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DUBTE CONCURS MANTENIMENT ÀREES DE JOC
PREGUNTA 1
Respecte percentatges DG i BI
A l’annex 1, apartat b), indica que “cal indicar els percentatges de despeses generals i
benefici industrial.
La pregunta és: Aquests % s’han d’agafar de l’Estructura de costos (pàg 5/40 del PCAP)
o podem aplicar els DG i BI habituals de la nostra empresa?
RESPOSTA 1
Els percentatges de despeses generals i benefici industrial han de ser els habituals de
l’empresa. Es faran constar a l’annex 1 (PCAP) per tal de poder-ho comptabilitzar a les
certificacions dels subministraments.
Seran els mateixos que estaran repercutits en els preus dels treballs (annex 6).

PREGUNTA 2
Respecte al Cicle de Vida del Producte
A l’annex 1, apartat d), entenem que hem d’indicar si les fustes que utilitzarem al
manteniment disposen de certificat FSC
La pregunta és: S’ha d’adjuntar en l'oferta dit certificat?
RESPOSTA 2
A l’annex 1, apartat d) només s’ha d’indicar si les fustes disposen de certificat FSC.
Posteriorment, l’empresa adjudicatària i tal com està establert a l’apartat 17 del Plec de
prescripcions tècniques, dins les obligacions de control documental del contractista
presentarà el certificat.
17. CONTROL DOCUMENTAL: OBLIGACIONS DE CONTROL DOCUMENTAL DEL CONTRACTISTA.
El contractista, en base a l’article 28 de la LCAP, haurà de lliurar tota la documentació relacionada amb els criteris
d’adjudicació pels quals hagi obtingut alguna puntuació* i altres condicions d’execució assenyalades al Plec de condicions
administratives.
Així, el contractista haurà de lliurar, mensualment, juntament amb la certificació, un informe amb el títol “CONTROL
DOCUMENTAL”. El lliurament d’aquest document serà imprescindible per a procedir al pagament de la certificació i
contindrà el següent recull documental:
1. Gestió de residus: s’haurà de lliurar la documentació relativa a la gestió de residus del contracte.
1.1 Albarans, certificats i abonaments de taxes dels centres de reciclatge, de selecció i/o dipòsits autoritzats, de tots els
residus generats durant la prestació del contracte.
2. Documentació conforme la fusta dels elements subministrats disposa de la certificació forestal o fusta de boscos de
gestió legal i sostenible, FCS o similar.
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PREGUNTA 3
Respecte al Cicle de Vida del Producte
A l’annex 1, apartat d), entenem que hem d’indicar el % reciclable o transformable …
L'annex diu també que s'haurà de justificar segons el manteniment correctiu.
La pregunta és:
Entenem que en aquest moment només ens hem de COMPROMETRE en el %
RECICLABLE O TRANSFORMABLE i que no cal aportar cap certificat.
Si no és així, què caldria aportar?

RESPOSTA 3
Si, a l’annex 1, apartat d) només és un compromís en el % reciclable o transformable o
reutilitzable.
B) CRITERIS QUALITATIUS (càlcul matemàtic)
10.4 CRITERI QUALITATIU VINCULAT AL CICLE DE VIDA DEL PRODUCTE (màxim 3 punts)
“... Es tindrà en compte i es concretarà el % de materials a reciclar o transformar o reutilitzar per cada grup de productes:
Tanques: s’atorgarà 0,5 punts si el % a reciclar o transformar és igual o major al 40%.
S’haurà de justificar segons el manteniment correctiu. En cas contrari la puntuació serà de 0 punts. S’aportarà certificat
conforme s’ha reciclat o transformat el percentatge indicat a l’oferta. (control documental).
Àrids: s’atorgarà 1 punt si el % a reciclar o transformar és igual o major al 40%. En cas contrari la puntuació serà de 0
punts. S’haurà de justificar segons el manteniment correctiu. S’aportarà certificat conforme s’ha reciclat o transformat el
percentatge indicat a l’oferta. (control documental).
Cautxú: s’atorgarà 0,5 punts si el % a reciclar o transformar és igual o major al 40%. S’haurà d’aportar el certificat de
la planta de tractament i reciclatge o reutilització per al cautxú. En cas contrari la puntuació serà de 0 punts.

Per a la valoració del reciclatge o transformació del cautxú sí que s’haurà d’aportar el
certificat de la planta de tractament i reciclatge o reutilització per al cautxú.
Posteriorment, l’empresa adjudicatària i tal com està establert a l’apartat 17 del Plec de
prescripcions tècniques, dins les obligacions de control documental del contractista
presentarà la documentació relativa a la gestió de residus.
Al llarg del contracte s’haurà de justificar que s’assoleix aquest % de material reciclat ,
transformat o reutilitzat. (control documental)

