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PUNT-2 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER LES QUALS S’HA DE REGIR LA 
CONTRACTACIÓ  

MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT DE LA 
 

CAMPANYA CONSORCIADA DE CONTROL DE VECTORS (MOSCA NEGRA I MOSQUIT 
TIGRE) EN LA RIBERA 

 
1. OBJECTE 
 
L'objecte del present plec de prescripcions tècniques és establir les bases per a l'adjudicació dels 
serveis de la campanya de control de mosquit tigre i mosca negra en la Ribera, concretament en 
els nuclis urbans i termes municipals de les següents entitats locals: 
 

Albalat de la Ribera.  Corbera Guadassuar 

Alberic Cullera Montroi 

Algemesí l'Ènova Montserrat 

Alginet Favara Polinyà de Xuquer 

Alzira Fortaleny Real 

Antella Gavarda Riola 
Benimodo la Pobla Llarga.  Sant Joanet 
Benimuslem Llaurí Sollana  
Carcaixent Tous  Sueca 
Carlet Llombai Sumacàrcer 
Cotes Massalavés Benicull de Xúquer 
Alfarp Turís Beneixida 
Manuel   
   

 
 
Es realitzaran, almenys, les tasques indicades en els presents plecs així com aquells serveis de 
control d'aquests vectors que s'hagin de realitzar per ordre del poder judicial. 
 
La prestació dels serveis objecte d'aquest contracte s'ajustarà de la mateixa manera a la 
normativa legal de caràcter sanitari vigent en l'àmbit estatal, autonòmic i local. 
 
Les empreses concurrents al procediment hauran d'estar inscrites en el Registre Oficial 
d'Establiments i Serveis Biocides (ROESB) de la CV segons ORDRE 1/2013, de 9 de gener, de la 
Conselleria de Sanitat, per la qual es dicten normes per a la inscripció, comunicació i 
funcionament del registre oficial d'establiments i serveis biocides de la CV. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CONSORCI DE LA RIBERA 
CIF: P-4600062F 

Seu : C\ taronger, 116. 46600 Alzira. Telèfons 962414142 Fax 962414172 

Correu electrònic: consorci@manra.org   http:\\www.manra.org/consorci 

 
 
2. ZONES D'ACTUACIÓ I PERIODICITAT  
 
Les zones d'actuació en els nuclis urbans i termes municipals de les poblacions adherides seran, 
almenys, les que seguidament es detallen:  
 
- Punts d'aigües corrents on puguen estar presents larves especialment de mosca negra: rius, 
sèquies, etc.  
- Zones d'aigües estancades de titularitat pública on puguen estar presents larves d'aquests 
insectes: embornals, fonts, cementiris, etc. 
- Espais oberts de titularitat pública que són de lliure concurrència pública, com els carrers, 
les places, espais verds, etc.  
- Es prestarà especial atenció a espais propers a llocs on es trobe població sensible (col·legis, 
guarderies, centres de majors…). 
- Assessorament, capacitació i conscienciació als ciutadans per afavorir el control i reducció 
de les poblacions d'aquest tipus de vectors en espais privats. 
- Tots aquells que, sense estar compresos en els anteriors, puguin precisar d'actuació posat 
que són zones de cria, punts de presència de larves o adults de mosca negra i/o mosquit tigre, 
tant en els nuclis urbans com en els termes municipals. 
- Espais privats, quan existeixi per part dels ajuntaments adherits el compromís o l'obligació 
de sanejar-los (execució subsidiària o ordres judicials).  
 
Periodicitat: 
 
El programa de desinsectació contra els vectors objecte de la present licitació es dirigirà en dos 
fronts d'actuació: control de les poblacions larvàries i control de les poblacions d'adults, amb 
especial atenció en el primer.  
 
La campanya s'estendrà durant tot l'any mitjançant: 
 
- Estudi detallat de la presència de larves d'ambdues espècies, realitzant un pla d'actuació 
posterior i un mapa de la presència i concentració tant de larves com de població adulta. Als 
presents plecs s’adjunta informe en este sentit amb l’experiència adquirida en la primera 
campanya 2016-2018 que pot servir com a referencia inicial. 
- Actuació per a la reducció de les seues poblacions a les zones clau detectades en l'estudi 
anterior.  
- Prospeccions periòdiques dels focus detectats, realitzant tractaments setmanals en aquells 
focus on es continue detectant la presència de la plaga. En el cas dels punts de cria de mosquit 
tigre, el temps entre controls de les poblacions i tractament, en el seu cas, haurà de ser sempre 
menor que la durada de l’activitat del producte emprat per al tractament del focus. 
- Pla de seguiment i avaluació de resultats.  
- Pla d'actuació que haurà d'incloure actuacions especials en cas que les condicions 
climatològiques afavoresquen en moments concrets l'increment de les poblacions. 
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3. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA A PRESENTAR EN EL SOBRE “B”:  
 
En el SOBRE B: “Proposició tècnica i millores per prendre part en el concurs per adjudicar el 
CONTRACTE DEL SERVEI CONSORCIAT DE CONTROL DE VECTORS (MOSCA NEGRA I MOSQUIT 
TIGRE) EN LA RIBERA” s'haurà d'incloure: 
 
- 3.1. Una memòria descriptiva de les condicions tècniques al fet que s'ajustarà la prestació 
dels serveis de control tant de la mosca negra com del mosquit tigre en tots els municipis 
adherits, incloent, entre uns altres: metodologia de treball, control de qualitat i mediambiental, 
mitjans materials i personals implicats, mesures de seguretat, instal·lacions, productes a utilitzar 
(tipus de productes, concentracions….), tractament de la informació, etc. així com la ruta de 
treball en cada municipi i horari de treball estimat en cadascun d'ells. Als presents plecs 
s’adjunta informe en este sentit amb l’experiència adquirida en la primera campanya 2016-2018 
que pot servir com a referencia inicial. 
 
 
Haurà d'estar dividida en dos grans apartats, un per a la mosca negra i un altre per al mosquit 
tigre. 
 
Per a cadascun d'aquests apartats, la memòria haurà de contemplar, almenys, els següents 
aspectes:  
 
- Treballs a realitzar per a l'estudi detallat de la presència de larves d'ambdues espècies, 
realitzant un pla d'actuació posterior i un mapa de la presència i concentracions tant de larves 
com de població adulta. 
- Pla de vigilància posterior, ja que les zones de presència de larves d'aquests vectors poden 
canviar amb el temps. 
- Proposta d'actuació per a la reducció de les seues poblacions a les zones clau que es 
detecten en l'estudi anterior. Haurà d'incloure: 
- Prospeccions periòdiques dels focus detectats, realitzant tractaments setmanals en aquells 
focus on es detecte la presència de la plaga i on es continue detectant la seua presència després 
dels tractaments. En el cas de mosquit tigre (embornals, masses d'aigua estancada en espais 
públics, forats d'arbres, qualsevol altre espai on puguen desenvolupar-se les seues larves). En el 
cas de la mosca negra (rius, sèquies, llocs d'aigües corrents, qualsevol altre espai on puguen 
desenvolupar-se les seues larves).  
- Definició, programació i periodicitat de les actuacions proposades. Aquesta programació pot 
ser modificada per part del Consorci de la Ribera si es considera que hi ha zones sensibles que 
requereixen una prioritat d'actuació o si hi ha zones que no s'estan vigilant i/o tractant i s’haurà 
de realitzar. 
- Proposta d'actuacions especials en cas que les condicions climatològiques afavoresquen en 
moments concrets l'increment de les poblacions. 
- Criteris per a la decisió dels tractaments i detall dels tipus d'aplicació a realitzar, si escau.  
- Principis actius i formulats proposats (s'adjuntarà còpia de la resolució d'inscripció en el 
Registre de Plaguicides, així com del full o fitxa de dades de seguretat), amb especificació, si 
escau, de la rotació de productes proposada. Qualsevol canvi en els productes destinats a la 
campanya reflectits en l'oferta haurà de ser comunicat i autoritzat prèviament pel Consorci de 
la Ribera.  
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- Personal dedicat al desenvolupament de la proposta d'actuació: S'adjuntarà còpia dels 
corresponents carnets de manipuladors de plaguicides d'ús en salut pública i/o d'ús fitosanitari, 
actualitzats de cadascun dels empleats que vagen a realitzar tasques o treballs objecte d'aquest 
plec durant la vigència del contracte o declaració jurada del compromís de presentació dels 
mateixos a la signatura del contracte per part del responsable de l'empresa licitadora en el cas 
de resultar adjudicatària del concurs. L'empresa aportarà, almenys, un coordinador responsable 
especialista en aquest tipus de treballs (amb titulació universitària en la matèria) que serà 
responsable de l'adreça, supervisió i avaluació de les estratègies adoptades per al control de les 
poblacions dels vectors i que col·laborarà amb els tècnics del Consorci de la Ribera i dels 
ajuntaments adherits. Qualsevol canvi en el personal destinat a la campanya reflectit en l'oferta 
haurà de ser comunicat i autoritzat prèviament pel Consorci de la Ribera.  
 
El personal, a més del coordinador indicat, haurà de ser al menys de: 
 

- 2 grups formats per 2 persones i vehicle per a mosquit tigre. 
- 1 grup format per 2 persones i vehicle per a mosca negra. 
- Reforç de 2 persones si es requereix per a condicions canviants a causa de 

precipitacions que puguen afavorir l’increment de les poblacions dels vectors. 
 

- Detall dels materials i equips que es posaran a la disposició de la campanya. Especificació 
dels mitjans i equips necessaris per a la deguda protecció dels operaris, així com per a la correcta 
senyalització dels punts objecto d'actuació.  
- Pla de treball que haurà d'incloure una programació temporal detallada i justificada de les 
activitats a realitzar. Totes les actuacions proposades hauran de realitzar-se en els dies, hores i 
formes que comporten el mínim perill i molèsties per a les persones, menor risc mediambiental 
i major eficàcia.  
- Pla per reduir i controlar les poblacions i zones de cria de mosquit tigre en espais privats. 
Això s'haurà de dur a terme mitjançant campanyes de difusió i informació, jornades 
informatives, assessorament a ciutadans, lliurament de materials a la població, etc. 
 
El mínim respecte a este punt haurà de ser de: 
 

- 1 campanya anual de formació/conscienciació que es realitzarà en tots els 
municipis que formen part del contracte. 

- 1 entrega anual de 20.000 fullets informatius i de conscienciació. La temàtica serà 
establida pel Consorci de la Ribera en col·laboració amb l’empresa adjudicatària. 

- 1 entrega anual de 100 cartells informatius i de conscienciació La temàtica serà 
establida pel Consorci de la Ribera en col·laboració amb l’empresa adjudicatària. 

- Servei d’atenció gratuït a la ciutadania (visites, informació, assessorament, etc.). 
 
- En tot cas, l'inici dels tractaments del pla d'actuació haurà d'iniciar-se com a màxim als 5 dies 
de la signatura del contracte, prioritzant-se les zones amb major risc d'afecció en els municipis 
adherits. 
- Pla d'atenció a les possibles denúncies efectuades pels ciutadans o els seus representants.  
- Proposta de pla de seguiment i avaluació de resultats.  
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- Experiència acreditativa. El licitador haurà de presentar una relació dels serveis prestats, 
similars o anàlegs als quals constitueixen l'objecte del contracte, durant els últims cinc anys 
indicant-se en cada cas l'entitat contractant.  
- Justificació de la solvència de les empreses licitadores: en les ofertes, els licitadors 
acreditaran la seua solvència de manera fefaent amb els continguts i en la forma prevista la Llei 
de Contractes del Sector Públic.  
- La supervisió tècnica de l'evolució del programa de control serà duta a terme per tècnics del 
Consorci de la Ribera així com per l'entomòleg o equip d'entomòlegs contractats a aquest efecte.  
 
En cas que puga existir una coordinació en les actuacions, aquesta haurà d'indicar-se de forma 
explícita en la memòria descriptiva.  
 
- Quants treballs i mitjans auxiliars es precisen obligatòriament per requeriment de qualsevol 
norma, o bé siguen de necessària execució per al desenvolupament de la campanya proposada, 
seran d'obligada execució per l'adjudicatari i el seu cost s'entén inclòs encara que no s'indique 
de forma expressa en l'oferta presentada.  
 
El licitador que resulte adjudicatari dels serveis objecte d'aquest plec de condicions estarà 
obligat a acceptar quantes inspeccions i controls dispose el Consorci de la Ribera, així com els 
ajuntaments adherits i durant tot el període d'execució del programa.  
 
Les denúncies o queixes per afeccions degudes a mosca negra i/o mosquit tigre que precisen de 
tractament que es reben en el Consorci de la Ribera i/o en qualsevol dels ajuntaments adherits 
i siguen d'obligada atenció, seran comunicades mitjançant escrit del Consorci o dels ajuntaments 
a l'empresa; aquest escrit serà retornat, indicant-se en aquest document el compliment del 
servei sol·licitat i la forma en què el mateix ha tingut lloc. Excepte en casos de major urgència, 
el servei haurà de ser atès en el termini màxim de cinc dies.  
 
3.2. Una relació de les millores que el licitador vulga oferir per a la millor realització de l'objecte 
del contracte, que hauran d'estar suficientment detallades, inclosa la seua valoració, amb vista 
a la seua consideració pels tècnics del Consorci de la Ribera: 
 
- Ús de pintura antivectors en embornals i punts de possible cria que es troben en les 
proximitats d'ubicacions de població sensible (guarderies, col·legis, centres de majors, centres 
de salut, etc.) 
- Increment dels insectes objectiu del present contracte (ampliació a mosquit comú, mosca 
comuna, puses, paparres...). 
- Ús de programa informàtic de gestió del servei amb informació que siga actualitzada 
diàriament per facilitar el control dels treballs, eficàcia, etc. Tant el Consorci de la Ribera com la 
resta de municipis adherits a la campanya hauran de tindre accés personalitzat a este programa. 
- Ús de mitjans aeris que complementen els tractaments terrestres en zones de difícil accés. 
- Altres millores referides al servei degudament quantificades. No hauran de fer referència a 
els aspectes anteriors, sinó només a nous aspectes a proposta del licitador. 
El contracte es desenvoluparà i complirà amb estricta subjecció al present plec de prescripcions 
del concurs així com als continguts de l'oferta que resulte adjudicatària.  
Les condicions generals de desenvolupament i execució dels treballs s'ajustaran a la normativa 
legal aplicable d'acord amb la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.  
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4. OFERTA ECONÒMICA  
 
En el sobre C haurà d'incloure's un pressupost detallat indicant de forma clara i precisa els preus 
unitaris de cadascuna de les actuacions previstes per al mosquit tigre i per a la mosca negra.  
 
 
5. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES 
 
S'indiquen en el plec de clàusules administratives particulars. 
 
6. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 
 
Seran obligacions bàsiques del contractista les concernents a l'exacta prestació dels serveis 
objecte del contracte i indicades en la seua plica, en els plecs clàusules administratives 
particulars i en els presents plecs que l'empresa adjudicatària acceptarà en tots els seus termes. 
 
D'altra banda l'adjudicatari haurà de:  
 
- Utilitzar els mitjans humans i materials adequats i necessaris per a la realització del servei 
en les degudes condicions.  
- Establir un programa per a l'eliminació dels residus que es puguen generar com a 
conseqüència del treball realitzat.  
- Elaborar informes de treball diaris durant el període d'execució del programa que hauran 
de presentar-se al Consorci de la Ribera amb una periodicitat setmanal. En els informes 
s'indicarà clarament: zona d'actuació, mitjans humans i materials empleats, quantitat, productes 
utilitzats, tasques executades, hores de començament i finalització, qualsevol incidència 
detectada, així com imatges dels treballs. Aquest informes hauran d'anar signats i validats pel 
responsable coordinador de l'empresa.  
- Presentar, almenys, un informe trimestral de les activitats desenvolupades durant la 
campanya (amb coordenades UTM de la ubicació) i haurà de contemplar, com a mínim, una 
anàlisi de l'evolució de les poblacions de mosca negra i de mosquit tigre en el temps en relació 
amb les activitats realitzades. No obstant això, el contractista es compromet a informar 
periòdicament al Consorci de la Ribera de l'evolució de la campanya. Aquests informes hauran 
de presentar-se en un termini màxim d'un mes des de la finalització de cada trimestre.  
- Complir les seues obligacions de caràcter fiscal i, respecte del personal al seu servei, les 
disposicions vigents en matèria social, laboral, de Seguretat Social, d'higiene i de prevenció en 
el treball, havent de tot el personal al seu servei estar degudament legalitzat d'acord amb 
aquestes. El contractista assumeix la seua específica i personal responsabilitat en tots els ordres, 
quedant exonerat el Consorci de la Ribera i els ajuntaments adherits de qualsevol responsabilitat 
en cas d'incompliment. En concret l'empresa ha de, entre uns altres, utilitzar equips de protecció 
individual per als seus treballadors, avís de les mesures de precaució a adoptar i dels riscos dels 
tractaments a realitzar als treballadors, cartells informatius dels tractaments realitzats i de 
prohibició de pas durant els períodes de seguretat dels productes utilitzats, utilització únicament 
de productes registrats a aquest efecte, compliment estricte de les instruccions de les fitxes 
tècniques i fulls de seguretat dels productes a utilitzar, etc. 



 
 

CONSORCI DE LA RIBERA 
CIF: P-4600062F 

Seu : C\ taronger, 116. 46600 Alzira. Telèfons 962414142 Fax 962414172 

Correu electrònic: consorci@manra.org   http:\\www.manra.org/consorci 

 
 
- El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupe i de les 
prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es deriven per a 
l'Administració o per a tercers, de les omissions, errors o ocupació de mètodes inadequats, per 
la qual cosa el contractista haurà de subscriure, en cas de resultar adjudicatari, pòlissa 
d'assegurança de Responsabilitat Civil per import d’almenys 600.000 euros, que cobresca els 
possibles danys i perjudicis a tercers derivats dels treballs efectuats, quedant obligat a presentar 
rebut del seu pagament, corresponent a l'anualitat de vigència del contracte que es formalitze.  
- Indemnitzar els danys i perjudicis que, si escau, puguin causar al Consorci de la Ribera així 
com als ajuntaments adherits o a tercers com a conseqüència de la prestació del servei.  
- Prestar els serveis d'urgència que puga sol·licitar el Consorci de la Ribera i/o els ajuntaments 
adherits en un termini màxim de 4 hores. 2 hores si aquest es considera molt urgent. 
 
- Tot el personal de l'empresa adjudicatària que intervinga en qualsevol dels tractaments 
haurà d'estar en possessió del carnet de manipulador de plaguicides d'ús en Salut Pública. Es 
valorarà la seua experiència professional d'acord a treballs similars realitzats amb anterioritat, 
així com la seua formació específica sobre les plagues objecte de control de la present licitació i 
estar en possessió del carnet de manipulador de plaguicides d'ús fitosanitari segons marca el 
Decret 27/2007 de març per la qual es regulen a la Comunitat Valenciana els carnets de 
manipuladors d'ús fitosanitari (DOVG 5464 de 6/3/2007). 
Els biocides necessaris per als tractaments seran aportats per l'adjudicatari sense cap càrrec 
addicional pel Consorci de la Ribera. 
Els uniformes, equips i materials necessaris per a la realització dels treballs i aplicació de 
biocides, formen part de l'actiu de l'adjudicatari i seran aportats per ell, no podent exigir al 
Consorci de la Ribera ni als ajuntaments adherits despeses de transport, manteniment, 
reparació, reposició o nova adquisició per consum, desgast o obsolescència. 
 
7. PROTECCIÓ MEDIAMBIENTAL 
 
L'empresa adjudicatària haurà de: 
 
- Vetllar per la protecció del medi ambient en totes les actuacions que realitze. 
- Retirar convenientment les restes de biocides, així com els envasos que els contenen i 
lliurats a un gestor autoritzat per a la seua destrucció. 
- Els productes seran utilitzats únicament en les condicions o tècniques d'aplicació pels quals 
han estat autoritzats, procurant en la seua elecció que siguen el més innocus possible per a 
persones, animals domèstics i salvatges, plantes i per a l'entorn ambiental, sense perjudici 
d'oferir la màxima eficàcia contra la plaga a tractar. 
- L'empresa haurà d’aportar relació dels productes a utilitzar juntament amb resolució 
d'inscripció en el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i fitxa de dades de seguretat. A 
més s'indicaran les quantitats aproximades a utilitzar. 
- Es valorarà els productes d'acció més específics per a la plaga a combatre i menys 
perniciosos per a les persones i medi ambient. 
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8. MITJANS AERIS 
 
En cas que l'empresa presente com a millora la utilització de mitjans aeris: 
Sense perjudici de la normativa existent en material d'aviació civil i comercial que han de complir 
l'aeronau, a més dels corresponents certificats d'estar en perfectes condicions de vol i d'haver 
passat les revisions pertinents, l'helicòpter (no avioneta o similar) destinat a l'execució del servei 
haurà de tenir en vigor assegurança de responsabilitat civil davant de tercers, de caràcter 
obligatori, d'acord amb el RD 37/2001 de 19 de gener, pel qual s'actualitze la quantia de les 
indemnitzacions per danys previstes en la Llei 48/1960 de 21 de juliol, de Navegació Aèria. 
 
Així mateix, les aeronaus hauran d’anar proveïdes d'emissora terra-aire, verificant el seu 
correcte funcionament durant el període programat de tractaments. 
 
Haurà d’estar proveïda d'equips que permeten controlar el dosatge del producte aplicat (tipus 
flowmeter). Els equips d'aplicació hauran d'estar a cada moment en perfectes condicions de 
funcionament i manteniment, i correctament calibrats per garantir un dosatge exacte. 
 
L'aeronau haurà de disposar de filtres degudament identificats, adequats per a la correcta 
realització de la polvorització aèria, així com filtres de recanvi de les mateixes característiques.  
 
El nombre de filtres variarà segons el tipus d'aeronau i serà el que resulte del calibrat per 
aconseguir les característiques del tractament exigit. 
 
Així mateix haurà de disposar de cabalímetres que permetin controlar adequadament la càrrega 
de l'aeronau així com el dosatge del producte. Els cabalímetres utilitzats hauran d'estar 
degudament calibrats i precintats. 
 
L'ús dels mitjans aeris haurà d'estar autoritzats per la Conselleria competent o organisme públic 
de control i autorització que corresponga, amb anterioritat al seu ús. 
 
11. ESPECIFICACIONS MOSQUIT TIGRE 
 
A més de tot l'indicat en les clàusules anteriors, les empreses licitadores hauran de: 
 
- Elaborar un projecte que haurà de ser remés al Consorci de la Ribera amb els llocs 
d'acumulació d'aigua en els nuclis urbans que poden ser eliminats per part dels ajuntaments 
adherits (taponar forats d'arbres on s'acumula aigua, fonts que es poden buidar per complet, 
actuacions en cementeris, etc.), així com les accions que es poden dur a terme per a la seua 
eliminació o reducció de la cria dels mosquits. 
- Coordinació amb els diferents serveis municipals que es duguen a terme en el nucli urbà. 
Per exemple: coordinació amb els serveis de neteja de la via pública perquè no es netegen els 
carrers just després del tractament d'embornals perdent-se el producte biocida utilitzat i, per 
tant, la seua eficàcia i acció. Haurà d'especificar-se en la memòria com es gestionarà aquesta 
coordinació amb els ajuntaments. 
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12. URGÈNCIES 
 
En cas de detectar-se alguna urgència d'actuació per presència elevada de mosquit tigre o mosca 
negra, l'empresa haurà d'actuar dins del termini de 4 hores posteriors a l'avís per part del 
Consorci de la Ribera, 2 si aquest es considera molt urgent. 
 
 
13. ÚS DE LA INFORMACIÓ 
 
Totes aquelles dades tècniques referents als serveis realitzats per l'adjudicatari seran propietat 
del Consorci de la Ribera. L'adjudicatari no podrà explotar aquesta informació amb finalitat 
divulgativa, ni elaborar informes o publicar treballs, tècnics o científics de tipus descriptiu 
analític o estadístic representatius de la situació d'aquestes plagues en la Ribera.  
 
 
 
Queda prohibida la cessió total o parcial d'aquesta informació a qualsevol persona física o 
jurídica. 
 
 
14. ZONES DE RISC 
 
Entre els resultats de l'estudi detallat de la presència de larves d'ambdues espècies, hauran 
d'establir-se zones de risc que hauran de tenir una atenció preferent en el pla de vigilància. 
 
Les zones de risc es defineixen com aquelles àrees concretes on hi ha concurrència de factors 
que afavoreixen l'establiment i desenvolupament de les plagues, malgrat no hi haja al moment 
de l'estudi l'evidència de plaga. Per aquest motiu, en aquestes àrees se seguirà una supervisió i 
seguiment continuats.  
 
L'empresa aportarà una descripció de cada zona detallant els factors de risc. Aquests factors es 
refereixen a les condicions biòtiques i abiòtiques que afavoreixen la presència de plaga 
(presència de recursos, aliment i aigua, presència de llocs de refugi, condicions ambientals 
favorables…) 
 
Segons el grau de risc establert a cada zona en l'estudi, haurà d'especificar-se en el pla de 
vigilància les visites de control que s'han de realitzar en aquests punts. 
 
 
15. BIOCIDES 
 
L'adjudicatari es compromet a oferir per a l'execució del contracte, qualsevol dels biocides per 
a ús ambiental autoritzats pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat del govern d'Espanya, 
donant prioritat a l'ús de Bacillus Thuringiensis i similars, quedant exclosos aquells productes 
que es troben en fase de renovació.  
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Pels biocides que s'hagin d'utilitzar, l'adjudicatari es comprometrà a facilitar al Consorci de la 
Ribera una còpia actualitzada dels registres dels biocides i la seua fitxa de seguretat.  
 
Al moment d'escollir un biocida s'haurà de tenir compte de manera conjunta una sèrie de 
paràmetres com són: les característiques del lloc d'aplicació, el grau de perillositat i el risc 
d'exposició, per determinar quina és l'opció que:  
 
- Integra la millor efectivitat davant la plaga i el menor risc per a les persones. 
- Millor s'adequa a les característiques del lloc d'aplicació. 
- Es tracta del biocida amb menor grau de perillositat possible. 
- Suposa un menor risc d'exposició per a les persones.  
Igualment, i per a cada tipus de biocida, s'haurà de considerar la capacitat dels organismes per 
desenvolupar resistències. 
 
Tots els biocides s'utilitzaran d'acord amb els usos recollits i permesos en el registre del producte 
emés pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.  
 
 
16. INSPECCIÓ I SEGUIMENT EXTERN DEL SERVEI 
 
A més de les mesures internes de control de la qualitat del servei que establesquen les empreses 
licitadores, existiran dues més de caràcter extern: 
 
16.1. El Consorci de la Ribera i els ajuntaments adherits tindran la facultat de control i 
inspecció del compliment i execució del contracte, podent a qualsevol moment, per mitjà de la 
Presidència, o funcionari comissionat a aquest efecte, inspeccionar-ho i dictar disposicions 
puntuals per al seu millor desenvolupament. 
 
16.2. El Consorci de la Ribera encarregarà a entomòleg o equip entomòlegs el seguiment i 
control de qualitat dels serveis prestats per l'empresa adjudicatària durant la durada del 
contracte. El contractista haurà d'assumir el cost d'aquests treballs, ingressant trimestralment 
en la caixa del Consorci de la Ribera, la part proporcional de la quantia prevista a aquest efecte, 
9.000 € anuals, IVA inclòs. 
 
L'adjudicatari haurà de facilitar a tot moment les tasques de seguiment, avaluació i control de 
qualitat tant del Consorci i els ajuntaments adherits com de entomòleg o equip d' entomòlegs 
contractats a aquest efecte. Per això haurà de facilitar tota la documentació i informació que li 
siga sol·licitada per aquests. 
 
Alzira, gener de 2018. 
 
 


