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Informe necessitat contracte
RELACIÓ DE FETS
La recollida de runes en petita quantitat procedent de l’abandonament de
runes, de petites obres de manteniment de la brigada municipal i la recollida de
l’escombrat mecànic (escombradora) del servei de la neteja viària, genera
quantitats variables de residus que s’emmagatzemen temporalment en
contenidors (caixes) de 5 i 5 m3 respectivament. El buidat i transport a plantes
de tractament d’aquests residus emmagatzemats en caixes es realitza només
un cop les caixes són plenes.
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES
D’acord amb el que estableix l’article 3.3. a) del DECRET LEGISLATIU 1/2009,
de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus
(DL1-2009), els residus procedents de la neteja de les vies públiques i els
enderrocs procedents d’obres menors i reparació domiciliària tenen la
consideració de residus municipals, i per tant, han de ser objecte de servei
públic municipal de prestació obligatòria.
Atesa la necessitat d’aquest Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts de realitzar
els treballs consistents en: RECEPCIÓ, TRANSPORT I DEPOSICIÓ A
PLANTA DE GESTIÓ DE RESIDUS, EN L’ÀMBIT DE L’ÀREA
METROPOLITANA
DE
BARCELONA
(AMB),
DELS
RESIDUS
PROCEDENTS DE L’ABANDONAMENT DE RUNES, PETITES OBRES
MANTENIMENT
BRIGADA
I
DE
L’ESCOMBRAT
MECÀNIC
(ESCOMBRADORA) DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA DEL MUNICIPI DE
SANT VICENÇ DELS HORTS.
Per a la realització dels treballs es necessiten camions tractors amb capacitat
de càrrega de caixes metàl·liques de 5 m3, així com de conductors amb els
permisos per conduir-los, que l’Ajuntament no en disposa.
Tenint en compte aquestes necessitats i un cop es constata que l’Ajuntament
no disposa dels mitjans ni del personal adients per realitzar aquestes
actuacions, doncs no disposa ni dels camions tractors per carregar ni
transportar caixes metàl·liques de runa de 5m3 necessaris, per la prestació del
servei que es vol contractar, ni de personal amb els permisos de conducció per
conduir els camions, motiu pel qual cal procedir a l’auxili mitjançant la
contractació amb tercers, tot d’acord amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i
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control de despesa, i amb total respecte als principis d’eficàcia, eficiència,
publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de tracte.
El servei és únic, un cop plena la caixa es truca al servei perquè la reculli i la
porti a planta de gestió, a més de deixar una caixa buida de la que se n’ha de
fer responsable. La divisió en LOTS dificultaria la traçabilitat i la identificació de
la responsabilitat de la gestió, així la de comportar una complexitat i encariment
de la gestió difícil de controlar i gestionar.
En compliment del que estableix l’article 116 en relació a l’article 28 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic
espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).

Un cop analitzat el valor estimat del contracte, que és de 78.257,52 € es
proposa la contractació mitjançant procediment obert no harmonitzat, segons el
que disposa l’article 131 de la LCSP.

Es sol·licita Informe d’Intervenció on es constati l’existència de crèdit suficient
per a dur a terme aquesta despesa, en l’any en curs i el compromís per als
futurs exercicis pressupostaris.

Com a criteris d’adjudicació per valorar la millor oferta de servei s’han establert:

A. Criteris automàtics (objectius).
II.1. Oferta econòmica (70 punts).
Justificació del criteri: la prestació del servei a un menor cost representa una
millora de l’eficiència. Atès que una gran part dels costos són de caràcter fix,
com les despeses del personal, manteniment vehicles, logística i cànon de la
gestió dels residus, o de caràcter variable com el consum de combustibles.
Una gestió més eficient i eficaç de la recollida i transport dels residus,
mitjançant una millor logística i operacions més mecanitzades que impliquen
una reducció del temps necessari en cada operació de càrrega i transport,
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representa també una millora ambiental que va aparellada també a una oferta
econòmica més baixa per la reducció de costos de transport i gestió.
Per tant, una oferta econòmica més baixa representa una millora de l’eficiència
i una millora de la capacitat de la gestió, així com d’una millora ambiental.
Atès que la gestió de la runa, a diferència del banal, té associat un cànon per
abocament en planta externa segons el tipus de planta, el cànon és més car en
abocador finalista, i menys en plantes que realitzen reciclatge dels materials,
s’ha donat més pes al preu unitari de la caixa de 5 m3 de runa (40 punts) que a
la banal (30 punts).

S’han inclòs criteris per excloure les ofertes anormalment baixes que ofertin
preus per sota del mercat.

II.2. Altres criteris objectius (criteris ambientals) (30 punts): que la flota
dels camions disposin de distintiu de baixes emissions de la DGT.
Justificació del criteri: el principal impacte ambiental del servei s’associa a
les característiques dels vehicles (camions) que realitzaran les operacions de
càrrega i transport dels residus. Els vehicles amb menors emissions de
contaminants atmosfèrics tindran un menor impacte ambiental.
Quan menys emissions de la flota de camions que prestin el servei major
valoració de l’oferta, doncs suposa una millora ambiental per la reducció de les
emissions de contaminants atmosfèrics dels vehicles el que comporta una
millora dels nivells de contaminació atmosfèrica que afecta la salut de la
població del municipi, i per tant suposant una millora en l’execució del contracte
Tots els camions que realitzen el servei disposen del Distintiu ambiental “C” de
la DGT: 10 punts.
o
Tots els camions que realitzen el servei disposen del Distintiu ambiental “ECO”
de la DGT: 20 punts.
o
Tots els camions que realitzen el servei disposen del Distintiu ambiental
“ZERO” de la DGT: 30 punts.
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B. Com a criteris de solvència per garantir la correcta prestació del servei
s’han establert:
B.1. La solvència econòmica-financera que es requereix és la del volum anual
de negocis del licitador o candidat, que referit a l’any de més volum de negoci
dels tres últims acabats ha de ser almenys una vegada i mitja el valor estimat
del contracte quan la seva durada no sigui superior a un any, i almenys una
vegada i mitja el valor anual mitjà del contracte si la seva durada és superior a
un any o classificació empresarial.
Justificació del criteri: un volum de negoci del licitador recent, tres últims
anys, i superior a 1,5 vegades al preu estimat del contracte, ha de garantir la
suficient capacitat del contractista per assumir el volum econòmic del present
contracte. En tot cas, la inscripció al RELI o la classificació acreditarà la
solvència eximint d'aportar més documentació que la d'estar inscrit / classificat
segons les exigències d'aquest Annex I, sent obligat demostrar la solvència pel
qui no ho estiguin.
B.2. La solvència tècnico-professional que es requereix és:
1. La relació dels principals serveis o treballs efectuats en els tres últims
anys, de la mateixa o similar naturalesa que els que constitueixen
l’objecte del contracte, l’import anual acumulat dels quals l’any de més
execució sigui igual o superior al 70 per cent de l’anualitat mitjana del
contracte. Caldrà indicar l’import, la data i el destinatari, públic o privat.
S’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan
competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el
destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per
aquest o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració de
l’empresari, acompanyada dels documents en poder seu que acreditin la
realització de la prestació; si s’escau, aquests certificats els ha de
comunicar directament a l’òrgan de contractació l’autoritat competent.
Justificació del criteri: una relació dels treballs de la mateixa o similar
naturalesa efectuats recentment, tres últims anys, amb un volum anual
mig del 70% del present contracte ha de garantir que el licitador té prou
capacitat acreditada per realitzar la prestació del volum del present
contracte i de forma continuada. Com que és un criteri de solvència de
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l’experiència acreditada del contractista, aquest criteri no es requereix
per a les empreses de nova creació.
2. Declaració que indiqui la maquinària, el material i l’equip de què es
disposa per a l’execució dels treballs o prestacions, a la qual s’ha
d’adjuntar la documentació acreditativa pertinent quan li ho requereixin
els serveis dependents de l’òrgan de contractació. (article 3 del plec de
prescripcions tècniques). L’adjudicatari haurà de disposar d’un mínim de
5 camions tractors amb capacitat de carregar i transportar de caixes
metàl·liques de 5m3.
Justificació del criteri: S’estableix aquest criteri de solvència tècnica
atès que constitueix la maquinària, el material i l’equip mínim
indispensable per a la realització correcta dels treballs descrits al Plec
de condicions tècniques.
3. L’adjudicatari està obligat a constar en el registre de transportistes
autoritzats de l’Agència de Residus de Catalunya i autoritzat com a
transportista per als tipus de residus següents: codi CER 200301
Mescles de residus municipals, 200303 Residus de neteja viària,
200307 Residus voluminosos, 170107 Mescles de formigó, maons,
teules i materials ceràmics, diferents de les especificades en el codi
170106.
Justificació del criteri: És un registre obligat per la normativa sectorial.

Cap Medi Ambient i Salut Pública

Dept. Medi Ambient, Sostenibilitat i Espai Natural
Ajuntament de St. Vicenç dels Horts
C/ Claverol 6
08620 Sant Vicenç dels Horts
T. 93 602 92 00
medi@svh.cat

6

