTERA No aporta documentació justificativa

PROYECTO PARA LA NUEVA RED GENERAL DE SANEAMIENTO DE LA ZONA DE CA MARI No aporta documentació justificativa

Subtotal
0

Total 0

* En la casilla  "documento acreditativo" se debe indicar  el número de referencia asociado a cada documento acreditativo de la RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE PRESENTEN PARA ACREDITAR 
LA EXPERIENCIA CONCRETA DEL PERSONAL TÉCNICO ADSCRITO AL CONTRATO
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PLANTILLA PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA CONCRETA DEL PERSONAL TÉCNICO ADSCRITO AL CONTRACTE
EMPRESA: INNOVACIÓN CIVIL ESPAÑOLA, S.L.

•  Relación de trabajos técnicos.
Tipos de trabajos consistentes en:

 - Redacción (Autor) de proyectos en infraestructuras de saneamiento  y depuración y/o de 
abastescimiento y desalación, entregados en los últimos diez (10) años, por parte del/s técnico/s 
que se proponen como autor/es de los informes de supervisión.  - Dirección facultativa o asistencia técnica a la dirección facultativa de infraestructuras de 
saneamiento y depuración y/o de abastecimiento y desalación, puestas en funcionamiento en los 
últimos diez (10) años, entregados en los últimos diez (10) años, por parte del/s técnico/s que se 

Concretando para los tipos de actuaciones siguientes y presentando la documentación acreditativa correspondiente:

Remodelaciones integrales de estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) (o 
de nueva construcción), con una capacitad de tratamiento igual o superior a 1.000 
m3/día y 5.000 h-e, y un presupuesto de licitación (IVA excluido) igual o superior a 
500.000 € (presupuesto de licitación de la parte de les obras correspondiente a la 
actuación propuesta). Para cada actuación acreditada se otorgaran 1 punto, hasta un 
máximo de 6 puntos.

Actuación Comentari PUNTUACIÓN

Redacción de Proyecto EDAR Miraflores Actuación correcta 1
Redacción de Proyecto EDAR Burgos Actuación correcta 1
Redacción de Proyecto EDAR Albacete Actuación correcta 1
Redacción de Proyecto EDAR Tamarite Actuación correcta 1
Redacción de Proyecto EDAR Ibiza Actuación correcta 1
Redacción de Proyecto EDAR San Cibrao Actuación correcta 1
Redacción de Proyecto EDAR Cheung Chao No se valora. Alcanzada máxima puntuación

Subtotal
6

Remodelaciones integrales de instalaciones de desalación (o de nueva construcción), 
con una capacitad de tratamiento igual o superior a 1.000 m3/día, y un presupuesto 
de licitación (IVA excluido) igual o superior a 500.000 € (presupuesto de licitación de la 
parte de les obras correspondiente a la actuación propuesta). Para cada actuación 
acreditada se otorgaran 1 punto, hasta un máximo de 3 puntos.

Actuación Comentari PUNTUACIÓN

Redacción de Proyecto de la Desaladora Lima Sur Actuación correcta 1
Redacción de Proyecto de la Desaladora Provisur Actuación correcta 1
Redacción de Proyecto de la Desaladora Spence Actuación correcta 1
Redacción de Proyecto de la Desaladora Salalah No se valora. Alcanzada máxima puntuación

Redacción de Proyecto de la Desaladora Aconcagua No se valora. Alcanzada máxima puntuación

Redacción de Proyecto de la Desaladora Taweelah No se valora. Alcanzada máxima puntuación

Subtotal
3

Emisarios marítimo-terrestres de nueva construcción (o Sustitución de emisarios 
marítimo-terrestres existentes) asociados a EDARS o instalaciones de desalación, con 
una capacidad igual o superior a 1.000 m3/dia, y un presupuesto de licitación de cada 
una de las obras (IVA excluido) igual o superior a 500.000 € (presupuesto de licitación 
de la parte de las obras correspondiente a la actuación propuesta). Para cada 
actuación acreditada se otorgarán 1 puntos, hasta un máximo de  6 puntos.

Actuación Comentari PUNTUACIÓN

Redacción de Proyecto de la Desaladora Lima Sur Actuación correcta 1
Redacción de Proyecto de la Desaladora Provisur Actuación correcta 1
Redacción de Proyecto de la Desaladora Radomiro Tomic Actuación correcta 1
Redacción de Proyecto de la Desaladora Punta Chungo Actuación correcta 1
Redacción de Proyecto de la Desaladora Spence Actuación correcta 1
Redacción de Proyecto de la Desaladora Aconcagua No se justifica el cumplimiento de las características mínimas exigidas

Subtotal
5

Tuberías de agua residuales o de agua potable (impulsiones y conducciones de 
gravedad), depósitos y estaciones de bombeo de agua potable,  estaciones de bombeo 
de agua residual (EBARs),  con un presupuesto de licitación de cada una de las obras 
(IVA excluido) igual o superior a 500.000 €. Para cada actuación acreditada se 
otorgaran 0,5 puntos, hasta un máximo de 5 puntos.

Actuación Comentari PUNTUACIÓN

Redacción de Proyecto EDAR y Saneamiento Plasencia Actuación correcta 0,5
Redacción de Proyecto ETAP El Arenal y Tuberias Actuación correcta 0,5
Redacción de Proyecto Emisario Aprochimbote Actuación correcta 0,5
Redacción de Proyecto Abastecimiento Maputo Actuación correcta 0,5
Redacción de Proyecto EDAR Y Saneamiento Lanzarote Actuación correcta 0,5
Redacción de Proyecto ETAP Gamboa y Tuberias Actuación correcta 0,5
Redacción de Proyecto Saneamiento Villaviciosa Actuación correcta 0,5
Redacción de Proyecto EDAR Ibiza Actuación correcta 0,5
Redacción de Proyecto EDAR San Cibrao Actuación correcta 0,5
Redacción de Proyecto Desaladora Provisur Actuación correcta 0,5

Subtotal
5

Total 19

* En la casilla  "documento acreditativo" se debe indicar  el número de referencia asociado a cada documento acreditativo de la RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE PRESENTEN PARA ACREDITAR 
LA EXPERIENCIA CONCRETA DEL PERSONAL TÉCNICO ADSCRITO AL CONTRATO
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PLANTILLA PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA CONCRETA DEL PERSONAL TÉCNICO ADSCRITO AL CONTRACTE
EMPRESA: INGENIERIA BALEAR - GESTIÓN DE PROYECTOS, S.L.

•  Relación de trabajos técnicos.
Tipos de trabajos consistentes en:

 - Redacción (Autor) de proyectos en infraestructuras de saneamiento  y depuración y/o de 
abastescimiento y desalación, entregados en los últimos diez (10) años, por parte del/s técnico/s 
que se proponen como autor/es de los informes de supervisión.  - Dirección facultativa o asistencia técnica a la dirección facultativa de infraestructuras de 
saneamiento y depuración y/o de abastecimiento y desalación, puestas en funcionamiento en los 
últimos diez (10) años, entregados en los últimos diez (10) años, por parte del/s técnico/s que se 

Concretando para los tipos de actuaciones siguientes y presentando la documentación acreditativa correspondiente:

Remodelaciones integrales de estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) (o 
de nueva construcción), con una capacitad de tratamiento igual o superior a 1.000 
m3/día y 5.000 h-e, y un presupuesto de licitación (IVA excluido) igual o superior a 
500.000 € (presupuesto de licitación de la parte de les obras correspondiente a la 
actuación propuesta). Para cada actuación acreditada se otorgaran 1 punto, hasta un 
máximo de 6 puntos.

Actuación Comentari PUNTUACIÓN

Subtotal
0

Remodelaciones integrales de instalaciones de desalación (o de nueva construcción), 
con una capacitad de tratamiento igual o superior a 1.000 m3/día, y un presupuesto 
de licitación (IVA excluido) igual o superior a 500.000 € (presupuesto de licitación de la 
parte de les obras correspondiente a la actuación propuesta). Para cada actuación 
acreditada se otorgaran 1 punto, hasta un máximo de 3 puntos.

Actuación Comentari PUNTUACIÓN

Subtotal
0

Emisarios marítimo-terrestres de nueva construcción (o Sustitución de emisarios 
marítimo-terrestres existentes) asociados a EDARS o instalaciones de desalación, con 
una capacidad igual o superior a 1.000 m3/dia, y un presupuesto de licitación de cada 
una de las obras (IVA excluido) igual o superior a 500.000 € (presupuesto de licitación 
de la parte de las obras correspondiente a la actuación propuesta). Para cada 
actuación acreditada se otorgarán 1 puntos, hasta un máximo de  6 puntos.

Actuación Comentari PUNTUACIÓN

Subtotal
0

Tuberías de agua residuales o de agua potable (impulsiones y conducciones de 
gravedad), depósitos y estaciones de bombeo de agua potable,  estaciones de bombeo 
de agua residual (EBARs),  con un presupuesto de licitación de cada una de las obras 
(IVA excluido) igual o superior a 500.000 €. Para cada actuación acreditada se 
otorgaran 0,5 puntos, hasta un máximo de 5 puntos.

Actuación Comentari PUNTUACIÓN

Subtotal
0

Total 0

* En la casilla  "documento acreditativo" se debe indicar  el número de referencia asociado a cada documento acreditativo de la RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE PRESENTEN PARA ACREDITAR 
LA EXPERIENCIA CONCRETA DEL PERSONAL TÉCNICO ADSCRITO AL CONTRATO
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PLANTILLA PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA CONCRETA DEL PERSONAL TÉCNICO ADSCRITO AL CONTRACTE
EMPRESA: PABLO QUESADA SALCEDO

•  Relación de trabajos técnicos.
Tipos de trabajos consistentes en:

 - Redacción (Autor) de proyectos en infraestructuras de saneamiento  y depuración y/o de 
abastescimiento y desalación, entregados en los últimos diez (10) años, por parte del/s técnico/s 
que se proponen como autor/es de los informes de supervisión.  - Dirección facultativa o asistencia técnica a la dirección facultativa de infraestructuras de 
saneamiento y depuración y/o de abastecimiento y desalación, puestas en funcionamiento en los 
últimos diez (10) años, entregados en los últimos diez (10) años, por parte del/s técnico/s que se 

Concretando para los tipos de actuaciones siguientes y presentando la documentación acreditativa correspondiente:

Remodelaciones integrales de estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) (o 
de nueva construcción), con una capacitad de tratamiento igual o superior a 1.000 
m3/día y 5.000 h-e, y un presupuesto de licitación (IVA excluido) igual o superior a 
500.000 € (presupuesto de licitación de la parte de les obras correspondiente a la 
actuación propuesta). Para cada actuación acreditada se otorgaran 1 punto, hasta un 
máximo de 6 puntos.

Actuación Comentari PUNTUACIÓN

Subtotal
0

Remodelaciones integrales de instalaciones de desalación (o de nueva construcción), 
con una capacitad de tratamiento igual o superior a 1.000 m3/día, y un presupuesto 
de licitación (IVA excluido) igual o superior a 500.000 € (presupuesto de licitación de la 
parte de les obras correspondiente a la actuación propuesta). Para cada actuación 
acreditada se otorgaran 1 punto, hasta un máximo de 3 puntos.

Actuación Comentari PUNTUACIÓN

AT DO CONEXIÓN DE LA DESALADORA DE SANTA EULALIA DEL RIO A LA RED DE ABASTECIMIENTO EN ALTA DE 
LA ISLA DE IBIZA No aporta documentació justificativa

AT DO CONEXIÓN DE LA DESALADORA DE SANTA EULALIA DEL RIO A LA RED DE ABASTECIMIENTO EN ALTA DE 
LA ISLA DE IBIZA No aporta documentació justificativa. El autor es diferente del técnico propuesto

Subtotal
0

Emisarios marítimo-terrestres de nueva construcción (o Sustitución de emisarios 
marítimo-terrestres existentes) asociados a EDARS o instalaciones de desalación, con 
una capacidad igual o superior a 1.000 m3/dia, y un presupuesto de licitación de cada 
una de las obras (IVA excluido) igual o superior a 500.000 € (presupuesto de licitación 
de la parte de las obras correspondiente a la actuación propuesta). Para cada 
actuación acreditada se otorgarán 1 puntos, hasta un máximo de  6 puntos.

Actuación Comentari PUNTUACIÓN

Subtotal
0

Tuberías de agua residuales o de agua potable (impulsiones y conducciones de 
gravedad), depósitos y estaciones de bombeo de agua potable,  estaciones de bombeo 
de agua residual (EBARs),  con un presupuesto de licitación de cada una de las obras 
(IVA excluido) igual o superior a 500.000 €. Para cada actuación acreditada se 
otorgaran 0,5 puntos, hasta un máximo de 5 puntos.

Actuación Comentari PUNTUACIÓN

REDACCIÓN PROYECTO TANQUE DE TORMENTAS EIVISSA No aporta documentació justificativa.

Subtotal
0

Total 0

* En la casilla  "documento acreditativo" se debe indicar  el número de referencia asociado a cada documento acreditativo de la RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE PRESENTEN PARA ACREDITAR 
LA EXPERIENCIA CONCRETA DEL PERSONAL TÉCNICO ADSCRITO AL CONTRATO

Consell d'Administració ABAQUA, dijous 29 d'abril de 2021 59



PLANTILLA PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA CONCRETA DEL PERSONAL TÉCNICO ADSCRITO AL CONTRACTE
EMPRESA: RONINTEC 2009, S.L.

•  Relación de trabajos técnicos.
Tipos de trabajos consistentes en:

 - Redacción (Autor) de proyectos en infraestructuras de saneamiento  y depuración y/o de 
abastescimiento y desalación, entregados en los últimos diez (10) años, por parte del/s técnico/s 
que se proponen como autor/es de los informes de supervisión.  - Dirección facultativa o asistencia técnica a la dirección facultativa de infraestructuras de 
saneamiento y depuración y/o de abastecimiento y desalación, puestas en funcionamiento en los 
últimos diez (10) años, entregados en los últimos diez (10) años, por parte del/s técnico/s que se 

Concretando para los tipos de actuaciones siguientes y presentando la documentación acreditativa correspondiente:

Remodelaciones integrales de estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) (o 
de nueva construcción), con una capacitad de tratamiento igual o superior a 1.000 
m3/día y 5.000 h-e, y un presupuesto de licitación (IVA excluido) igual o superior a 
500.000 € (presupuesto de licitación de la parte de les obras correspondiente a la 
actuación propuesta). Para cada actuación acreditada se otorgaran 1 punto, hasta un 
máximo de 6 puntos.

Actuación Comentari PUNTUACIÓN

PROYECTO Y OBRAS DE CONSTRUCCION DE LOS TRATAMIENTOS TERCIARIOS DE LAS ESTACIONES 
DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES DE ARRECIFE, TIAS Y COSTA TEGUISE (LANZAROTE). El autor es diferente del técnico propuesto

REDACCIÓN DEL PROYECTO EDAR DE PLAYA BLANCA (LANZAROTE) El autor es diferente del técnico propuesto

REDACCION DEL PROYECTO PARA EL TRATAMIENTO DE AFINO DE LA EDAR DE VALDEBEBAS El autor es diferente del técnico propuesto

PROYECTO Y OBRAS DE ADECUACION AL PNCA DE LA EDAR DE ARROYO DEL SOTO El autor es diferente del técnico propuesto

PROYECTO Y EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORA MEDIOAMBIENTAL Y DEL TRATAMIENTO DE OLORES DE LA 
EDAR DE LOS ESCORIALES El autor es diferente del técnico propuesto

REDACCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE LA EDAR DE SOPUERTA (VIZCAYA) El autor es diferente del técnico propuesto

Subtotal
0

Remodelaciones integrales de instalaciones de desalación (o de nueva construcción), 
con una capacitad de tratamiento igual o superior a 1.000 m3/día, y un presupuesto 
de licitación (IVA excluido) igual o superior a 500.000 € (presupuesto de licitación de la 
parte de les obras correspondiente a la actuación propuesta). Para cada actuación 
acreditada se otorgaran 1 punto, hasta un máximo de 3 puntos.

Actuación Comentari PUNTUACIÓN

REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE REPOSICION DE EQUIPOS, REHABILITACION Y 
MEJORA AMBIENTAL DE LA EDAM DE JANUBIO (LANZAROTA) El autor es diferente del técnico propuesto

PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DE LECHOS DE CALCITA DE LA EDAM DE JANUBIO (LANZAROTE) El autor es diferente del técnico propuesto

PROYECTO Y OBRAS DE REHABILITACION DE LA IDAM DE LANZAROTE IV El autor es diferente del técnico propuesto

Subtotal
0

Emisarios marítimo-terrestres de nueva construcción (o Sustitución de emisarios 
marítimo-terrestres existentes) asociados a EDARS o instalaciones de desalación, con 
una capacidad igual o superior a 1.000 m3/dia, y un presupuesto de licitación de cada 
una de las obras (IVA excluido) igual o superior a 500.000 € (presupuesto de licitación 
de la parte de las obras correspondiente a la actuación propuesta). Para cada 
actuación acreditada se otorgarán 1 puntos, hasta un máximo de  6 puntos.

Actuación Comentari PUNTUACIÓN

Subtotal
0

Tuberías de agua residuales o de agua potable (impulsiones y conducciones de 
gravedad), depósitos y estaciones de bombeo de agua potable,  estaciones de bombeo 
de agua residual (EBARs),  con un presupuesto de licitación de cada una de las obras 
(IVA excluido) igual o superior a 500.000 €. Para cada actuación acreditada se 
otorgaran 0,5 puntos, hasta un máximo de 5 puntos.

Actuación Comentari PUNTUACIÓN

REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LOS ABASTECIMIENTOS A ILLANA Y BARAJAS DE MELO El autor es diferente del técnico propuesto

REDACCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO AMPLIACION DE LA ETAP DE CIUDAD REAL El autor es diferente del técnico propuesto

AMPLIACION DE LA ETAP DE CIUDAD REAL El autor es diferente del técnico propuesto

REDACCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO AMPLIACION DE LA ETAP DE LA BAÑAEZA (LEÓN) El autor es diferente del técnico propuesto

AMPLIACION DE LA ETAP DE LA BAÑEZA (LEÓN) El autor es diferente del técnico propuesto

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL DEPÓSITO CHARCA DE LA VERA EN EL PUERTO DE LA CRUZ. TENERIFE” El autor es diferente del técnico propuesto

REDACCIÓN DEL PROYECTO DE LICITACIÓN DE LA ETAP DE BORNOVA El autor es diferente del técnico propuesto

REDACCIÓN DE PROYECTO DE LA TUBERÍA DE TRANSPORTE ZONZAMAS ARRIETA Actuación correcta 0,5
RENOVACION DE TRAMOS DE DISTRIBUCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE. LOTE II (LANZAROTE) Actuación correcta 0,5
REDACCIÓN DEL PROYECTO DE LAS OBRAS DE ACTUACIONES DE MEJORA EN LAS INSTALACIONES DE LA ETAP DE 
VILLA AZUL” Actuación correcta 0,5
REDACCIÓN DEL PROYECTO DE DEPURACIÓN DE CARCABOSO Actuación correcta 0,5
REDACCIÓN DEL PROYECTO DE DEPURACIÓN DE SANTIBÁÑEZ EL BAJO Actuación correcta 0,5

Subtotal
2,5

Total 2,5

* En la casilla  "documento acreditativo" se debe indicar  el número de referencia asociado a cada documento acreditativo de la RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE PRESENTEN PARA ACREDITAR 
LA EXPERIENCIA CONCRETA DEL PERSONAL TÉCNICO ADSCRITO AL CONTRATO
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2.1-b) Adjudicació de l’expedient de contractació 
del servei per dur a terme la redacció i tramitació 
del projecte de les obres de remodelació de la IDAM 
de Badia de Palma 
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PROPOSTA D’ACORD PER A L’ADJUDICACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI PER A 

TERME LA REDACCIÓ I TRAMITACIÓ DEL PROJECTE DE LES OBRES DE REMODELACIÓ DE L’IDAM DE 

BAHIA DE PALMA. 

Exp. Núm.: SE/2020/16 

En data 26 de setembre de 2019, el Consell d’Administració de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat 

Ambiental, va aprovar l’inici de l’expedient de contractació del servei per dur a terme la redacció i tramitació 

del projecte de les obres de remodelació de l’idam de Bahía de Palma, amb un pressupost màxim de licitació 

de 560.000,00 € iva exclòs. 

Obtingut el certificat de crèdit suficient i dut a terme totes les aprovacions previstes per Llei, el Director 

gerent en data 16 d’octubre de 2020, en virtut de la delegació de firma acordada pel Consell d’Administració 

de data 26 de setembre de 2019, va aprovar la despesa de 464.501,00 € sense iva, el plec de bases particulars 

i els plecs de prescripcions tècniques que regiran el contracte, ordenat la tramitació de l’expedient mitjançant 

procediment obert i tramitació ordinària. 

Es va donar publicitat a la licitació en el perfil del contractant per al seu coneixement. El termini de 

presentació d’ofertes, via electrònica, va finalitzar dia 02 de desembre de 2020 a les 19:00 hores. 

Una vegada finalitzat el termini de presentació d’ofertes, la Mesa va comprovar, mitjançant la Plataforma de 

contractació del sector públic, que les empreses que havien presentat oferta en temps i forma a la licitació de 

referència eren les següents:   

NÚM. EMPRESA 
DATA I HORA DE 

PRESENTACIÓ OFERTA 

1 AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A.U. 01/12/2020 a les 20:23 h 

2 
UTE GETINSA EUROESTUDIOS, S.L. – GARAU INGENIEROS, 

S.L.U. 
02/12/2020 a les 12:33 h 

3 INNOVACIÓN CIVIL ESPAÑOLA, S.L. 02/12/2020 a les 16:27 h 

 

En data 10 de desembre de 2020 es va reunir al Mesa de contractació per analitzar la documentació aportada 

pels licitadors i es va acordar admetre provisionalment a tots els licitadors per haver presentat deficiències a 

la documentació general (sobre núm. 1). 

La Mesa de Contractació es va reunir novament en data 19 de gener de 2021 i va acordar admetre a tots els 

licitadors per haver esmenat correctament, en temps i forma, les deficiències detectades en el sobre núm. 1 i 

es va requerir a l’àrea tècnica responsable del contracte informe sobre l’avaluació de l’oferta tècnica 

presentada pels licitadors inclosa dins el sobre núm. 3. 
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En data 18 de març de 2021, es va convocar a la Mesa, per dur a terme l’obertura de les proposicions 

presentades i admeses a la licitació, en concret les corresponents a les ofertes econòmiques i tècniques 

avaluables mitjançant fórmula, presentades en el sobre núm. 2, de conformitat amb allò que preveuen les 

bases que regeixen la present licitació. 

Abans de l’obertura de les ofertes, es va procedir a informar als assistents dels resultat de l’estudi, avaluació i 

puntuació prèvia de la documentació tècnica presentada pels licitadors, corresponent a criteris no avaluables 

mitjançant fórmula (sobre nº 3), una vegada obtingut l’informe tècnic signat pel Cap de l’àrea de gestió 

d’abastiment i dessalació d’Abaqua de data 10 de març de 2021, sol·licitat prèviament per la Mesa de 

Contractació. De conformitat amb l’informe tècnic el resultat en puntuació de l’aplicació dels criteris 

avaluables mitjançant judici de valor va ser el següent:  

NÚM. LICITADORS ADMÈSOS PUNTUACIÓ JUDICI DE VALOR 

(màx. 45 punts) 

1 AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A.U. 37,00 

2 INNOVACIÓN CIVIL ESPAÑOLA, S.L. 39,40 

3 UTE TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L.-GARAU 

INGENIEROS, S.L.U. 

34,60 

 

Seguidament es va procedir a la lectura de les ofertes econòmiques i de les ofertes tècniques avaluables 

mitjançant fórmula presentades pels licitadors, que varen esser les següents: 

NÚM. LICITADORS ADMESOS OFERTA ECONÓMICA 

(IVA EXCLÒS) 

CRITERI SOCIAL 

1 AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA, 

S.A.U. 

395.000,00 Mínimo 22 h 

2 INNOVACIÓN CIVIL ESPAÑOLA, S.L. 257.612,25 Mínimo 20 h 

3 UTE TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L. – 

GARAU INGENIEROS, S.L.U. 

362.310,78 Mínimo 25 h 

 

A continuació la vocal del Àrea Econòmica Financera va procedir a realitzar els càlculs pertinents de 

presumpció de valors anormals o desproporcionats en aplicació dels criteris establerts en el quadre K de 

característiques del contracte del PCAP. Realitzat el càlcul, la Mesa va considerar que l’oferta presenta per 

l’empresa INNOVACIÓN CIVIL ESPAÑOLA, S.L. es trobava presumptament incursa en valors anormals o 

desproporcionats, en aplicació dels criteris establerts en el quadre K del plec de bases de la licitació. Per 

aquest motiu la Mesa va acordar atorgar un termini de cinc dies hàbils per presentar la justificació per escrit 

de forma raonada i detallada dels preus de la seva oferta econòmica. 

En data 20 d’abril de 2021 la Mesa es va reunir per conèixer el resultat de l’estudi de la documentació 

presentada, en temps i forma, per l’empresa INNOVACIÓN CIVIL ESPAÑOLA, S.L. on justificava l’inclusió de 

valors anormals i desproporcionats en aplicació dels criteris establerts en el PCAP. Una vegada acceptada 
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l’oferta de l’empresa esmentada es va procedir a la assignació de la puntuació dels criteris d’adjudicació del 

contracte en la forma prevista en el quadre de criteris d’adjudicació i la clàusula 15 del PCAP, obtenint els 

següents resultats en puntuació:  

NÚM. LICITADORS ADMESOS PUNTUACIÓ 

JUDICI DE 

VALOR  

(0-45) 

PUNTUACIÓ 

OFERTA 

ECONÒMICA 

(0-50) 

PUNTUACIÓ 

CRITERI 

SOCIAL  

(0-5) 

PUNTUACIÓ 

TOTAL 

(0-100) 

1 AYESA INGENIERIA Y 

ARQUITECTURA, S.A.U. 

37,00 44,79 5,00 86,79 

2 INNOVACIÓN CIVIL ESPAÑOLA, 

S.L. 

39,40 50,00 4,00 93,40 

3 UTE TPF GETINSA 

EUROESTUDIOS, S.L. – GARAU 

INGENIEROS, S.L.U. 

34,60 47,01 5,00 86,61 

 

Ates la puntuació obtinguda, al Mesa de Contractació va acordar el següent:   

“ Primero: Aprobar el acta de la sesión anterior con la abstención del Presidente por no haber asistido a la misma. 

Segundo: Elevar al órgano de contratación la propuesta de aceptación de la oferta presentada por la empresa 

INNOVACIÓN CIVIL ESPAÑOLA, S.L. por haber justificado la inclusión de valores anormales o desproporcionados en 

aplicación de los criterios establecidos en el PCAP, tal y como se desprende del informe emitido por el área de Gestión 

de Abastecimiento y Desalación de Abaqua de fecha 16 de Abril de 2021, dado que considera que se justifica los valores 

dispuestos en el artículo 149.4 de la LCSP. 

  

Tercero: Elevar al órgano de contratación la propuesta de adjudicación del contrato de servicio para la redacción del 

proyecto y tramitación de las obres de remodelación de la Desaladora de Bahía de Palma a favor de la empresa 

INNOVACIÓN CIVIL ESPAÑOLA, S.L., per un importe de 257.612,25 € por ser la oferta mejor valorada en aplicación de los 

criterios de adjudicación previstos en el pliego de bases que rigen la presente licitación. 

 

Cuarto: Aprobar el acta de la Mesa de contratación de la sesión celebrada hoy y ordenar su publicación en el perfil del 

contratante “. 

 

L’article 14.1.m) del Decret 100/2015, de 18 de desembre, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Agència Balear 

de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, disposa que correspon al Consell d’Administració de l’Agència “ ser 

l’òrgan de contractació de l’entitat “. 

 

Per això, vista la proposta de la Mesa de contractació, el Director gerent proposa al Consell d’Administració 

l’adopció dels següents acords: 
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Primer.- Acceptar l’oferta presentada per l’empresa INNOVACIÓN CIVIL ESPAÑOLA, S.L. per haver justificat 

la inclusió de valors anormals o desproporcionats en aplicació dels criteris establerts en el PCAP, tal i com es 

desprèn de l’informe emès per l’àrea de gestió d’abastiment i dessalació d’Abaqua de data 16 d’abril de 

2021, donant que considera que es justifica els valors disposats en l’article 149.4 de la LCSP. 

Segon.- Proposar com a adjudicatari del contracte del servei per dur a terme la redacció del projecte i 

tramitació de les obres de remodelació de la Dessaladora de Bahía de Palma, a favor de l’empresa 

INNOVACIÓN CIVIL ESPAÑOLA, S.L., per un import de 257.612,25 € sense IVA, per ser l’oferta més 

avantatjosa d’acord amb els criteris de valoració que regeixen la present licitació. 

Tercer.- Delegar la firma al Director gerent de l’Agència per adjudicar l’expedient de contractació del servei 

per dur a terme la redacció del projecte i tramitació de les obres de remodelació de la Dessaladora de Bahía 

de Palma , una vegada hagi acreditat correctament la documentació requerida al articles 19 i 20 del PCAP al 

proposat com adjudicatari, o, en cas contrari, a adjudicar als següents licitadors per l’ordre que hagin quedat 

classificades les ofertes, una vegada requerides i complides les obligacions establertes en el plec de bases 

que regeixen la licitació. 

Quart.- Delegar la firma al Director gerent de l’Agència per la firma del corresponent contracte i per a la 

continuació de l’expedient de contractació en tots els seus tràmits, sempre que no suposin augment de 

despesa. 

Palma, 22 d’abril de 2021 

Director gerent 

 

 

 

Guillem Rosselló Alcina 
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Asunto:  INFORME  SOBRE  LA  JUSTIFICACIÓN  DE  LA  OFERTA
ECONÓMICA PRESENTADA POR LA INNOVACIÓN CIVIL ESPAÑOLA, S.L.
RELATIVA  AL  CONTRATO  DE  SERVICIO  PARA  LA  REDACCIÓN  DEL
PROYECTO Y TRAMITACIÓN DE LAS OBRAS DE REMODELACIÓN DE LA
DESALADORA DE BAHÍA DE PALMA (SE/2020/16).

1.- ANTECEDENTES

El objeto del contrato es el  SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA
REDACCIÓN  DEL  PROYECTO  Y  TRAMITACIÓN  DE  LAS  OBRAS  DE
REMODELACIÓN DE LA DESALADORA DE BADÍA DE PALMA. (SE/2020/16).

El 02 de noviembre de 2020 se publicó en la Plataforma de contratación del
sector  público  la  licitación  por  procedimiento  abierto  del  expediente  de
referencia. El plazo de presentación de ofertas finalizó el 02/12/2020 a las 19:00
horas. El presupuesto de licitación es de 464.501,00 € (IVA excluido) y el plazo
de ejecución de seis meses. 

La  Mesa  de  Contratación  trasladó  a  los  servicios  técnicos  del  Área  de
Construcción  y  Gestión  de  Abastecimiento  y  Desaladoras,  la  oferta  técnica
presentada con la documentación relativa a los criterios evaluables con juicio de
valor, para su estudio y valoración. Los licitadores que presentaron oferta fueron
los siguientes:

LICITADOR

AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A.U.
TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L. – GARAU

INGENIEROS, S.L.U.

INNOVACIÓN CIVIL ESPAÑOLA, S.L.

De conformidad con lo expuesto en el Pliego de Bases de Licitación del contrato
de servicio,  los criterios evaluables mediante juicio  de valor  se han valorado
hasta un máximo de 45 puntos.

El 18 de Marzo de 2021 se procedió a la apertura de las tres ofertas económicas
presentadas y una vez realizados los cálculos pertinentes, la Mesa considera
que la  empresa Innovación Civil  Española,  S.L.  se encuentra  presuntamente
incursa en valores anormales o desproporcionados, en aplicación de los criterios
establecidos en el cuadro K del pliego de bases de la licitación, por este motivo y
según lo establecido en dicho cuadro y en la clausula 15.5 del PCAP, se procede

C/ del Gremi de Corredors, 10
(Polígon de Son Rossinyol)
07009 Palma 
Tel. 971 17 76 58
abaqua.cat
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a  dar  audiencia  al  licitador  afectado  otorgando  la  Mesa  un  plazo  de  5  días
hábiles  a  la  empresa  Innovación  Civil  Española,  S.L.,  para  presentar  la
justificación por escrito de forma razonada y detallada de los precios de su oferta
económica  considerada  presuntamente  anormal  o  desproporcionada  en
aplicación de los criterios establecidos en el cuadro K del PCAP (art. 149 de la
LCSP)

2.-  JUSTIFICACIÓN  DE  LA   OFERTA  ECONÓMICA  PRESENTADA  POR
INNOVACIÓN CIVIL ESPAÑOLA, S.L.

La  empresa  Innovación  Civil  Española,  S.L.  presento  la  documentación
justificativa de la oferta económica presentada, recogiendo en su argumentación
que:
1)  INNCIVE  es  una  empresa  altamente  especializada  en  el  desarrollo  de
soluciones de Desalación, cuenta con elevado conocimiento y expertos en la
realización de proyectos, Anteproyectos o Ingenierías de detalle, a nivel nacional
e internacional en el campo de la Desalación. Como prueba se adjuntan algunos
ejemplos de los Certificados de Trabajos similares para otras administraciones,
todos  ellos  se  han  desarrollado  exitosamente.  (Se  recoge  en  Anexo  titulado
Anexo  I).  INNCIVE  dispone  de  una  experiencia  sólida  en  el  desarrollo  de
proyectos similares al ofertado, además cuenta con un equipo de ingenieros con
un  elevado  conocimiento,  que  les  permite  alcanzar  elevados  niveles  de
rendimiento y productividad.
Como se pudo ver en la documentación de la licitación por INNCIVE presentada,
la  ejecución de los trabajos se realizará por  gran parte  del  personal  que ha
realizado  actuaciones  idénticas  para  otras  administraciones,  es  decir
mantenemos  el  mismo  equipo  que  ha  desarrollado  numerosos  proyectos
similares al ofertado lo que nos permite ser mas eficientes y eficaces en nuestras
labores.

2)  En  cuanto  a  las  condiciones  excepcionalmente  favorables,  y  fruto  de  lo
anteriormente  citado,  reseñar  que  INNCIVE  cuenta  con  una  metodología
particularizada para la realización de los trabajos probada y tecnológicamente
avanzada, como se podrá ver en caso de adjudicación y que ha sido ejecutada
ya en las referencias que se adjuntaron en la oferta y en la presente justificación.
INNCIVE  ha  trabajado  anteriormente  con  la  Agencia  Balear  y  conoce
perfectamente sus necesidades.
La experiencia previa, tanto a nivel de redacción, como de dirección, repercute
directamente en los rendimientos a la hora de redactar nuevos proyectos, por los
siguientes motivos:
✓ Disminución del tiempo de investigación previa.
✓ Puesta al día de la normativa y legislación de aplicación
✓ Disminución de los tiempos de cálculo, puesto que
disponemos programas y hojas de cálculo actualizados para el cálculo de los
distintos componentes.
✓ Disminución de costes en la redacción de nuevos documentos,
por disponer de documentos análogos de proyectos anteriores.
✓ Amplia experiencia del equipo redactor.
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Fruto de esta experiencia también se concreta en la disponibilidad de equipos y
programas preparados y disponibles que en los últimos años se han utilizado en
los citados trabajos similares.

-  Disponemos  de  software  informático  de  elaboración  propia  para  la
realización de cálculos eléctricos,  hidráulicos,  automatización y control.
Así mismo se cuenta con sofware comerciales que permite agilizar ciertos
diseños, esto incide directamente en la productividad y reduce los costes
directos.
- INNCIVE cuenta con 4 Licencias de la colección AEC de Autodesk ID
566-77410302 que incluye Plan 3 D, Civil Map, estas licencias ya han sido
abonadas y amortizadas, lo que permite excluir el coste de su utilización
para el desarrollo BIM del proyecto.
- INNCIVE dispone de Licencias Informáticas, todas ellas abonadas parea
el periodo de desarrollo de los trabajos.

- ARC GIS 10.4 – Licencia: EFL580469622
- PRESTO- Licencia: P170614003
- AUTOCAD PLANT 3D: Licencia: 562-94714321
- SAP2000 2017/294
- CYPE: Licencia: 138581
- ORACLE PRIMAVERA: Licencia: CC-0021
- SketchUp Pro: Licencia: SKP-PRO-YR-WEB-01
- Autocad LT: Licencia: #53807652599424
- Biowin Y2-19-262

A esto hay que añadir obviamente, Licencias Office, ADOBE ACROBAT,
etc.

3) En cuanto a la innovación y originalidad de las soluciones propuestas para la
prestación del servicio, señala que se trata de una empresa que apuesta por la
I+D+I.
En INNCIVE la mayor parte de la inversión realizada en I+D+i se dedica a la
investigación aplicada y al desarrollo de la innovación tecnológica.
Para conseguir estos objetivos, se analizan los asuntos que, gracias a nuestra
vigilancia tecnológica, valoramos como decisivos en nuestro mercado objetivo,
centrado en dos líneas principales: la Ingeniería del Agua y el Cambio Climático.
En estos mercados, existen en la actualidad grandes carencias y oportunidades,
que pueden solventarse mediante el desarrollo de proyectos de I+D+i o procesos
de mejora productiva.
El  área  de  investigación  más  importante  en  INNCIVE  se  orienta  hacia  la
GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS, proponiéndose las
líneas concretas de investigación según la  previsión tecnológica realizada en
cada momento.
• Mitigación y adaptación al cambio climático, el cual provocará un aumento en
los fenómenos hidrológicos extremos (inundaciones y sequías).
• Acceso de la totalidad de la población al agua potable, al saneamiento y a la
depuración, como fuente de desarrollo social y de eliminación de enfermedades.
En INNCIVE se identifican las tecnologías que mayor impacto producen a la hora
de resolver los retos planteados y es sobre ellas donde se realizan los mayores
esfuerzos en I+D+i.
Entre los últimos trabajos realizados con base I+D+i se encuentra la Redacción
del  Anteproyecto  de  la  ampliación  de  la  EDAR de  Albacete,  en  el  cual,  se
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diseñaron placas solares para el autoabastecimiento de la planta.
Para  el  apoyo  de  las  actividades  de  I+D+i  que  se  realizan  en  INNCIVE,
colaboramos con entidades Públicas y Privadas fuertemente especializadas en
cada una de las líneas de investigación emprendidas.
El  personal  de  Inncive  también  ha  desarrollado  a  lo  largo  de  su  carrera
profesional investigaciones que han dado lugar a modelos de utilidad y patentes.

PATENTES (AURELIO HERNANDEZ-PABLO HERNANDEZ):

Nº 429249. Patente de invención.
Enunciado: Dispositivo de retención de grasas y filtrado.
Descripción: Se  optimizan  estructural  e  hidraúlicamente  sistemas  para  la
eliminación de grasas y partículas en suspensión de las aguas residuales.
Concesión: Registro de la Propiedad Industrial.
Grado de comercialización y explotación: Varias empresas pequeñas. 
Otras
Nº 429029. Patente de invención.
Nº 429030. Patente de invención.
Nº 429031. Patente de invención.
Nº 205276. Modelo de utilidad.
Nº 431701. Patente de invención.
Nº 210265. Modelo de utilidad.
Nº 217935. Modelo de utilidad.
Nº 8702466. Patente de invención.
Nº 9500102. Patente de invención.
(Se recoge en Anexo titulado Anexo 2)

4)  En cuanto  a obligaciones en materia  medioambiental  y  laboral,  INNCIVE,
cumple  con  las  obligaciones  en  materia  medioambiental  y  de  calidad,
disponiendo de certificado de implantación de un sistema de gestión ambiental
bajo la Norma ISO 14001:2015 así como certificado de sistema de gestión de
calidad bajo la Norma ISO 9001:2015.
Además  de  modo  complementario  y  apostando  por  la  excelencia  en  estos
campos, INNCIVE, está acreditada en EMAS y OHSAS y su integración en la
45001.
Todo esto permite tener los trabajos e información regidos por procedimientos, lo
que lleva a la consecuencia de ser más eficaces y eficientes.
Asimismo, manifestamos estar al corriente en las obligaciones tributarias y con la
seguridad social y que cumple con todas las exigencias en materia social y
laboral.
Finalmente señalar que INNCIVE tiene implantado un Plan de Igualdad, a través
de la Comunidad de Madrid “Generando Cambios”.
(Se recoge en Anexo titulado Anexo 3)

5) JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA:
La justificación económica se ha basado en:
- Coste de personal realizado conforme a la dedicación indicada en la oferta y
conforme al Convenio Colectivo sectorial en vigor. Los salarios recogidos en el
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Convenio para en computo anual, y agrupados por niveles, son los siguientes, tal
y como se recoge en las Tablas de niveles salariales.
- A este respecto habría que tener en cuenta el Plus de Convenio + Antigüedad,
el cual ya viene incluido en el sueldo total que analizaremos y asignamos en la
oferta.

TABLA DE NIVELES SALARIALES SEGÚN CONVENIO

En el caso presente vamos a adjuntar una justificación de precios conforme a lo
requerido por los pliegos que rigen este concurso, donde se podrá observar la
adecuación a los precios ofertados.

JUSTIFICACION DEL PERSONAL Y SU COSTE

Situación INNCIVE:

En  cuanto  al  personal,  se  adjunta  TC2 del  personal  de  INNCIVE,  donde  se
puede  observar  los  salarios  mensuales  de  los  técnicos.  En  la  tabla  se  han
incrementado la correspondencia en precio hora pero eso es debido al  coste
empresa. (Se recoge en Anexo titulado Anexo 4).

En  cuanto  a  la  primera  Figura,  la  del  Ingeniero  Superior,  que  además  es
Delegado del Adjudicatario, recae en la Figura del Administrador y propietario de
la sociedad, D. Pablo Hernandez Lehmann Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos (18  Años de Experiencia)  que por  tanto no aparece en el  TC2.  Sin
embargo, para que no haya dudas se le ha otorgado un precio al alza, más allá
de lo requerido dado
su grado de implicación total en el proyecto.
En cuanto al resto de personal se han otorgado los puestos según Experiencia y
Titulación. Como hemos dicho antes se pueden comprobar uno a uno en el TC2,
tanto su pertenencia en plantilla como su salario. Además incluimos copia de sus
títulos Académicos.
- Ingeniero Superior, especialista en Hidráulica, es D. Francisco Salas del Mazo
Ingeniero  de  Caminos,  con  17  años  de  experiencia.  NOMENCLATURA TC2
SADEF
-  Ingeniero Superior,  especialista  en equipos mecánicos,  D.  Francisco Javier
Corcho  Gracia,  Ingeniero  Industrial  con  20  años  de  experiencia.
NOMENCLATURA TC2 COGRF
-  Ingeniero  Superior,  especialista  en  Obra  Civil,  D.Pablo  Canales  Martin
(Ingeniero  de  Caminos,  Canales  y  Puertos  con  18  años  de  Experiencia.
NOMENCLATURA
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TC2 CAMAP
-  Especialista en Medioambiente, Ingeniero de Montes, D. Luis Mustafa Iñigo
(Ingeniero  de  Montes,  con  9  Años  de  Experiencia.  NOMENCLATURA  TC2
IÑMUL
- Delineante Proyectista, D. Guillermo Erimo Emerua, Delineante con 21 años de
experiencia. NOMENCLATURA TC2 EREMG
Trabajos de Campo

-  Topografía  y  escáneado  laser  3D: Se  incluye  la  justificación  del
levantamiento  3D  de  la  planta  primero  mediante  escaneo  de  las
instalaciones existentes y posteriormente su modelado en 3D. El escaneo
se realizará en color  con una concentración mínima de 28 puntos por
escaneado. Tal como se indica en nuestra oferta se realizará un mínimo
de  40  puntos  de  escaneado  con  separación  entre  posiciones  no
superiores a 5 metros. Este levantamiento se realiza con una empresa
especialista,  y  se  adjunta  el  presupuesto  de  la  misma,  con  el
correspondiente gasto de gestión repercutido en los costes, que asciende
al  16%.  Adicionalmente,  se  realizará  el  levantamiento  topográfico,
INNCIVE cuenta con personal especializado que realizará las labores de
levantamiento  y  procesado  de  la  información,  el  costo  también  se  ha
incluido dentro de los costes de realización del proyecto.
-  Estudios  de  Suelos: se  realizarán  la  campaña  de  suelos
correspondiente  a  dos  sondeos,  y  se  analizará  toda  la  información
existente, para ello se contará con una empresa de Sondeos Balear, con
conocimiento del área a 
explorar, y de reconocido prestigio, Sondeos Baleares S.L. (LACOTEC).
En la oferta INNCIVE consideró que con los ensayos indicados (2 ud) se
dispondría  de  la  suficiente  información  para  el  análisis  estructural  de
diseño.
- Costes de desplazamiento: se incorporan los costes de desplazamiento
del  personal  de  topografía  para  la  realización  del  levantamiento
topográfico y escaneo laser.

Otros Costes:
Adicionalmente a los costes indicados, a lo largo del proyecto se producen en
base  a  nuestra  experiencia  diferentes  costes  que  se  han  repercutido  en  el
presupuesto:

-  Viajes  para  reuniones: se  han  considerado  14  viajes  a  Palma  de
Mallorca del Gerente Pablo Hernández, y de los técnicos que se requieran
por parte de la Agencia Balear.  Debido a las actuales restricciones se
fomentará la comunicación on line, pero se espera que la situación pueda
mejorar  en  los  próximos  meses.  Se  incluyen  los  costes  de  dietas  y
desplazamiento del
personal durante sus visitas para poder visitar a los técnicos y realizar
visitas a la planta desaladora.
- Impresión del proyecto: se considera lo indicado en el PPT punto 9.
Presentación de los trabajos:
Se facilitarán las siguientes copias de cada fase del proyecto:
• una (1) del Proyecto Base/Maqueta. 
•seis  (6)  ejemplares  del  proyecto  para  su  tramitación,  incluyendo  la
documentación  ambiental  e  informes  que  sean  necesarios  para  la
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tramitación.
una (1) de la Maqueta de cada Proyecto Constructivo.
• Cuatro (4) ejemplares de cada Proyecto Constructivo definitivo.
Así mismo se considera incluido el precio del soporte magnético CD ROM.

Como se puede comprobar  INNCIVE utiliza para todos los puestos recursos y
personal  propio,  sin  apenas  tener  que  depender  de  ninguna  colaboración
externa.
En el coste se han considerado los porcentajes de 13% de Gastos Generales y
el  6% de beneficio  que en caso de alguna eventualidad no contemplada se
utilizaría este beneficio para el perfecto desarrollo de los trabajos.
Al aplicar todo lo anteriormente desarrollado obtenemos los precios unitarios que
se ofertaron en la licitación, 257.612,25 €, lo que permiten establecer que la baja
realizada se ajusta al alcance y definición de los trabajos definidos en el pliego
de  prescripciones  técnicas  particulares  (PPT)  y  en  el  pliego  de  clausulas
administrativas (PCAP)
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3.- CONCLUSIÓN

Atendiendo las propuestas de ejecución por parte de Innovación Civil Española,
S.L.  y visto  que la Ley 9/2017,  de 8 de noviembre, de Contratos del  Sector
Público, en su artículo 149.4 dispone en función de que causas principales se
pueden justificar las bajas desproporcionadas, entre ellas las que permiten un
ahorro por el procedimiento de ejecución, por las condiciones excepcionalmente
favorables de que se disponen, la innovación y originalidad de las soluciones
propuestas y las obligaciones en materia medioambiental y laboral, se considera
que  Innovación  Civil  Española,  S.L.,  con  las  ofertas  económicas  y  técnicas
presentadas puede prestar adecuadamente el servicio de asistencia técnica para
la  redacción  del  proyecto  y  tramitación  de  las  obras  de  remodelación  de  la
desaladora de Badía de Palma. (SE/2020/16)

El presente informe consta de 9 páginas.

Palma de Mallorca, a fecha de firma electrónica visible en el documento

El Jefe del Área de Construcción
y Gestión de Abastecimiento y Desaladoras.

Juan Antonio García Martínez
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C/ del Gremi de Corredors, 10 (Polígon de Son Rossinyol) 

07009 Palma  Tel. 971 17 76 58  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS EVALUABLES CON JUICIO DE VALOR: 
 
 
 
 
 
 
 

 

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO Y 

TRAMITACIÓN DE LAS OBRAS DE REMODELACIÓN DE LA DESALADORA DE BADIA DE 

PALMA. (SE/2020/16). 
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1.- ANTECEDENTES 
 

El objeto del contrato es el SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN 

DEL PROYECTO Y TRAMITACIÓN DE LAS OBRAS DE REMODELACIÓN DE LA 

DESALADORA DE BADÍA DE PALMA. (SE/2020/16). 
 
El 02 de noviembre de 2020 se publicó en la Plataforma de contratación del sector público la 
licitación por procedimiento abierto del expediente de referencia. El plazo de presentación de 
ofertas finalizó el 02/12/2020 a las 19:00 horas. El presupuesto de licitación es de 464.501,00 € 
(IVA excluido) y el plazo de ejecución de seis meses.  
 
La Mesa de Contratación trasladó a los servicios técnicos del Área de Construcción y Gestión 
de Abastecimiento y Desaladoras, la oferta técnica presentada con la documentación relativa a 
los criterios evaluables con juicio de valor, para su estudio y valoración. Los licitadores que 
presentaron oferta fueron los siguientes: 
 
AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A.U. 

TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L. – GARAU INGENIEROS, S.L.U. 

INNOVACIÓN CIVIL ESPAÑOLA, S.L. 

 
 
2.-  CRITERIOS EVALUABLES CON JUICIO DE VALOR. 
 
De conformidad con lo expuesto en el Pliego de Bases de Licitación del contrato de servicio, los 
criterios evaluables mediante juicio de valor se han valorado hasta un máximo de 45 puntos en 
base a los criterios que se exponen a continuación: 
 
B.1.1.-Metodología de trabajo (máximo de 10 puntos) 
 
a) Justificación de la metodología de Trabajo para la redacción del proyecto de referencia, en 
función del orden y organización de la información, adecuación/especificidad técnica, grado de 
detalle y coherencia de la documentación presentada, en los términos expuestos en este 
apartado, evaluables mediante juicio de valor hasta un máximo del 100% de la puntuación. 
Los subcriterios considerados y las puntuaciones para cada uno de ellos son: 

 Organigrama y cuadro resumen del equipo técnico propuesto para la redacción del 
proyecto (máximo de 3 puntos) 

 Metodología de Trabajo para la redacción del proyecto, indicando las acciones para 
resolver los aspectos críticos de cada una de las fases de redacción del proyecto. 
(máximo de 5 puntos) 

 Protocolo de comunicación con la dirección del contrato/proyecto (máximo de 2 puntos) 
Para cada criterio, subcriterio o puntuación parcial máxima indicada se asignará la puntuación 
de cada ofertante de acuerdo a las siguientes calificaciones: 

 Deficiente: 0 puntos 

 Insuficiente: más de 0 y hasta 1/5 de la máxima puntuación  

 Suficiente: más de 1/5 y hasta 2/5 de la máxima puntuación 

 Buena: más de 2/5 y hasta 3/5 de la máxima puntuación 

 Muy buena: más de 3/5 y hasta 4/5 de la máxima puntuación 

 Excelente: más de 4/5 y hasta máxima puntuación 
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B.1.2.-Análisis crítico del Anteproyecto (máximo de 10 puntos) 
 
a) Análisis crítico del Anteproyecto, recogiendo los errores y omisiones detectados, las 
actuaciones a llevar a cabo para su subsanación y la propuesta de mejoras, en función del 
orden y organización de la información, adecuación/especificidad técnica, grado de detalle y 
coherencia de la documentación presentada, en los términos expuestos en este apartado, 
evaluables mediante juicio de valor hasta un máximo del 100% de la puntuación. 
Para cada criterio, subcriterio o puntuación parcial máxima indicada se asignará la puntuación 
de cada ofertante de acuerdo a las siguientes calificaciones: 

 Deficiente: 0 puntos 

 Insuficiente: más de 0 y hasta 1/5 de la máxima puntuación  

 Suficiente: más de 1/5 y hasta 2/5 de la máxima puntuación 

 Buena: más de 2/5 y hasta 3/5 de la máxima puntuación 

 Muy buena: más de 3/5 y hasta 4/5 de la máxima puntuación 

 Excelente: más de 4/5 y hasta máxima puntuación 
 
B.1.3.-Dimensionamiento del proceso y estudio energético (máximo de 20 puntos) 
 
a) Justificación del dimensionamiento del proceso y estudio energético del proyecto de 
referencia, en función del orden y organización de la información, adecuación/especificidad 
técnica, grado de detalle y coherencia de la documentación presentada, en los términos 
expuestos en este apartado, evaluables mediante juicio de valor hasta un máximo del 100% de 
la puntuación. 
Los subcriterios considerados y las puntuaciones para cada uno de ellos son: 

 Dimensionamiento del proceso, para ello se partirá de los datos recogidos en el 
Anteproyecto (máximo de 15 puntos) 

 Estudio energético para las diferentes condiciones de operación, para ello se partirá de 
los datos recogidos en el Anteproyecto. (máximo de 5 puntos) 

Para cada criterio, subcriterio o puntuación parcial máxima indicada se asignará la puntuación 
de cada ofertante de acuerdo a las siguientes calificaciones: 

 Deficiente: 0 puntos 

 Insuficiente: más de 0 y hasta 1/5 de la máxima puntuación  

 Suficiente: más de 1/5 y hasta 2/5 de la máxima puntuación 

 Buena: más de 2/5 y hasta 3/5 de la máxima puntuación 

 Muy buena: más de 3/5 y hasta 4/5 de la máxima puntuación 

 Excelente: más de 4/5 y hasta máxima puntuación 
 
B.1.4.-Tramitación final del proyecto ((máximo de 5 puntos) 
 
a) Justificación de la tramitación final del proyecto para la obtención de la totalidad de permisos, 
pruebas, recopilación y organización de la documentación, licencias, autorizaciones y 
concesiones preceptivas para la puesta en funcionamiento de las instalaciones y memoria 
cronológica de las consultas y tramites a realizar, en función del orden y organización de la 
información, adecuación/especificidad técnica, grado de detalle y coherencia de la 
documentación presentada, en los términos expuestos en este apartado, evaluables mediante 
juicio de valor hasta un máximo del 100% de la puntuación. 
Para cada criterio, subcriterio o puntuación parcial máxima indicada se asignará la puntuación 
de cada ofertante de acuerdo a las siguientes calificaciones: 

 Deficiente: 0 puntos 

 Insuficiente: más de 0 y hasta 1/5 de la máxima puntuación  

 Suficiente: más de 1/5 y hasta 2/5 de la máxima puntuación 
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 Buena: más de 2/5 y hasta 3/5 de la máxima puntuación 

 Muy buena: más de 3/5 y hasta 4/5 de la máxima puntuación 

 Excelente: más de 4/5 y hasta máxima puntuación 

 
3.- VALORACIÓN DE LAS OFERTAS. 
 
Se presenta la valoración de cada uno de los criterios enumerados en el apartado anterior: 
 

 

            
Licitador:   AYESA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A.U.    

       

B.1.1.) METODOLOGÍA DE TRABAJO. 
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  B.1.1.1) ORGANIGRAMA Y CUADRO RESUMEN DEL EQUIPO TÉCNICO 
PROPUESTO PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO. 3,00 2,40 

  Comentario:  La documentación presentada respecto a este criterio puede, clasificarse como 
MUY BUENA debido a que:  

    1) Recoge de manera detallada y específica el organigrama propuesto para la 
redacción del proyecto. 
2) El autor del proyecto tiene experiencia en más de 50 trabajos en desalación. 
2) Incluye la figura del BIM Manager 
3) No recoge cuadro resumen del equipo técnico solicitado en el pliego. 

  B.1.1.2) METODOLOGÍA DE TRABAJO PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO, 
INDICANDO LAS ACCIONES PARA RESOLVER LOS ASPECTOS CRÍTICOS DE 
CADA UNA DE LAS FASES DE REDACCIÓN DEL PROYECTO. 

5,00 4,00 

  Comentario:  La documentación presentada respecto a este criterio puede, clasificarse como 
MUY BUENA debido a que:  

    1) Recoge de manera detallada y específica la metodología de trabajo para la 
redacción del proyecto. 
2) Desarrollo ordenado del proceso de redacción 
3) Tiene en cuenta el conocimiento de las instalaciones existentes, de forma que 
se pueda plantear diferentes soluciones, manteniendo la planta en 
funcionamiento. 
4) La valoración económica tiene en cuenta CAPEX y OPEX 

  B.1.1.3) PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN CON LA DIRECCIÓN DEL CONTRATO/ 
PROYECTO. 2,00 1,60 

  Comentario:  La documentación presentada respecto a este criterio puede, clasificarse como 
MUY BUENA debido a que:  

    1) Recoge de manera detallada y específica el protocolo de comunicación con la 
dirección del contrato. 
2) Recoge envíos por correo, email, comunicaciones telefónicas y reuniones 
presenciales y telemáticas, planificando las reuniones más importantes con 
ABAQUA. 

    TOTAL PUNTUACIÓN APARTADO B.1.1.) METODOLOGÍA DE 
TRABAJO 8,00 
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B.1.2) ANÁLISIS CRÍTICO DEL ANTEPROYECTO. 
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  B.1.2.1) ANÁLISIS CRÍTICO DEL ANTEPROYECTO, RECOGIENDO LOS ERRORES 
Y OMISIONES DETECTADOS, LAS ACTUACIONES A LLEVAR A CABO PARA SU 
SUBSANACIÓN Y LA PROPUESTA DE MEJORAS. 10,00 8,00 

  Comentario:  La documentación presentada respecto a este criterio puede, clasificarse como 
MUY BUENA debido a que:  

    1) Recoge de manera detallada y específica el análisis crítico del anteproyecto. 
2) En el análisis se incluyen apartados de aspectos generales del anteproyecto, 
calidad del agua, captación, proceso y equipos electromecánicos, reactivos, obra 
civil, sistema eléctrico y control. 
3) Incluye la instalación de una planta piloto 

    TOTAL PUNTUACIÓN APARTADO B.1.2.) ANÁLISIS CRÍTICO DEL 
ANTEPROYECTO 8,00 

        

B.1.3) DIMENSIONAMIENTO DEL PROCESO Y ESTUDIO ENERGÉTICO. 
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  B.1.3.1) DIMENSIONAMIENTO DEL PROCESO, PARA ELLO SE PARTIRÁ DE LOS 
DATOS RECOGIDOS EN EL ANTEPROYECTO. 

15,00 12,00 

  Comentario:  La documentación presentada respecto a este criterio puede, clasificarse como 
MUY BUENA debido a que:  

    1) Recoge de manera detallada y específica el dimensionamiento del proceso. 
2) Incluye el dimensionamiento de todas las instalaciones que componen el 
proceso para un caudal de diseño de 67.700 m3/día y un máximo de 72.000 
m3/día 
3) Realiza el estudio de 4 escenarios con dos tipos de membranas, no 
cumpliendo alguno de ellos los parámetros de Boro y TDS recogido en el 
anteproyecto. 

  B.1.3.2) ESTUDIO ENERGÉTICO PARA LAS DIFERENTES CONDICIONES DE 
OPERACIÓN, PARA ELLO SE PARTIRÁ DE LOS DATOS RECOGIDOS EN EL 
ANTEPROYECTO. 5,00 4,00 

  Comentario:  La documentación presentada respecto a este criterio puede, clasificarse como 
MUY BUENA debido a que:  
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    1) Recoge de manera detallada y específica el estudio energético para las 
diferentes condiciones de operación. 
2) Realiza el estudio energético de 4 escenarios con dos tipos de membranas, 
no cumpliendo alguno de ellos los parámetros de Boro y TDS recogido en el 
anteproyecto. 
3) El cálculo energético es completo, llegando a incluir el consumo de 
alumbrado, ordenadores y equipos. 

    TOTAL PUNTUACIÓN APARTADO B.1.3.) DIMENSIONAMIENTO 
DEL PROCESO Y ESTUDIO ENERGÉTICO 16,00 

        

B.1.4) TRAMITACIÓN FINAL DEL PROYECTO. 
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  B.1.4.1) JUSTIFICACIÓN DE LA TRAMITACIÓN FINAL DEL PROYECTO PARA LA 
OBTENCIÓN DE LA TOTALIDAD DE PERMISOS, PRUEBAS, RECOPILACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN, LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y 
CONCESIONES PRECEPTIVAS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS 
INSTALACIONES Y MEMORIA CRONOLÓGICA DE LAS CONSULTAS Y TRÁMITES 
A REALIZAR. 

5,00 5,00 

  Comentario:  La documentación presentada respecto a este criterio puede, clasificarse como 
EXCELENTE debido a que:  

    1) Recoge de manera muy detallada y específica la justificación de la tramitación 
final del proyecto para la obtención de la totalidad de permisos. 
2) Describe la tramitación y la fecha aproximada de inicio, para las siguientes 
administraciones: 
-Conselleria de Salut/ Departament de Salut Pública y Participació. 
-Entidades públicas o privadas propietarias de los servicios que puedan verse 
afectados. 
-Comisión de Medio Ambiente de las islas Baleares. 
-Dirección General de Recursos Hídricos. 
-Conselleria de Medi Ambient  
-Consell de Mallorca 
-Ayuntamiento de Palma 

    TOTAL PUNTUACIÓN APARTADO B.1.4.) TRAMITACIÓN FINAL 
DEL PROYECTO 5,00 

        

      TOTAL PUNTUACIÓN OFERTA TÉCNICA   37,00 
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Licitador:   TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L - GARAU INGENIEROS, 

S.L.U. 
   

       

B.1.1.) METODOLOGÍA DE TRABAJO. 
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  B.1.1.1) ORGANIGRAMA Y CUADRO RESUMEN DEL EQUIPO TÉCNICO 
PROPUESTO PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO. 3,00 3,00 

  Comentario:  La documentación presentada respecto a este criterio puede, clasificarse como 
EXCELENTE debido a que:  

    1) Recoge de manera muy detallada y muy específica el organigrama y el cuadro 
resumen del equipo técnico propuesto para la redacción del proyecto. 
2) Incluye la figura del BIM Manager 

  B.1.1.2) METODOLOGÍA DE TRABAJO PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO, 
INDICANDO LAS ACCIONES PARA RESOLVER LOS ASPECTOS CRÍTICOS DE 
CADA UNA DE LAS FASES DE REDACCIÓN DEL PROYECTO. 

5,00 4,00 

  Comentario:  La documentación presentada respecto a este criterio puede, clasificarse como 
MUY BUENA debido a que:  

    1) Recoge de manera detallada y específica la metodología de trabajo para la 
redacción del proyecto. 
2) Desarrolla extensamente el apartado de metodología BIM, incluyendo el 
procedimiento de captura de datos de las instalaciones existentes. 
3) Tiene en cuenta el estudio de explotación en la redacción del proyecto. 
4) Recoge diagrama de Gantt 

  B.1.1.3) PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN CON LA DIRECCIÓN DEL 
CONTRATO/ PROYECTO. 2,00 1,60 

  Comentario:  La documentación presentada respecto a este criterio puede, clasificarse como 
MUY BUENA debido a que:  

    1) Recoge de manera detallada y específica el protocolo de comunicación con la 
dirección del contrato. 
2) Incluye la figura de un asistente técnico para dirigir las reuniones. Establece el 
envío previo de órdenes del día y el esquema a seguir en la reunión, reflejando la 
redacción de un acta para cada reunión. 

    TOTAL PUNTUACIÓN APARTADO B.1.1.) METODOLOGÍA DE 
TRABAJO 8,60 
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B.1.2) ANÁLISIS CRÍTICO DEL ANTEPROYECTO. 
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  B.1.2.1) ANÁLISIS CRÍTICO DEL ANTEPROYECTO, RECOGIENDO LOS 
ERRORES Y OMISIONES DETECTADOS, LAS ACTUACIONES A LLEVAR A CABO 
PARA SU SUBSANACIÓN Y LA PROPUESTA DE MEJORAS. 10,00 7,00 

  Comentario:  La documentación presentada respecto a este criterio puede, clasificarse como 
MUY BUENA debido a que:  

    1) Recoge de manera detallada y específica el análisis crítico del anteproyecto. 
2) En el análisis se incluyen apartados como captación, pretratamiento físico, 
bastidores de membrana, bombeo de alta presión, sistemas de recuperación de 
energía, equipos de lavado de membranas, pretratamiento y bombeo de agua 
tratada a son Pacs y vertido de aguas de rechazo y salmuera. 

    TOTAL PUNTUACIÓN APARTADO B.1.2.) ANÁLISIS CRÍTICO DEL 
ANTEPROYECTO 7,00 

        

B.1.3) DIMENSIONAMIENTO DEL PROCESO Y ESTUDIO ENERGÉTICO. 
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  B.1.3.1) DIMENSIONAMIENTO DEL PROCESO, PARA ELLO SE PARTIRÁ DE LOS 
DATOS RECOGIDOS EN EL ANTEPROYECTO. 

15,00 12,00 

  Comentario:  La documentación presentada respecto a este criterio puede, clasificarse como 
MUY BUENA debido a que:  

    1) Recoge de manera detallada y específica el dimensionamiento del proceso. 
2) Incluye el dimensionamiento de todas las instalaciones que componen el proceso 
para un caudal de diseño de 67.700 m3/día y un máximo de 72.000 m3/día 
3) Indica que se hace el estudio de tres escenarios diferentes, aunque se recogen 2. 

  B.1.3.2) ESTUDIO ENERGÉTICO PARA LAS DIFERENTES CONDICIONES DE 
OPERACIÓN, PARA ELLO SE PARTIRÁ DE LOS DATOS RECOGIDOS EN EL 
ANTEPROYECTO. 5,00 3,00 

  Comentario:  La documentación presentada respecto a este criterio puede, clasificarse como 
BUENA debido a que:  

    1) Recoge de manera adecuada el estudio energético para las diferentes 
condiciones de operación. 
2) Realiza el cálculo energético para caudal máximo y mínimo, incluyendo los 
consumos específicos del tren de alta presión y de captación, adoptando el valor 
obtenido en el anteproyecto para el resto de las instalaciones. 
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    TOTAL PUNTUACIÓN APARTADO B.1.3.) DIMENSIONAMIENTO DEL 
PROCESO Y ESTUDIO ENERGÉTICO 15,00 

     

 

 

 

 

 

   

B.1.4) TRAMITACIÓN FINAL DEL PROYECTO. 
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  B.1.4.1) JUSTIFICACIÓN DE LA TRAMITACIÓN FINAL DEL PROYECTO PARA LA 
OBTENCIÓN DE LA TOTALIDAD DE PERMISOS, PRUEBAS, RECOPILACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN, LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y 
CONCESIONES PRECEPTIVAS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
LAS INSTALACIONES Y MEMORIA CRONOLÓGICA DE LAS CONSULTAS Y 
TRÁMITES A REALIZAR. 

5,00 4,00 

  Comentario:  La documentación presentada respecto a este criterio puede, clasificarse como 
MUY BUENA debido a que:  

    1) Recoge de manera detallada y específica la justificación de la tramitación final del 
proyecto para la obtención de la totalidad de permisos. 
2) Considera que los dos trámites más importantes a realizar son, por un lado la 
tramitación del procedimiento de evaluación ambiental y por otro la supervisión del 
proyecto por oficina competente de acuerdo con el art. 235 de LCSP. 
3) Desarrolla ampliamente el procedimiento de evaluación ambiental, incluyendo los 
organismos que pueden verse implicados en la tramitación y un diagrama completo 
para el seguimiento de esta, con plazos, actuaciones y organismos a quien dirigirse. 

    TOTAL PUNTUACIÓN APARTADO B.1.4.) TRAMITACIÓN FINAL DEL 
PROYECTO 4,00 

        

      TOTAL PUNTUACIÓN OFERTA TÉCNICA   34,60 
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Licitador:   INNOVACIÓN CIVIL ESPAÑOLA, S.L.    

       

B.1.1.) METODOLOGÍA DE TRABAJO. 
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  B.1.1.1) ORGANIGRAMA Y CUADRO RESUMEN DEL EQUIPO TÉCNICO 
PROPUESTO PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO. 3,00 2,40 

  Comentario:  La documentación presentada respecto a este criterio puede, clasificarse como 
MUY BUENA debido a que:  

    1) Recoge de manera detallada y específica el organigrama y el cuadro resumen 
del equipo técnico propuesto para la redacción del proyecto. 
2) Indica que la dirección de ABAQUA se relaciona con la Asistencia a Través del 
área de administración, en lugar de con el Delegado. 

  B.1.1.2) METODOLOGÍA DE TRABAJO PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO, 
INDICANDO LAS ACCIONES PARA RESOLVER LOS ASPECTOS CRÍTICOS DE 
CADA UNA DE LAS FASES DE REDACCIÓN DEL PROYECTO. 

5,00 5,00 

  Comentario:  La documentación presentada respecto a este criterio puede, clasificarse como 
EXCELENTE debido a que:  

    1) Recoge de manera muy detallada y específica la metodología de trabajo para la 
redacción del proyecto. 
2) Incluye el escaneo Laser 3D de las instalaciones existentes 
3) Incluye la realización de un gemelo digital 
4) Recoge cronograma de los trabajos 
5) Incluye cuadro detallado con servicios afectados, indicando organismo, afección 
y descripción. 

  B.1.1.3) PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN CON LA DIRECCIÓN DEL 
CONTRATO/ PROYECTO. 2,00 2,00 

  Comentario:  La documentación presentada respecto a este criterio puede, clasificarse como 
EXCELENTE debido a que:  

    1) Recoge de manera muy detallada y específica el protocolo de comunicación con 
la dirección del contrato. 
2) Adapta el protocolo de comunicación en función de la urgencia de esta, 
recogiendo comunicaciones telefónicas, vía email, a través de plataformas de 
comunicación, y presenciales. 
3)Establece una mínimo de una reunión quincenal y la realización de un informe 
mensual con el estado de avance del proyecto. 
4)Utilización de una plataforma específica (TeamWork), como repositorio, 
realización de listas de tareas, envío de mensajes, establecimiento de citas e hitos 
de entrega, pudiendo consultar en todo momento que se está haciendo, quien lo 
está haciendo y los próximos pasos en la redacción del proyecto. 

    TOTAL PUNTUACIÓN APARTADO B.1.1.) METODOLOGÍA DE 
TRABAJO 9,40 
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B.1.2) ANÁLISIS CRÍTICO DEL ANTEPROYECTO. 
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  B.1.2.1) ANÁLISIS CRÍTICO DEL ANTEPROYECTO, RECOGIENDO LOS 
ERRORES Y OMISIONES DETECTADOS, LAS ACTUACIONES A LLEVAR A CABO 
PARA SU SUBSANACIÓN Y LA PROPUESTA DE MEJORAS. 10,00 10,00 

  Comentario:  La documentación presentada respecto a este criterio puede, clasificarse como 
EXCELENTE debido a que:  

    1) Recoge de manera muy detallada y específica, estructurada y ordenada el 
análisis crítico del anteproyecto. 
2) Incluye el análisis crítico del proceso: con apartados de filtros de arena, filtros de 
cartucho, bombas de alta presión, recuperadores de energía, bastidores de 
ósmosis, sistemas de limpieza de las membranas, reactivos, dispersante, 
cloración, CO2, etc. 
3) Recoge análisis crítico constructivo, teniendo en cuenta que la garantía de 
producción prevalece sobre las necesidades de la obra, y que el estudio de las 
paradas a realizar, deberá consensuarse con los diferentes agentes que están 
involucrados en el funcionamiento de la planta. 
4)Incluye análisis crítico de puesta en marcha 
5) Recoge apartado específico de mejoras, con mejoras de diseño, de equipos 
electromecánicos, eléctricos y de automatización y control, de implantación, 
constructivas y de puesta en marcha. 

    TOTAL PUNTUACIÓN APARTADO B.1.2.) ANÁLISIS CRÍTICO DEL 
ANTEPROYECTO 10,00 

        

B.1.3) DIMENSIONAMIENTO DEL PROCESO Y ESTUDIO ENERGÉTICO. 
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  B.1.3.1) DIMENSIONAMIENTO DEL PROCESO, PARA ELLO SE PARTIRÁ DE LOS 
DATOS RECOGIDOS EN EL ANTEPROYECTO. 

15,00 12,00 

  Comentario:  La documentación presentada respecto a este criterio puede, clasificarse como 
MUY BUENA debido a que:  

    1) Recoge de manera detallada y específica el dimensionamiento del proceso. 
2) Incluye el dimensionamiento de todas las instalaciones que componen el 
proceso para un caudal de diseño de 67.700 m3/día y un máximo de 72.000 
m3/día 
3) Estudia los escenarios para caudales de 67.700 y 72.000 m3/día a máxima y 
mínima presión 

  B.1.3.2) ESTUDIO ENERGÉTICO PARA LAS DIFERENTES CONDICIONES DE 
OPERACIÓN, PARA ELLO SE PARTIRÁ DE LOS DATOS RECOGIDOS EN EL 
ANTEPROYECTO. 5,00 3,00 
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  Comentario:  La documentación presentada respecto a este criterio puede, clasificarse como 
BUENA debido a que:  

    1) Recoge de manera adecuada el estudio energético para las diferentes 
condiciones de operación. 
2) Calcula consumos para 67.700 m3/d y 72.000 m3/d, incluyendo los de 
captación, bombas de lavado de filtros, bombas de alta presión, bombas booster y 
bombas de dilución de CO2. El bombeo a Son Pacs no lo calcula, aunque 
considera que se tiene que añadir. 
3) Se detecta algún fallo en los cálculos de % del consumo eléctrico para el caudal 
de 72.000 m3/d.  

    TOTAL PUNTUACIÓN APARTADO B.1.3.) DIMENSIONAMIENTO 
DEL PROCESO Y ESTUDIO ENERGÉTICO 15,00 

        

B.1.4) TRAMITACIÓN FINAL DEL PROYECTO. 
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  B.1.4.1) JUSTIFICACIÓN DE LA TRAMITACIÓN FINAL DEL PROYECTO PARA LA 
OBTENCIÓN DE LA TOTALIDAD DE PERMISOS, PRUEBAS, RECOPILACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN, LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y 
CONCESIONES PRECEPTIVAS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
LAS INSTALACIONES Y MEMORIA CRONOLÓGICA DE LAS CONSULTAS Y 
TRÁMITES A REALIZAR. 

5,00 5,00 

  Comentario:  La documentación presentada respecto a este criterio puede, clasificarse como 
EXCELENTE debido a que:  

    1) Recoge de manera muy detallada y específica la justificación de la tramitación 
final del proyecto para la obtención de la totalidad de permisos. 
2) Recoge los organismos y trámites a realizar en cada uno de ellos, incluyendo: 
-Ayuntamiento de Palma- UDIT unidad de información y trámite, para la 
legalización de las instalación eléctrica, contraincendios, equipos a presión y 
productos químicos. 
- Empresas de suministro de eléctrico, agua y telecomunicación. 
-Comisión de Medio Ambiente, detallando el procedimiento a seguir. 
-Servicio de Salud Ambiental, de la Dirección General de Salud Pública y 
Participación, detallando el procedimiento a seguir. 
-Dirección General de Recursos Hídricos. 
3) Se recoge cuadro detallado con la cronología de las consultas y trámites a 
realizar y un cronograma resumen. 

    TOTAL PUNTUACIÓN APARTADO B.1.4.) TRAMITACIÓN FINAL 
DEL PROYECTO 5,00 

        

      TOTAL PUNTUACIÓN OFERTA TÉCNICA   39,40 
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 CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN DE OFERTAS 
 

 
  

El presente informe consta de 13 páginas numeradas. 
 

Palma, a la fecha de la firma electrónica 

 
  El Ingeniero del Área de Construcción                                                                          El Jefe del Área de Construcción                                                                
y Gestión Abastecimiento y Desaladoras                                                                 y Gestión de Abastecimiento y Desaladoras.                                             

 
                    
 
 
             
                   Juan Leo Rubio                                                              V.B.: Juan Antonio García Martínez 

   
      

B.1.2) ANÁLISIS CRÍTICO DEL 

ANTEPROYECTO.

B.1.4) TRAMITACIÓN FINAL DEL 

PROYECTO.

B.1.1.1) 

ORGANIGRAMA Y 

CUADRO 

RESUMEN DEL 

EQUIPO 

TÉCNICO 

PROPUESTO 

PARA LA 

REDACCIÓN DEL 

PROYECTO.

B.1.1.2) METODOLOGÍA 

DE TRABAJO PARA LA 

REDACCIÓN DEL 

PROYECTO, INDICANDO 

LAS ACCIONES PARA 

RESOLVER LOS 

ASPECTOS CRÍTICOS DE 

CADA UNA DE LAS FASES 

DE REDACCIÓN DEL 

PROYECTO.

B.1.1.3) 

PROTOCOLO DE 

COMUNICACIÓN 

CON LA 

DIRECCIÓN DEL 

CONTRATO/ 

PROYECTO.

B.1.2.1) ANÁLISIS CRÍTICO DEL 

ANTEPROYECTO, RECOGIENDO 

LOS ERRORES Y OMISIONES 

DETECTADOS, LAS ACTUACIONES 

A LLEVAR A CABO PARA SU 

SUBSANACIÓN Y LA PROPUESTA 

DE MEJORAS.

B.1.3.1) 

DIMENSIONAMIENTO 

DEL PROCESO, PARA 

ELLO SE PARTIRÁ DE 

LOS DATOS RECOGIDOS 

EN EL ANTEPROYECTO.

B.1.3.2) ESTUDIO 

ENERGÉTICO PARA LAS 

DIFERENTES 

CONDICIONES DE 

OPERACIÓN, PARA ELLO 

SE PARTIRÁ DE LOS 

DATOS RECOGIDOS EN 

EL ANTEPROYECTO.

B.1.4.1) JUSTIFICACIÓN DE LA TRAMITACIÓN 

FINAL DEL PROYECTO PARA LA 

OBTENCIÓN DE LA TOTALIDAD DE 

PERMISOS, PRUEBAS, RECOPILACIÓN Y 

ORGANIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN, 

LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y 

CONCESIONES PRECEPTIVAS PARA LA 

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS 

INSTALACIONES Y MEMORIA CRONOLÓGICA 

DE LAS CONSULTAS Y TRÁMITES A 

REALIZAR.

AYESA INGENIERÍA Y 

ARQUITECTURA, S.A.U. 2,400 4,000 1,600 8,000 8,000 8,000 12,000 4,000 16,000 5,000 5,000 37,000

TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L 

- GARAU INGENIEROS, S.L.U. 3,000 4,000 1,600 8,600 7,000 7,000 12,000 3,000 15,000 4,000 4,000 34,600

INNOVACIÓN CIVIL ESPAÑOLA, S.L. 2,400 5,000 2,000 9,400 10,000 10,000 12,000 3,000 15,000 5,000 5,000 39,400

B.1.3) DIMENSIONAMIENTO DEL PROCESO Y 

ESTUDIO ENERGÉTICO.

TOTAL 

APARTADO B.1.4)                                                                               

(Puntuación 

máxima 5 puntos).

SERVICIO PARA LA REDACCIÓN Y TRAMITACIÓN DEL PROYECTO DE LAS OBRAS DE REMODELACIÓN DE LA IDAM DE BAHÍA DE PALMA.

RESUMEN VALORACIÓN DE CRITERIOS EVALUABLES CON JUICIO DE VALOR (PUNTUACIÓN MÁX. 45 PTOS.) 

EMPRESA
B.1.1.) METODOLOGÍA DE TRABAJO.

TOTAL 

APARTADO B.1.1)                                                                               

(Puntuación 

máxima 10 

puntos).

TOTAL 

APARTADO B.1.2)                                                                               

(Puntuación 

máxima 10 

puntos).

TOTAL 

APARTADO B.1.3)                                                                               

(Puntuación 

máxima 20 

puntos).

TOTAL                                                                               

(Puntuación 

máxima 45 

puntos).
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2.1 c) Ratificació de la resolució per urgència del 
president de l’Agència Balear de l’Aigua i de la 
Qualitat Ambiental de la rectificació de l’error 
material en la tramitació del procediment 
d’adjudicació de l’expedient de contractació del 
servei de retirada, transport i gestió de llots i altres 
residus generats a les EDAR de les illes de Mallorca, 
Menorca i Eivissa i nova proposta d’adjudicació del 
lot 1 (exp. SE/2021/02). 
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PROPOSTA D’ACORD PER A LA RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ EN MATÈRIA DE 

CONTRACTACIÓ ADOPTADA PER RAONS D’URGÉNCIA PEL PRESIDENT DE 

L’AGÈNCIA BALEAR DE L’AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL. 

 
Des del dia 25 de març de 2021, en el que es va produir la darrera reunió del Consell 
d’Administració de l’Agència Balear de l’aigua i de la qualitat ambiental, el President de l’entitat 
ha adoptat una resolució, per raons d’urgència, per afrontar la necessària continuació de la 
tramitació dels expedients de contractació. S’adjunta còpia de la resolució amb la justificació 
corresponent. 
 
L’article 14.1 m) del Decret 100/2015, de 18 de desembre, pel qual s’aproven els Estatuts de 
l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat ambiental, disposa que correspon al Consell 
d’Administració de l’Agència “ser l’òrgan de contractació de l’entitat”. No obstant això, quan les 
circumstàncies requereixin una actuació urgent, l’article 12.1.f) del citat Decret, estableix que 
entre les funcions del President de l’entitat s’inclou, “exercitar, per raons d’urgència, qualsevol 
facultat que correspongui al Consell d’Administració, donant compte al mateix als efectes de la 
seva ratificació”. 
 
És per això, que als efectes de la seva ratificació, el Director gerent de l’Agència proposa al 
Consell d’Administració l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Ratificar la Resolució de rectificació d’errors materials en la tramitació del contracte de 
Serveis per dur a terme la retirada i transport de llots i altres residus generats a les EDARS de 
l’Agència Balear de l’aigua i de la qualitat ambiental situades a les Illes de Mallorca i Eivissa, Lots 
1 i 3, i nova proposta d’adjudicació, adoptada per raons d’urgència pel President de l’Agència 
Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental dia 7 d’abril de 2021. 
 
 
Palma, en data de la signatura electrònica 
 
El Director gerent 
 
 
 
 
Guillem Rosselló Alcina 
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2.1 d) Ratificació de la resolució per urgència del 
president de l’Agència Balear de l’Aigua i de la 
Qualitat Ambiental d’aprovació d’expedient del 
contracte basat en l’acord marc del 
subministrament d’energia elèctrica als edificis i 
instal·lacions d’abastament i sanejament 
gestionades per ABAQUA per preu indexat a horari ( 
CC/3/2020) corresponent al lot 1. 
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PROPOSTA D’ACORD DE RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ ADOPTADA PER RAONS 
D’URGÈNCIA PEL PRESIDENT DE L’AGÈNCIA BALEAR DE L’AIGUA I DE LA QUALITAT 
AMBIENTAL PER A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DEL CONTRACTE BASAT DEL LOT 
1 DE L’ACORD MARC CC/3/2020 PER AL SUBMINSITRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA A 
LES INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER ABAQUA PER PREU INDEXAT A HORARI 
 
La Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors ha dut a terme els tràmits per adjudicar l’Acord 

marc CC/3/2020 AM per a la contractació centralitzada del subministrament d’energia elèctrica 

per als edificis i instal·lacions de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i 

del seu sector públic instrumental, per un termini de dos anys (2021-2022), prorrogable per dos 

anys més, en els termes establerts als Plecs de clàusules administratives particulars. El nou 

Acord Marc divideix l’objecte en dos lots:  

• LOT 1: Subministrament d’energia elèctrica en mitjana tensió a preu indexat horari. 

• LOT 2: Subministrament d’energia elèctrica a preu fix de l’energia. 
 

Seguint les instruccions de la Central de Contractació de la CAIB, entre els mesos de gener i 
març de 2021 es varen aprovar dues pròrrogues del LOT 1 del contracte basat en l’Acord Marc 
anterior(CC 2/2019 AM), ja que determinades circumstàncies no varen fer possible que la 
Central de contractació adjudiqués el nou contracte de l’Acord Marc per al LOT 1 abans del dia 
31 de desembre de 2020.  
 
Finalment, el Lot 1 de l’Acord Marc CC/3/2020 AM es va formalitzar dia 25 de febrer de 2021 i 
entrà en vigor aquest mateix dia.  Atès que el PCAP de l’Acord Marc establia que els contractes 
basats tindrien una duració d’un any i s’iniciarien dia 1 de gener de 2021, i això en alguns casos 
no ha estat possible, la Central de contractació ha dut a terme la tramitació de la modificació 
corresponent de l’Acord Marc. Dia 23 de març de 2021 la Consellera d’Hisenda i Relacions 
exteriors ha adoptat Resolució d’aprovació de la Modificació de l’Acord Marc en el sentit de 
possibilitar que els contractes basats es puguin iniciar el dia que s’ estableixi en la resolució 
d’adjudicació, modificant les clàusules 36 i 42 del PCAP de l’Acord Marc. 
 
En conseqüència d’aquesta tramitació, el President,  per raons d’urgència, va dictar resolució 
d’aprovació de l’expedient de despesa corresponent al contracte basat anual del LOT 1 de 
l’Acord marc CC/3/2020 AM per al subministrament d’energia elèctrica als edificis i 
instal·lacions d’abastiment i sanejament gestionats per ABAQUA pel període comprés entre l’1 
d’abril de 2021 i fins el 31 de març de 2022 per una despesa total de 10.954.284,97 € l’iva 
inclòs, amb càrrec al pressupost de l’entitat per a l’exercici 2021 i 2022. S’adjunta còpia de les 
resolució. 
 
L’article 14.1 m) del Decret 100/2015, de 18 de desembre, pel qual s’aproven els Estatuts de 
l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat ambiental, disposa que correspon al Consell 
d’Administració de l’Agència “ser l’òrgan de contractació de l’entitat”. 
 
No obstant això, quan les circumstàncies requereixin una actuació urgent, l’article 12.1.f) del 
citat Decret, estableix que entre les funcions del President de l’entitat s’inclou, “exercitar, per 
raons d’urgència, qualsevol facultat que correspongui al Consell d’Administració, donant 
compte al mateix als efectes de la seva ratificació”. 
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És per això, que als efectes de la seva ratificació per part del Consell d’Administració, el 
Director gerent de l’Agència proposa al Consell d’Administració l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Ratificar la resolució adoptada dia 24 de març de 2021 pel President de l’Agència 
Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental per raons d’urgència, per a l’aprovació de 
l’expedient del contracte basat en l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica als 
edificis i instal·lacions d’abastiment i sanejament gestionats per l’Agència a preu indexat a 
horari (CC 3/2020 AM) corresponent al LOT 1 pel període comprés entre l’1 d’abril de 2021 i 
fins el 31 de març de 2022. 
 
 
Palma, en data de la signatura electrònica 
 
El Director gerent 
 
 
 
 
 
Guillem Rosselló Alcina 
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2.2.-  Contractes tramitats pels procediments 
simplificat, d’emergència i menors: 
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2.2.- a) Donar compte dels contractes adjudicats pel 
procediment obert simplificat. 
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Donar compte dels CONTRACTES SIMPLIFICATS adjudicats  
des del 19/03/21  al  22/04/21 

 
 
 
En virtut de les competències atribuïdes al Director gerent per Acord de delegació adoptat pel Consell 
d'Administració en sessió del dia 25 d’abril de 2018 per actuar com a òrgan de contractació de l'entitat 
respecte dels procediments oberts simplificats, en aquest període el Director gerent de l'Agència Balear de 
l’Aigua i de la Qualitat Ambiental ha adjudicat els contractes tramitats per procediment obert simplificat que 
es detallen en el quadre adjunt de conformitat amb l'establert a l'article 159 de la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre, i, en conseqüència, proposa al Consell d’Administració l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Donar-se per assabentats de l’adjudicació dels expedients de contractació tramitats per 
procediment obert simplificat que es relaciona a continuació: 
 

 

Nº TÍTOL TIPUS 
DATA 

Adjudicació 
(Resolució) 

ADJUDICATARI 

Import 
Adjudicaci

ó 
 (no 

subjecte a 
IVA) 

SE/2021/05 

Subscripció de pòlissa 
d’assegurança de 
responsabilitat civil per a 
l’Agència Balear de l’Aigua i de 
la Qualitat Ambiental. 

SERVEIS 08/04/21 

LIBERTY MUTUAL 
INSURANCE EUROPE, 

SUCURSAL EN 
ESPAÑA 

76.800,00 € 

 
 
Palma, en data de la signatura electrònica 
 
 
El Director gerent de l’Agència Balear  
de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental 
 
 
 
 
 
Guillem Rosselló Alcina 
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2.2.-b)  Donar compte de l’adjudicació dels 
contracte menors. 
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Donar compte dels contractes menors adjudicats des del 19-03-21 al 22-04-21 

 
 
El Director gerent de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, en virtut de les 
competències atribuïdes pel Consell d’Administració del 25 d’abril de 2018 per actuar com a 
òrgan de contractació de l’entitat respecte als contractes menors, ha adjudicat els contractes 
menors que es detallen en el quadre adjunt, de conformitat amb l’establert en l’article 118 de la 
LCSP, i per això proposa al Consell d’Administració l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Donar-se per assabentats dels contractes menors adjudicats que es relacionen a 
continuació. 

 
 

Nº TÍTOL TIPUS  
DATA 

Adjudicació 
(Resolució) 

ADJUDICATARI 
Import 

Adjudicació 
(AMB IVA) 

CM21006 

Renovació del 
decantador en la EDAR 
de Sant Joan de Labritja 
(Ibiza). 

Obra 19/04/2021 

UNIDAD 
TÉCNICA DE 
INNOVACIÓN Y 
DESARROLLO, 
S.L. 

45.422,19 
€ 

CM21007 

Seguimiento y control 
de la fase de 
explotación del medio 
marino en relación al 
vertido del emisario de 
la IDAM de Formentera 
para el año 2021. 

Servei 19/04/2021 
LABORATORIOS 

MUNUERA, 
S.L.U. 

15.504,77 
€ 

 
Palma, en data de la signatura electrònica 
 
El Director gerent de l’Agència Balear 
de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental 

 
 
 
Guillem Rosselló Alcina 
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2.2.- c) Donar compte dels contractes adjudicats pel 
procediment d’emergència. 
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Donar compte dels contractes d’emergència adjudicats des del  19-02-21  al  22-04-21 

El  Director gerent de l'Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, en virtut de les 

competències atribuïdes pel Consell d'Administració del 23 de maig de 2018 per actuar com a 

òrgan de contractació de l'entitat respecte determinants expedients tramitats per emergència, 

ha adjudicat els contractes d’emergència que es detallen en el quadre adjunt, de conformitat 

amb l'establert a l'article 120 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, i proposa al Consell 

d’Administració l’adopció del següent acord: 

Primer.- Donar-se per assabentats dels contractes d’emergència adjudicats que es relacionen 

a continuació. 

 

Núm. exp Actuació TIPUS  
DATA 

Resolució 
emergència 

EMPRESA 
PROPOSADA  

Import 
estimat 
inicial              

(IVA inclòs) 

EM0032021 
Obres de reparació del trencament 
de l’emissari submarí de l’EDAR de 
Font de Sa Cala a Mallorca. 

OBRA 23/03/2021 
ONA I MAR SERVEIS 

MARÍTIMS, S.L. 
70.000,00 

EM0042021 
Obres de reparació del trencament 
de l’emissari submarí de l’EDAR de 
Ciutadella Sud. 

OBRA 31/03/2021 
ONA I MAR SERVEIS 

MARÍTIMS, S.L. 
48.000,00 

 

 

Palma, en data de la signatura electrònica 
 

 

 

 

Guillem Rosselló Alcina 

Director gerent 
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3.-CONVENIS 
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3.1 Conveni entre l’Agència Balear de l’Aigua i de la 
Qualitat Ambiental i el  Grup Balear d’Ornitologia i 
Defensa de la Naturalesa per la realització del 
seguiment de la fauna a les estacions depuradores 
d’aigües residuals i a basses de reg de Mallorca. 
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Proposta d’aprovació del conveni entre l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat 
Ambiental i el  Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa per a la 
realització del seguiment de la fauna a les estacions depuradores d’aigües 
residuals i a basses de reg de Mallorca. 
 
Antecedents. 
 
I.- El Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (en endavant GOB), inscrita 

en el Registre d’Associacions de la Delegació del Govern a les Illes Balears, Secció 2ª i 

número 241, és una entitat sense ànim de lucre declarada d'Utilitat Pública per acord 

del Consell de Ministres de dia 19 de juny de 1985. 

   

El GOB té com finalitat aconseguir l'equilibri estable i definitiu entre les activitats 

humanes i la conservació de la natura per tal d'assolir un entorn de sostenibilitat 

ecològica i social.  

 

Entre els seus objectius destaquen contribuir al coneixement i a la conservació de la 

biodiversitat, i en especial de les espècies i els ecosistemes propis i els espais naturals 

on es troben, i promoure l'ús racional i sostenible dels recursos en el medi natural, rural 

i urbà, i del territori i els seus valors patrimonials i paisatgístics. 

 

II.- L’Agència Balear de l’aigua i la Qualitat Ambiental (en endavant ABAQUA), d’acord 

amb el previst al Decret 100/2015, de data 18 de desembre, pel qual s’aproven els 

Estatuts d’aquesta entitat, té com objecte la promoció, construcció, explotació i 

manteniment de les infraestructures hidràuliques, incloses les instal·lacions de 

conducció de potabilització i distribució d'aigües, així com les de sanejament i depuració. 

 

Actualment, ABAQUA gestiona un total de 56 depuradores a l’illa de Mallorca, amb la 

funció principal de realitzar el tractament de les aigües residuals mitjançant diferents 

processos físics, químics i biològics i aconseguir així eliminar la contaminació present a 

l'aigua. En molts de casos, les aigües resultants del tractament creen petites zones 

humides que són espais de gran interès per a les aus, com a zones d’alimentació, 

reproducció i descans. 

 

III.- Des de fa molts anys el GOB realitza el seguiment de les espècies presents a alguna 

d’aquestes petites zones humides en el marc de seguiments generals de les poblacions 

d’aus aquàtiques i limícoles. 
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El GOB és una entitat de custòdia del territori. La custòdia del territori és un conjunt 

d'estratègies i instruments que pretenen implicar els propietaris i usuaris del territori en 

la conservació i el bon ús dels valors i els recursos naturals, culturals i paisatgístics 

mitjançant acords i mecanismes de col·laboració contínua entre propietaris, entitats de 

custòdia i altres agents públics i privats. 

 

IV.-L’article 48.1 a Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, preveu 

que les administracions públiques, els seus organismes públics i entitats de dret públic 

vinculats o dependents i les universitats públiques, en l’àmbit de les seves competències 

respectives, poden subscriure convenis amb subjectes de dret públic i privat, sense que 

això pugui suposar cessió de la titularitat de la competència. 

 

Per tot l’anteriorment exposat, i en atenció amb l’interès d’ambdues parts d’aconseguir  
un objectiu d’interès general, concretament, el seguiment/ afavorir la custòdia de les aus 
que viuen en les zones humides de les  aigües que es generen pels processos de 
depuració, han estimat convenient signar un conveni de col·laboració que es proposa 
per a la seva aprovació 
 
Normativa d'aplicació. 
 
1.- Llei 7/2010, de data 21 de juliol, de sector públic instrumental de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears. 
 
2.- Llei 3/2003, de data 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears. 
 
3.-Llei 40/2015, de data 1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
4.- Llei 39/2015, de data 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
Administracions Púbiques. 
 
5-  Decret 100/115, de data 18 de desembre pel qual s'aproven els Estatuts de l'Agència 
Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental. 
 
En atenció a què el Consell d'Administració és l'òrgan competent per acordar convenis 
amb entitats i empreses, o amb persones  públiques o privades, el director gerent 
proposa  al Consell d'Administració l'adopció dels següents 
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Acords 
 
 
Primer.- Aprovar el contingut conveni de col·laboració entre l’Agència Balear de l’Aigua 
i de la Qualitat Ambiental i el Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (en 
endavant GOB), per a la realització del seguiment de la fauna a les estacions 
depuradores d’aigües residuals, condicionat a l’informe favorable de la direcció general 
de Pressuposts de la Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors. 
 
Segon.- Delegar la firma de l’esmentat conveni de col·laboració al president  
d’ABAQUA, i en el cas impossibilitat, malaltia o absència al director gerent d'aquesta 
entitat. 
 
Palma, en la data de la signatura electrònica 
 
Guillem Rosselló Alcina. 
 
 
 
 
Director gerent d’ABAQUA. 
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CONVENI ENTRE L’AGÈNCIA BALEAR DE L’AIGUA I DE LA QUALITAT I EL GRUP 
BALEAR D'ORNITOLOGIA I DEFENSA DE LA NATURALESA (GOB) PER A LA 
REALITZACIÓ DEL SEGUIMENT DE LA FAUNA A LES ESTACIONS DEPURADORES 
D’AIGÜES RESIDUALS I A BASSES DE REG DE MALLORCA 

 

Palma,                              . 

 

REUNITS, 

Agencia Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental, representada pel senyor Miquel Mir 
Gual, conseller de Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears, nomenat 
mitjançant Decret 10/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears pel qual 
es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears; i president de 
l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, de conformitat amb el que 
s’estableix a l’article 11 del Decret 100/2015, de 18 de desembre, pel qual s’aproven els 
Estatuts de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental. 

Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB), secció insular de Mallorca, 
entitat legalment constituïda, inscrita en el Registre d'Associacions de la Delegació del 
Govern amb el núm. 241, secció 2ona, amb domicili al carrer Manuel Sanchis Guarner, 
10, de 07004-Palma, representada per Amadeu Corbera Jaume, major d’edat, amb DNI 
núm. 43179212R, actuant com a president elegit per l’assemblea de socis i sòcies del 
GOB-Mallorca celebrada el 16/12/2019. 

 

INTERVENEN. 

El senyor Miquel Mir Gual, en nom i representació de l’Agència Balear de l’Aigua i de la 
Qualitat Ambiental, facultat per a la signatura d’aquest conveni en virtut de les funcions 
que li són pròpies, segon l’assenyalat a l’article 12.1. d) del Decret 100/2015, de data 18 
de desembre, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Agència Balear de l’Aigua i de la 
Qualitat Ambiental, i facultat expressament per a la signatura d’aquest conveni per 
acord del Consell d’Administració d’aquesta entitat de data XXX de 20XX.  

El senyor Amadeu Corbera Jaume,  en nom i representació del GOB Mallorca, facultat 
per a la signatura d’aquest conveni en virtut de les funcions que li són pròpies, 
reconegudes als estatuts de l’entitat, i en compliment de l’acord de la junta directiva 
insular celebrada el 1 de febrer de 2021. 
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EXPOSEN  

 

I.- El Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (en endavant GOB), inscrita 
en el Registre d’Associacions de la Delegació del Govern a les Illes Balears, Secció 2ª i 
número 241, és una entitat sense ànim de lucre declarada d'Utilitat Pública per acord 
del Consell de Ministres de dia 19 de juny de 1985.   

El GOB té com a finalitat aconseguir l'equilibri estable i definitiu entre les activitats 
humanes i la conservació de la natura per tal d'assolir un entorn de sostenibilitat 
ecològica i social.  

Entre els seus objectius destaquen contribuir al coneixement i a la conservació de la 
biodiversitat, i en especial de les espècies i els ecosistemes propis i els espais naturals 
on es troben, i promoure l'ús racional i sostenible dels recursos en el medi natural, rural 
i urbà, i del territori i els seus valors patrimonials i paisatgístics. 

II.- L’Agència Balear de l’aigua i la Qualitat Ambiental (en endavant ABAQUA), d’acord 
amb el previst al Decret 100/2015, de data 18 de desembre, pel qual s’aproven els 
Estatuts d’aquesta entitat, té com a objecte la promoció, construcció, explotació i 
manteniment de les infraestructures hidràuliques, incloses les instal·lacions de 
conducció de potabilització i distribució d'aigües, així com les de sanejament i 
depuració. 

Actualment, ABAQUA gestiona un total de 56 depuradores a l’illa de Mallorca, amb la 
funció principal de realitzar el tractament de les aigües residuals mitjançant diferents 
processos físics, químics i biològics i aconseguir així eliminar la contaminació present 
a l'aigua. 

En molts de casos, les aigües resultants del tractament creen petites zones humides 
que són espais de gran interès per a les aus, com a zones d’alimentació, reproducció i 
descans. 

III.- Des de fa molts anys el GOB realitza el seguiment de les espècies presents a alguna 
d’aquestes petites zones humides en el marc de seguiments generals de les poblacions 
d’aus aquàtiques i limícoles. 

El GOB és una entitat de custòdia del territori. La custòdia del territori és un conjunt 
d'estratègies i instruments que pretenen implicar els propietaris i usuaris del territori 
en la conservació i el bon ús dels valors i els recursos naturals, culturals i paisatgístics 
mitjançant acords i mecanismes de col·laboració contínua entre propietaris, entitats de 
custòdia i altres agents públics i privats. 
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IV.-L’article 48.1 a Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, preveu 
que les administracions públiques, els seus organismes públics i entitats de dret públic 
vinculats o dependents i les universitats públiques, en l’àmbit de les seves 
competències respectives, poden subscriure convenis amb subjectes de dret públic i 
privat, sense que això pugui suposar cessió de la titularitat de la competència 

Per tot l’anteriorment exposat, i en atenció amb l’interès d’ambdues parts d’aconseguir  
un objectiu d’interès general, concretament, el seguiment/ afavorir la custòdia de les 
aus que viuen en les zones humides de les  aigües que es generen pels processos de 
depuració, han estimat convenient signar aquest conveni de col·laboració amb 
subjecció a les següents  

 

CLÀUSULES 

 

PRIMERA.- NATURALESA 

El present conveni té la consideració d’acord de custòdia del territori. 

 

SEGONA.- OBJECTE 

L’objecte del present conveni és establir els termes de col·laboració  per realitzar el 
seguiment de les aus, en les depuradores gestionades per ABAQUA a Mallorca.  

Únicament es realitzaran els treballs fixats en el present conveni i a les depuradores 
expressament indicades, els quals podran ser objecte de revisió en previsió de 
l’establert a la clàusula següent relativa a l’àmbit d’actuació. 

 

TERCERA.- ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

El present conveni se signa per realitzar treballs de seguiment de fauna a la 
depuradora de Felanitx , finca Son Navata. 

En el futur es podran augmentar els treballs a altres instal·lacions gestionades per 
ABAQUA, sempre i quan hagi un mutu acord de les dues parts i prèvia signatura del 
corresponent document de modificació o addenda al present conveni. 

 

QUARTA.- OBLIGACIONS DE LES PARTS 
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Per part del GOB 

a) Realitzar treballs de seguiment de les poblacions d’aus, consistents en el cens i 
seguiment mensual de les poblacions. No obstant això, les actuacions de captura i 
marcatge d’aus es podran realitzar sempre sota el coneixement i autorització previ 
d’ABAQUA. 

b) Assessorar a ABAQUA sobre qualsevol tema relacionat amb la millora ambiental i 
de fauna que se derivi de la gestió de les instal·lacions. 

c) Entregar un resum dels resultats obtinguts amb el seguiment dins els 3 primers 
mesos de l’any. 

d) Desenvolupar les tasques objecte d’aquest conveni en l’espai estrictament habilitat 
per fer-ho, això és, en les llacunes, l’accés al qual es realitzarà prèvia comunicació i 
autorització per part del personal d’ABAQUA. 

e) Respectar les mesures de seguretat fixades per ABAQUA, exonerant expressament 
a ABAQUA de qualsevol responsabilitat derivada de possibles accidents que puguin 
sofrir personal del GOB durant les visites. 

 

Per part d’ABAQUA 

a) Permetre l’entrada d’ornitòlegs del GOB a les llacunes en les condicions 
prèviament fixades per ABAQUA. 

b) Estudiar l’aplicació de les mesures de gestió per a la millora ambiental 
recomanades per GOB sempre en la mesura de les seves possibilitats i sempre que 
no entrin en conflicte amb els seus propis interessos derivats del funcionament 
correcte de les instal·lacions depuradores. 

 

CINQUENA.- COORDINACIÓ I DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS. 

Cadascuna de les parts designarà un interlocutor vàlid i, de forma conjunta, definiran 
un guió del contingut a desenvolupar de les diferents línies de treball y una planificació 
temporal per a la seva realització. 

Aquests interlocutors designaran el protocol de comunicació de la visita, autorització i 
accés. 

 

SISENA.- DESPESES. 
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Cada una de les parts assumirà les despeses generades pels seus compromisos en 
aquest conveni, sense perjudici  dels acords concrets als que puguin arribar entre les 
parts, que es reflectiran amb la  modificació o firma d’una addenda. 

 

SETENA.- DIFUSIÓ. 

ABAQUA i GOB establiran les pautes d’ús de la informació obtinguda gràcies als 
treballs elaborats, així com la millor fórmula per a la seva difusió.  

En cap dels casos aquesta informació no es podrà utilitzar per anar en contra dels 
interessos particulars de les parts signants ni de les línies d’actuació del present 
conveni. 

 

VUITENA. SEGUIMENT. 

Les parts signants es reuniran amb una periodicitat mínima anual per tal d’avaluar les 
accions realitzades en el marc del desenvolupament del conveni, i planificar les accions 
de l’any següent, i quan sigui necessari, per resoldre els problemes que puguin derivar- 
se de la interpretació, aplicació i compliment del present document. 

 

NOVENA.- VIGÈNCIA.  

El termini de vigència del present conveni serà de quatre anys, des de la seva signatura. 

Abans de la finalització del conveni les parts signants del mateix podran acordar la seva 
pròrroga per 4 anys més. 

 

DESENA.- EXTINCIÓ  

Les causes d’extinció d’aquest conveni de col·laboració són: 
 
a) El compliment del termini establert i les prorrogues que s’acordin. 
 
b) L’ incompliment de les obligacions o compromisos del Conveni. 
 
En aquest cas, l’altra part signant del Conveni haurà de requerir a la part incomplidora 
perquè en el termini de quinze dies compleixi les seves obligacions i compromisos.  
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En el cas, que desprès del termini de quinze dies, persisteixi l’incompliment de les 
obligacions o compromisos del conveni, aquest s’entendrà resolt; fet que es 
comunicarà a l’altra part incomplidora del conveni. 
 
c) L’acord unànime de las parts firmants del Conveni. 
 
d) L’impossibilitat legal o material de continuar amb el seu objecte. 
 
e) Declaració judicial de nul·litat del conveni. 
 
f)  Qualsevol altra específicament detallada en el conveni. 

 
 

ONZENA.- JURISDICCIÓ COMPETENT.  

 
Les qüestions que puguin sorgir amb la interpretació, aplicació i compliment del 
present Conveni s’intentaran resoldre entre les parts signants del present conveni, en 
el cas que no s’arribés a un acord seran de coneixement i competència de l’ordre 
jurisdiccional civil. 
 
I per deixar-ne constància, com a prova de conformitat, les parts signen aquest 
Conveni, que s’estén per duplicat i a un sol efecte, en la data i lloc que tot seguit 
s’indiquen. 

 

 

Palma, .............................. 

 
 
 
 
 
 
 
Sr/a Xxxxxx xxxxx xxxxxx   Sr. Amadeu Corbera Jaume 
Agència Balear de l'Aigua i    Grup Balear d’Ornitologia i   
la Qualitat Ambiental   Defensa de la Naturalesa 
      (Secció insular de Mallorca) 
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4.- ASSUMPTES JURÍDICS 
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4.1 Ratificació de la resolució d’urgència del 
president de l’Agència Balear de l’Aigua i de la 
Qualitat Ambiental respecte a la petició del senyor 
Ernest Santamaria Casals sobre la seva 
representació i defensa per la direcció de 
l’Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears  en el procediment de les Diligències Prèvies 
núm. 1272/2020, sobre delicte contra la seguretat i 
higiene en el treball. 
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Ratificar la resolució d’urgència del president de l’Agència Balear de l’Aigua i de 
la Qualitat Ambiental respecte a la petició del senyor Ernest Santamaria Casals 
sobre la seva representació i defensa per la direcció de l’Advocacia de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el procediment de les Diligències 
Prèvies núm. 1272/2020, sobre delicte contra la seguretat i higiene en el treball. 
 
1.- En data 24 de febrer de 2021 el senyor Ernest Santamaria Casals va sol·licitar a 
l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental (d’ara endavant l’ABAQUA), 
l’assumpció de la seva representació i defensa en el procediment incoat pel jutjat 
d’Instrucció número 2 de Palma per presumpte delicte contra la seguretat i higiene en el 
treball, en el qual ha estat citat per declarar en qualitat d’investigat. 
 
En el seu escrit el senyor Santamaria Casals va sol·licitar, subsidiàriament, que en cas 
de denegar la seva petició, ABAQUA es fes càrrec de les despeses originades per la 
contractació del lletrat i procurador que l’assistissin en l’esmentat procediment.  
 
2.-En atenció que els fets objecte d’investigació es varen produir durant el temps en que 
el senyor Santamaria Casals va desenvolupar les funcions de secretari general de 
l’Agència Balear de l’Aigua i Qualitat Ambiental, aquesta entitat en data 3 de març de 
2021 va donar trasllat a la Direcció de l’Advocacia la petició del senyor Santamaria 
Casals, de conformitat amb l’establert al conveni de col·laboració signat el 7 de gener 
de 2019 entre ABAQUA i la Direcció de l’Advocacia. 
 
3.- En data 22 de març de 2021 va tenir entrada en el registre d’ABAQUA escrit  de la 
directora  de l’Advocacia a través del qual es va donar trasllat de l’informe emès per la 
cap de l’Àrea Civil i Penal, el qual conclou que la Direcció de l’Advocacia no pot assumir 
la representació i defensa del senyor Santamaria Casals per existir un conflicte 
d’interessos. 
 
4.- En atenció a la necessitat d’adoptar una resolució el més aviat possible per tal que 
el senyor Santamaría Casals pogués preparar la seva defensa, el president de l’Agència 
Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, en data 7 d’abril de 2021.va dictar resolució 
d’urgència, respecte a la petició plantejada pel senyor Santamaría Casals, en virtut de 
les competències que estableix la lletra f de l’apartat primer de l’article 12 del Decret 
100/2015, de 18 de desembre, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Agència Balear de 
l’Aigua i de la Qualitat Ambiental  
 
 
Atesa la necessitat de ratificar totes les resolucions adoptades pel president de l’entitat 
per raons d’urgència, el director gerent proposa l’adopció del següent acord:  
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Primer.- Ratificar la resolució d’urgència del president de l’Agència Balear de l’Aigua i 
de la Qualitat Ambiental de data 7 d’abril de 2021 respecte a la petició del senyor Ernest 
Santamaria Casals sobre la seva representació i defensa per la direcció de l’Advocacia 
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el procediment de les Diligències 
Prèvies núm. 1272/2020, sobre delicte contra la seguretat i higiene en el treball. 
 
Palma, a la data de la signatura electrònica. 
 
Guillem Rosselló Alcina. 
 
 
 
 
Director gerent de l’ABAQUA. 
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Resolució d’urgència del president de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat 

Ambiental respecte a la petició del senyor Ernest Santamaria Casals sobre la seva 

representació i defensa per la direcció de l’Advocacia de la Comunitat Autònoma 

de les Illes Balears  en el procediment de les Diligències Prèvies núm. 1272/2020, 

sobre delicte contra la seguretat i higiene en el treball 

 

 

Antecedents. 

 

1.- En data 24 de febrer de 2021 el senyor Ernest Santamaria Casals va sol·licitar a 

l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental (d’ara endavant l’ABAQUA), 

l’assumpció de la seva representació i defensa en el procediment incoat pel jutjat 

d’Instrucció número 2 de Palma per presumpte delicte contra la seguretat i higiene en el 

treball, en el qual ha estat citat per declarar en qualitat d’investigat. 

 

En el seu escrit el senyor Santamaria Casals va sol·licitar, subsidiàriament, que en cas de 

denegar la seva petició, ABAQUA es fes càrrec de les despeses originades per la 

contractació del lletrat i procurador que l’assistissin en l’esmentat procediment.   

 

2.-En atenció que els fets objecte d’investigació es varen produir durant el temps en que 

el senyor Santamaria Casals va desenvolupar les funcions de secretari general de 

l’Agència Balear de l’Aigua i Qualitat Ambiental, aquesta entitat en data 3 de març de 

2021 va donar trasllat a la Direcció de l’Advocacia la petició del senyor Santamaria Casals, 

de conformitat amb l’establert al conveni de col·laboració signat el 7 de gener de 2013 

entre ABAQUA i la Direcció de l’Advocacia. 

 

3.- En data 22 de març de 2021 va tenir entrada en el registre d’ABAQUA escrit  de la 

directora  de l’Advocacia a través del qual es va donar trasllat de l’informe emès per la 

cap de l’Àrea Civil i Penal, el qual conclou que la Direcció de l’Advocacia no pot assumir 

la representació i defensa del senyor Santamaria Casals per existir un conflicte 

d’interessos. 

 

Pel que fa a la petició subsidiària del senyor Casals Santamaria, la cap de l’Àrea Civil i 

Penal estableix que perquè es puguin compensar les despeses de representació i defensa 

del peticionari han de concorre les següents condicions: 
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1.- Que l’autoritat o funcionari hagi estat inculpat per raó de l’exercici legítim de les 

funcions institucionals o administratives corresponents, determinades per l’ordenament 

jurídic 

 

2.-  Que l’autoritat o funcionari hagi sol·licitat formalment l’assistència jurídica dels 

advocats de la Comunitat Autònoma i no l’hagi obtingut per causes alienes a la seva 

voluntat. 

 

3.-  Que l’autoritat o funcionari no hagi estat condemnat pels fets enjudiciats en la causa 

penal en què s’havia de prestar l’assistència jurídica. En aquest sentit, aquesta Advocacia 

entén que, com a regla general, la persona beneficada per una Interlocutòria de 

sobreseïment provisional pot sol·licitar la compensació de les despeses de representació i 

defensa judicial. 

 

4.- Que les despeses d’advocat i/o procurador siguin raonables i proporcionades. 

 

 

Fonaments de dret 

 

 

1- L’apartat segon de l’article 27 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic 

instrumental de les Illes Balears disposa que la representació i defensa en judici de les 

entitats públiques empresarials i les fundacions del sector públic només correspon als 

advocats de la Direcció de l’Advocacia de la Comunitat Autònoma si hi ha subscrit el 

corresponent conveni d’assistència jurídica. 

 

 

2.-  L’apartat tercer de l’article 11 del Decret 74/2016, de 23 de desembre, disposa que 

l’Advocacia assumeix la representació i defensa judicial de les persones que són o han 

estat membres del Govern, càrrecs i empleats públics de l’Administració de la Comunitat 

Autònoma i dels seus ens instrumentals en les causes penals iniciades com conseqüència 

d’actes o omissions comesos en l’exercici legítim de funcions públiques. En qualsevol cas, 

la representació i defensa judicial no se pot exercir si, valorades les circumstàncies del 

cas, els interessos de la persona afectada i els de l’Administració poguessin ser oposats 

o contradictoris. Quan els interessos de la persona afectada i els de l’Administració 

puguin ser oposats o contradictoris, el Consell de Govern, a proposta de la Direcció de 

l’Advocacia, pot acordar, motivadament, que la representació i defensa judicial no 

l’exercici aquest òrgan. 

 

3.- L’apartat cinquè de l’article 11 del Decret 74/2016, de 23 de desembre, disposa que 

en els supòsits que regula aquest article s’exigeix l’autorització prevista a l’article 9. 
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4.- L’apartat segon de l’article 9 del Decret 74/2016, de 23 de desembre, estableix que 

quan es tracti d’ens instrumentals, l’autorització què es refereix l’apartat anterior ha de 

ser atorgada per l’òrgan de govern de l’ens que determinin els estatuts o les normes 

corresponents, o, si no ho determinen, pel seu òrgan superior col·legiat. En casos 

d’urgència, l’autorització pot ser atorgada per la persona titular de l’òrgan executiu 

unipersonal de més rang. 

 

5.- La lletra f de l’apartat primer de l’article 12 del Decret 100/2015, de 18 de desembre, 

pel qual s’aproven els Estatuts de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental 

estableix que el president pot exercir per raons d’urgència, qualsevol de les facultat que 

correspongui al Consell d’Administració i donar-ne compte  a aquest consell per a la seva 

ratificació. 

 

Vist el contingut de l’informe emès per la cap de l’Àrea Civil i Penal de la Direcció de 

l’Advocacia i vista la necessitat d’adoptar una resolució el m´és aviat possible per tal que 

el senyor Santamaría Casals pugui preparar la seva defensa, dicto la següent 

 

RESOLUCIÓ 

 

Primer.- Denegar la sol·licitud del senyor Ernesto Santamaria Casals en el sentit de 

rebutjar que la seva  representació i defensa en el procediment de les Diligències Prèvies 

núm. 1272/2020, sobre delicte contra la seguretat i higiene en el treball, que es segueix 

davant el Jutjat d’Instrucció núm. 2 de Palma, sigui assumida per la direcció de 

l’Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

 

Segon.- Acceptar compensar al senyor Ernest Santamaria Casals les despeses de 

representació i defensa en el procediment de les Diligències Prèvies núm. 1272/2020 

sempre i quan concorrin els condicionants fixats en l’informe emès per la cap d’Àrea Civil 

i Penal de la Direcció d’Advocacia de data 8 de març de 2021, concretament: 

 

- Que l’autoritat o funcionari hagi estat inculpat per raó de l’exercici legítim de les funcions 

institucionals o administratives corresponents, determinades per l’ordenament jurídic. 

 

-Que l’autoritat o funcionari hagi sol·licitat formalment l’assistència jurídic dels advocats 

de la comunitat autònoma i no l’hagi obtingut per causes alienes a la seva voluntat. 

 

-Que l’autoritat o funcionari no hagi estat condemnat pels fets enjudiciats en la causa 

penal en què s’havia de prestar l’assistència jurídica. En aquest sentit, aquesta Advocacia 

entén que, com a regla general, la persona beneficada per una Interlocutòria de 
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sobreseïment provisional pot sol·licitar la compensació de les despeses de representació i 

defensa judicial. 

 

- Que les despeses de l’advocat i/o procurador siguin raonables i proporcionades.     

 

Tercer.- Comunicar la resolució d’urgència a la persona interessada. 

 

Quart.- Donar compte de la present resolució al Consell d’Administració d’ABAQUA als 

efectes de la seva ratificació. 

 

 

Palma, en data de la signatura electrònica 

 

 

El president de l’Agència Balear de 

l’Aigua i de la Qualitat Ambiental. 

Miquel Mir Gual 
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4.2  Donar compte del requeriment efectuat el 15 
d’abril de 2021 a l’Ajuntament de Santa Margalida 
per iniciar l’activitat de gestió del sanejament 
relatiu a les EDAR de la zona costanera de Muro -
Santa Margalida, Son Serra de Marina, nucli urbà de 
Santa Margalida i instal·lacions annexes. 
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Requeriment efectuat el 15 d’abril de 2021 a l’Ajuntament de Santa Margalida  per 
iniciar l’activitat de gestió del sanejament relatiu a les EDAR de Son Serra de 
Marina, del nucli urbà de Santa Margalida i de la zona costanera de Muro-Santa 
Margalida 
 
 
1.- El 2 d’octubre de 2020, de conformitat amb l’establert a la disposició addicional 
vuitena de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre , de règim jurídic del sector públic  es varen 
extingir els següents convenis de col·laboració:  
 

a) Conveni de col·laboració signat el 18 de setembre de 1989 entre IBASAN i  els 
ajuntaments de Muro i Santa Margalida per construir i gestionar l’actual estació 
depuradora de la zona costanera de Muro-Santa Margalida.  

 
b) Conveni de col·laboració signat el 17 de desembre de 1991 entre IBASAN i 

l’Ajuntament de Santa Margalida per construir, conservar i explotar l’EDAR del 
nucli urbà de Santa Margalida.  

 
c)  Conveni de col·laboració el 30 de març de 1998 entre IBASAN i l’Ajuntament 

de Santa Margalida per construir, conservar i explotar l’EDAR de Son Serra de 
Marina.  

 
 
2.-  En data 28 de desembre de 2020 es varen reunir els ajuntaments de Muro i Santa 
Margalida i ABAQUA per tractar el traspàs de la gestió de les tres depuradores, en 
aquell acte l’Ajuntament de Santa Margalida va manifestar la seva voluntat de 
gestionar les tres EDAR, inclosa la de la zona costanera de Muro Santa Margalida i 
amb independència de la participació de l’Ajuntament de Muro respecte aquesta 
darrera instal·lació. 
 
3.- En compliment de l’acordat en la reunió de 28 de desembre de 2020, en data 10 de 
febrer de 2021 ABAQUA va enviar als ajuntaments de Muro i Santa Margalida tota la 
documentació que afectava a la depuradora de la zona costanera de Muro Santa 
Margalida per poder facilitar el traspàs de la gestió.  
 
Pel que fa la documentació relativa a les EDAR de Son Serra i Santa Margalida ja va 
se entregada amb anterioritat, concretament, en dates 10 de setembre i  19  de 
novembre de 2020. 
 
4.- Atès el temps transcorregut des de l’enviament de la referida documentació i vista la 
inactivitat de l’Ajuntament respecte a l’assumpció de les competències que li 
corresponen, el director gerent, en ús de les facultats atorgades a  l’article 17 del Decret 
100/2015 de data 18 de desembre, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Agència Balear 
de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, en data 15 d’abril de 2021 va enviar a l’Ajuntament 
de Santa Margalida un requeriment per iniciar l’activitat de gestió del sanejament relatiu  
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a les EDAR de Son Serra de Marina, del nucli urbà de Santa Margalida i de la zona 
costanera de Muro -Santa Margalida i instal·lacions annexes, de conformitat amb 
l’establert a l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de jurisdicció contenciosa-
administrativa. 
 
5.- En data 22 d’abril de 2021 va tenir entrada en el registre d’ABAQUA contestació de 
l’Ajuntament de Santa Margalida al requeriment efectuat el 15 d’abril de 2021. En aquest 
escrit l’Ajuntament de Santa Margalida va manifestar la seva impossibilitat d’acceptar la 
cessió de la gestió de les instal·lacions. 
 
 
En atenció que la representació i defensa en judici de l’Agència Balear de l’Aigua i de 
la Qualitat Ambiental correspon a la Direcció de l’Advocacia de la Comunitat Autònoma 
de les Illes Balears, en virtut del conveni de col·laboració signat entre aquesta i aquella 
el 7 de gener de 2019,  i vist que l’apartat segon de l’article 9 del Decret 74/2016, de 
23 de desembre, que regula l’Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears, disposa que la interposició d’accions en qualsevol tipus de processos ha de 
menester l’autorització de l’òrgan de Govern que determini els estatuts de l’ens 
instrumentals, el director gerent proposa l’adopció dels següents acords 
 
 
Primer.- Donar compte del requeriment efectuat a l’Ajuntament de Santa Margalida el 
15 d’abril de 2021 perquè  iniciï l’activitat de gestió del sanejament relatiu a les EDAR 
de Son Serra de Marina, del nucli urbà de Santa Margalida i de la zona costanera de 
Muro-Santa Margalida. 
 
Segon.- Autoritzar a la Direcció de l’Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears a interposar el corresponent recurs contenciós administratiu contra la 
inactivitat de l’Ajuntament de Santa Margalida davant el requeriment efectuat per 
l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental el 15 d’abril de 2021 per iniciar 
l’activitat de gestió del sanejament relatiu a les EDAR de Son Serra de Marina, del 
nucli urbà de Santa Margalida i de la zona costanera de Muro-Santa Margalida . 
 
 
 
Palma, a la data de la signatura electrònica 
 
 
Guillem Rosselló Alcina 
 
 
Director gerent de l’Agència Balear de 
l’Aigua i de la Qualitat Ambiental. 
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Joan Monjo Esterlich 
Batlle Ajuntament de Santa Margalida 

 
 
 
 
Assumpte: Requeriment per iniciar l’activitat de gestió del sanejament relatiu a les EDAR de 
Son Serra de Marina, del nucli urbà de Santa Margalida i de la zona costanera de Muro -Santa 
Margalida i instal·lacions annexes 
 
 
 
PRIMER.- Pel que fa a la competència en matèria de sanejament: 
 
L’article 25.2. c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL) 
disposa que el municipi exerceix, en tot cas, com a competències pròpies, en els termes de la 
legislació de l’Estat i de les Comunitats Autònomes, les relatives a abastiment d’aigua potable a 
domicili i evacuació i tractament d’aigües residuals. 
 

L’article 29.2 m) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes 

Balears, preveu que els municipis de les Illes Balears, en el marc de les lleis, tenen, en tot cas, 

competències pròpies en les matèries de regulació i gestió de l’aprovisionament d’aigua potable 

a domicili, de la conducció i del tractament d’aigües residuals. 

 

Per tot l’anteriorment exposat, l’Ajuntament de Santa Margalida és l’Administració competent 
en matèria de conducció i tractament d’aigües residuals que afecten al seu municipi. 
 
Partint d’aquest àmbit competencial, cal indicar que la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 
amb l’objectiu de dotar de les infraestructures adequades de proveïment d’aigua potable i de 
sanejament dels nuclis urbans que no en tenien, així com ampliar o millorar els ja existents, va 
crear l’Institut Balear de Sanejament ( IBASAN ), actualment Agència Balear de l’Aigua i de la 
Qualitat Ambiental (ABAQUA). 
 
D’aquesta manera, aquest organisme, prèvia signatura de conveni col·laboració subscrit amb 
cadascun dels ajuntaments que així ho han sol·licitat, ha gestionat la pràctica totalitat de les 
estacions depuradores de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, malgrat la competència 
correspon exclusivament a les corporacions locals. 
 
Per tot això, sense la signatura d’aquest acord de cooperació entre els ajuntaments i ABAQUA, 
aquesta entitat no pot prestar l’esmentat servei de sanejament. 
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SEGON.- Pel que fa a les instal·lacions que afecten al municipi de Santa Margalida 
 
En l’àmbit d’aquest marc normatiu i davant les dificultats tècniques i econòmiques de 
l’Ajuntament de Santa Margalida per assumir la gestió del sanejament del seu terme municipal, 
l’Ajuntament de Santa Margalida i l’extint IBASAN, actualment Agència Balear de l’Aigua i de la 
Qualitat Ambiental, han signat diferents convenis de col·laboració a través dels quals s’ha 
establert un sistema de cooperació respecte a la gestió de part de les instal·lacions que integren 
el sistema de sanejament municipal, concretament respecte de les EDAR del nucli urbà de Santa 
Margalida, Son Serra de Marina i de la zona costanera de Muro-Santa Margalida,  així com de 
tota la xarxa de canonades i estacions de bombament associat a l’esmentades instal·lacions. 
 
Així es desprèn dels següents convenis de col·laboració: 
 
- Conveni de col·laboració signat, conjuntament amb l’Ajuntament de Muro, en data 18 de 
setembre de 1989 a través del qual l’IBASAN es va comprometre a construir i gestionar l’actual 
estació depuradora de la zona costanera de Muro-Santa Margalida. 
 
- Conveni de col·laboració signat el 17 de desembre de 1991 mitjançant el qual IBASAN es va 
comprometre. a construir, conservar i explotar  l’EDAR  del nucli urbà de Santa Margalida. 
 
- Conveni de col·laboració de data  30 de març de 1998 mitjançant el qual ABAQUA  va construir, 
conservar i explotar  l’EDAR  de Son Serra de Marina. 
 
- Conveni de col·laboració de data 27 de desembre de 2005 a través del qual IBASAN es va 
comprometre a construir i gestionar una nova EDAR en el terme municipal de Santa Margalida. 
 
Els tres convenis que fan referència a les EDAR del nucli urbà de Santa Margalida 
( conveni de 17 de desembre de 1991), de Son Serra de Marina ( conveni de 30 de març de 1998), 
i de la zona costanera de Muro-Santa Margalida ( conveni de 18 de setembre de 1989) no tenen 
un termini de vigència determinat, per la qual cosa i de conformitat amb l’establert a la  
disposició addicional vuitena de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
es varen extingir el 2 d’octubre de 2020.  Es tracta, doncs,  d’una extinció automàtica ex lege. 
 
 
TERCER.- Proposta de conveni de col·laboració per continuar amb gestió de les instal·lacions 
 
 
Davant aquesta situació, mitjançant ofici de data 20 de juliol de 2020, ABAQUA va proposar a 
l’Ajuntament de Santa Margalida la signatura de dos nous convenis de col·laboració, un per a la 
millora del sistema de sanejament associat a les EDAR de Son Serra de Marina i nucli urbà de 
Santa Margalida i futura EDAR de Can Picafort, i, l’altre conveni per continuar amb la gestió de 
la depuradora de la zona costanera de Muro-Santa Margalida, instal·lació que tracta les aigües 
residuals d’ambdós municipis arran del conveni signat el  18 de setembre de 1989 entre els dos 
ajuntaments i IBASAN, motiu pel qual es va plantejar la signatura d’aquest document de manera 
independent amb les tres administracions implicades. 
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Aquesta proposta estava condicionada a l’acceptació per part dels dos municipis afectats, Santa 
Margalida i Muro, de la construcció de la futura EDAR de Can Picafort, obra declarada d’interés 
general per la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de Pressupost generals de l’Estat per al 2010, 
motiu pel qual la seva execució correspon actualment a l l’Administració General, si bé el 
manteniment de la referida instal·lació haurà de ser assumit per ABAQUA, una vegada l’actual 
Ministerio para la Transición Ecológica i Reto Demográfico o qualsevol dels ens estatals pel qual 
es transfereixi el projecte executi les obres de l’anomenat projecte de nova EDAR, col·lectors i 
sistema d’abocament de Can Picafort. 
 
La justificació d’aquest condicionant està fonamentada en que l’actual depuradora de la zona 
costanera de Muro -Santa Margalida requereix una ampliació de la seva capacitat, la qual no es 
pot dur a terme per les característiques ambientals de l’entorn on està ubicada, tal i com 
assenyala l’informe emès pel director del parc natural de s’Albufera de data 15 de febrer de 
2021. No obstant això,  la construcció de la futura EDAR de Can Picafort permetrà alleujar la 
càrrega contaminant de l’EDAR de la zona costanera de Muro-Santa Margalida, millorant el seu 
rendiment. 
 
 
QUART.- Situació actual 
 
En reunió mantinguda el 10 de setembre de 2020 entre els representants del municipi de Santa 
Margalida, Muro i ABAQUA,  l’Ajuntament de Santa Margalida va rebutjar expressament el 
projecte de construcció de la futura EDAR de Can Picafort en els termes que proposa  l’actual 
Ministerio para la Transición Ecológica i Reto Demográfico. Aquest rebuig va suposar la 
impossibilitat de poder renovar el conveni de col·laboració de la depuradora de la zona 
costanera de Muro -Santa Margalida, condició fixada per ABAQUA per les raons anteriorment 
exposades. 
 
Per aquest motiu, arran dels acords adoptats en la reunió mantinguda exclusivament entre els 
representants del municipi de Santa Margalida i ABAQUA el 10 de setembre de 2020, el Consell 
d’Administració d’ABAQUA de data 24 de setembre de 2020 va acordar acceptar la voluntat de 
l’Ajuntament de Santa Margalida de no signar un nou  conveni de col·laboració respecte de  
l’EDAR de Santa Margalida, Son Serra de Marina i de la zona costanera de Muro-Santa Margalida, 
quedant extingits a partir de 2 d’octubre de 2020, de conformitat amb l’establert a la disposició 
addicional vuitena de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, així com 
crear un grup de treball per fer efectiu el traspàs en un període màxim de 6 mesos. 
 
Aquest grup de treball es va reunir el 28 de desembre de 2020. En aquell acte, en el que 
participaren totes les administracions implicades,  l’Ajuntament de Santa Margalida va 
manifestar la seva voluntat d’assumir íntegrament la gestió de la depuradora de la zona 
costanera de Muro-Santa Margalida, amb independència que l’Ajuntament de Muro volgués 
participar o no en la gestió. 
 
Per fer efectiu el traspàs, ABAQUA es va comprometre a enviar tota la documentació  que 
afectava a l’esmentada instal·lació a fi i efecte de poder cedir la gestió de les EDAR a curt termini. 
 
Aquesta informació va ser tramesa a les dues administracions afectades en data 10 de febrer de 
2021, sense que a data d’avui s’hagi obtingut resposta per cap dels dos municipis, malgrat es va 
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atorgar un termini de 15 dies per iniciar  els tràmits pertinents per a l’assumpció de la 
competència que els hi correspon. 
 
Un conveni de col·laboració és un acte formal on es plasma una concurrència de voluntats, per 
la qual cosa i vist que en el cas aquí plantejat no es donen els requisits per poder continuar amb 
la cooperació en el sanejament, actualment, ens trobem que  ABAQUA està gestionant unes  
instal·lacions de competència municipal sense títol que l’empari per fer-ho. Aquesta situació 
s’ha mantinguda per garantir la prestació d’un servei públic tant important com és el sanejament 
municipal i a l’espera que les  administracions locals assumeixin les seves competències que li 
corresponen.  No obstant això, i en atenció a la inactivitat dels dos municipis, ABAQUA està 
obligada a requerir als dos ajuntaments competents perquè assumeixin les competències que li 
són pròpies respecte a l’EDAR de la zona costanera de Muro-Santa Margalida, així com a 
l’Ajuntament de Santa Margalida respecte a les EDAR de Son Serra de Marina i del nucli urbà de 
Santa Margalida,  amb les obligacions i responsabilitats implícites 
 
 
CINQUE.- Liquidació dels convenis de col·laboració extingits 
 
 
En previsió de l’establert a l’article 52 de la Llei 40 /2015, d’1 d’octubre de Règim jurídic del 
sector públic, la resolució de qualsevol conveni ha de donar lloc a la liquidació del mateix amb 
l’objecte de determinar les obligacions i compromisos de cadascuna de les parts. 
 
En atenció que el conveni subscrit amb els ajuntaments Muro i Santa Margalida  relatiu a l’EDAR 
de la zona costanera de Muro-Santa Margalida , així com els relatius a les EDAR de Son Serra de 
Marina i Santa Margalida, aquests dos darrers signats exclusivament amb l’Ajuntament de Santa 
Margalida, han finalitzat, procedeix la liquidació dels mateixos amb la conseqüent entrega de 
les instal·lacions. 
 
Per aquest motiu us informo del següent: 
 
El manteniment i gestió de totes les depuradores que gestiona ABAQUA està contractat a 
empreses externes, a través del contracte de serveis per dur a terme el tractament d’aigües 
residuals i el manteniment i conservació de les instal·lacions de sanejament i depuració. Aquest 
contracte està dividit en 11 lots adjudicats a empreses diferents amb una vigència fins el 30 de 
novembre de 2023. Cada lot està integrat per una sèrie depuradores i instal·lacions  annexes 
agrupades per raons geogràfiques. 
 

Pel que fa a la depuradora de la zona costanera de Muro Santa Margalida , cal indicar que forma 

part de la zona MA3 (lot 3) i que  l’empresa adjudicatària del contracte és l’entitat Sociedad de 

Fomento Agrícola Castellanonense ( FACSA); Pel que fa la depuradora de Son Serra de Marina, 

està integrada en la zona MA2 (lot 2) i l’empresa adjudicatària del contracte és MELCHOR 

MASACARÓ,SA; i pel que fa la depuradora del nucli urbà de Santa Margalida pertany a la zona 

MA 4 ( lot 4)  i l’empresa adjudicatària del contracte de manteniment és l’entitat CADAGUA,SA. 

La documentació relativa a tota la informació d’aquestes instal·lacions ja va ser aportada a 

l’Ajuntament de Santa Margalida, motiu pel qual resulta innecessari reproduir. 
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Davant aquesta situació, els ajuntaments tindran dues opcions, la primera consistent en 

subrogar-se en la posició jurídica d’ABAQUA  respecte de l’esmentat contracte de serveis. Seria 

una subrogació parcial que en tot cas hauria de ser acceptada per l’entitat contractada per 

gestionar aquestes instal·lacions. La segona, seria  rebutjar la possibilitat de subrogar-se en 

aquest contracte, motiu que obligaria per una banda, a ABAQUA modificar els seus contractes 

de manteniment, i, per altra banda, als ajuntaments licitar un contracte nou per gestionar el 

servei. 

 
Arribats en aquest punt i de conformitat amb l’establert a l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 
de juliol, de jurisdicció contenciosa-administrativa us requerim per tal que: 
 
1.- L’Ajuntament de Santa Margalida iniciï l’activitat de gestionar les EDAR del nucli urbà de 
Santa Margalida, Son Serra de Marina i de la zona costanera de Muro-Santa Margalida i 
instal·lacions annexes, assumint, conjuntament amb l’Ajuntament de Santa Margalida respecte 
aquesta darrera instal·lació, i, únicament respecte de les dues primeres, les competències que 
com corporació local li corresponen en matèria de sanejament i, conseqüentment, en el termini 
màxim d’un mes es faci càrrec, de les instal·lacions gestionades per ABAQUA arran dels convenis 
de cooperació subscrits entre IBASAN i els ajuntaments de Muro i Santa Margalida que es 
refereixen a les EDAR de la zona costanera de Muro-Santa Margalida, Son Serra de Marina i 
Santa Margalida així com de les instal·lacions annexes, convenis actualment extingits. 
 
 
Palma, a la data de la firma electrònica visible en el document 
 
 
 
 
 
Guillem Rosselló Alcina 
Director gerent 
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Director Gerent
Guillem Rosselló Alcina
Agència Balear Aigua i Qualitat Ambiental
C/ del Gremi Corredors, 10 Polígon de Son Rossinyol
07009 Palma 

Exp.: 1659/2020 
Emissor: batlia
Document: carta

Assumpte:  contestació  a  la  carta  de  15/4/2021,  requerint  a  l’Ajuntament  de  Santa 
Margalida  per  iniciar  l’activitat  de  gestió  de  les  depuradores  de  Son  Serra,  Santa 
Margalida i (conjuntament amb l’Ajuntament de Muró) de la zona costanera de Muro-
Santa Margalida

Molt Sr. Meu,

Permeti en primer lloc recordar que, a dia d’avui, no ha existit cap avanç efectiu per posar en 
marxa  el  procediment  de  traspàs  d’aquestes  instal·lacions.  El  primer  que  cal  tenir  per 
traspassar, era la informació sobre les tres depuradores. Tret d’error, en el registre d’entrada 
municipal en data 10/02/2021 es va rebre informació relativa a UNA de les instal·lacions, la  
depuradora  de  Muro/Santa  Margalida.  De  les  altres  dues  no  consta  la  recepció  de  cap 
document. Novament reiterem, així, la petició d’informació que ja es va efectuar en la reunió  
telemàtica de 28/12/2020.

En relació amb la depuradora de Muro/Santa Margalida, de la informació remesa resulta que la  
dita  depuradora  no  té,  a  data  d’avui,  cap  títol  habilitant  dels  prevists  a  la  Llei  7/2013 per 
l’exercici de l’activitat. Aquest fet constitueix una mancança que impedeix avançar i que haurà 
de ser esmenada abans del traspàs de l’activitat.

Per altra banda, el primer que necessitarem per assumir la gestió de qualsevol depuradora son 
els doblers de l’expedient de cànon. Novament, no consta cap informació a la documentació 
remesa en data 10/02/2021 relativa a la cessió o subrogació en la posició d’Abaqua en aquest/s 
expedient/s de cànon, i, per tant, en la condició de perceptor dels doblers que actualment estan 
assignats a l’Abaqua en relació amb aquestes depuradores, tot i que a la reunió de 28/12/2020 
va ser expressament sol·licitada la informació relativa a aquests expedients.

L’absoluta falta de documentació en el cas de les depuradores de Son Serra i Santa Margalida i  
la manca de documentació essencial (cessió o subrogació a l’expedient de cànon/falta de títol  
habilitant  de  l’activitat  segons  la  Llei  7/2013)  en  el  cas  de  la  depuradora  de  Muro/Santa 
Margalida,  impedeixen per complet  acceptar la cessió de la  gestió que, conjuntament amb 
l’Ajuntament  de  Muro,  és  objecte  del  requeriment  contingut  a  la  carta  rebuda  en  data 
15/04/2021, portant a rebutjar el requeriment.
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En representació de la Corporació, us tramet la satisfacció respecte a les gestions fins ara 
dutes  a  terme,  restant  a  l’espera  de  rebre  la  informació  requerida  per  fer  real  i  possible  
l’assumpció de les gestions.

Salutacions cordials,

Joan Monjo Estelrich
Batle

Santa Margalida, a data de signatura electrònica
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4.3  Donar compte del requeriment efectuat el 15 
d’abril de 2021 a l’Ajuntament de Muro per a iniciar 
l’activitat de gestió del sanejament relatiu a l’ EDAR 
de la zona costanera de Muro -Santa Margalida i 
instal·lacions annexes. 
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Requeriment efectuat el 15 d’abril  de 2021 a l’Ajuntament de Muro  per iniciar 
l’activitat de gestió del sanejament relatiu a l’EDAR de la zona costanera de 
Muro-Santa Margalida 
 
 
1.- El 2 d’octubre de 2020, de conformitat amb l’establert a la disposició addicional 
vuitena de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre , de règim jurídic del sector públic  es varen 
extingir els següents convenis de col·laboració:  
 

a) Conveni de col·laboració signat el 18 de setembre de 1989 entre IBASAN i  els 
ajuntaments de Muro i Santa Margalida per construir i gestionar l’actual estació 
depuradora de la zona costanera de Muro-Santa Margalida.  
 
 

b) Conveni de col·laboració signat el 2 de juliol de 1998 mitjançant el qual IBASAN 
es va comprometre fer-se càrrec de la gestió, conservació i manteniment de  
l’EDAR  de Muro. 
 

c) Conveni de col·laboració de data  13 de novembre de 2013 mitjançant el qual 
ABAQUA  va reorganitzar i millorar les instal·lacions que conformen la xarxa de 
sanejament del nucli urbà de platges de Muro. 
 

 
2.-  En data 28 de desembre de 2020 es varen reunir els ajuntaments de Muro i Santa 
Margalida i ABAQUA per tractar el traspàs de la gestió de la depuradora de la zona 
costanera de Muro- Santa Margalida, en aquell acte l’Ajuntament de Santa Margalida 
va manifestar la seva voluntat de gestionar l’esmentada  EDAR amb independència de 
la participació de l’Ajuntament de Muro. 
 
3.- En data 30 de desembre de 2020 l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat 
Ambiental i l’Ajuntament de Muro varen signar un conveni de col·laboració per a la 
millora del sistema de sanejament associat a l’esmentada EDAR, motiu pel qual 
ABAQUA continua amb la seva gestió, tal i com ho ha fet des de l’any 1998. 
 
4.- En compliment de l’acordat en la reunió de 28 de desembre de 2020, en data 10 de 
febrer de 2021 ABAQUA va enviar als ajuntaments de Muro i Santa Margalida tota la 
documentació que afectava a la depuradora de la zona costanera de Muro Santa 
Margalida per poder facilitar el traspàs de la gestió.  
 
5.- Atès el temps transcorregut des de l’enviament de la referida documentació i vista la 
inactivitat dels ajuntaments  respecte a l’assumpció de les competències que li 
corresponen, el director gerent, en ús de les facultats atorgades a  l’article 17 del Decret 
100/2015 de data 18 de desembre, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Agència Balear 
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de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, en data 15 d’abril de 2021 va enviar a l’Ajuntament 
de Muro un requeriment per iniciar l’activitat de gestió del sanejament relatiu a l’EDAR 
de la zona costanera de Muro -Santa Margalida i instal·lacions annexes, de conformitat 
amb l’establert a l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de jurisdicció contenciosa-
administrativa, sense que a data d’avui s’hagi obtingut cap tipus de resposta per part de 
l’Ajuntament de Muro. 
 
 
En atenció que la representació i defensa en judici de l’Agència Balear de l’Aigua i de 
la Qualitat Ambiental correspon a la Direcció de l’Advocacia de la Comunitat Autònoma 
de les Illes Balears, en virtut del conveni de col·laboració signat entre aquesta i aquella 
el 7 de gener de 2019,  i vist que l’apartat segon de l’article 9 del Decret 74/2016, de 
23 de desembre, que regula l’Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears, disposa que la interposició d’accions en qualsevol tipus de processos ha de 
menester l’autorització de l’òrgan de Govern que determini els estatuts de l’ens 
instrumentals, el director gerent proposa l’adopció dels següents acords: 
 
 
Primer.- Donar compte del requeriment efectuat a l’Ajuntament de Muro el 15 d’abril 
de 2021 perquè  iniciï l’activitat de gestió del sanejament relatiu a l’EDAR de la zona 
costanera de Muro-Santa Margalida. 
 
Segon.- Autoritzar a la Direcció de l’Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears a interposar el corresponent recurs contenciós administratiu contra la 
inactivitat de l’Ajuntament de Muro davant el requeriment efectuat per l’Agència Balear 
de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental el 15 d’abril de 2021 per iniciar l’activitat de gestió 
del sanejament relatiu a l’ EDAR de la zona costanera de Muro-Santa Margalida, 
assumint, conjuntament amb l’Ajuntament de Santa Margalida, les competències que 
com corporació local li corresponen en matèria de sanejament. 
 
 
Palma, a la data de la signatura electrònica 
 
 
Guillem Rosselló Alcina 
 
 
Director gerent de l’Agència Balear de 
l’Aigua i de la Qualitat Ambiental. 
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Antoni Serra Sastre 
Batlle Ajuntament de Muro 

 
 
 
 
Assumpte: Requeriment per iniciar l’activitat de gestió del sanejament relatiu a l’EDAR de la 
zona costanera de Muro - Santa Margalida i instal·lacions annexes 
 
 
 
PRIMER.- Pel que fa a la competència en matèria de sanejament: 
 
L’article 25.2. c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL) 
disposa que el municipi exerceix, en tot cas, com a competències pròpies, en els termes de la 
legislació de l’Estat i de les Comunitats Autònomes, les relatives a abastiment d’aigua potable a 
domicili i evacuació i tractament d’aigües residuals. 
 

L’article 29.2 m) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes 

Balears, preveu que els municipis de les Illes Balears, en el marc de les lleis, tenen, en tot cas, 

competències pròpies en les matèries de regulació i gestió de l’aprovisionament d’aigua potable 

a domicili, de la conducció i del tractament d’aigües residuals. 

 

Per tot l’anteriorment exposat, l’Ajuntament de Muro és l’Administració competent en matèria 
de conducció i tractament d’aigües residuals que afecten al seu municipi. 
 
Partint d’aquest àmbit competencial, cal indicar que la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 
amb l’objectiu de dotar de les infraestructures adequades de proveïment d’aigua potable i de 
sanejament dels nuclis urbans que no en tenien, així com ampliar o millorar els ja existents, va 
crear l’Institut Balear de Sanejament ( IBASAN ), actualment Agència Balear de l’Aigua i de la 
Qualitat Ambiental (ABAQUA). 
 
 D’aquesta manera, aquest organisme, prèvia signatura de conveni col·laboració subscrit amb 
cadascun dels ajuntaments que així ho han sol·licitat, ha gestionat la pràctica totalitat de les 
estacions depuradores de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, malgrat la competència 
correspon exclusivament a les corporacions locals. 
 
Per tot això, sense la signatura d’aquest acord de cooperació entre els ajuntaments i ABAQUA, 
aquesta entitat no pot prestar l’esmentat servei de sanejament. 
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SEGON.- Pel que fa a les instal·lacions que afecten al municipi de Muro 
 
En l’àmbit d’aquest marc normatiu i davant les dificultats tècniques i econòmiques de 
l’Ajuntament de Muro per assumir la gestió del sanejament del seu terme municipal, 
l’Ajuntament de Muro i l’extint IBASAN, actualment Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat 
Ambiental, han signat diferents convenis de col·laboració a través dels quals s’ha establert un 
sistema de cooperació respecte a la gestió de part de les instal·lacions que integren el sistema 
de sanejament municipal, concretament respecte de les EDAR del nucli urbà de Muro i de la 
zona costanera de Muro-Santa Margalida,  així com de tota la xarxa de canonades i estacions de 
bombament associat a l’esmentades instal·lacions. 
 
Així es desprèn dels següents convenis de col·laboració: 
 
- Conveni de col·laboració signat, conjuntament amb l’Ajuntament de Santa Margalida, en data 
18 de setembre de 1989 a través del qual l’IBASAN es va comprometre a construir i gestionar 
l’actual estació depuradora de la zona costanera de Muro-Santa Margalida. 
 
- Conveni de col·laboració signat el 2 de juliol de 1998 mitjançant el qual IBASAN es va 
comprometre fer-se càrrec de la gestió, conservació i manteniment de  l’EDAR  de Muro. 
 
- Conveni de col·laboració de data 5 d’abril 2005 a través del qual IBASAN es va comprometre a 
construir i gestionar una nova EDAR en el terme municipal de Santa Margalida per tractar les 
aigües procedents del nucli de Platja de Muro. 
 
- Conveni de col·laboració de data  13 de novembre de 2013 mitjançant el qual ABAQUA  va 
reorganitzar i millorar les instal·lacions que conformen la xarxa de sanejament del nucli urbà de 
platges de Muro. 
 
 
Els tres convenis que fan referència a les EDAR de la zona costanera de Muro-Santa Margalida ( 
conveni de 18 de setembre de 1989), de Muro ( conveni de  2 de juliol de 1998), i al conveni 
relatiu del nucli urbà de platges de Muro ( conveni de 13 de novembre de 2013 ) no tenen un 
termini de vigència determinat, per la qual cosa i de conformitat amb l’establert a la  disposició 
addicional vuitena de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, es varen 
extingir el 2 d’octubre de 2020.  Es tracta, doncs,  d’una extinció automàtica ex lege. 
 
 
 
TERCER.- Proposta de conveni de col·laboració per continuar amb gestió de les instal·lacions 
 
 
Davant aquesta situació, mitjançant ofici de data 21 de juliol de 2020, ABAQUA va proposar a 
l’Ajuntament de Muro, per una banda, un text de nou conveni de col·laboració per dur a terme 
la gestió del manteniment i millora de l’EDAR de Muro i, per altra banda, un altre conveni per 
continuar amb la gestió de la depuradora de la zona costanera de Muro-Santa Margalida, 
instal·lació que tracta les aigües residuals d’ambdós municipis arran del conveni signat el  18 de 
setembre de 1989 entre els dos ajuntaments i IBASAN, motiu pel qual es va plantejar la signatura 
d’aquest document de manera independent amb les tres administracions implicades. 
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Aquesta proposta estava condicionada a l’acceptació per part dels dos municipis afectats, Santa 
Margalida i Muro, de la construcció de la futura EDAR de Can Picafort, obra declarada d’interés 
general per la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de Pressupost generals de l’Estat per al 2010, 
motiu pel qual la seva execució correspon actualment a l l’Administració General, si bé el 
manteniment de la referida instal·lació haurà de ser assumit per ABAQUA, una vegada l’actual 
Ministerio para la Transición Ecológica i Reto Demográfico o qualsevol dels ens estatals pel qual 
es transfereixi el projecte executi les obres de l’anomenat projecte de nova EDAR, col·lectors i 
sistema d’abocament de Can Picafort. 
 
La justificació d’aquest condicionant està fonamentada en que l’actual depuradora de la zona 
costanera de Muro -Santa Margalida requereix una ampliació de la seva capacitat, la qual no es 
pot dur a terme per les característiques ambientals de l’entorn on està ubicada, tal i com 
assenyala l’informe emès pel director del parc natural de s’Albufera de data 15 de febrer de 
2021. No obstant això,  la construcció de la futura EDAR de Can Picafort permetrà alleujar la 
càrrega contaminant de l’EDAR de la zona costanera de Muro-Santa Margalida, millorant el seu 
rendiment. 
 
 
QUART.- Situació actual 
 
Pel que fa a la depuradora de Muro, en data 30 de desembre de 2020 l’Agència Balear de l’Aigua 
i de la Qualitat Ambiental i l’Ajuntament de Muro varen signar un conveni de col·laboració per 
a la millora del sistema de sanejament associat a l’esmentada EDAR, motiu pel qual l’ens públic 
autonòmic continua amb la seva gestió, tal i com ho ha fet des de l’any 1998. 
 
Pel que fa a la depuradora de la zona costanera de Muro-Santa Margalida, malgrat l’Ajuntament 
de Muro ha manifestat la seva voluntat de continuar amb el model gestió plantejat per ABAQUA 
en la proposta de convenis tramesa, l’Ajuntament de Santa Margalida ha rebutjat expressament 
la construcció de la futura EDAR de Can Picafort en els termes que proposa l’actual Ministerio 
para la Transición Ecológica i Reto Demográfico. Així ho va  expressar en la reunió que va tenir 
lloc a la Conselleria de Medi Ambient i Territori el 10 de desembre de 2020 entre els 
representants del municipi de Santa Margalida, Muro i ABAQUA. 
 
Aquest rebuig suposa la impossibilitat de poder renovar el conveni de col·laboració de la 
depuradora de la zona costanera de Muro-Santa Margalida, condició fixada per ABAQUA per les 
raons anteriorment exposades. 
 
Davant aquesta situació i, després de les diferents reunions mantingudes amb els dos 
ajuntaments, en data  28 de desembre de 2020 es varen reunir les tres administracions 
afectades. En aquell acte l’Ajuntament de Santa Margalida va manifestar la seva voluntat 
d’assumir íntegrament la gestió de la depuradora de la zona costanera de Muro-Santa 
Margalida, amb independència que l’Ajuntament de Muro volgués participar o no en la gestió i 
ABAQUA es va comprometre a enviar tota la documentació  que afectava a l’esmentada 
instal·lació a fi i efecte de poder cedir la gestió de l’EDAR a curt termini. 
 
Aquesta informació va ser tramesa per ABAQUA a les dues administracions afectades en data 
10 de febrer de 2021  sense que a data d’avui s’hagi obtingut resposta per cap dels dos municipis, 
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malgrat es va atorgar un termini de 15 dies per a l’assumpció de la competència que els hi 
correspon. 
 
Un conveni de col·laboració és un acte formal on es plasma una concurrència de voluntats, per 
la qual cosa i vist que en el cas aquí plantejat no es donen els requisits per poder continuar amb 
la cooperació en el sanejament, actualment, ens trobem que  ABAQUA està gestionant una  
instal·lació de competència municipal sense títol que l’empari per fer-ho. Aquesta situació s’ha 
mantinguda per garantir la prestació d’un servei públic tant important com és el sanejament 
municipal i a l’espera que les  administracions locals assumeixin les seves competències que li 
corresponen.  No obstant això, i en atenció a la inactivitat dels dos municipis, ABAQUA està 
obligada a requerir als dos ajuntaments competents perquè assumeixin les competències que li 
són pròpies respecte a l’EDAR de la zona costanera de Muro-Santa Margalida,  amb les 
obligacions i responsabilitats implícites. 
 
 
CINQUE.- Liquidació dels convenis de col·laboració extingits 
 
 
En previsió de l’establert a l’article 52 de la Llei 40 /2015, d’1 d’octubre de Règim jurídic del 
sector públic, la resolució de qualsevol conveni ha de donar lloc a la liquidació del mateix amb 
l’objecte de determinar les obligacions i compromisos de cadascuna de les parts. 
 
En atenció que el conveni subscrit amb els ajuntaments Muro i Santa Margalida  relatiu a l’EDAR 
de la zona costanera de Muro-Santa Margalida ha finalitzat, igual que el signat el 13 de 
novembre de 2013, relatiu a determinades instal·lacions que conformen la xarxa de sanejament 
del nucli urbà de platges de Muro, procedeix la liquidació dels mateixos amb la conseqüent 
entrega de les instal·lacions. Per aquest motiu us informo del següent: 
 
El manteniment i gestió de totes les depuradores que gestiona ABAQUA està contractat a 
empreses externes, a través del contracte de serveis per dur a terme el tractament d’aigües 
residuals i el manteniment i conservació de les instal·lacions de sanejament i depuració. Aquest 
contracte està dividit en 11 lots adjudicats a empreses diferents amb una vigència fins el 30 de 
novembre de 2023. Cada lot està integrat per una sèrie depuradores i instal·lacions  annexes 
agrupades per raons geogràfiques. 
 

Pel que fa a la depuradora de la zona costanera de Muro Santa Margalida , cal indicar que forma 

part de la zona MA3 (lot 3) i que  l’empresa adjudicatària del contracte és l’entitat Sociedad de 

Fomento Agrícola Castellanonense ( FACSA) . 

 

Davant aquesta situació, els ajuntaments tindran dues opcions, la primera consistent en 

subrogar-se en la posició jurídica d’ABAQUA  respecte de l’esmentat contracte de serveis. Seria 

una subrogació parcial que en tot cas hauria de ser acceptada per l’entitat contractada per 

gestionar aquestes instal·lacions. La segona, seria  rebutjar la possibilitat de subrogar-se en 

aquest contracte, motiu que obligaria per una banda, a ABAQUA modificar els seus contractes 

de manteniment, i, per altra banda, als ajuntaments licitar un contracte nou per gestionar el 

servei. 
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Arribats en aquest punt i de conformitat amb l’establert a l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 
de juliol, de jurisdicció contenciosa-administrativa us requerim per tal que: 
 
1.- L’Ajuntament de Muro iniciï l’activitat de gestionar l’EDAR de la zona costanera de Muro-
Santa Margalida i instal·lacions annexes, assumint, conjuntament amb l’Ajuntament de Santa 
Margalida, les competències que com corporació local li corresponen en matèria de sanejament 
i, conseqüentment, en el termini màxim d’un mes es facin càrrec, de les instal·lacions 
gestionades per ABAQUA arran dels convenis de cooperació subscrit entre IBASAN i els 
ajuntaments de Muro i Santa Margalida respecte de l’EDAR de la zona costanera de Muro-Santa 
Margalida, així com totes les instal·lacions annexes a elles derivades del conveni signat el 13 de 
novembre de 2013. 
 
 
 
 
Palma, a la data de la firma electrònica visible en el document 
 
 
 
 
 
Guillem Rosselló Alcina 
Director gerent 
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5.-PATRIMONI 

 

5.1 Proposta de canvi d’ubicació de l’estació de 
bombament d’aigües residuals de Búger. 
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Proposta de canvi d’ubicació de l’estació de bombament d’aigües residuals de 
Búger 

 

En data 5 de febrer de 2014 es va signar l’acta d’ocupació dels terrenys i de les 
instal·lacions afectades per l’estació de bombament de Búger així com per a la 
constitució de servitud de pas, concretament, respecte a part de les parcel·les 
identificades amb les referències cadastrals 07009A003000310000BD ( parcel·la 31 
polígon 3) i 8714010DE908150001YT (solar F) .  

En data 23 d’abril de 2021 la cap de l’Àrea de Gestió de Sanejament d’ABAQUA va 
plantejar la necessitat remodelar l’actual estació de bombament de Búger, recomanant 
un canvi d’ubicació respecte de l’actual. En l’esmentat informe, la tècnica d’aquesta 
entitat va explicar la proposta del propietari de la parcel·la 31 de traslladar aquesta 
instal·lació a la parcel·la 70, també de la seva propietat, la qual és confrontant amb la 
31. L’execució d’aquesta actuació, que gaudeix de la conformitat de l’Àrea de Gestió 
de Sanejament, es materialitzaria a través d’una permuta de terrenys, això és, dels 
actuals ocupats per ABAQUA pels oferts pel propietari de la parcel·la 70, els quals 
venen representats gràficament a l’annex de l’informe tècnic. 

Normativa d’aplicació 

L’article 60 de la Llei 6/2001, de data 1 d’abril, del Patrimoni de la Comunitat Autònoma 
de les Illes Balears regula els requisits de la permuta, establint que per procedir a la 
permuta dels immobles o drets es precisa la seva declaració de béns com alienables,  

L’article 122 del Decret 127/2005, de data 16 de desembre, que aprova el Reglament 
que desenvolupa l’esmentat Llei de Patrimoni disposa que la declaració d’alienabilitat 
estarà subjecte als requisits fixats a l’article 96 del Decret. 

L’article 96 del Decret 127/2005, de data 16 de desembre, que aprova el Reglament 
que desenvolupa l’esmentat Llei de Patrimoni, assenyala que la declaració prèvia 
d’alienabilitat del bens immobles exigeix la verificació de que el bé no forma part del 
domini públic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. En el cas contrari, 
s’haurà de desafectar en els termes establerts a la Llei 6/2001. 

L’article 35 de la Llei 6/2001, d’1 d’abril del Patrimoni de les Illes Balears estableix la 
possibilitat de desafectar béns demanials quan aquests no siguin necessaris per a l’ús 
o servei públic 
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En atenció a la impossibilitat de desafectar els terrenys on està ubicada l’actual estació 
de bombament de Búger per estar destinats al servei públic de sanejament, els quals 
continuaran estant-lo fins que entri en funcionament la nova estació de bombament, 
resulta impossible poder acordar la permuta en els termes actualment plantejats, per 
tot això el director gerent proposa al Consell d’Administració l’adopció dels següents 
acords:  

 

Primer.- Autoritzar el director gerent per negociar amb el propietari de la parcel·la 70 
la cessió dels terrenys identificats amb el número 2 del plànol que figura a l’informe 
tècnic de data 23 d’abril de 2021 per tal de construir la nova EBAR de Búger, així com 
per a la constitució de la servitud de pas corresponent. 

Segon.-Autoritzar el director gerent per signar amb el propietari de les parcel·les 31 i 
70 un compromís de permuta, a través del qual aquest cedeix a ABAQUA els terrenys 
identificats amb el número 2 del plànol que figura a l’informe tècnic de data 23 d’abril 
de 2021 per tal que es pugui construir la futura EBAR de Búger així com es constitueix 
la servitud de pas corresponent i ABAQUA es compromet a permutar aquests terrenys 
pels ocupats per l’actual EBAR ( terreny número 1 del plànol que figura a l’informe 
tècnic de data 23 d’abril de 2021 ), una vegada entri en funcionament la futura EBAR i 
s’hagi tramitat i resolt el corresponent expedient patrimonial en els termes legalment 
establerts.  

Tercer.- Autoritzar al director gerent per iniciar i resoldre el corresponent l’expedient de 
declaració d’alienabilitat i permuta dels terrenys propietat d’ABAQUA on es troba 
ubicada actualment l’EBAR de Búger en els termes establerts a la legislació de 
patrimoni. 

Quart.- Delegar la signatura al director gerent per signar tots els documents derivats 
d’aquest acord. 

Palma, a la data de la signatura electrònica 

 

Guillem Rosselló Alcina. 

Director gerent 
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INFORME SOBRE A LA POSIBILIDAD DE PERMUTAR LOS TERRENOS SOBRE LOS QUE SE 
UBICA EL BOMBEO DE BÚGER POR OTROS TERRENOS DE IGUAL O SUPERIOR CABIDA 
SITUADOS EN LA MISMA FINCA. 

 
La Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental gestiona la explotación y el 
mantenimiento de la estación de bombeo general de Búger ubicada en la parcela 
31 del polígono 3 de dicho termino municipal, en terrenos que fueron 
expropiados a la señora María Crespí Cladera. 
La estación de bombeo general de Búger tiene casi 50 años de antigüedad y se 
hace necesaria su remodelación integral, ya que el forjado superior està en ruinas 
y los muros y la solera están muy deteriorados. 
Desde hace años, la propiedad de los terrenos viene solicitando que se desplace 
el bombeo hasta el fondo de la parcela 70 del polígono 3 (finca colindante con la 
anterior y que también es de su propiedad), ya que estiman que les producirá 
menos problemas de los que produce en su situación actual. 
Esta reivindicación no se ha atendido con anterioridad porque no era necesario 
realizar obras en el bombeo y no se contemplaba la posibilidad de construirlo en 
otro emplazamiento sólo para atender a unos vecinos. 
El pasado mes de octubre, mediante una obra de emergencia, se reparó el vial de 
acceso a la EBAR actual. Este vial es propiedad de la finca, pero la Agencia Balear 
del Agua tiene constituida una servidumbre de paso. En el transcurso de las obras 
se confirmó el mal estado del pozo de bombeo existente al producirse 
desprendimientos de parte del forjado. Se ha vallado y señalizado el acceso para 
evitar accidentes, pero es urgente proceder a la construcción de un nuevo pozo 
de bombeo ya que al riesgo de caída al bombeo se unen las filtraciones al terreno 
a través de paredes y solado. 
Una vez que se ha visto que hay que rehacer el bombeo, parece lógico considerar 
la posibilidad de atender las reclamaciones de la propiedad de la finca. 
En realidad, por el pequeño tamaño de la parcela expropiada, la construcción de 
un cubeto de bombeo nuevo debería realizarse encima del actual, resultando una 
obra más cara y más difícil de realizar que si pudiera hacerse en un terreno sobre 
el que no hay ninguna construcción. Esta posibilidad permitiría, además, 
mantener el servicio sin ninguna interrupción. 
Puestos en contacto con el representante de la propiedad, al comentarle la 
posibilidad de trasladar el bombeo al fondo de la parcela, se ha mostrado 
dispuesto ha permutar los terrenos propiedad de la Agencia Balear del Agua por 
otros de igual o superior valor situados al fondo de la propiedad y a constituir una 
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2 
 

servidumbre voluntaria de paso, que complemente a la existente, para que se 
pueda acceder con comodidad al nuevo emplazamiento. 
Teniendo en cuenta que la posibilidad de construir en un terreno vacío facilita y 
abarata la obra de la nueva estación de bombeo general de Búger, se realiza la 
siguiente 
 
9. PROPUESTA 
 
Autorizar la permuta de los terrenos propiedad de la Agencia Balear del Agua y de la 
Calidad Ambiental, sobre los que se encuentra ubicado el bombeo general de Búger, por 
otros de igual o superior valor situados en el fondo de la finca, a una distancia aproximada 
de 60 m de los actuales.  
Autorizar la constitución de la servidumbre de paso necesaria para acceder a la nueva 
ubicación del bombeo y posibilitar la maniobra de los vehículos que accedan. 
 
Palma, en la fecha de la firma  
 
 
 
Pilar Sánchez-Mateos Rubio 
Cap de l’Àrea de Gestió de Sanejament 
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6.-DONAR COMPTE DE L’INFORME DE 
SANEJAMENT I DEPURACIÓ 2020. 
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1. INTRODUCCIÓ 
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1.1 L’Agència 

L’Agència Balear de l’Aigua és una empresa pública adscrita a la Direcció General de 

Recursos Hídrics de la Conselleria de Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes 

Balears. La seva funció principal és la gestió de les infraestructures hidràuliques 

d’abastament i sanejament, des de la planificació i construcció fins la explotació i 

manteniment, basant-se en els principis de protecció dels ecosistemes, la recuperació 

de costos així com la participació social e institucional. Així, l’Agència Balear de l’Aigua 

es va crear a l’any 2005 amb la unió de dos ens autonòmics anteriors (Institut Balear 

de Sanejament i Institut Balear de l’Aigua i del Litoral) i així optimitzar els recursos 

materials i personals. 

Els seus objectius són oferir la garantia, disponibilitat i qualitat de l’aigua potable als 

municipis de les illes Balears, així com l’adequada depuració de les aigües residuals 

urbanes per garantir la preservació dels ecosistemes aquàtics. Aquests objectius es 

deriven de la política i planificació hidrològica de les Illes Balears, basada en la 

Directiva Marc de l’Aigua (DMA) de la Unió Europea. A més desenvolupa tasques de 

neteja marítima del litoral mitjançant una flota d’embarcacions que realitzen la recollida 

de residus marins durant el període estival. 

1.2 Marc normatiu 

L’abocament directe de les aigües residuals urbanes és una de les principals fonts de 
contaminació de les aigües i degradació dels ecosistemes, per això és tan important 
dur a terme un correcte sanejament d’aquestes. Les aigües residuals urbanes són 
recollides per la xarxa de sanejament municipal i arriben a les estacions depuradores 
d’aigües residuals (EDAR). Allà són tractades per reduir-ne la càrrega contaminant i 
retornar-les al medi o ser reutilitzades en les millors condicions possibles. La normativa 
aplicable en aquesta matèria és la següent: 

• Directiva 91/271/CEE del Consell, de 21 de maig de 1991, sobre el tractament 

de les aigües residuals urbanes. 

• Real Decret llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes 

aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes. 

• Real Decret 509/1996, de 15 de març, de desenvolupament del Real Decret-llei 

11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al 

tractament de les aigües residuals urbanes. 

• Real Decret 2116/1998, de 2 d’octubre, pel qual es modifica el Real Decret 

509/1996, de 15 de març, de desenvolupament del Real Decret-llei 11/1995, de 

28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament de 

les aigües residuals urbanes. 

• Pla Hidrològic de les Illes Balears. 
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1.3 Competències en sanejament i depuració 

Segons la Llei de Bases de Règim Local, els ajuntaments són l’administració 

competent en matèria de conducció i tractament d’aigües residuals. L’Estatut 

d’Autonomia de les Illes Balears també estableix que la Comunitat Autònoma de les 

Illes Balears té competències en obres hidràuliques per dotar d’infraestructures 

adequades de sanejament de les aigües residuals dels nuclis que no en tinguin, així 

com ampliar o millorar les ja existents.  

Amb aquesta finalitat es va crear l’empresa pública IBASAN (actualment Agència 

Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental), que assumeix la gestió de les EDAR amb 

l’encàrrec material previ d’aquestes actuacions per part dels municipis mitjançant el 

conveni de col·laboració corresponent. D’aquesta manera l’Agència Balear de l’Aigua 

assumeix la funció de promoure, construir i explotar les EDAR i l’ajuntament conserva 

les competències municipals sobre la xarxa de clavegueram.  

Mitjançant els convenis de col·laboració amb els municipis, l’Agència Balear de l’Aigua 
gestiona la majoria d’EDAR dels municipis de les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i 
Formentera. Les principals competències de l’Agència Balear de l’Aigua en matèria de 
sanejament i depuració són: 

• La planificació, redacció de projectes i la construcció d’obres i instal·lacions de 

sanejament i depuració d’aigües residuals, incloses les relatives a la conducció 

de les mateixes fins al seu lloc de depuració i al seu punt de vessament.  

• La gestió, conservació, explotació i manteniment de les infraestructures, obres, 

conduccions, instal·lacions i actuacions previstes de sanejament i depuració. 

• L’estudi, investigació, redacció, proposta d’aprovació i realització de plans, 

programes i actuacions relatives al sanejament i depuració de les aigües 

residuals i, en general, de qualsevol acció en matèria hidrològica o que estigui 

vinculada amb la consecució del bon estat de les masses d’aigües o amb la 

gestió sostenible del recurs hídric. 

• La col·laboració amb el Servei de Costes i Litoral de la Conselleria de Medi 

Ambient i Territori i la resta de les administracions públiques competents, en el 

control efectiu i la vigilància dels vessaments d’aigües residuals als col·lectors 

generals, estacions depuradores i demés infraestructures o instal·lacions que 

hagin estat encomanades o gestió de la qual correspongui a l’Agència, a les 

xarxes de clavegueram o a qualsevol altra infraestructura hidràulica, en els 

casos en què aquests vessaments puguin afectar el normal funcionament dels 

esmentats sistemes de depuració. 
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1.4 Xarxa de infraestructures de sanejament i 
depuració 

El sanejament i depuració inclou el procés de transport i tractament d'aigües residuals 
a les EDAR. L’Agència Balear de l’Aigua i Qualitat Ambiental gestiona el sanejament i 
depuració denominat en alta que comença des de la connexió amb les xarxes 
municipals de clavegueram fins a la restitució dels efluents, ja sigui retornant l’aigua 
depurada al medi o reutilitzant-la. La xarxa d’infraestructures de sanejament i 
depuració de les Illes Balears gestionades per l’Agència Balear de l’Aigua i Qualitat 
Ambiental està formada per diverses instal·lacions: 

• Estació depuradora d’aigües residuals (EDAR): instal·lacions destinades a 
eliminar els contaminants de les aigües residuals mitjançant una sèrie de 
processos físics, químics i/o biològics.  

• Estació de bombament de les aigües residuals (EBAR): instal·lacions 
encarregades de bombejar les aigües residuals fins a l’EDAR.  

• Canonades: xarxa de col·lectors que recullen l’aigua residual municipal i la 
transporten fins a les EDAR o EBAR.  

• Restitució dels efluents: instal·lacions amb la funció de retornar l’aigua 
depurada al medi o proporcionar-la per ser reutilitzada.  

La xarxa d’infraestructures de sanejament i depuració s'inicia als punts d'ús de l'aigua. 
El “sanejament en baixa” és la part del procés on es recullen les aigües residuals al 
clavegueram, que és competència municipal. Seguidament, l’anomenat “sanejament 
en alta” connecta el clavegueram amb la xarxa de col·lectors. Els col·lectors 
condueixen l’aigua residual fins a les depuradores. Aquestes instal·lacions realitzen el 
procés de depuració per poder retornar l’aigua al medi o reutilitzar-la (Figura 1). 
 

 

Figura 1. Esquema del procés de transport i tractament de l’aigua residual municipal.  

Les instal·lacions amb les quals es centrarà l’anàlisi de la xarxa de sanejament de 
l’Agència Balear de l’Aigua són les estacions depuradores, a la Figura 2 s’observa 
l’esquema general del seu funcionament. Les depuradores més habituals són les 
biològiques, el procés que duen a terme amb l’aigua residual municipal es pot dividir 
en línia d’aigües i línia de fangs.  
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Figura 2. Esquema general del funcionament bàsic i els principals tractament de depuració d’una EDAR. 

 

 

A la línia d’aigües el primer tractament és el sistema de cribratge, també anomenat 
pretractament. A continuació hi ha el tractament primari, tot i així aquest no té per què 
trobar-se a totes les EDAR. El tractament secundari més comú és el biològic de fangs 
actius, aquest completa l’eliminació de la càrrega contaminant. Si l’aigua ha de ser 
reutilitzada i requereix una millora de la seva qualitat és necessari disposar d’un 
tractament terciari per part de l’usuari d’aigua depurada (ajuntament, agricultors, camp 
de golf, etc.) 

Finalment, cal tenir en compte que durant tot el procés biològic es van generant llots, 
per això les depuradores disposen d’una línia de fangs que es caracteritza per dur a 
terme processos d’espessiment, digestió i deshidratació d’aquests en el decantador 
secundari. 

L’Agencia Balear de l’Aigua gestiona 79 depuradores a les Illes Balears, la seva 

ubicació es pot observar a la Figura 3, Figura 4 i Figura 5. La distribució per illes i la 

capacitat de depuració s’observen a la Taula 1. 

Illa Número d’EDAR Població de disseny (HE) 
Volum de disseny 

(m3/any) 

Mallorca 56 825.452 53.495.495 

Menorca 12 254.502 15.882.975 

Eivissa 10 305.530 22.293.105 

Formentera 1 30.260 1.229.400 

TOTAL Illes Balears 79 1.415.744 92.970.975 

Taula 1. Capacitat de depuració de les EDAR de l’Agència Balear de l’Aigua a les Illes Balears. 
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Figura 3. Ubicació i classificació segons els Habitants Equivalents de les EDAR de l’illa de Mallorca. 

 

 

Figura 4. Ubicació i classificació segons els Habitants Equivalents de les EDAR de l’illa de Menorca. 
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Figura 5. Ubicació i classificació segons els Habitants Equivalents de les EDAR de les illes d’Eivissa i 

Formentera. 

El nom de les depuradores gestionades per l’Agència Balear de l’Aigua, així com els 

seus paràmetres més característics es poden observar a les següents taules per illes:  

EDAR 
Població de disseny 

(HE) 
Cabal de disseny 

(m3/any) 
Cabal depurat 2019 

(m3/any) 

Pollença 99.000 6.022.500 2.607.932 

Llucmajor 79.500 5.803.500 2.004.640 

Son Servera 67.500 3.285.000 1.668.842 

Platja de Muro 62.115 4.562.500 2.911.954 

Cala d'Or 57.750 3.832.500 1.252.860 

Capdepera 52.500 3.650.000 1.559.152 

Andratx 35.000 1.825.000 941.234 

Sóller 29.700 1.971.000 1.055.357 

Inca 25.725 1.609.650 2.460.383 

Cales de Mallorca 22.917 2.007.500 463.086 

Colònia de Sant Jordi 21.000 1.642.500 535.307 

Santanyí 17.500 1.095.000 234.134 

Felanitx 17.083 912.500 1.119.137 

Cales de Manacor 16.000 1.460.000 652.684 

Sa Pobla 15.000 730.000 770.305 

Binissalem 14.667 803.000 387.276 

Canyamel 13.125 821.250 227.743 

Sineu 11.667 730.000 524.794 
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EDAR 
Població de disseny 

(HE) 
Cabal de disseny 

(m3/any) 
Cabal depurat 2019 

(m3/any) 

Portocolom 10.000 730.000 295.988 

Muro 9.375 684.375 353.040 

Artà 9.166 833.660 541.490 

Alaró 9.000 438.000 258.710 

Cala Ferrera 8.750 547.500 307.719 

Font de Sa Cala 8.750 547.500 157.948 

Sa Ràpita 8.750 638.750 130.710 

Camp de Mar 8.000 438.000 - 

Lloseta 7.605 474.500 270.727 

Algaida-Montuïri 7.000 438.000 292.067 

Campos 7.000 438.000 421.672 

Santa Margalida 6.417 401.500 342.840 

Sant Elm 5.833 365.000 46.120 

Santa Maria 5.833 365.000 235.617 

Valldemossa 4.840 240.900 119.898 

Porreres 4.813 301.125 192.131 

Son Serra de Marina 4.667 292.000 62.535 

Llubí 3.646 228.125 98.670 

Selva 3.500 219.000 157.345 

Vilafranca 3.500 219.000 258.509 

Deià 3.100 169.725 114.790 

Campanet 3.083 182.500 275.385 

Consell 2.652 159.505 206.354 

Sant Joan 2.500 182.500 175.171 

Formentor 2.475 120.450 26.238 

Ses Salines 2.188 136.875 69.074 

Colònia de Sant Pere 2.167 182.500 92.617 

Sa Calobra 1.963 57.305 5.041 

Puigpunyent 1.547 84.680 81.204 

Lloret 1.400 87.600 59.345 

Mancor 1.400 87.600 53.940 

Santa Eugènia 1.313 82.125 95.100 

Costitx 1.167 73.000 27.186 

Banyalbufar 1.000 73.000 23.724 

Randa 938 45.625 7.526 

Lluc 875 54.750 28.774 

Estellencs 790 57.670 15.977 

Cas Concos 700 54.750 18.180 

Taula 2. Població de disseny, cabal de disseny i cabal depurat durant l’any 2019 per cada EDAR de l’illa 

de Mallorca. 
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EDAR 
Població de disseny 

(HE) 
Cabal de disseny 

(m3/any) 
Cabal depurat 2019 

(m3/any) 

Ciutadella Sud 87.500 5.475.000 4.362.930 

Maó - Es Castell 65.625 4.106.250 1.606.842 

Ciutadella Nord 19.052 1.277.500 304.664 

Alaior 18.154 912.500 410.076 

Cala en Porter 15.000 821.250 105.725 

Sant Lluís 15.000 1.095.000 527.324 

Cala Galdana 8.750 547.500 322.706 

Es Mercadal 8.500 620.500 399.300 

Es Migjorn Gran 8.021 501.875 190.284 

Ferreries 7.300 438.000 390.251 

Sant Climent 1.600 87.600 29.506 

Binidalí - - - 

Taula 3. Població de disseny, cabal de disseny i cabal depurat durant l’any 2019 per cada EDAR de l’illa 

de Menorca. 

 

EDAR 
Població de disseny 

(HE) 
Cabal de disseny 

(m3/any) 
Cabal depurat 2019 

(m3/any) 

Eivissa 93.333 7.300.000 5.637.518 

Sant Antoni 78.167 5.110.000 3.084.781 

Santa Eulària des Riu 58.333 5.110.000 2.209.854 

Can Bossa 41.799 2.153.865 1.202.855 

Cala Tarida 14.070 1.284.070 144.728 

Cala Llonga 10.208 638.750 193.021 

Port de Sant Miquel 4.375 273.750 81.139 

Cala Sant Vicent 3.500 273.750 44.257 

Sant Josep 1.380 125.925 61.461 

Sant Joan de Labritja 365 22.995 25.469 

Taula 4. Població de disseny, cabal de disseny i cabal depurat durant l’any 2019 per cada EDAR de l’illa 

d’Eivissa. 

 

EDAR 
Població de disseny 

(HE) 
Cabal de disseny 

(m3/any) 
Cabal depurat 2019 

(m3/any) 

Formentera 30.260 1.299.400 567.808 

Taula 5. Població de disseny, cabal de disseny i cabal depurat durant l’any 2019 de l’EDAR de l’illa de 

Formentera. 
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2. ESTAT DEL SANEJAMENT I LA 
DEPURACIÓ 
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2.1 Cabal de les aigües residuals depurades 

 

● En el conjunt de tot l'arxipèlag Balear, s’ha depurat al 2020 un volum total de 

40,94 hm3, un 16,8 % menys que a l’any 2019. S'ha detectat que, en 2020, hi 

ha 7 EDAR que superen el cabal de disseny durant 4 mesos o més, fet que 

representa un 9% del total de depuradores.  

● A l’illa de Mallorca s’han depurat 22,29 hm3 d’aigües residuals, amb una 

reducció anual del 18,32% i una reducció durant el període estival del 29,96%. 

Durant l’any 2020, a Mallorca hi ha 7 EDAR que presenten 

infradimensionament: Campanet, Consell, Inca, Felanitx, Vilafranca, Sant Joan, 

i Santa Eugenia, suposant un 10,7% del total de depuradores de l’illa.  

● A l’illa de Menorca s’han depurat 6,95 hm3 amb una reducció anual del 19,66% 

i una reducció durant el període estival del 34,21%. A Menorca, totes les 

depuradores mostren dimensionament adequat per al cabal que tracten. 

● A l’illa d’Eivissa s’han depurat 11,21 hm3 amb una reducció anual del 11,63% i 

una reducció durant el període estival del 26,19 %. Totes les depuradores 

mostren dimensionament adequat per al cabal que tracten. 

● A l’illa de Formentera s’han depurat 0,49 hm3 amb una reducció anual del 

12,91% i una reducció durant el període estival del 24,46 %. La depuradora 

mostra un dimensionament adequat per al cabal que tracten. 

2.1.1 Introducció 

Les aigües residuals urbanes són recollides per la xarxa de sanejament municipal i 

arriben a les estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR). L’aigua d’entrada a les 

depuradores, anomenada aigua residual municipal procedent del clavegueram, és 

tractada amb l’objectiu de reduir-ne la càrrega contaminant i retornar-la al medi o 

permetre ser reutilitzada d’acord amb els criteris de qualitat establerts al Real Decret 

509/1996, de 15 de març, de desenvolupament del Real Decret-llei 11/1995, de 28 de 

desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües 

residuals urbanes.  

L’avaluació de l’estat del dimensionament de les EDAR es realitza comparant el cabal 

d’aigua residual municipal que arriba a cada depuradora en relació amb el seu cabal 

de disseny. D’aquesta manera s’identifiquen aquells municipis o aglomeracions 

urbanes que han crescut durant els últims anys, incrementant el seu volum d’aigua 

residual,  i que requereixen una reforma de les seves instal·lacions de depuració. 

Aquest diagnòstic permet una òptima planificació i, també, prioritzar les mesures de 

millora i ampliació de les infraestructures de sanejament gestionades per l’Agència 

Balear de l’Aigua. Així mateix, s’analitza l’efecte del creixement estacional de la 

població amb la variació del cabal de les aigües residuals. Per realitzar el tractament 

de dades, primer s’han compilat els volums mensuals de 2020 de totes les 

depuradores i després s’han obtingut els volums totals per illa i any. Després de 

realitzar l’anàlisi anual, s’ha observat l’estacionalitat i el dimensionament de les EDAR 
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a partir dels mesos on es supera el cabal d’entrada respecte al cabal de disseny 

d’aquestes. Es considera que una depuradora està infradimensionada quan supera en 

més d’un 20% el seu cabal de disseny mensual, cosa que pot comprometre el seu 

adequat funcionament. En funció del nombre de mesos que superen el 20% del cabal 

de disseny, s’han establert uns rangs per indicar l’estat del dimensionament de la 

depuradora:  

● Dimensionament adequat: cap mes el supera 

● Dimensionament poc deficient: el supera entre un i tres mesos 

● Dimensionament deficient: el supera entre quatre i sis mesos 

● Dimensionament molt deficient: el supera entre set i 12 mesos 

2.1.2 Mallorca 

A la Figura 6 s'observa com durant el període 2016 - 2019 es produeix un augment del 

cabal depurat durant els mesos de temporada alta a l'illa de Mallorca, especialment el 

mes d'agost. Així i tot, el cabal màxim de depuració mensual és de 4,5 hm³ per tant, en 

cap mes se supera aquesta xifra. Per contra, durant l'any 2020 es registra un descens 

notable del cabal depurat en tota l'illa a causa principalment de la inactivitat turística 

derivada de la pandèmia de la covid. Concretament es produeix una reducció del 

18,32% del cabal a l’illa de Mallorca. 

 

Figura 6. Cabal mensual depurat per anys a l’illa de Mallorca.  

Després de realitzar un anàlisi anual, s’ha mirat l’estacionalitat i el dimensionament de 

les EDAR a partir dels mesos d’incompliment d’aquestes. Seguint aquest mètode, hi 

ha 6 depuradores infradimensionades, això representa un 10,7% del total de 

depuradores de l’illa de Mallorca. Com es pot veure a la Taula 6, de les EDAR 

infradimensionades, n’hi ha cinc que presenten un infradimensionament anual i un 

que presenta una dinàmica estacional de temporada baixa. Tot i així, s’ha de tenir en 

Consell d'Administració ABAQUA, dijous 29 d'abril de 2021 176



compte que la classificació de temporada alta i baixa pot variar més enllà dels marges 

establers anteriorment. 

EDAR 
Població de 

disseny (h.e.) 

Mesos 

infradimensionament 

(>20%) 

Dimensionament Dinàmica 

Campanet 3083 12 Molt infradimensionada Anual 

Consell 2652 11 Molt infradimensionada Anual 

Inca 25725 10 Molt infradimensionada Anual 

Felanitx 17083 9 Molt infradimensionada Anual 

Vilafranca 3500 5 Infradimensionada Temporada baixa 

Sant Joan 2500 4 Infradimensionada Temporada baixa 

Santa Eugènia 1313 4 Infradimensionada Temporada baixa 

Sineu – Petra – 

Maria – Ariany 
11667 3 Poc infradimensionada Temporada baixa 

Selva 3500 3 Poc infradimensionada Temporada baixa 

Santa 

Margalida 
6417 1 Poc infradimensionada Temporada baixa 

Lluc 875 1 Poc infradimensionada Temporada baixa 

Taula 6. Infradimensionament i estacionalitat de les EDAR a l’illa de Mallorca.  

Les EDAR que presenten un infradimensionament molt deficient mostren una dinàmica 

anual, ja que el nombre de mesos d’incompliment és considerablement elevat. Per 

exemple, la depuradora d’Inca és la més gran i presenta un dimensionament molt 

deficient perquè incompleix 10 mesos aquest indicador. La depuradora de Felanitx 

presenta un incompliment de 9 mesos i és la segona EDAR més gran que té un mal 

dimensionament.  

Les EDAR que presenten un incompliment d’aquest indicador es troben repartides pel 

nord i l’interior de l’illa pel fet que l’activitat turística no té una forta repercussió sobre 

aquests municipis (Figura 7). Una possible causa és la falta de xarxa separativa del 

clavegueram municipal que provoca l’arribada d’aigües mixtes (fecals i pluvials) 

provocant un increment del cabal a depurar en períodes de fortes pluges. 
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Figura 7. Mapa de EDAR segons el seu dimensionament a l’illa de Mallorca. 

 

 

2.1.3 Menorca 

A la Figura 8 es pot observar que a l'illa de Menorca es produeix un increment 
destacable del cabal depurat durant els mesos de temporada alta. Un augment que va 
ser especialment considerable en 2019 encara que no va arribar a superar el valor de 
1,3 hm³, que és el cabal de disseny mensual total de l'illa.  

D'altra banda, la poca activitat turística registrada entre els mesos de maig i juny del 
2020 a causa de la covid-19, va contribuir a un notable descens del cabal depurat. A 
partir del mes de juny el cabal recupera la tendència ascendent d'altres anys degut a la 
lleugera reactivació del turisme durant els mesos d'estiu. Concretament es produeix 
una reducció del 19,66% a l’illa de Menorca. 
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Figura 8. Cabal mensual depurat per anys a l’illa de Menorca. 

Durant l’any 2020 totes les depuradores de l’illa de Menorca han mostrat un adequat 

dimensionament tal i com es  pot observar a la Figura 9.  

 

Figura 9. Mapa de EDAR segons el seu dimensionament a l’illa de Menorca. 
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2.1.4 Eivissa 

A la Figura 10 es pot veure el cabal depurat per mesos a l’illa d’Eivissa. Al llarg de tots 

els anys hi ha un increment d’aquest durant els mesos de temporada alta però cal 

remarcar que s’observa un augment particularment marcat d’aquest durant l’any 2016. 

Cal tenir en compte també que el cabal de disseny mensual total de l’illa és d’1,9 hm3 

per tant, cap mes supera aquest valor. En particular durant l’any 2020 es va produir 

una reducció del 11,63% del cabal depurat. 

 

Figura 10. Cabal mensual depurat per anys a l’illa d’Eivissa.  

Durant l’any 2020 totes les depuradores de l’illa de Eivissa han mostrat un adequat 

dimensionament tal i com es pot observar a la figura següent. 
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Figura 11. Mapa de EDAR segons el seu dimensionament a l’illa d’Eivissa. 

2.1.5 Formentera 

A la Figura 12 es pot observar el cabal depurat per mesos a l'illa de Formentera. Entre 

els anys 2016 i 2019 hi ha un elevat increment durant els mesos de temporada alta, 

especialment accentuat entre els mesos de març i agost. En canvi, durant el 2020 

aquest increment no és tan marcat ja que l'activitat turística va ser pràcticament 

inexistent a finals del mes de juny a causa de les restriccions provocades per la covid-

19. Concretament es va produir una reducció del 12,91%. 

El cabal que depura l’EDAR augmenta aproximadament quatre vegades més en 

temporada alta que en temporada baixa. El cabal de disseny mensual és de 0,1 hm3 

per tant, cap mes supera aquest valor. Cal remarcar que aquesta depuradora sempre 

compleix l’indicador de cabal.  
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Figura 12. Cabal mensual depurat per anys a l’illa de Formentera. 

 

 
  

Consell d'Administració ABAQUA, dijous 29 d'abril de 2021 182



2.2 Qualitat de les aigües depurades 

 

● Al conjunt de les Illes Balears, s’ha produït incompliment en 4 de les 79 

depuradores que gestiona ABAQUA (Llubí i Vilafranca a Mallorca, i Eivissa i 

Sant Josep a l’illa d’Eivissa.) 

● El percentatge de cabal que no compleix tots els requeriments de l’aigua 

depurada se situa en un 15,5% del cabal total depurat a l’any 2020 a les Illes 

Balears. El 14,5% del cabal amb incompliment correspon a la depuradora de 

Vila i el 1% incompliments del incompliment correspon a les depuradores de 

Llubí i Vilafranca a Mallorca, i Sant Josep a l’illa d’Eivissa. 

● A l’illa de Mallorca durant l’any 2020 es detecta un baix percentatge 

d’incompliment de l’1% del cabal total a l’illa i es produeix una millora del 

compliment de la qualitat de l’aigua depurada respecte al any 2019, passant de 

3 incompliments a 2 incompliments a l’any 2020 (Llubí i Vilafranca). Durant 

l’any 2021 s’estan executant actuacions de millores a les dues depuradores 

amb un import de 79.789 euros i 194.987 euros respectivament. 

● Menorca compleix amb els requisits d’abocament durant el 2020 i millora la 

situació respecte a l’any 2019 quan va incomplir únicament la depuradora de 

Es Mercadal. 

● A l’illa d’Eivissa durant l’any 2020, 2 de les 10 depuradores no compleixen tots 

els requeriments de l’aigua depurada. es detecten els majors percentatges 

d’incompliment de les Balears. Durant l’any 2020, un 54,7% del cabal de l’aigua 

depurada no compleix amb els paràmetres establerts a la normativa estatal. El 

54,27 % del incompliment de depuració correspon a la depuradora de Vila y el 

0,42% a la depuradora de Sant Josep. Durant l’any 2021 s’està finalitzant la 

construcció de la nova depuradora de Vila i connexió  amb un import de 51 

milions. Així mateix, s’està executant la millora de la depuradora de Sant Josep 

amb un import de 113.416,92 euros.  

● Formentera compleix els requisits d’abocament de l’aigua depurada al llarg del 

període 2016 – 2020.  

2.2.1 Introducció 

Les aigües residuals urbanes són recollides per la xarxa de sanejament municipal i 

d’allà arriben a les estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR). L’aigua residual 

municipal del clavegueram és sotmesa a un tractament per tal de reduir-ne la càrrega 

contaminant i retornar-la al medi o reutilitzar-la en condicions òptimes. Els efluents 

d’aquestes instal·lacions de depuració s’anomenen aigua residual urbana depurada. 

Aquest apartat pretén analitzar la qualitat de l’ aigua residual urbana depurada que surt 

de les depuradores, per tal de comprovar el compliment dels requisits d’abocament 

establerts a la normativa estatal (Real Decret 509/1996, de 15 de març, de 

desenvolupament del Real Decret-llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual 

s’estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes).  
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S’ha avaluat el compliment de l’aigua residual urbana depurada per cada EDAR i per 

cada mes. Es considera que l’aigua depurada compleix els requisits establerts quan no 

se superen les concentracions màximes permeses o bé quan s’aconsegueix el 

percentatge mínim de reducció (Taula 7).  

Paràmetre 
Concentració màxima 

permesa 

Percentatge mínim 

de reducció 

Demanda bioquímica d’oxigen a 

5 dies (DBO5) 
25 mg O2/L  70-90% 

Demanda química d’oxigen 

(DQO) 
125 mg O2/L 75% 

Taula 7. Paràmetres, concentracions màximes permeses i percentatges mínims de reducció de l’ARUD, 

establerts a la normativa estatal (RD 509/1996). 

Cal esmentar que el Real Decret 509/1996 també estableix una concentració màxima i 

un percentatge mínim de reducció per als sòlids en suspensió (SS) tot i que especifica 

que l’eliminació d’aquest contaminant és voluntària. Per tant, aquest paràmetre no s’ha 

considerat en l’anàlisi del compliment de l’ARUD. 

El període d’estudi comprèn des de l’any 2016 fins l’any 2020. S’ha analitzat 

mensualment el volum d’ARUD que incompleix aquest indicador, relacionant-lo amb el 

volum tractat, i s’han comparat els resultats obtinguts de les EDAR i de les illes. 

També s’ha determinat l’estacionalitat dels incompliments, comprovant si es 

produeixen durant la temporada alta d’activitat turística (considerada de maig a 

octubre, ambdós inclosos). 

2.2.2 Mallorca 

La Figura 13 mostra el cabal total depurat a l’illa de Mallorca entre els anys 2016 – 
2020 i, en vermell, els percentatges d’ARUD que no compleix els requisits 
d’abocament establerts. 

Al llarg del període d'estudi es mostra una millora de la qualitat de l'aigua depurada. Es 

pot observar un augment de l'incompliment en 2017 i 2018, seguit d'una destacable 

reducció en 2019 i 2020, aconseguint la bona qualitat del 99% del volum depurat a l'illa 

de Mallorca (incompliment de l'1%). 
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Figura 13. Cabal total i percentatge d’incompliment de l’ARUD a l’illa de Mallorca. 

A la Taula 8 es pot observar l’incompliment d’aquest indicador l’any 2019, amb el 
percentatge d’ARUD que incompleix els requisits establerts a la normativa i la 
dinàmica d’aquests incompliments. 

 

EDAR 
Cabal 

d’incompliment (%) 

Llubí 100% 

Vilafranca 44,86% 

Taula 8. Depuradores amb incompliment per l’any 2020 a Mallorca. 

Només s’han detectat dos depuradores a l’illa de Mallorca que van incomplir els 
requisits d’abocament de les aigües depurades l’any 2020. Cal destacar que aquests 
incompliments estan distribuïts al llarg de l’any i, per tant, no presenten estacionalitat. 
Així, aquesta mala qualitat de l’ARUD no es pot vincular a l’activitat turística. 

L’incompliment de Llubí pot estar associat a l’elevada càrrega contaminant de l’ARC 

que arriba a la depuradora ja que, durant el 2019, l’aigua d’entrada no complia els 

requisits establerts a la normativa. Igualment, l’Agència Balear de l’Aigua està 

executant un contracte de millora de la depuradora durant l’any 2021 amb un import 

79.789 euros.  

Per altra banda, s’ha d’esmentar que la depuradora de Vilafranca no va complir amb 

tots els requeriments de qualitat durant l’any 2020. En aquest cas, el incompliment 

està relacionat amb la necessària millora del funcionament de la depuradora. Així, 

l’Agència Balear de l’Aigua està executant el buidat de les llacunes de depuració de la 

depuradora de Vilafranca durant l’any 2021 amb un import de 194.987  euros. A la 

Figura 14 s’identifiquen la ubicació de les depuradores de Mallorca en funció del 

compliment d’aquest indicador el 2020. 
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Figura 14. Distribució de les depuradores en funció del compliment a l’illa de Mallorca. 

2.2.3 Menorca 

La Figura 15 mostra el cabal total depurat a l’illa de Menorca entre els anys 2016 – 

2020 i el percentatge d’ aigua residual urbana depurada que no compleix els requisits 

d’abocament. Els valors més alts es detecten en 2016 i 2018, on el volum 

d'incompliment representa un 6,1% i un 5,9%, respectivament. L'any 2019 es redueix 

de manera destacable el percentatge d'incompliment de l’ARUD, arribant a un 1,7% 

del volum total. El més significatiu és que l'any 2020 aquest petit percentatge 

d'incompliment desapareix i s'aconsegueix aconseguir la bona qualitat del 100% del 

volum depurat. 
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Figura 15. Cabal total i percentatge d’incompliment de l’ARUD a l’illa de Menorca. 

 

Figura 16. Distribució de les depuradores en funció del compliment general a l’illa de Menorca. 
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2.2.4 Eivissa 

La Figura 17 mostra el cabal total depurat a l’illa d’Eivissa durant el període d’estudi i el 
percentatge d’aquesta aigua depurada que no compleix els requisits d’abocament 
establerts a la normativa estatal.  

Com es pot observar, el percentatge d'incompliment de l’aigua residual urbana 
depurada a les depuradores de l'illa se situa entre el 42% i el 54,7% del volum total 
depurat durant el període 2016-2020. Aquest alt percentatge d’incompliment de 
qualitat d’aigua depurada es causat principalment al mal funcionament depuradora de 
Vila que depura el 44 % de les aigües residuals de l’illa d’Eivissa. Actualment, el 
Ministeri de Transició Ecològica ha executat la nova depuradora de Vila com obra 
d’interès general nacional i està realitzant les actuacions de connexió amb l’antiga 
depuradora. Es preveu que l’actuació estigui executada l’any 2022.  

 

Figura 17. Cabal total i percentatge d’incompliment de l’ARUD a l’illa d’Eivissa. 

S’han detectat dos depuradores a l’illa d’Eivissa que varen incomplir els requisits 
d’abocament de l’ARUD l’any 2019, com es pot veure a la Taula 9. 

EDAR 

Cabal 

d’incompliment 

(%) 

Eivissa 100% 

Sant Josep 100% 

Taula 9. Depuradores amb incompliment per l’any 2020 a Eivissa. 

Els efluents de la depuradora d’Eivissa, la més gran de l’illa per volum d’aigua residual 

tractat, van incomplir els requisits de la normativa tots els mesos de l’any 2020. En 

aquest sentit, el Ministeri de Transició Ecològica està executant la nova depuradora de 

Vila amb un pressupost de 51 milions euros. A més cal esmentar, però, que l’aigua 

residual del clavegueram municipal que va arribar a la depuradora de Vila també 

presentava una mala qualitat, cosa que podria explicar en part l’elevat percentatge 

d’incompliment de l’aigua depurada. 
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Per altra banda, l’Agència Balear de l’Aigua està executant un projecte de millora de la 

depuradora de Sant Josep durant l’any 2021 amb un import de 113.416,92 euros.  

 

Figura 18. Distribució de les depuradores en funció del compliment a l’illa d’Eivissa. 

2.2.5 Formentera 

El cas de l’illa de Formentera és més particular, ja que només disposa d’una 

depuradora gestionada per l’Agència Balear de l’Aigua. Al llarg del període estudiat, 

els abocaments d’aquesta depuradora sempre compleixen els requisits establerts a la 

normativa estatal. 

Tal com s’observa a la Figura 19, la bona qualitat dels abocaments posa de manifest el 

bon funcionament d’aquesta EDAR, que aconsegueix depurar correctament tota 

l’aigua residual de mala qualitat que li arriba a través de la xarxa de sanejament. 
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Figura 19. Cabal total i percentatge d’incompliment de l’ARUD a l’illa de Formentera. 
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2.3 Qualitat de les aigües residuals d’entrada 
procedents del clavegueram municipal 

 

● Al conjunt de tot l’arxipèlag, l’any 2020 s’ha detectat un 35,5% de l’aigua 

residual de clavegueram amb mala qualitat, superant els valors màxims 

establerts a la normativa i dificultant l’adequada depuració de les aigües 

residuals.  

● A l’illa de Mallorca al any 2020, el 25,1% del cabal d’aigües residuals d’entrada 

del clavegueram municipal que reben les depuradores superen els valors 

màxim establerts a la normativa corresponent a 21 depuradores, però s’ha 

produït una reducció del 18% respecte al any 2019. 

● A l’illa de Menorca al any 2020, el 21,1% de les aigües residuals d’entrada del 

clavegueram municipal que reben les depuradores superen els valors màxim 

establerts a la normativa corresponent a les depuradores de Sant Climent, 

Maó-Es Castell, Sant Lluis i Alaior, però s’ha produït una forta reducció del 42 

% respecte al any 2019. 

● A les Pitiüses es pot observar una clara problemàtica amb la qualitat de l’aigua 

residual de clavegueram que arriba a les depuradores, amb percentatges 

d’incompliment elevats l’any 2020 (el 63,7% a Eivissa i el 66,8% a Formentera) 

però inferiors als enregistrats l’any 2019. La EDAR que presenta un major 

percentatge d’incompliment de l’ARC és Sant Antoni a Eivissa. En aquest cas, 

el 100% de l’aigua residual d’entrada supera els llindars permesos. 

2.3.1 Introducció 

Les aigües residuals urbanes són recollides per la xarxa de sanejament municipal i 

arriben a les estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR). L’aigua d’entrada a les 

depuradores, anomenada aigua residual municipal de clavegueram (en endavant, 

ARC), és tractada amb l’objectiu de reduir-ne la càrrega contaminant i retornar-la al 

medi o ser reutilitzada en les millors condicions possibles. 

Es pretén analitzar la qualitat de l’aigua residual de clavegueram que arriba a les 

depuradores a través del clavegueram municipal, íntimament relacionada amb la 

qualitat de l'aigua depurada, ja que la càrrega contaminant de l’aigua residual de 

clavegueram que entra a les depuradores pot dificultar de manera important el procés 

de depuració i, per tant, la qualitat dels abocaments. Cal destacar que l’aigua residual 

de clavegueram són una responsabilitat municipal i el seu control és fonamental per 

garantir-ne el correcte funcionament de les estacions depuradores de l’Agència Balear 

de l’Aigua.  

Per a l’anàlisi, s’ha comprovat el compliment de l’aigua residual de clavegueram dels 

valors màxims d’abocament a la xarxa de clavegueram establerts al Pla Hidrològic de 

les Illes Balears (PHIB) o a les ordenances municipals, en cas que aquestes siguin 

més restrictives. 
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Paràmetre Valor límit d’abocament al clavegueram 

Demanda bioquímica d’oxigen a 5 dies (DBO5) ≤ 750 mg O2/L 

Demanda química d’oxigen (DQO) ≤ 1500 mg O2/L 

Sòlids en suspensió (SS) ≤ 750 mg/L 

Taula 10. Paràmetres i valors màxims d’abocament al clavegueram, establerts al PHIB. 

El període d’estudi comprèn des de l’any 2016 fins l’any 2020. Per determinar la bona 

qualitat de l’ARC, aquesta ha de complir els tres paràmetres de la Taula 10. S’ha 

analitzat mensualment el volum d’ARC que incompleix l’indicador i s’ha relacionat amb 

el volum tractat, per poder comparar els resultats de les EDAR i de les illes. També 

s’ha estudiat l’estacionalitat dels incompliments, comprovant si aquests es produeixen 

durant la temporada alta de l’activitat turística (de maig a octubre, ambdós inclosos). 

2.3.2 Mallorca 

La Figura 20 mostra el cabal total depurat, per tant, el cabal d’entrada a les 

depuradores de l’illa de Mallorca durant els anys 2016 – 2020. També s’hi pot observar 

el percentatge d’incompliment de la qualitat de l’aigua d’entrada.  

Els valors d’incompliment durant el període 2016-2019 se situen entre el 32,7% i el 

42,3% del total de l’aigua d’entrada. Al llarg del període d’estudi, es detecta una 

tendència bastant constant, amb un petit augment l’any 2019. No obstant això, en el 

2020 aquest percentatge es redueix significativament fins al 25,1%, la qual cosa 

suposa una reducció del 40% respecte a l'incompliment de l'any anterior. 

 

 

Figura 20. Cabal total i percentatge d’incompliment de l’ARC a l’illa de Mallorca. 
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L’incompliment d’aquest indicador per l’any 2020 es pot observar a la taula següent. 

S’ha estimat el percentatge d’aigua residual del clavegueram anual que incompleix els 

requisits, per depuradora. 

MUNICIPIS/NUCLIS Cabal d’incompliment (%) 

Son Servera 82,99% 

Cales de Mallorca 80,03% 

Banyalbufar 77,71% 

Mancor 76,97% 

Sa Pobla 66,16% 

Binissalem 62,24% 

Lloseta 61,81% 

Cala d’Or 61,34% 

Son Serra de Marina 60,56% 

Platja de Muro 59,63% 

Cas Concos 57,16% 

Selva 51,38% 

Llubí 50,24% 

Inca 47,94% 

Alaró 42,09% 

Santa Maria 41,69% 

Santanyí 40,78% 

Campos 38,68% 

Randa 32,35% 

Capdepera 32,05% 

Algaida-Montuïri 20,35% 

Taula 11. Depuradores amb incompliment per l’any 2020 a Mallorca. 

S’ha detectat un incompliment d’aquest indicador a l’aigua que arriba a 21 

depuradores de Mallorca. En el cas de Son Servera, el 82,99% de l’aigua residual del 

clavegueram que va arribar a la depuradora l’any 2020 era de mala qualitat. Per altra 

banda, cal destacar les EDAR de Cales de Mallorca i Banyalbufar, que també 

presentaven percentatges d’incompliment molt elevats, d’un 80,03% i un 77,01% 

respectivament. Només s’ha pogut observar cert comportament estacional a set de les 

21 depuradores. Tres d’elles reben l’aigua residual del clavegueram procedent de 

nuclis urbans amb una elevada activitat turística concentrada als mesos d’estiu. 
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Figura 21. Depuradores en funció del compliment de l’ARC a l’illa de Mallorca. 

 

Per tant, els incompliments podrien estar associats a aquest sector econòmic. En 

canvi, l’incompliment de Lloret podria estar relacionat amb l’activitat turística 

(especialment per allotjaments rurals) o bé amb el sector industrial. 

2.3.3 Menorca 

La Figura 22 mostra el percentatge d’ARC que s’incompleix respecte al volum total 

depurat anual. Per tant, indica la qualitat de l’aigua residual de clavegueram que entra 

a les depuradores. 

Durant el període estudiat s’observen uns valors mitjans d’incompliment del 40,9% - 

42,5% del total de l’aigua d’entrada. Cal destacar la forta pujada d’aquest incompliment 

l’any 2019, arribant a detectar un 63,7% de l’ARC amb mala qualitat. A l’any 2020 s’ha 

produït una forta reducció de l’incompliment de la qualitat de les aigües residuals 

d’entrada del clavegueram municipal amb 21% del cabal total rebut.  
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Figura 22. Cabal total i percentatge d’incompliment de l’ARC (DBO i DQO entrada) a l’illa de Menorca. 

S’han detectat tres depuradores que incompleixen aquest indicador l’any 2020, tal 

com es pot observar a la taula següent. 

 

 

 

 

Taula 12. Depuradores amb incompliment per l’any 2020 a Menorca. 

El 83,42% l’aigua residual d’entrada del clavegueram municipal que va arribar a la 

depuradora de Sant Climent l’any 2020 superava els llindars permesos a la normativa 

i, per tant, era de mala qualitat. També cal destacar una de les depuradores més grans 

de l’illa, l’EDAR de Maó – Es Castell, durant l’any 2020 va rebre un 74% de l’aigua 

residual del clavegueram en mala qualitat.  

EDAR Cabal d’incompliment (%) 

Sant Climent 83,42% 

Maó-Es Castell 74,00% 

Sant Lluís 52,95% 

Alaior 31,86% 
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Figura 23. Depuradores en funció del compliment de l’ARC (DBO i DQO entrada) a l’illa de Menorca. 

2.3.4 Eivissa 

Com es pot observar a la figura següent, el percentatge d’incompliment de l’aigua 

residual d’entrada del clavegueram municipal durant el període 2016-2019 se situa 

entre el 61,8% i el 81,1% total. A l’any 2020 es produeix una lleugera baixada a causa 

de la pandèmia del COVID fins a arribar al 63%.  

 

 

 

Figura 24. Cabal total i percentatge d’incompliment de l’ARC a l’illa d’Eivissa. 
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S’ha analitzat el percentatge d’ARC que supera els llindars màxims establerts a la 

normativa i se n’ha analitzat la possible dinàmica estacional. Per l’any 2020, cinc de 

les 10 depuradores que gestiona l’Agència Balear de l’Aigua a l’illa d’Eivissa presenten 

un incompliment de l’ARC, tal com es pot observar a la taula següent. 

EDAR/Municipi Cabal d’incompliment (%) 

Sant Antoni:S.Ant/S.Josep 100% 

Can Bossa: S.Josep 78,76% 

Eivissa: Vila/S.Eularia 70,83% 

Sant Joan de Labritja 60,34% 

Cala Sant Vicent:S.Joan 22,35% 

Taula 13. Depuradores amb incompliment per l’any 2020 a Eivissa. 

Cal destacar que les depuradores de Eivissa, Sant Antoni i Can Bossa són les més 

importants de l’illa en volum depurat. Per aquest motiu, els incompliments de l’illa 

sempre són molt elevats.  

 

Figura 25. Depuradores en funció del compliment de l’ARC (DBO i DQO entrada) a l’illa d’Eivissa. 
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2.3.5 Formentera 

L’Agència Balear de l’Aigua gestiona una sola depuradora a Formentera. L’aigua 

residual del clavegueram que hi arriba presenta valors molt elevats d’incompliment, 

d’entre un 77,1% i un 88,5% del total de l’aigua d’entrada durant el període 2016-2019. 

A l’any 2020 es va produir una lleugera reducció fins a arribar al 66,8% de cabal 

d’aigua residual d’entrada del clavegueram amb incompliment. Finalment, cal remarcar 

que aquests incompliments no presenten un comportament estacional sinó que es 

troben distribuïts al llarg de l’any. 

 

 

Figura 26. Cabal total i percentatge d’incompliment de l’ l’aigua residual del clavegueram (DBO i DQO) a 

l’illa de Formentera.  
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2.4 Salinitat de les aigües residuals d’entrada 
procedents del clavegueram municipal 

 

● A les Illes Balears, la meitat de l’aigua residual municipal que arriba a les 

depuradores presenta una salinitat que supera el llindar establert per poder 

permetre la seva reutilització per usos agrícoles. Durant el 2020, el 53,3% de 

l’aigua residual municipal superava aquest llindar, un 1% menys que l’any 

2019.  

● A Mallorca, s’ha reduït la salinitat durant el 2020 respecte al any 2019 passant 

de 44,6% del cabal total amb excés de salinitat a un 39,5%. 

● L’any 2020, el 47,6% de l’aigua residual de Menorca va superar la salinitat 

màxima establerta, un 16,8% menys que l’any anterior. 

● Eivissa és l’illa que presenta els majors percentatges d’aigua residual amb 

excés de salinitat. L’any 2020 un 84,5% de l’aigua residual municipal supera el 

llindar establert, un 15,1 % més que l’any 2019. Eivissa és l’única de les illes 

que presenta un augment en l’incompliment de l’indicador de salinitat del 2019 

al 2020 

● Els nivells de salinitat de l’aigua residual d’entrada a Formentera presenten 

grans oscil·lacions, arribant al 80,7% de l’aigua residual municipal l’any 2019 i 

al 49,8% l’any 2020. 

2.4.1 Introducció 

L’aigua residual del clavegueram municipal arriba a les estacions depuradores 

d’aigües residuals (EDAR), on és tractada per reduir-ne la càrrega contaminant i 

retornar-la al medi o ser reutilitzada. Els efluents d’aquestes instal·lacions de 

depuració s’anomenen aigua residual urbana depurada. 

Un dels factors importants a les aigües residuals és la salinitat ja que aquesta influeix 

en el procés de depuració i també determina el potencial de reutilització de l’ aigua 

residual urbana depurada per a usos agrícoles. Les estacions depuradores no estan 

destinades a la dessalinització de l’aigua residual i, per tant, la salinitat de l’aigua 

residual de clavegueram no és eliminada i surt pràcticament amb la mateixa 

concentració a l’aigua depurada. 

És molt important destacar que solucionar aquesta problemàtica és responsabilitat 

dels ajuntaments, ja que la salinització es pot produir principalment per la intrusió 

salina al clavegueram municipal. De manera més generalitzada, la salinitat de l’aigua 

residual del clavegueram pot estar relacionada amb el mal estat del clavegueram 

municipal amb moltes ruptures per on entra l’aigua salada subterrània a les xarxes de 

clavegueram properes a la costa. A més, aquesta salinitat pot provenir també de forma 

puntual, dels abocaments il·legals de salmorra de dessaladores privades a la xarxa de 

sanejament municipal o bé dels abocaments de certes aigües residuals industrials. 
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La salinitat es mesura mitjançant la conductivitat elèctrica. Aquesta és la capacitat d'un 

material per deixar passar el corrent elèctric a través de les seves partícules. En el cas 

de l'aigua, la capacitat per conduir el corrent elèctric augmenta amb la concentració de 

sals. 

A partir d'aquest indicador es pretén comprovar el grau de salinitat de les aigües 

residuals de clavegueram que arriben a les EDAR. L’aigua residual del clavegueram 

compleix la salinitat quan no es superen els 3 mS/cm de conductivitat, llindar límit per 

possibilitar els usos agrícoles de l’aigua. 

El període d’estudi comprèn des de l’any 2016 fins l’any 2019. S’ha analitzat 

mensualment el volum d’aigua residual del clavegueram que supera el llindar de 

conductivitat i s’ha relacionat amb el volum total tractat, per poder comparar els 

resultats de les EDAR i de les illes. També s’ha estudiat l’estacionalitat dels 

incompliments, comprovant si aquests es produeixen durant la temporada alta de 

l’activitat turística (de maig a octubre, ambdós inclosos). 

2.4.2 Mallorca 

 

Figura 27. Percentatge d’excés de salinitat de l’aigua residual de clavegueram a l’illa de Mallorca. 

La Figura 27 mostra el percentatge d’ARC a l’illa de Mallorca amb excés de salinitat. 

S’observa un volum d’incompliment d’entre el 30,6% i el 39,5% de l’ARC. Al llarg del 

període estudiat, el percentatge d’excés de salinitat es manté bastant constant, 

excepte l’any 2017 pels motius esmentats anteriorment. 

A la taula següent es pot observar el percentatge d’aigua residual amb excés de 

salinitat per l’any 2019. S’ha estimat el percentatge d’aigua residual del clavegueram 

que supera el llindar de salinitat establert i s’ha analitzat l’estacionalitat. Si no s’hi ha 

detectat un comportament estacional, s’ha comparat la ubicació de la depuradora i 

dels municipis servits amb l’estat de les masses subterrànies per identificar la possible 

causa de l’excés de salinitat. 
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EDAR Cabal amb excés de salinitat (%) 

Colònia de Sant Jordi 100% 

Platja de Muro  100% 

Pollença 100% 

Capdepera 85,22% 

Santanyí 84,82% 

Cala d'Or 83,25% 

Portocolom 80,74% 

Cala Ferrera 73,35% 

Son Servera 68,76% 

Randa 52,15% 

Andratx 47,70% 

Cales de Manacor 44,00% 

Sóller 41,66% 

Campos 39,78% 

Son Serra de Marina 39,21% 

Vilafranca 33,48% 

Lloret 30,41% 

Llubí 27,81% 

Formentor 27,48% 

Sa Pobla 25,73% 

Ses Salines 25,12% 

Cales de Mallorca 14,19% 

Taula 14. Depuradores amb excés de salinitat de l’aigua residual de clavegueram municipal a l’illa de 

Mallorca. 

Durant l’any 2019, l’ARC que arribava a 22 depuradores es caracteritzava per un 

excés de salinitat. Només s’ha detectat cert comportament estacional a tres 

depuradores. A la Figura 28 es pot veure la ubicació de les depuradores amb excés de 

salinitat per l’any 2020. Queda patent que els incompliments que presenten una 

dinàmica anual s’ubiquen majoritàriament a la meitat sud de l’illa de Mallorca. 
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Figura 28. Avaluació de les aigües residuals del clavegueram municipal segons l’excés de salinitat a l’illa 

de Mallorca. 

2.4.3 Menorca 

 

Figura 29. Percentatge de les aigües residuals del clavegueram municipal segons l’excés de salinitat a 

l’illa de Menorca. 

La Figura 29 mostra el percentatge d’ARC a l’illa de Menorca que pateix un excés de 

salinitat. El volum d’aigua residual salinitzada se situa entre el 50,4% i el 64,4% de 

l’aigua residual. Al llarg del període estudiat, es detecta una lleugera tendència a 
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l’augment d’aquest excés de salinitat. No obstant això, l'any 2020 aquest indicador 

descendeix fins al 47,6%, la qual cosa posa de manifest que la poca activitat turística 

provocada per la pandèmia va suposar una reducció de l'excés de salinitat que 

presentaven aquestes aigües en arribar a la depuradora. 

Seguint el mateix procediment que en l’anàlisi de Mallorca, s’han analitzat els 

incompliments d’aquest indicador l’any 2020, el percentatge d’ARC que supera el 

llindar de salinitat i la seva possible estacionalitat (taula següent). 

EDAR 
Cabal amb excés de 

salinitat (%) 

Cala Galdana 80,84% 

Ciutadella Nord 72,74% 

Maó-Es Castell 60,60% 

Ciutadella Sud 51,51% 

Es Mercadal 47,98% 

Alaior 31,46% 

Taula 15. Depuradores amb excés de salinitat de l’aigua residual de clavegueram municipal a l’illa de 

Menorca. 

Durant l’any 2020, l’ARC que arribava a sis depuradores presentava un excés de 

salinitat. El 80,84 % de l’ARC que es va tractar a la depuradora de Cala Galdana, 

presentava una salinitat excessiva. L’excés de salinitat no estacional pot estar 

relacionat amb la intrusió marina a les masses subterrànies, fet que pot provocar la 

salinització de les xarxes de sanejament i d’abastament, o bé amb certes activitats 

industrials. La ubicació de les EDAR amb excés de salinitat es pot observar a la Figura 

30. 
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Figura 30. Avaluació de les aigües residuals del clavegueram municipal segons l’excés de salinitat a l’illa 

de Menorca. 

 

2.4.4 Eivissa 

 

Figura 31. Cabal total i percentatge d’excés de salinitat de l’aigua residual del clavegueram municipal a 

l’illa d’Eivissa. 

Com es pot observar a la Figura 31, el percentatge del volum d’aigua residual del 

clavegueram amb excés de salinitat a l’illa d’Eivissa durant el període 2016-2019 se 

situa entre el 59,9% i el 80,1%. Durant l’any 2020 s’ha produït un increment del 

percentatge de cabal d’aigua residual amb salinitat arribant al 84,5%. Aquests valors 
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d’incompliment són molt elevats respecte la resta d’illes, demostrant l’existència d’una 

gran problemàtica de salinitat a les aigües residuals municipals.  

Com en els casos anteriors, s’han analitzat l’excés de la salinitat l’any 2019, el 

percentatge d’incompliment i la seva estacionalitat taula 16 

EDAR 
Cabal amb excés de 

salinitat (%) 

Can Bossa 100% 

Eivissa 100% 

Santa Eulària 100% 

Sant Antoni 32,23% 

Port de Sant Miquel 30,47% 

Cala Llonga 20,48% 

Taula 16. Depuradores amb excés de salinitat de l’aigua residual de clavegueram municipal a l’illa 

d'Eivissa. 

L’ARC que arribava a sis depuradores de l’illa d’Eivissa incomplia aquest indicador 

l’any 2019. Les aigües residuals que arribaven a les tres EDAR més grans de l’illa, les 

depuradores d’Eivissa, Can Bossa i de Santa Eulària, presentaven un percentatge 

d’incompliment molt elevat.  

Cal destacar que, tot i l’elevada importància del sector turístic a l’illa, no s’ha detectat 

dinàmica estacional a l’ARC de cap municipi. Per tant, en general, els incompliments 

es podrien relacionar amb clavegueram amb molt estat de conservació ja que hi ha 

una gran problemàtica d’intrusió salina. Aquesta intrusió pot afectar tant la xarxa 

d’abastiment d’aigua potable com la xarxa de sanejament. Les EDAR amb excés de 

salinitat es pot observar a la Figura 32. 
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Figura 32. Avaluació de les aigües residuals del clavegueram municipal segons l’excés de salinitat a l’illa 

d'Eivissa. 

 

 

2.4.5 Formentera 

L’illa de Formentera és un cas particular ja que només disposa d’una depuradora 

gestionada per l’Agència Balear de l’Aigua. Tal com s’observa a la Figura 33, l’aigua 

residual del clavegueram de l'illa es caracteritza per un excés de salinitat en 2016, 

2019 i 2020. Durant l'any 2019 es va poder detectar un clar comportament estacional 

de l'excés de salinitat, possiblement relacionat amb els abocaments de salmorra de les 

dessaladores privades vinculades al sector turístic. Durant el 2020 es produeix un 

important descens d'aquest indicador a causa del descens de l'activitat turística 

produïda per la covid 19. 

Consell d'Administració ABAQUA, dijous 29 d'abril de 2021 206



 

Figura 33. Cabal total i percentatge de volum d’aigua residual del clavegueram amb excés de salinitat a 

l’illa de Formentera. 
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3. PROGRAMACIÓ D’ACTUACIONS 
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3.1 Mallorca 
 

EDARS ACTUACIÓ ANY 
IMPORT 

(AMB IVA) 

Cala d’Or, Cala Ferrera, Campos, Colònia 
de Sant Jordi, Portocolom, Sa Ràpita, 
Santanyí, Ses Salines 

Servei per dur a terme el tractament d’aigües residuals i el manteniment 
i conservació de les instal·lacions de sanejament de la zona MA1  

2017 - 2023 
7.394.519,29 € 

Artà, Cales de Mallorca, Cales de 
Manacor, Canyamel, Capdepera, Colònia 
de Sant Pere, Font de Sa Cala, Son 
Serra de Marina, Son Servera 

Servei per dur a terme el tractament d’aigües residuals i el manteniment 
i conservació de les instal·lacions de sanejament de la zona MA2  

2017 - 2023 

8.099.051,16 € 

Formentor, Platja de Muro, Pollença, Sa 
Pobla 

Servei per dur a terme el tractament d’aigües residuals i el manteniment 
i conservació de les instal·lacions de sanejament de la zona MA3  

2017 - 2023 
6.401.555,82 € 

Algaida – Montuïri, Costitx, Lloret, Llubí, 
Muro, Sant Joan, Santa Margalida, Sineu 
– Petra – Maria – Ariany, Vilafranca 

Servei per dur a terme el tractament d’aigües residuals i el manteniment 
i conservació de les instal·lacions de sanejament de la zona MA4  

2017 - 2023 
4.838.752,82 € 

Alaró, Binissalem, Campanet, Consell, 
Inca, Lloseta, Lluc, Mancor, Sa Calobra, 
Santa Eugènia, Santa Maria, Selva 

Servei per dur a terme el tractament d’aigües residuals i el manteniment 
i conservació de les instal·lacions de sanejament de la zona MA 5  

2017 - 2023 
6.391.727,78 € 

Andratx, Banyalbufar, Camp de Mar, 
Deià, Estellencs, Puigpunyent, Sant Elm, 
Sóller, Valldemossa 

Servei per dur a terme el tractament d’aigües residuals i el manteniment 
i conservació de les instal·lacions de sanejament de la zona MA6  

2017 - 2023 
5.829.633,59 € 

Cas Concos, Felanitx, Llucmajor, 
Porreres, Randa 

Servei per dur a terme el tractament d’aigües residuals i el manteniment 
i conservació de les instal·lacions de sanejament de la zona MA7  

2017 - 2023 
4.448.144,28 € 

Taula 17. Conservació i manteniment de les EDAR de l’illa de Mallorca. 

EDAR ACTUACIÓ ANY ESTAT 
PRESSUPOST 

ESTIMAT 
(AMB IVA) 

Artà  Obres per a l'adequació i millora de la flotació i la difusió (OB/2019/18) 2020 En execució 99.784,30 € 

Varios Obres actuacions millora a Sa Rapita, Santanyí, Portocolom i Cas Concos 2021 En litació 145.898,17 € 

Varios 
Actuacions de renovació d'equipaments a les EDARS de Cales de Mallorca, 
Llubí, platja de Muro, Sa Pobla i Valldemossa 

2021 En litació 441.839,55 € 

Vilafranca Buidat de llacunes i remodelació aeració  2021 En litació 194.988,34 € 

Llucmajor 
Sistema de cloració en línia i filtració d'aigua de serveis per complir la normativa 
d'us d'aigües regenerades 

2021 En litació 24.200,00 € 

Pollença Estructura de l'edifici de pretractament 2021 En litació 456.895,44 € 

Puigpunyent  Centrífuga 2022 En litació 77.117,33 € 

Cales de Manacor Remodelació 2021 En litació 560.121,10 € 

Llubí Renovación de la aireción y retirada de lodos de las lagunas 2022 En redacció 298.039,14 € 

Canyamel  Sitja de fangs 2022 En redacció 36.337,69 € 

Cales de Mallorca Deshidratació de fangs  2022 En redacció 72.600,00 € 

Inca Fosses sèptiques (retirada de residus, instal·lació d'un tamís, dues bombes) 2022 En redacció 56.870,00 € 

Sa Calobra Substitució dels biodiscs 2022 En redacció 66.550,00 € 

Mancor Instal·lació d'un decantador dinàmic 2022 En redacció 123.420,00 € 

Capdepera Deshidratació de fangs  2022 En redacció 348.609,05 € 

Santa Eugènia Substitució dels difusors 2023-2027 En estudi 7.260,00 € 

Sa Ràpita Sistema de deshidratació 2023-2027 En estudi 363.000,00 € 

Taula 18. Actuacions de millora al sistema de sanejament de l’illa de Mallorca. 
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EDAR ACTUACIÓ ANY ESTAT 
PRESSUPOST 

ESTIMAT 
(AMB IVA) 

Son Servera Instal·lació de les comportes-abocador per a l'entrada als decantadors secundaris 
2023-
2027 

En estudi 24.805,00 € 

Binissalem 
Instal·lació d'un tamís vertical d'entrada al depòsit de laminació, buidat i retirada de 
residus d'aquest  

2023-
2027 

En estudi 44.770,00 € 

Felanitx Substitució de la tolva (40 m3) 
2023-
2027 

En estudi 48.400,00 € 

Camp de Mar Emissari 
2023-
2027 

En estudi 60.500,00 € 

Sant Elm Emissari 
2023-
2027 

En estudi 60.500,00 € 

Santa Maria Digestor (10x10x5), difusors i bufadors 
2023-
2027 

En estudi 131.890,00 € 

Sóller Elevació de la sala de pretractament 
2023-
2027 

En estudi 140.360,00 € 

Sa Ràpita Sistema de deshidratació 
2023-
2027 

En estudi 363.000,00 € 

Taula 19. Actuacions de millora al sistema de sanejament de l’illa de Mallorca. 

 

EDAR ACTUACIÓ ANY ESTAT 
PRESSUPOST 

ESTIMAT      
(AMB IVA) 

Porreres Ampliació i Remodelació 2019-2021 Executat 2.199.812,83 € 

Santanyí Sanejament General d’Es Llombards 2021-2023 En execució 568.700,00 € 

Andratx  
Ampliació i Millora de Tractament. 2ª Fase: EBAR, Col·lectors, Emissari Terrestre 
d’Andratx, Projecte Refós al 2014 i Actualitzat al 2019 

2021-2023 En redacció 4.699.095,44 € 

Inca Ampliació de  l’EDAR 2021-2023 En redacció 13.420.676,97 € 

Son Servera Substitució i Millora Xarxa Sanejament i Emissari Terrestre de Son Servera 2021-2023 En redacció 2.227.937,38 € 

Felanitx Ampliació i Millora de Tractament de l’EDAR 2021-2023 En redacció 4.969.588,06 € 

Banyalbufar Millora del sistema de restitució en el medi de l’efluent de l’EDAR 2021-2023 En redacció 242.000,00 € 

Sa Pobla Ampliació i Millora de Tractament de l’EDAR 2021-2023 En redacció 7.372.766,59 € 

Campos Ampliació i Millora de Tractament 2023-2027 En redacció 4.450.055,99 € 

Ariany Ampliació i Millora de Tractament 2023-2027 En redacció 3.602.487,15 € 

Portocolom Adequació Emissari Marítimo-terrestre de l’EDAR (Refós) 2023-2027 En redacció 1.408.289,69 € 

Cala d’Or Adequació i Millora de l’Emissari Marítimo-terrestre de l’EDAR (Refós) 2023-2027 En redacció   

Camp de Mar Adequació i Millora de l’Emissari Marítimo-terrestre de l’EDAR (Refós) 2023-2027 En redacció   

Sant Elm Adequació i Millora de l’Emissari Marítimo-terrestre de l’EDAR (Refós) 2023-2027 En redacció   

Sóller Adequació i Millora de l’Emissari Marítimo-terrestre de l’EDAR (Refós) 2023-2027 En redacció   

C. de Sant Pere 
Ampliació i Millora de Tractament a l’EDAR i Substitució i millora Xarxa General de 
Sanejament 

2023-2027 En estudi 
  

Consell Ampliació i Millora de Tractament de l’EDAR 2023-2027 En estudi   

Algaida - Montuïri  Ampliació EDAR i Substitució i Millora Xarxa Sanejament General 2023-2027 En estudi   

Cala Ferrera Adequació i Millora de l’Emissari Marítimo-terrestre de l’EDAR (Refós) 2023-2027 En estudi   

Cales de Mallorca Adequació i Millora de l’Emissari Marítimo-terrestre de l’EDAR (Refós) 2023-2027 En estudi   

Cales de Mallorca Substitució i Millora de la Xarxa General de Sanejament  2023-2027 En estudi   

Campanet Ampliació EDAR i Substitució i Millora Xarxa Sanejament General 2023-2027 En estudi   

Font de Sa Cala Adequació i Millora de l’Emissari Marítimo-terrestre de l’EDAR (Refós) 2023-2027 En estudi   

Sa Calobra Adequació i Millora de l’Emissari Marítimo-terrestre de l’EDAR (Refós) 2023-2027 En estudi   

Selva Ampliació EDAR i Substitució i Millora Xarxa Sanejament General 2023-2027 En estudi   

Son Servera Adequació i Millora de l’Emissari Marítimo-terrestre de l’EDAR (Refós) 2023-2027 En estudi   

Taula 20. Actuacions de construcció al sistema de sanejament de l’illa de Mallorca. 
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3.2 Menorca 
 

ZONA ACTUACIÓ ANY 
IMPORT  

(AMB IVA) 

ME1: Alaior, Binidalí, Cala en Porter, 

Es Mercadal, Maó – Es Castell, Sant 

Climent, Sant Lluís 

Servei per dur a terme el tractament d’aigües residuals i el 
manteniment i conservació de les instal·lacions de sanejament de 
la zona ME1 (Lot 8). 

2017 - 2023 7.413.718,70 € 

ME2: Cala Galdana, Ciutadella Nord, 

Ciutadella Sud, Es Migjorn Gran, 

Ferreries 

Servei per dur a terme el tractament d’aigües residuals i el 
manteniment i conservació de les instal·lacions de sanejament de 
la zona ME2 (Lot 9). 

2017 - 2023 6.396.353,45 € 

Taula 21. Actuacions de conservació i manteniment de les EDAR de l’illa de Menorca. 

 

EDAR ACTUACIÓ ANY ESTAT 
PRESSUPOST 

LICITACIÓ (AMB 
IVA) 

Ciutadella Nord 
Cobertes dels edificis, espessidor i grup 
electrogen 

2021 En licitació 181.500,00 € 

Ciutadella Sud Deshidratació de fangs  2021 En licitació 271.742,88 € 

Maó-Es Castell Recepció de fosses sèptiques 2022 En redacció 304.532,47 € 

Ciutadella Sud Recepció de fosses sèptiques 2022 En redacció 310.325,59 € 

Alaior Aeració i assecat de fangs 2023-2027 En estudi 308.732,17 € 

Taula 22. Actuacions de millora al sistema de sanejament de l’illa de Menorca. 

EDAR ACTUACIÓ ANY ESTAT 
PRESSUPOST 

ESTIMAT      
(AMB IVA) 

Ciutadella Sud Substitució Parcial de la Xarxa de Sanejament General entre EBARs 2 i 3 2019 Executat 271.040,00 € 

Ferreries Nova EDAR (Modificació nº1) 2019 Executat 2.688.659,76 € 

Ciutadella Nord Finalització i Millora Emissari Submarí 2019-2021 En execució 657.544,40 € 

Es Migjorn Gran Nova EBAR 2019-2021 En execució 376.521,21 € 

Es Mercadal Ampliació i Remodelació de l’EDAR d’Es Mercadal  (Fase 1 EDAR) 2019-2021 En redacció   

Es Mercadal Xarxa sanejament general Es Mercadal (Fase 2) 2019-2021 En redacció   

Binidalí Adequació Emissari Maritimo-terrestre de Binidalí (Refós) 2021-2023 En redacció   

Sant Lluís Ampliació i Millora de Tractament 2021-2023 En redacció   

Es Mercadal Ampliació i Remodelació de l’EDAR d’Es Mercadal (Fase 1 EDAR) 2023-2027 En redacció   

Es Mercadal Xarxa sanejament general Es Mercadal (Fase 2) 2023-2027 En redacció   

Sant Lluís Adecuació Emissari Marítimo-terrestre de l’EDAR (Refós) 2023-2027 En redacció   

Maó-Es Castell Remodelació emissari marítimo terrestre de l’EDAR de Maó-Es Castell 2021-2023 En estudi 
  

Cala en Porter Adequació i Millora de l’Emissari Marítimo-terrestre de l’EDAR (Refós) 2021-2023 En estudi 
  

Ciutadella Sud Adequació i Millora de l’Emissari Marítimo-terrestre de l’EDAR (Refós) 2021-2023 En estudi 
  

Ciutadella Sud Ampliació EDAR i Substitució i Millora Xarxa Sanejament General 2021-2023 En estudi 
  

Taula 23. Actuacions de construcció al sistema de sanejament de l’illa de Menorca 
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3.3 Eivissa i Formentera 
 

ZONA ACTUACIÓ ANY IMPORT (AMB IVA) 

E1: Cala Tarida, Eivissa, Sant Antoni 

Servei per dur a terme el tractament 
d’aigües residuals i el manteniment i 
conservació de les instal·lacions de 
sanejament de la zona E1 (Lot 10). 

2017 - 2023 7.321.845,18 € 

E2: Cala Llonga, Cala Sant Vicent, Can 

Bossa, Formentera, Port de Sant Miquel, 

Sant Joan de Labritja, Sant Josep, Santa 

Eulària. 

Servei per dur a terme el tractament 
d’aigües residuals i el manteniment i 
conservació de les instal·lacions de 
sanejament de la zona E2 (Lot 11). 

2017 - 2023 8.048.524,79 € 

Taula 24. Conservació i manteniment de les EDAR de les illes d’Eivissa i Formentera. 

EDAR ACTUACIÓ ANY ESTAT 
PRESSUPOST 

LICITACIÓ 
(AMB IVA) 

Can Bossa 
Subministrament de nous decantadors 
centrífugs i elements annexos per a 
l'assecat de fangs 

2020 En execució 268.995,10 € 

Can Bossa Arquetes elèctriques 2020 En execució 33.115,28 € 

Eivissa 
Subministrament grups electrògens 
EDARS Eivissa 

2020 En execució 278.905,00 € 

Sant Josep Millora del sistema d'aeració i decantació 2020 En execució 106.182,87 € 

Cala Sant Vicent Reforma 2021 En licitació 197.736,05 € 

Sant Joan de Labritja Reforma decantador 2021 En licitació 48.400,00 € 

Formentera 
Col·lectors de les EBAR, adequació del 
pretractament, fisicoquímic i digestió de 
fangs 

2021 En licitació 330.887,10 € 

Sant Antoni 
Adequació del bombeig i la laminació 
d'entrada  

2022 En estudi 51.715,07 € 

Port de Sant Miquel Assecat de fangs 2022 En estudi 324.902,29 € 

Taula 25. Actuacions de millora al sistema de sanejament de les illes d’Eivissa i Formentera. 
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EDAR ACTUACIÓ ANY ESTAT 
PRESSUPOST 

ESTIMAT 
(AMB IVA) 

Formentera Adequació i Millora de l’Emissari Marítimo-terrestre  2021-2023 En redacció   

Cala Llonga Nou Emissari Marítimo-terrestre de l’EDAR  2021-2023 En redacció   

Formentera Ampliació de  l’EDAR 2021-2023 En redacció   

Can Bossa Substitució i Millora Xarxa Sanejament General  2023-2027 En redacció   

Formentera Substitució i Millora Xarxa Sanejament general  2023-2027 En redacció   

Sant Antoni Substitució i Millora Xarxa Sanejament General 2023-2027 En redacció   

Santa Eulària Adequació i Millora de l’Emissari Marítimo-terrestre  2023-2027 En redacció   

Can Bossa Adequació i Millora de l’Emissari Marítimo-terrestre 2023-2027 En redacció   

Eivissa Desmuntatge, Retirada i Gestió de RCD de l’Antic Emissari  2023-2027 
En licitació 
redacció 

  

Cala Sant Vicent Remodelació de l’EDAR 2023-2027 
En licitació 
redacció 

  

P. de Sant Miquel Adequació Emissari Marítimo-terrestre de l’EDAR (Refós) 2023-2027 
En licitació 
redacció 

  

Sant Antoni Adequació i Millora de l’Emissari Marítimo-terrestre  2023-2027 
En licitació 
redacció 

  

Taula 26. Actuacions de construcció al sistema de sanejament de Eivissa i Formentera 
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