Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns
Servei de Contractació

DECRET
Aprovar la contractació relativa al Servei de recollida, transport i tractament de
residus sanitaris grup II, grup III i residus especials, amb mitjans de transport
respectuosos amb el medi ambient generats al recinte Mundet i al Centre Spott,
dividit en 2 lots.
____________________________________________________________________________

2021/0022989
Fets
1. L’Oficina de Suport a la Gestió de Recursos i Subministraments de la Gerència de
Serveis Residencials d’Estades Temporals i RESPIR ha promogut l’expedient de
contractació consistent en el Servei de recollida, transport i tractament de residus
sanitaris grup II, grup III i residus especials, amb mitjans de transport respectuosos
amb el medi ambient generats al recinte Mundet i al Centre Spott, dividit en 2 lots,
d’acord amb el plec de prescripcions tècniques (PPT).
Aquest procediment es constitueix a través dels lots de licitació següents:
Lot 1
Lot 2

Residus sanitaris Grup II
Residus sanitaris Grup III i residus especials

Les empreses es poden presentar a un o més lots.
El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de
37.448,47 €, IVA inclòs, desglossat per lots de la manera següent.

Lot 1: Residus sanitaris Grup II:
El pressupost base de licitació del LOT 1, formulat en termes de preus unitaris, es fixa
en la quantitat anual de 17.484,50€, IVA inclòs, desglossat d’acord amb el següent
detall:
Pressupost IVA exclòs
15.895,00 €

10 % IVA
1.589,50 €
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El preu unitari màxim de licitació s’estableix per l’import següent:

Recollida,
transport i
tractament de
residus

Import preu
unitari
màxim
(IVA exclòs)
17,00 per
contenidor

Import IVA
(10%)

Total import
preu unitari
màxim
(IVA inclòs)

Estimació de
serveis a
realitzar
(vigència
inicial)

1,70 €

18,70 € per
contenidor

935
contenidors

Cada contenidor té una capacitat d’un mínim de 1000 litres i màxim de 1.200 litres
El preu unitari màxim (17 € IVA exclòs) correspon al servei de recollida, transport i
tractament dels residus d’un contenidor.
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta l’esmentat preu unitari i
hauran d’indicar l’IVA a aplicar mitjançant partida independent.
Lot 2: Residus sanitaris Grup III i residus especials:
El pressupost base de licitació del LOT 2, formulat en termes de preus unitaris, es fixa
en la quantitat anual de 19.963,97 €, IVA inclòs, desglossat d’acord amb el següent
detall:
Pressupost IVA exclòs
10 % IVA
18.149,06 €
1.814,91€
Els preus unitaris màxims de licitació s’estableixen pels imports següents:
Import preu
Import IVA
unitari
(10%)
màxim
(IVA exclòs)
Lliurament
contenidor de 1,5
litres
Lliurament
contenidor de 5
litres
Lliurament
contenidor de 10
litres

Total
import
preu
unitari
màxim
(IVA inclòs)

Estimació de
serveis a
realitzar
(vigència
inicial)
159
contenidors

0,88 per
contenidor

0,08

0,96

2,13 per
contenidor

0,21

2,34

180
contenidors

3,50 per
contenidor

0,35

3,85

54,5
contenidors
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Lliurament
contenidor de 60
litres
Recollida i
tractament de
residus
contenidors 1,5; 5 i
10 litres
Recollida i
tractament de
residus
contenidors 60
litres
Transport de
residus sanitaris
Grup III

Residus Especials
Recollida i
tractament
d'envasos amb
restes
Recollida i
tractament de
radiografies
Recollida i
tractament de
medicaments
caducats
Transport de
residus especials

6,23 per
contenidor

0,62

6,85

1112
contenidors

1,72 per
contenidor

0,17

1,89

133
contenidors

10,30 per
contenidor

1,03

11,33

881
contenidors

15,40 per
viatge

1,54

16,94

20
viatges

2,34 per Kg

0,23

2,57

179 Kg

1,94 per Kg

0,19

2,13

14,5 Kg

1,24 per Kg

0,12

1,36

14,5 Kg

61,60 per
viatge

6,16

67,76

7 viatges

Conceptes inclosos en els preus unitaris dels residus sanitaris Grup III:
a) Els preus unitaris del lliurament de contenidors buits inclouen la seva instal·lació als
centres recollits al punt 2 PPT; el preu variarà en funció de la seva capacitat.
b) Els preus unitaris per a la recollida i tractament dels residus inclouen la recollida
dels centres recollits al punt 2 PPT i el posterior tractament de residus; el preu variarà
en funció de la capacitat del contenidor.
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c) El preu unitari pel transport dels residus del Grup III és el que l’empresa cobrarà per
cada viatge que realitzi des dels centres recollits al punt 2 PPT fins a les instal·lacions
on es realitzi el tractament dels residus. Serà el mateix preu, independentment del
nombre de contenidors transportats.
Conceptes inclosos en els preus unitaris dels residus especials:
a) Els preus unitaris per a la recollida i tractament dels residus inclouen la recollida
dels centres i el posterior tractament dels residus, i el preu variarà en funció del tipus
de residu.
b) El preu unitari per al transport dels residus especials correspon al preu que
l’empresa cobrarà per cada viatge que realitzi des dels centres recollits al punt 2 PPT
fins a les instal·lacions on es realitzi el tractament de residus. Serà el mateix preu,
independentment dels kilograms de residus transportats.
Tots els preus indicats han de preveure qualsevol impost, taxa, assegurances, fiances,
canons, despeses d’inspecció prèvia i periòdica que estableixi la “ Llei 7/2022, de 8
d’abril, relativa als residus i sols contaminats per una economia circular” i el seu
desenvolupament reglamentari en la mesura en que sigui d’aplicació a aquesta
tipologia de transport.
2. L’Oficina de Suport a la Gestió de Recursos i Subministraments de la Gerència de
Serveis Residencials d’Estades Temporals i RESPIR ha redactat l’Acte d’inici, la
Memòria i el Plec de prescripcions tècniques i el Servei de Contractació ha redactat
el plec de clàusules administratives particulars, documents que regeixen aquesta
contractació.
3. De conformitat amb la documentació que consta a l’expedient, queda justificada la
necessitat d’acudir a aquesta contractació així com la idoneïtat de l’objecte del
contracte, la divisió en lots, el procediment, els criteris d’adjudicació i la resta de
requeriments previstos en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, 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).

Fonaments de dret
1. D’acord amb el que disposen els articles 145, 146, 156 a 158 i concordants de la
LCSP, es proposa la tramitació ordinària de l’expedient, no està subjecta a
regulació harmonitzada, i és susceptible de recurs especial en matèria de
contractació, procediment obert i l’adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri
d’adjudicació.
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2. D’acord amb la disposició addicional 3a, apartat 8è de la LCSP, aquest acte
requereix l’informe preceptiu de la Secretaria.
3. La despesa pluriennal derivada d’aquesta contractació de 37.448,47 €, IVA inclòs,
es farà efectiva a càrrec de les aplicacions pressupostàries següents:
Lot 1: Residus sanitaris Grup II: 17.484,50 €, IVA inclòs, desglossat d’acord amb el
següent detall:
Exercici
2022
2023

Import
2.912,08 €
14.572,42 €

Orgànic
60202
60202

Programa
23102
23102

Econòmic
22711
22711

Lot 2: Residus sanitaris Grup III i residus especials 19.963,97€, IVA inclòs, desglossat
d’acord amb el següent detall:
Exercici
2022
2023

Import
1.663,95 €
18.300,02€

Orgànic
60202
60202

Programa
23102
23102

Econòmic
22711
22711

Amb la condició suspensiva que per a l’esmentada despesa existeixi consignació
adequada i suficient en els corresponents pressupostos, d’acord amb el que estableix
l’article 174 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
4. La competència per aprovar aquesta resolució correspon al president delegat de l’Àrea
de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, d’acord amb el que preveu l’apartat
4.2.1a) de la Refosa 1/2022 sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per
Decret de la Presidència núm. 1388, de 14 de febrer de 2022, publicat al BOPB de
16.02.2022
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent:
RESOLUCIÓ
Primer. APROVAR i disposar l’obertura del procediment d’adjudicació de l'expedient
de contractació promogut per l’ Oficina de Suport a la Gestió de Recursos i
Subministraments de la Gerència de Serveis Residencials d’Estades Temporals i
RESPIR consistent en el Servei de recollida, transport i tractament de residus
sanitaris grup II, grup III i residus especials, amb mitjans de transport
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respectuosos amb el medi ambient generats al recinte Mundet i al Centre Spott,
dividit en 2 lots, d’acord amb el plec de prescripcions tècniques (PPT).
Aquest procediment es constitueix a través dels lots de licitació següents:
Lot 1
Lot 2

Residus sanitaris Grup II
Residus sanitaris Grup III i residus especials

El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de 37.448,47
€, IVA inclòs, desglossat per lots de la manera següent.
Lot 1: Residus sanitaris Grup II:
El pressupost base de licitació del LOT 1, formulat en termes de preus unitaris, es fixa
en la quantitat anual de 17.484,50€, IVA inclòs, desglossat d’acord amb el següent
detall:
Pressupost IVA exclòs
15.895,00 €

10 % IVA
1.589,50 €

El preu unitari màxim de licitació s’estableix per l’import següent:

Recollida,
transport i
tractament de
residus

Import preu
unitari
màxim
(IVA exclòs)
17,00 per
contenidor

Import IVA
(10%)

Total import
preu unitari
màxim
(IVA inclòs)

Estimació de
serveis a
realitzar
(vigència
inicial)

1,70 €

18,70 € per
contenidor

935
contenidors

Cada contenidor té una capacitat d’un mínim de 1000 litres i màxim de 1.200 litres
El preu unitari màxim (17 € IVA exclòs) correspon al servei de recollida, transport i
tractament dels residus d’un contenidor.
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta l’esmentat preu unitari i
hauran d’indicar l’IVA a aplicar mitjançant partida independent.
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Lot 2: Residus sanitaris Grup III i residus especials:
El pressupost base de licitació del LOT 2, formulat en termes de preus unitaris, es fixa
en la quantitat anual de 19.963,97 €, IVA inclòs, desglossat d’acord amb el següent
detall:
Pressupost IVA exclòs
18.149,06 €

10 % IVA
1.814,91€

Els preus unitaris màxims de licitació s’estableixen pels imports següents:

Import preu
Import IVA
unitari
(10%)
màxim
(IVA exclòs)
Lliurament
contenidor de 1,5
litres
Lliurament
contenidor de 5
litres
Lliurament
contenidor de 10
litres
Lliurament
contenidor de 60
litres
Recollida i
tractament de
residus
contenidors 1,5; 5 i
10 litres
Recollida i
tractament de
residus
contenidors 60
litres
Transport de
residus sanitaris
Grup III

Total
import
preu
unitari
màxim
(IVA inclòs)

Estimació de
serveis a
realitzar
(vigència
inicial)
159
contenidors

0,88 per
contenidor

0,08

0,96

2,13 per
contenidor

0,21

2,34

180
contenidors

3,50 per
contenidor

0,35

3,85

54,5
contenidors

6,23 per
contenidor

0,62

6,85

1112
contenidors

1,72 per
contenidor

0,17

1,89

133
contenidors

10,30 per
contenidor

1,03

11,33

881
contenidors

15,40 per
viatge

1,54

16,94

20
viatges
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Residus Especials
Recollida i
tractament
d'envasos amb
restes
Recollida i
tractament de
radiografies
Recollida i
tractament de
medicaments
caducats
Transport de
residus especials

2,34 per Kg

0,23

2,57

179 Kg

1,94 per Kg

0,19

2,13

14,5 Kg

1,24 per Kg

0,12

1,36

14,5 Kg

61,60 per
viatge

6,16

67,76

7 viatges

Els licitadors podran presentar oferta a un o més lots i hauran d’igualar o disminuir en
la seva oferta el pressupost màxim de licitació de cada lot i hauran d’indicar l’IVA a
aplicar mitjançant partida independent.
Segon. APROVAR el plec de prescripcions tècniques particulars i el plec de clàusules
administratives particulars que han de regir aquesta contractació.
Tercer. TRAMITAR aquesta contractació de forma ordinària, no està subjecta a
regulació harmonitzada, i és susceptible de recurs especial en matèria de contractació,
per procediment obert i adjudicar-la per l’aplicació de més d’un criteri d’adjudicació,
d’acord amb el que disposen els articles 145, 146, 156 a 158 i concordants de la
LCSP.
Quart. PUBLICAR l’anunci corresponent de convocatòria de la licitació en el Perfil de
contractant de la Diputació de Barcelona.
Cinquè. AUTORITZAR la despesa pluriennal derivada d’aquesta contractació de
37.448,47 €, IVA inclòs, que es farà efectiva a càrrec de les aplicacions
pressupostàries següents:
Lot 1: Residus sanitaris Grup II: 17.484,50 €, IVA inclòs, desglossat d’acord amb el
següent detall:
Exercici
2022
2023

Import
2.912,08 €
14.572,42 €

Orgànic
60202
60202

Programa
23102
23102
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Lot 2: Residus sanitaris Grup III i residus especials 19.963,97€, IVA inclòs, desglossat
d’acord amb el següent detall:
Exercici
2022
2023

Import
1.663,95 €
18.300,02€

Orgànic
60202
60202

Programa
23102
23102

Econòmic
22711
22711

Amb la condició suspensiva que per a l’esmentada despesa existeixi consignació
adequada i suficient en els corresponents pressupostos, d’acord amb el que
estableix l’article 174 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
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Metadades específiques del document
Núm. Exp. SIGC
Codi XGL

2021/0022989

Promotor

Of. Suport Gest. Recursos i Subministram

Tramitador
Codi classificació

Ser. Contractació
D0506SE01 Serveis obert
Decret Servei recollida, transport tractament residus sanitaris grup II, grup III i
residus especials, mitjans de transport respectuosos amb el medi ambient
generats al recinte Mundet i Centre Spott, dividit en 2 lots

Títol

Aprovació del Servei de recollida, transport i tractament de residus sanitaris
grup II, grup III i residus especials, amb mitjans de transport respectuosos
amb el medi ambient generats al recinte Mundet i al Centre Spott, dividit en 2
lots

Objecte

Destinataris - CIF/DNI
Op. Comptable Altres serveis
Ref. Interna

2202000102 - 37.448,47€ IVA inclòs
CIS Presidència, Serv.Inter. i Innovació
Of. Suport Gest. Recursos i Subministram
Carme Vilatimó i Carles Aznar

Acte de referència

Resum de signatures i tramitació administrativa
Signatures requerides
Perfil
Signatari
Responsable directiu Servei Carles Manel Barnés Garcia (SIG)
Promotor
Intervenció General
Josep Abella Albiñana (SIG)

Acte
Proposa

Data acte
02/05/2022, 11:16

Informat de
conformitat (f.l.p.)
Proposa

06/05/2022, 10:47

President/a delegat/da d'Àrea Carlos Ruíz Novella (SIG)

Resol

08/05/2022, 21:27

Secretària General

09/05/2022, 07:45
Es transcriu en el
Llibre de Resolucions,
als efectes de l'art.
3.2.e) del RD
128/2018

Coordinador/a

Jordi Pericàs Torguet (SIG)

Petra Mahillo Garcia (TCAT)
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Documents vinculats
Plec de clàusules o condicions(d73b5bcc52b32b972b20)
Perfil

Signatari

Data signatura

Responsable directiu Servei Promotor

Carles Manel Barnés Garcia (SIG)

02/05/2022, 11:15

Plec de clàusules o condicions(dfd274b855dcdaa25fa8)
Signatari
Perfil
Cap de l' Oficina de Suport a la Gestió de Eduardo del Pozo Castro (SIG)
Recursos i Subministraments

Data signatura
28/04/2022, 09:33

Informe preceptiu(6d65ccb0e5bdefa9486b)
Perfil

Signatari

Data signatura

Secretaria Delegada

Ana Majó Capilla (SIG)

04/05/2022, 15:18
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