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1. Fonaments de dret
-

Instrucció interna 1/2014, de 30 de setembre, sobre el procediment i actuacions
a realitzar amb motiu de les consultes preliminars del mercat que es realitzin
pel Consorci Català pel Desenvolupament en les licitacions dels Acords marc i
Adquisicions centralitzades de subministraments i serveis amb destinació a les
entitats locals de Catalunya

-

Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer,
sobre contractació pública (en endavant, DN), articles 40 i 41

-

Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes de sector públic (LCSP) en el seu
article 115 sobre les consultes preliminars del mercat.

2. Antecedents
El Consorci Català pel Desenvolupament Local (en endavant, CCDL) va considerar
adient regular la pràctica habitual de prospecció de mercat de les licitacions que volia
realitzar. Aquesta regulació es materializà amb una instrucció (Instrucció interna
1/2014, de 30 de setembre, sobre el procediment i actuacions a realitzar amb motiu de
les consultes preliminars del mercat que es realitzin pel Consorci Català pel
Desenvolupament en les licitacions dels Acords marc i Adquisicions centralitzades de
subministraments i serveis amb destinació a les entitats locals de Catalunya, (en
endavant, instrucció). La instrucció esmentada regula una part important dels
procediments i actuacions per tal de preservar els principis de la contractació
administrativa, establerts en la DN i la LCSP, relatius a la transparència, igualtat,
concurrència i confidencialitat.
D’una banda, la finalitat important d’aquesta instrucció és regular aquestes actuacions
prenent els principis de transparència, però també promoure la concurrència, dins del
marc de participació del sector empresarial en les activitats econòmiques de
l’administració local, per tal de possibilitar la col·laboració del sector privat, empreses,
associacions i entitats representatives, en les tasques de contractació del sector públic
local. D’altra banda, ha de ser un instrument que permeti aconseguir un major nivell
d’eficiència en les licitacions dels Acords marc i les adquisicions centralitzades,
promogudes per l’ACM i encomandes al CCDL.
De fet, les accions i procediments que es regulen a la instrucció, pretenen incardinar
les previsions dels articles 40 i 41 de la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i
del Consell, de 26 de febrer de 2014, que comprèn les esmentades consultes
preliminars del mercat, en el sistema de contractació centralitzada de l’ACM i del
CCDL.
En el darrers anys, i en el marc de les accions formatives de la Central de compres del
món local de Catalunya, amb periodicitat anual, s’ha apreciat que existia interès i
demanda de subministrament i reposició de calderes de biomassa, elements
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accessoris i el seu combustible. Aquest interès detectat en l’enquesta elaborada durant
el febrer, març i abril de 2017, durant les Jornades de contractació pública pel món
local, on 33 ajuntaments, 3 diputacions i 6 consells comarcals van mostrar interès.
La Comissió executiva del CCDL, el 7 de setembre de 2017 va acceptar l’encomana
per part de l’ACM, i acordà l’inici d’expedient 2017.04 mitjançant el sistema o tècnica
de racionalització anomenada Acord marc. En concret, en l’aprovació de l’inici de
l’expedient anomenat Acord marc de subministrament de calderes de biomassa i
elements accessoris.
Les consultes preliminars s’han realitzat dels de Gabinet d’estudis i programes de
l’ACM.
3. Publicitat i comunicacions realitzades
Atesa la regulació prevista a l’article 4 de la instrucció:
-

Es va realitzar, un cop aprovat l’inici d’expedient, una alerta en el perfil de
contractant. Aquesta va ser publicada el dia 20 d´octubre de 2017 (Document
adjunt 1) i es va habilitat fins el 20 de novembre de 2017, perquè les empreses
interessades es posessin en contacte a través del correu-e
gabinetestudis@acm.cat, per tal de gestionar la posterior participació en els
consultes preliminars.

Atès l’article 5 de la instrucció, es va optar per utilitzar el mètode d’entrevista
individualitzada, entre les diferents opcions que es preveuen (enquesta, entrevista
conjunta, o l’opció escollida de l’entrevista individual). Aquesta entrevista s’ha realitzat
presencialment. Ha tingut un guió estàndard orientatiu, així com un temps similar, per
tal de tractar amb tots els interessats/des uns continguts similars. Aquest guió tractava
qüestions sobre, principalment, la determinació de l’objecte del contracte, els possibles
lots, així com aspectes relacionats amb l’objecte del contracte, les característiques o
qualitat dels aparells, la formació dels possibles usuaris, el manteniment requerit... Els
blocs o aspectes tractats estan desenvolupats i ordenats en el posterior punt.
Per tal d’establir un punt de partida, es va mantenir contacte (personal, telefònic o per
correu electrònic) amb els tècnics de les següents administracions/organitzacions, que
han ajudat a orientar les consultes preliminars del mercat:
ADMINISTRACIÓ

ÀREA

Consell Comarcal d'Osona

Agència d'Energia

Diputació de Barcelona

Medi ambient

ICAEN – Generalitat de Catalunya

Divisió de Gestió Energètica
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Clúster Biomassa Catalunya

Gerència

Diputació de Tarragona

Medi ambient - biomassa

Diputació de Lleida
Diputació de Girona

Patronat de Promoció
econòmica
Àrea de Medi ambient

4. Índex dels aspectes tractats
El guió de l’entrevista individualitzada ha tractat, com a grans blocs, els següents
aspectes:
a- Presentació de l’ACM i de la seva central de compres. Explicació del
sistema de contractació centralitzada del CCDL.
Es realitza un breu explicació sobre la Central de compres de l’ACM i el CCDL.
Sobre l’abast de la instrucció interna 1/2014, de 30 de setembre, en especial, el
procediment i actuacions a realitzar amb motiu de les consultes preliminars del
mercat que realitza el consorci, i en particular les prerrogatives dels articles 5, 7
i 8, així com el procediment d’informació i subscripció a la plataforma de
contractació pública, per tal de poder realitzar el seguiment del procés de
licitació.
b- Explicació de l’objectiu de l’Acord marc. Proposta d’objecte del contracte,
els diferents lots i sublots i la seva possible estructura
S’introdueix aquest punt en la reunió amb les empreses, amb l’objectiu de
determinar l’abast dels objectes a licitar. S’analitza la conveniència d’adjudicar
a una sola empresa o seleccionar-ne diferents. Preveure el subministrament i
instal·lació amb o sense obra, manteniment... S’introdueix el factor d’anàlisi
sobre la conveniència o no dels lots territorials, atesa les diferents dinàmiques
del mercat, les dimensions de les empreses, etc.
c- Anàlisi dels lots i sublots, que tinguin relació amb l’empresa, per veure si
poden ser del seu interès.
Es fa una aproximació de possibles lots/sublots, per tal que ho valorin, des del
seu punt de vista i condicionat pel perfil d’empresa, la seva experiència, el seu
subsector (enginyeries, subministradors, instal·ladors, empreses financeres,
empreses d’energia, subministradors de combustible, etc). Variants, diferents
tipus de combustibles, serveis associats...
d- Proposta de vigència de l’Acord marc.
Amb l’objectiu de determinar l’òptima durada de l’Acord marc, així com els
contractes basats, atenent que existeixen diferents tipologies o naturalesa de
contractes a satisfer. S’analitza, pel que fa a les possibles pròrrogues dels
contractes de l’Acord marc, si s’ha de determinar o no revisió de preus, d’acord
amb l’article 103 del LCSP. Veure si pels diferents lots/sublots la proposta de la
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vigència de l’Acord marc s’ajusta al mercat i al que poden oferir les diferents
empreses.
e- Revisió de preus i actualització de preus. Modificació de preus per
actualització tecnològica
Durant la proposta de vigència de l’Acord marc cal revisió o actualització de
preus? El mercat de les calderes de biomassa, accessoris i combustible té
canvis habituals de preus? Amb quina periodicitat? Veure si cal recollir o tenir
en compte el comportament dels preus oferts, per tal que no es situï el
contracte en una posició o equilibri “antieconòmic” per alguna, o les dues parts
del contracte.
f- Presentació dels possibles criteris d’adjudicació pels diferents lots. A un
sol adjudicatari o a diversos adjudicataris
Conèixer si pels diferents lots i sublots proposats s’han d’adjudicar a una sola
empresa (LCSP 221.3) o seleccionar (LCSP 221.4). Conèixer el comportament
dels diferents operadors i el grau de maduresa del mercat (nivell de concreció
dels objectes i la competència) per tal de tenir-ho en compte en el moment de
prendre una decisió.
g- Lots/sublots territorials
Valorar la possibilitat de fer lots/sublots territorials, la seva conveniència o la
seva estructura, tenint en compte els productes o serveis que seran objecte de
la licitació.
h- Anàlisi de la previsió de possibles clàusules social, ètiques o ambientals
relacionats amb l’objecte del contracte.
i- Anàlisi de la previsió de possibles clàusules mediambientals en la
licitació.
Tot i ser ja una licitació que es pot considerar de “responsabilitat
mediambiental”, preveure si es poden incloure clàusules mediambientals
addicionals, o bé, preveure característiques tècniques específiques en aquest
àmbit en el plec de prescripcions tècniques.
j- Consulta respecte el “Pla d’acció de vendes i comunicació” de l’Acord
marc.
Demanar si és habitual que tinguin un pla de vendes o difusió dels seus
productes, i si pot ser una barrera, en la participació del concurs el fet de
demanar que presentin aquesta documentació.
k- Experiència de l’empresa en el sector públic, avantatges competitives
dels seus productes.
Saber el seu grau de maduresa i solvència, en base a l’experiència, en el
sector públic i més específicament en el món local. Escoltar i conèixer els seus
productes o solucions de manera més concreta. Identificar una estructura
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idònia sobre els requisits de la solvència, tècnica, econòmica, financera, i en els
criteris d’adjudicació.
5. Relació d’empreses
Relació d’empreses/operadors que s’han tingut contacte en el marc de les consultes
preliminars del mercat i com a possibles licitadors:
EMPRESA

DATA REUNIÓ

LLOC

TEMPS
APROX.

Tondo energia SL

27/11/2017

ACM

70 min

AdiosCo2

27/11/2017

ACM

85 min

Agefred

27/11/2017

ACM

65 min

LKN Sistemes

30/11/2017

ACM

65 min

Grupinstec 2010 SL

01/12/2017

ACM

60 min

Biomkraft SLU

04/12/2017

ACM

55 min

SUNO Enginyeria de Serveis Energètics SCCLP

04/12/2017

ACM

80 min

AITEL - Automatismes i Telegestió SL

05/12/2017

ACM

55 min

Dekra Ambio SAU

05/12/2017

ACM

60 min

Grup Soler

15/12/2017

ACM

90 min
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6.Principals conclusions
a- Presentació de l’ACM i de la seva central de compres. Explicació del
sistema de contractació centralitzada del CCDL
A les empreses citades, se’ls facilita la informació de la Instrucció interna 1/2014, de 30
de setembre, sobre el procediment i actuacions a realitzar amb motiu de les consultes
preliminars del mercat, realitzades pel consorci català pel desenvolupament en les
licitacions dels acords marc i adquisicions centralitzades de subministraments i serveis
amb destinació a les entitats locals de Catalunya. En particular, l’article 5, sobre la
metodologia de les consultes, situant l’interès de les consultes en ajudar a determinar
l'objecte del contracte i aspectes relacionats amb la licitació, així com el fet que s’ha
optat per realitzar l’entrevista individualitzada. L’article 7, recordant que es mantindrà la
confidencialitat de les dades relatives a totes aquelles informacions aportades per les
empreses i associacions participants en la prospecció del mercat, en règim de
privacitat, així com la possibilitat de declarar alguna de la informació aportada com a
confidencial; i finalment, l’article 8, que exposa que un cop acabades les consultes, es
publicarà un extracte de l'informe que resumeixi el resultat de les consultes, on
figuraran la publicitat i comunicacions realitzades, l’índex de les entrevistes, les
principals conclusions, així com el nom o raó social de les empreses participants.
b- Explicació de l’objectiu de l’Acord marc. Proposta d’objecte del contracte,
els diferents lots i sublots i la seva possible estructura
Les empreses validen la viabilitat del sistema de contractació centralitzat, tot i que no
han estat adjudicatàries de cap Acord marc, ni tampoc de cap sistema similar a una
Central de contractació. La majoria són proveïdors de l’administració local i
coneixedors de les necessitats del món local.
A causa de la diversitat de solucions en aquest àmbit, amb instal·lacions calculades
per a cada tipologia de necessitat, el tamany de les empreses (on la gran majoria es
poden considerar PIMES), amb cobertura a tot el territori de forma directa i amb
distribuïdors o serveis tècnics associats, la solució que es considera, amb un ampli
consens entre totes elles, és la de selecció d’empreses, tal com preveu el 33.4 DN ó
221.4 LCSP
Destaquen més la necessitat d’un anàlisi que ajusti les solucions a les necessitats de
l’ens local, que no pas la qualitat dels equips, ja que identifiquen que amb un llindar
mínim de qualitat en les característiques del plec de prescripcions tècniques, la gran
majoria dels equips (cadascun amb les seves peculiaritats) compleixen amb els
requeriments necessaris.
c- Anàlisi dels lots i sublots, que tinguin relació amb l’empresa, per veure si
poden ser del seu interès
De les consultes preliminars realitzades amb els operadors, de les converses amb
diferents agències d’energia i tècnics de referència de les administracions locals
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catalanes, i també de l’extracció d’alguns plecs que òrgans de contractació han
realitzat en els darrers anys, o que han facilitat informació, es conclou diferents
qüestions pel que fa a la definició de l’objecte:
En referència a l’estudi de l’enginyeria:
-

Les Diputacions, en major o menor mesura, han realitzat en el passat, present i
futur els estudis previs (a través de PAES o altres) que serveixen com a
referència als ens locals.
Cal un projecte executiu per desenvolupar el projecte, així com el seguiment de
l’obra per a la seva correcta execució. Per l’èxit de la instal·lació és vital el
disseny de la ubicació de la caldera (accés per descàrrega de combustible a la
sitja, el bon aïllament d’aquesta per evitar humitats, el disseny i la ubicació del
sistema de transport del combustible, l’espai per a la instal·lació de la caldera i
la facilitat d’accés pel manteniment i buidatge de les cendres).

En referència a la caldera i els seus elements accessoris:
-

Una correcta dimensió de potència i característiques tècniques de la caldera.
Valorar una instal·lació fixa (obra), o bé es pot instal·lar un sistema contenitzat.
Preveure que la instal·lació de l’equip sigui per part de l’empresa
subministradora.
Estudiar el combustible a utilitzar: pèl·let o estella
o Pèl·let: Menor espai d’emmagatzematge, major poder calorífic, major
preu, habitualment origen llunyà.
o Estella: Major espai d’emmagatzematge, proximitat de l’extracció (KM 0
més proper), més brut (elements no desitjables, humitat...), menor poder
calorífic i menor preu. En el cas d’ajuntaments amb boscos, pot ser una
oportunitat per sumar la combustió d’un combustible natural, a la neteja
i manteniment de boscos.

En referència a l’obra:
-

Aquí, per ser la part de més dificultat en el moment de definir l’objecte i atès
que les necessitats d’instal·lació són diferents segons la ubicació, la majoria de
les empreses creuen que l’hauria de licitar cada ens local segons el projecte
d’enginyeria definit anteriorment. Fins i tot, es pot donar el cas que alguns ens
locals ho puguin realitzar amb els seus mitjans propois, si determinen que
tenen la capacitat i coneixement per fer-ho.

En referència al manteniment:
-

S’hauria de definir diferents nivells de manteniment, segons la instal·lació, la
disponibilitat i capacitat tècnica de les persones usuàries...
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o La persona usuària o de la instal·lació hauria de tenir un mínim de
coneixement d´ús de la caldera, revisió i configuració bàsica de la
instal·lació, així com el buidatge del dipòsit de cendra.
o Manteniment contractat per a reparacions i revisions periòdiques, amb
diferents cobertures (peces, ma d’obra, desplaçaments, etc).
o Manteniment contractat total: reparacions, revisions, buidatge dels
dipòsits de cendra, així com la gestió energètica de la instal·lació.
o Altres propostes de manteniment total, gestió energètica i control del
consum de la instal·lació. Tant “in situ”, com remotament.
En referència al combustible:
-

Tal com s’ha definit anteriorment, preveure quin tipus de combustible serà el
que requerirà la instal·lació. Segons disponibilitat d’espai, potència, proximitat
de boscos o prioritat del combustible km 0.
També es valora interessant preveure formació bàsica pels usuaris de la
caldera, tant a nivell de funcionament de la màquina, el buidatge de la sitja de
cendres.
Es destaca com a molt important que els usuaris de l’ens local tinguin
coneixements per:
o Demanar al proveïdor el combustible correcte per a la instal·lació (pèl·let
o estella) i les seves característiques.
o Recepcionar aquest combustible i saber verificar si és el que s’ha
peticionat, si arriba en òptimes condicions (humitat, brutícia, etc).
o Pugui fer el control del seu estocatge en la sitja, per tal que es mantingui
en bon estat per fer servir per la caldera.

En referència al finançament:
-

Són instal·lacions que requereixen llargs períodes d’amortització, amb una
inversió econòmica elevada.

En referència a la compra d’energia:
-

-

També existeix el model de compra d’energia. Aquest consisteix en que
l’empresa instal.la la caldera i es fa càrrec de tota la gestió, subministrament de
combustible... En el punt d’entrada de calor que prové de la caldera, s’instal·la
un comptador que calcula els Kw/h que es subministren i és aquest factor el
que es cobra a l’ens local.
Amb l’empresa, es poden pactar-acordar diferents models, segons si l’ens local
suporta tota, o una part de la inversió. No repercutirà tant en l’import de la
facturació del Kw/h, sinó en el temps en que la instal·lació quedi recuperada
per l’ens local.

Amb tot el que s’ha exposat, una proposta possible de lots és:
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LOT 1, Enginyeria
• Estudi de viabilitat econòmica i financera
• Projecte executiu
• Direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut
LOT 2, Calderes de biomassa i accessoris
• Calderes de pèl.let/estella de diferents potències
• Sistemes de transport
• Equips de control i tele gestió
• Posta en marxa de l’equip
• Formació bàsica usuari/s: caldera, instal·lació i identificació
del combustible
LOT 3, Calderes contenitzades
• Calderes i equips contenitzats
• Sistemes de transport
• Equips de control i tele gestió
• Posta en marxa de l’equip
• Formació bàsica usuari/s: caldera, instal·lació i identificació
del combustible
LOT 4, Manteniment
• Manteniment amb subministrament de pèl.let/estella
LOT 5, Combustible
• Subministrament de pèl·let
• Subministrament d’estella
A més, en les reunions amb tècnics de l’administració local, apareix la necessitat
de preveure associar el subministrament de combustible amb el manteniment de
les calderes, ja que en gran mesura l’òptim rendiment depèn moltes vegades de la
bona qualitat de pèl·let o l’estella. Aquest punt s’haurà de definir de manera més
clara en el moment de redactar els plecs, ja que no es troben operadors que
ofereixin el subministrament i el manteniment a la vegada i, també, hi ha la limitació
de tots aquells ens locals que exploten la seva pròpia massa forestal.
També existeix el model de “subministrament de calor”, on es factura a l’ens
l’energia que consumeix. Les empreses assumeixen: el projecte d’enginyeria, les
calderes de biomassa i els seus accessoris, el manteniment preventiu i correctiu, el
combustible i l’explotació de tota la instal·lació. Resta pendent de definir la
possibilitat de desenvolupar aquest lot.
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d- Proposta de la vigència de l’Acord marc.
Es fa la proposta que la durada de l’Acord marc sigui: 2+1+1
S’entén que una selecció suficientment àmplia (entre tres i cinc per lot), de les
empreses de l’Acord marc, hauria de fer possible una concurrència suficient, per donar
resposta en aquest període. Tanmateix, es fa la proposta de permetre la possibilitat de
dues pròrrogues d’un any, cada una d’elles.
Les pròrrogues amb la LCSP, article 29, tenen caràcter obligatori, un cop acordades
per l’òrgan de contractació. En aquest sentit s’haurà de preveure un estudi previ a
l’acord, sobre la conveniència o viabilitat de l’esmentada pròrroga en els aspectes
econòmics, tècnics, etc.

e- Revisió i actualització de preus. Modificació de preus per actualització
tecnològica?
Revisió i actualització de preus
Un cop consultades les empreses, es poden trobar dues realitats diferents:
-

Equips, estudis d’enginyeria i manteniment: el preu no es modifica de manera
significativa en períodes anuals, esdevenint una prestació amb un retribució
molt estable.
Combustible (pèl·let, estella): oscil·lació de preus no gaire significatius, però
amb un comportament variable. Segons la temporada, la demanda i la qualitat
del producte que es serveix. Es desprèn que hi haurà d’haver una concreció
elevada en la qualitat del producte, i determinar-ho clarament en el plec de
prescripcions tècniques.

Pel que fa a la revisió de preus, no s’admet revisió, tal com es preveu a l’article 103 del
LCSP. Tot i així, es realitza la interpretació, atès l’article 67.2 apartats n) x) del
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions públiques
(RGLCAP) que contempla la possibilitat d’establir en el PCAP, i com a pacte
contractual, una actualització de preus pel que fa a les hipotètiques pròrrogues.
Modificació de preus per actualització tecnològica
Per tal de garantir la permanència del preu de les de calderes, i la validesa de les
propostes que hagin fet les empreses en el moment de la licitació i posterior
adjudicació o selecció, en els diferents lots/sublots, és necessari poder gestionar les
modificacions dels equips per actualització tecnològica.
Els dos criteris més importants que poden fer evolucionar els equips tecnològicament,
poden ser:
-El rendiment dels equips, amb les modificacions tècniques que comporten.
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-El nivell d’emissió de contaminants a l’atmosfera, ja sigui per modificacions
tecnològiques o canvis normatius més estrictes.

f- Presentació dels possibles criteris d’adjudicació pels diferents lots.

Criteris d’adjudicació
Es realitza una proposta de selecció d’empreses, tal com s’ha comentat
anteriorment. Les raons són per la mateixa tipologia d’empreses, així com el fet de
poder assolir cobertura a tot el territori, oferint servei més proper, on s’utilitzen
empreses distribuïdores, i serveis d’assistència tècnica locals. El número
d’empreses seleccionades podria ser d’entre tres a cinc.
En el cas dels equips, un cop definides les prescripcions tècniques, el factor preu i
els criteris d’apreciació automàtica hauran de tenir molta importància, o ser els
majoritaris. Diferent és la situació en el ca dels serveis, en el que la valoració dels
criteris basats en judici de valor tindran més pes, segons les característiques del
lot/sublot.

Requisits de solvència
-

Mitjançant la declaració relativa al volum anual de negocis de les activitats de
l’objecte del contracte, en referència al millor exercici dins dels tres últims
disponibles per import, igual o superior, al demanat a l’anunci de licitació del lot
que correspongui, segons article 87 del LCSP.

-

En relació a la solvència tècnica, el licitador haurà d’acreditar la qualitat
subministrament que ofereix mitjançant la demostració documental de la seva
experiència en subministraments i serveis d’igual o similar naturalesa, per a la
qual cosa, aportarà les dades acreditatives de l’adjudicació al seu favor
d’anteriors licitacions en l’àmbit de les administracions públiques, del sector
públic i adjudicacions o contractes en el sector privat durant els darrers tres
anys. Article 89 pels subministraments i article 90 pels lots de serveis del LCSP.

-

Document identificatiu del gestor/a únic/a del contracte i el seu equip, personal
tècnic responsable de l’execució del contracte amb les corresponents
titulacions acadèmiques i professionals, en particular del personal de l’execució
del contracte de l’empresa licitadora, així com el sistema de gestió de diferents
aspectes del contracte que tenen a veure amb el servei o prestacions del
mateix, en relació a les mesures que s’adaptin per garantir la qualitat.
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g- Lots/sublots territorials
La majoria d’empreses que operen són PIME, tot i que algunes formen part
d’organitzacions més àmplies, i la majoria tenen una implantació territorial mitjançant
empreses distribuïdores i serveis d’assistència tècnica locals. Es fa la proposta de
valorar lots territorials per aquest motiu, o preveure’ls en alguns del lots.
h- Anàlisi de la previsió de possibles clàusules socials, ètiques o ambientals
relacionats amb l’objecte del contracte.
Es pot preveure, sobretot, en aquells lots/sublots on l’ús de mà d’obra intensiva sigui
destacable. Per exemple, en el cas de les empreses subministradores d’estella, on la
matèria prima prové de boscos amb participació de persones en la neteja, manipulació
és destacable.

i-

Anàlisi de la previsió de possibles clàusules mediambientals en la
licitació.

És una licitació que des de l’inici s’ha considerat com de “responsabilitat
mediambiental”, no obstant gran part de les empreses entrevistades demanen ser
estrictes en les característiques tècniques mediambientals als plecs. Algunes
consideració que es destaquen:
-

-

L’emissió de fums: Preveure i garantir un nivell d’emissió de fums que
compleixi amb la normativa actual, tenint en compte factors com el correcte
manteniment de l’equip i el subministrament de combustible el més “net i
sec” possible. Tenir en compte les certificacions forestals.
La neteja de boscos: Les instal·lacions de biomassa no han de ser tant
sols instal·lacions per a generar calor/energia, sinó que formin part –
sempre que sigui possible- una estratègia mediambiental pels ens locals.

No haurien de ser factors que limitessin la participació d’empreses ja que formen part
de la dinàmica del sector. La dificultat en la redacció dels plecs pot venir en la definició
de la relació entre el punt de producció/manipulació del combustible al del consum i la
seva valoració.
En relació als dos apartats anteriors (H i I), cal recordar la previsió de l’article 202
LCSP en el qual es determina l’obligatorietat que en el (PCAP) hi figuri com a condició
d’execució algun supòsit relatiu a condicions de caràcter social, ètic o mediambiental.
És molt important considerar l’acord de govern 127/2017, la Generalitat de Catalunya
aprova el Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire a les zones de
protecció especial de l’ambient atmosfèric (PAMQA), on l’objectiu principal d’aquest
pla és reduir les emissions d’òxids de nitrogen i partícules en suspensió de diàmetre
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inferior a 10 micres per restablir la qualitat de l’aire i respectar els valors límit que
determina la legislació europea.
En el seu punt EL33 es descriu: “EL33 - Limitació de la instal·lació de noves calderes
de gasoil, carbó i biomassa Descripció A partir de l’entrada en vigor del Pla d’actuació
per a la millora de la qualitat de l’aire, es prohibeix l’ús de gasoil i carbó per a noves
calderes als municipis de la zona de PMQAB 37 protecció especial on tècnicament i
econòmicament sigui viable i no s’incentivarà l’ús de biomassa per a noves calderes a
les zones urbanes d’atmosfera protegida. Excepcionalment, es pot autoritzar l’ús de
biomassa en edificis situats en zones de muntanya i per sobre de 300 metres del nivell
del mar, ja que les condicions meteorològiques d’aquestes zones afavoreixen la
dispersió dels contaminants”
Aquesta limitació és a Barcelona i a la zona 1 de l’àmbit metropolità (mapa segons el
protocol d’actuació en cas d’episodis d’alta contaminació de l’AMB – Àrea
Metropolitana de Barcelona).

j- Consulta respecte el “Pla d’acció de vendes i comunicació” de l’Acord
marc.
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Cap empresa manifesta objeccions al fet d’haver de presentar un document reduït, on
es detalli aquest pla d’acció de vendes i comunicació, ja que entenen ha de ser part
del seu treball amb les entitats del món local.

k- Experiència de l’empresa en el sector públic, avantatges competitives
dels seus productes.
Totes les empreses manifesten tenir experiència, sobretot, ajuntaments i consells
comarcals. Els resultats han estat diferents ja que el grau de maduresa del mercat ha
anat augmentant d’un temps ençà, però algunes d’elles destaquen que és molt
necessari dimensionar correctament les instal·lacions, i també, fer un manteniment
preventiu correcte, amb una persona responsable estable en la plantilla per tal de fer el
seguiment de tot el sistema de manera continuada.
En referència als avantatges competitives dels seus productes, cadascuna de les
empreses les ha explicat àmpliament.
7. Relació de documentació administrativa referenciada
Atesa la previsió de l’article 8 de la instrucció, s’inclou una relació d’altres licitacions o
documents similars que s’han analitzat, o tingut en compte en el procediment:
ADMINISTRACIÓ

REFERÈNCIA DOCUMENT

DATA

Associació d'Entitats Locals
Propietàries Forestals a
Catalunya (ELFOCAT)

Guia de clàusules administratives, econòmiques i
tècniques (estella)

Octubre 2017

Institut Català d’Energia
(ICAEN) – Generalitat de
Catalunya

Estratègia per promoure l’aprofitament energètic de la
biomassa forestal i agrícola
Web: www.biomassaCAT.cat

Juny 2017

Diputació de Girona

PCAP i PPT pels ajuntaments de: Breda, Figueres i
Vilablareix

Juny 2017

Ajuntament de Mollet

Instal·lació de biomassa i xarxa de calor al pavelló
municipal d'esports Plana Lledó-Escola Joan Salvat
Papasseit

Juny 2017

Ajuntament de Begues
UAB

Ajuntament de Figueres

Ajuntament de Casserres

PCAP caldera de biomassa pel Centre Cívic
PCAP i PPT,
Subministrament de combustible i servei de
manteniment de la instal·lació tèrmica de biomassa
PCAP i PPT
Contracte mixt d’instal·lació, manteniment i
subministrament d'energia per a una caldera de
biomassa al municipi de Figueres
Contractació de subministrament de material de
producció de calor i bombeig per a la instal·lació
d'una xarxa de calor amb biomassa per a edificis i
equipaments de la Vila de Casserres"

Maig 2017
Maig 2017

Juliol 2016

Maig 2016
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8. Documents adjunts o annexos
S’annexen en aquest mateix informe, i amb numeració correlativa, diferents documents
adjunts tal com s’indica en el mateix document.

Signat
Carles Bassaganya i Serra
Responsable del Gabinet d’estudis i programes

Barcelona, 24 d’abril de 2018
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Document adjunt 1
Relació d’ajuntaments que van amb interès en calderes de biomassa i elements
accessoris, durant les Jornades de Central de Compres durant els mesos de febrer a
març de 2017
INSTITUCIÓ
•

Ajuntaments de 0 a 500 habitants

Ajuntament de Fontanals de Cerdanya
•

COMARCA

Cerdanya

Ajuntaments de 501 a 2000 habitants

Ajuntament de Bot

Terra Alta

Ajuntament d'Oliana

Alt Urgell

Ajuntament Fonollosa

Bages

Ajuntament de Sant Julià de Llor i Bonmatí

Selva

Ajuntament de Castellolí

Anoia

•

Ajuntaments de 2001 a 5000 habitants

Ajuntament d'Amer

Selva

Ajuntament de la cellera de ter

Selva

Ajuntament de Cardona

Bages

Ajuntament de Cabrera de Mar

Maresme

Ajuntament de Martorelles

Vallès Oriental

Ajuntament de Callús

Bages

Ajuntament d'Avinyó

Bages

•

Ajuntaments de 5001 a 10000 habitants

Ajuntament de Vilassar de Dalt

Maresme

Ajuntament de Vielha

Val d'Aran

Ajuntament de Roquetes

Baix Ebre

•

Ajuntaments de 10001 a 50000 habitants
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Ajuntament de Corbera de Llobregat

Baix Llobregat

Ajuntament de Tàrrega

Urgell

Ajuntament Cassà de la Selva

Gironès

Ajuntament de Vallirana

Baix Llobregat

Ajuntament de Sant Celoni

Vallès Oriental

Ajuntament de Tordera

El Maresme

Ajuntament de Vilanova del Camí

Anoia

Ajuntament de la Roca del Vallès

Vallès Oriental

Ajuntament de Tordera

El Maresme

Ajuntament Corbera de Llobregat

Baix Llobregat

Ajuntament Sant Sadurní d'Anoia

Alt Penedès

ajuntament de Sant Joan Despí

Baix Llobregat

•

Ajuntaments de 50001 a 100000

Ajuntament de Girona

Gironès

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

El Garraf

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

Baix Llobregat

•

Diputacions

Diputació de Girona

Selva

Diputació de Barcelona

Barcelonès

Diputació de Lleida

Segrià

•

Consells Comarcals

Consell comarcal del Ripollès

Ripollès

COPATE

Montsià

Consell Comarcal de la Selva

Selva

Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Alt Urgell

Consell Comarcal del Berguedà

Berguedà
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Document adjunt 2
Avís d’obertura del període de consultes preliminars per la prospecció del mercat
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