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1. Introducció
Aquest informe té per objecte justificar la necessitat de la contractació i el procediment de licitació per a la
contractació dels serveis de retirada, transport i tractament d’olis vegetals usats de les deixalleries del
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, en endavant Consorci, gestionades per Serveis
Ambientals del Vallès Oriental, SA, en endavant SAVO, SA, del qual és mitjà propi.
2. Necessitats a satisfer, idoneïtat del contracte i eficiència de la contractació
L’Agència de Residus de Catalunya, d’acord amb les competències que li atorga el Decret legislatiu 1/2009,
de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, és l’organisme competent
de la Generalitat de Catalunya d’assegurar el control de la producció i la gestió dels residus generats en
l’àmbit de Catalunya amb la finalitat d’assolir els objectius fixats en l’article 2 de l’esmentada norma.
L’article 52 del Text refós disposa que els municipis de més de cinc mil habitants, independentment o
associadament, i si escau, els consells comarcals i l’Àrea Metropolitana han d’establir el servei de deixalleria
mitjançant la instal·lació de la planta o plantes necessàries per a la recollida de residus especificats en
l’annex de l’esmentada norma. A més, l’actual programa de gestió de residus municipals ha ampliat aquesta
fita de manera que preveu la necessitat d’implantar deixalleries a municipis entre dos mil i cinc mil
habitants.
Donada la diferent tipologia de residus que es dipositen a les deixalleries propietat del Consorci, així com
els diferents materials a diferents emplaçaments, comporta que SAVO, SA, no pugui assumir-ho en la seva
totalitat, per tant, és necessari contractar aquests serveis.
Un dels residus que es diposita a les deixalleries són els olis vegetals usats que SAVO, SA, ha de gestionar
a través d’un gestor autoritzat. D’altra banda, SAVO, SA no disposa de vehicles adients per al transport
d’aquests residus, per la qual cosa el contracte inclou el transport i el tractament.
3. Competència per a prestar el servei
El Consorci realitza la gestió de les deixalleries municipals a través de l’empresa pública SAVO, SA.
Actualment, la xarxa de deixalleries consta de 26 instal·lacions, de les quals 25 són fixes i 1 és mòbil, que
donen servei a tots els municipis de la comarca.
De la gestió d’aquestes deixalleries se’n deriva la necessitat de gestionar els diferents materials aportats
pels usuaris d’aquestes.
4. Àrea que proposa la contractació
L’Àrea tècnica de SAVO, SA.
5. Objecte i abast del contracte
L’objecte del contracte és el servei de retirada, transport i tractament d’olis vegetals usats de les
deixalleries del Consorci, gestionades per SAVO, SA.
El contracte inclou:
a) La retirada, el transport i el tractament d’olis vegetals.
b) El tràmit de documentació associada al Reial decret 180/2015, de 13 de març, pel qual es regula
el trasllat de residus a l’interior de l’estat espanyol, segons especificacions del PPT.
c) La documentació i informació de la gestió dels olis recollits i gestionats.
d) L’etiquetatge dels elements de recollida.
6. CPV (Vocabulari Comú de la Contractació)
La codificació CPV corresponent a aquest contracte és la següent:
90511000-2
90512000-9
90513000-6
90510000-5
15413000-6

Serveis de recollida de residus
Serveis de transport de residus
Serveis de tractament i eliminació de rebuig i residus no perillosos
Eliminació i tractament de residus
Residus sòlids de greixos o olis vegetals
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7. Qualificació del contracte
Aquest contracte té una qualificació de contracte de serveis.
8. Divisió per lots
No es preveu la divisió per lots del contracte pels motius següents:
El 8 de febrer de 2019 es va iniciar la contractació del servei de retirada, transport i tractament de materials
de les deixalleries del Consorci i d’altres emplaçaments que incloïa diversos lots en funció dels materials a
realitzar el transport i tractament.
El lot corresponent a la retirada, transport i tractament d’olis vegetals usats va quedar desert.
Per tal de cobrir les necessitats que té SAVO, SA, en relació al tractament dels olis vegetals, s’ha de tornar
a iniciar un nou procés de contractació.
A més, tenint en compte que es tracta del cicle de les prestacions que s’establien en l’objecte del contracte,
la lotització d’aquestes prestacions dificultaria la correcta gestió del cicle d’aquest residu i comportaria un
baix import econòmic de cada lot del contracte i, en conseqüència, faria inviable el contracte tècnicament
i econòmicament. Per tot això, es considera que la millor opció és la no lotització del contracte.
Pel que fa al lot corresponent al tractament de diversos materials valoritzables per un gestor autoritzat, es
licitarà a banda per ser en règim d’ingressos.
9. Òrgan de contractació
L’òrgan de contractació és el Consell d’Administració de SAVO, SA.
10. Forma de tramitació de l’expedient
La forma de tramitació de l’expedient és ordinària.
11. Procediment d’adjudicació
El contracte té un valor estimat inferior a 35.000 euros i no té per objecte prestacions de caràcter
intel·lectual, d’acord amb l’article 159.6 de la LCSP.
Per tant, el procediment d’adjudicació del contracte és el procediment obert simplificat abreujat, regulat a
l’article 159.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 2017, 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.

12. Dades econòmiques del contracte
1. Valor estimat del contracte –VECPer a escollir el procediment de licitació aplicable al contracte i la publicitat a la qual s’ha de sotmetre, s’ha
tingut en compte el valor estimat del contracte.
Pel càlcul del valor estimat del contracte s’han tingut en compte la previsió de tones a gestionar l’any 2020,
en base a les tones gestionades el darrer any.
Tenint en compte tot això, el valor estimat del contracte es xifra en les quantitats, IVA exclòs, següents:
Concepte
Pressupost durada inicial del contracte (1 any)
Modificacions
Total del valor estimat del contracte, IVA exclòs

IMPORT
27.939,00 €
5.587,80 €
33.526,80 €

2. Pressupost base de licitació
El pressupost base de licitació és de 33.806,19 €, IVA inclòs, desglossat de la següent manera:
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Concepte
Costos directes
Costos indirectes
Pressupost base, IVA exclòs
IVA (21%)
Pressupost base, IVA inclòs

IMPORT
23.478,15 €
4.460,85 €
27.939,00 €
5.867,19 €
33.806,19 €

3. Preu
El preu unitari millorable a l’alça, que el contractista ha d’abonar a SAVO, SA, per a la retirada, transport i
tractaments d’olis vegetals de les deixalleries del Consorci és de 300,00 €/tona, IVA exclòs.
4. Finançament i aplicació pressupostària
El contracte es finança a càrrec de l’aplicació pressupostària 500-16230-22700-01 del pressupost general
d’ingressos i despeses per a l’exercici de 2020 i les que corresponguin per a la resta d’anys de contracte.
5. Facturació i règim d’ingressos
El contractista ha de fer l’ingrés corresponent a retirada, transport i tractaments d’olis vegetals olis usats
a SAVO,SA, pels serveis efectuats cada mes.
El càlcul d’ingressos es farà mensualment a partir dels pesos que constin en els albarans de gestió de
residus del gestor autoritzat lliurats pel contractista per a cada deixalleria.
El total de tones gestionades aquell mes per a cada deixalleria es multiplicarà per l’import unitari (€/TONA)
adjudicat.
Amb l’import total, SAVO, SA, emetrà una factura a l’adreça de correu electrònic de contacte facilitada pel
contractista. Aquest ha d’abonar l’import corresponent en un termini màxim de 30 dies naturals des de la
data d’emissió de la factura. A la factura hi constaran les tones totals i el preu unitari adjudicat.
Els pagaments es faran efectius mitjançant transferència bancària d’acord amb les previsions de l’article
198.4 de la LCSP al número de compte: ES0301826035400201601240 i aquell que designi SAVO, SA.
13. Durada del contracte
El contracte té una durada d’un any a comptar a partir de l’endemà de la formalització del document
contractual.
No es preveuen pròrrogues.
La durada del contracte s’ha establert tenint en compte la previsió de la LCSP de sotmetre periòdicament
la realització del servei a concurrència i els pressupostos de SAVO, SA. D’altra banda, el preu dels olis és
variant al mercat i la situació actual de crisi sanitària originada pel COVID-19, fa que no s’estableixin
opcions de pròrroga per no poder preveure com evolucionaran els preus de mercat.
14. Presentació de proposicions per mitjans electrònics i informació sobre la plataforma de
contractació electrònica habilitada per a la presentació de proposicions
De conformitat amb el que estableix la disposició addicional quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre
de 2017, 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,
s’estableix l’obligatorietat de l’ús de mitjans electrònics, informàtics o telemàtics per desenvolupar totes
les fases del procediment d’adjudicació, incloses les que correspongui realitzar als licitadors i/o candidats
com la presentació de les ofertes.
En compliment d’aquesta previsió legal SAVO, SA, els licitadors han de presentar la documentació abans
descrita per mitjans electrònics a través de l’eina sobre digital, que és una eina de licitació electrònica
integrada amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, que permet
la presentació i l'obertura d'ofertes de manera electrònica, garantint la confidencialitat del seu contingut
fins el moment de l'obertura.
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15. Mesa de contractació
No hi ha Mesa de contractació per ser un procediment simplificat abreujat, d’acord amb allò que disposa
l’article 159.6, lletra d, de la LCSP.
16. Habilitació professional o empresarial
L’empresari o subcontractista ha de disposar de l’habilitació empresarial o professional següent:
a) Codi de transportista autoritzat per als olis vegetals amb el llistat de matrícules associades.
S’acredita mitjançant el document de transportista autoritzat emès per l’organisme competent on
hi figuri, si s’escau, a més del codi o inscripció de transportista la relació de residus que es poden
transportar i les matrícules autoritzades.
b) Codi de gestor autoritzat per als olis vegetals i la llicència del gestor autoritzat amb indicació del
llistat de residus admesos.
S’acredita mitjançant el document de codi de gestor i de llicència o autorització ambiental emès
per l’organisme competent on hi figuri, a més, la relació de residus que es poden admetre.
17. Criteris de solvència tècnica i professional i econòmica financera
Els criteris de solvència tècnica i professional i de solvència econòmica i financera que es detallen a
continuació són criteris previstos als articles 87 i 90 de la LCSP.
S’ha escollit el criteri de solvència tècnica previst a l’article 90.1 lletra a) de la LCSP, corresponent a la
relació dels principals serveis o treballs efectuats de la mateixa o similar naturalesa als que constitueixen
l’objecte del contracte en el curs de com a màxim els tres últims anys, per tal de verificar que l’empresari
disposa d’una experiència prèvia mínima en la prestació de serveis de la mateixa naturalesa. A més, l’import
mínim que s’ha d’acreditar pretén constatar que l’empresari ha prestat serveis de naturalesa anàloga a la
de l’objecte d’aquest contracte d’un volum suficient, la qual cosa permet deduir que disposa dels mitjans
necessaris per la prestació del servei.
Tenint en compte que el contracte no està subjecte a regulació harmonitzada, quan el contractista sigui
una empresa de nova creació, entenent com a tal aquella que tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la
seva solvència tècnica s’ha d’acreditar mitjançant la condició de solvència tècnica segona, sense que en
cap cas li sigui aplicable el que estableix la condició de solvència tècnica primera.
Com a criteri de solvència segona, per a empreses de nova creació, s’ha escollit la indicació del personal i
dels mitjans tècnics participants en el contracte, que s’estableix a l’article 90 lletra b) de la LCSP, referent
a la Indicació del personal tècnic o les unitats tècniques, integrades o no a l’empresa, de què es disposa
per a l’execució del contracte, especialment els encarregats del control de qualitat.
Pel que fa a la solvència econòmica i financera s’ha escollit per acreditar-la, el previst a la lletra a) de
l’article 87.1 de la LCSP. El mitjà escollit permet analitzar de forma adequada la situació i capacitat
econòmiques de l’empresari per poder valorar i determinar la idoneïtat del contractista per assumir les
obligacions derivades del contracte i assegurar-ne una execució.
El motiu que justifica l’elecció d’aquest mitjà és que es considera que el volum anual de negoci es un bon
indicador de la capacitat productiva d’una empresa.
El criteri de solvència que s’exigeix està vinculat a l’objecte del contracte i és proporcional. Així mateix, els
llindars i els paràmetres fixats s’han determinat amb l’objectiu de permetre la màxima concurrència i
participació de la petita i mitjana empresa en aquest procediment, ja que aquesta és la que configura
majoritàriament el teixit econòmic i productiu del territori.
D’acord amb tot això, els criteris de solvència exigits són els següents:
17.1
Condicions de solvència tècnica i professional
La solvència tècnica i professional que els licitadors del contracte han de disposar és la que a continuació
es detalla.
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La solvència tècnica i professional s’ha d’acreditar amb la condició de solvència tècnica primera:
Condició de solvència tècnica primera: Experiència en la realització de serveis del mateix tipus o naturalesa
al que correspon l’objecte del contracte en el període corresponent als últims tres anys naturals a la data
final de presentació d’ofertes.
Mitjans d’acreditació de la condició de solvència tècnica primera: Una declaració responsable amb la relació
dels principals serveis efectuats durant els tres últims anys, corresponents al mateix tipus o naturalesa al
que correspon l’objecte del contracte, indicant l’import, les dates i el destinatari públic o privat.
En cas que així li ho requereixi SAVO, SA, el licitador també haurà d’aportar els certificats emesos o visats
per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; i quan el destinatari sigui un
subjecte privat, una declaració de l’empresari acompanyada dels documents de què disposi que acreditin
la realització de la prestació.
Requisit d’admissió de la condició de solvència tècnica i professional primera:
Haver realitzat durant l’any natural de més execució del període citat un import anual acumulat igual o
superior a 19.000,00 €, IVA exclòs.
17.2
Condició de solvència tècnica i professional per a empreses de nova creació
Quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent com a tal aquella que tingui una antiguitat
inferior a cinc anys, i aquesta no disposi de l’experiència mínima exigida en la condició de solvència
esmentada, aquesta haurà d’acreditar la solvència tècnica i professional següent:
Condició de solvència tècnica empreses de nova creació: Disposar de personal i mitjans tècnics per dur a
terme l’execució del contracte.
Mitjans d’acreditació de la solvència tècnica empreses de nova creació: Una declaració responsable on
s’indiqui una relació del personal i dels vehicles que participaran en el contracte.
Requisit d’admissió de la solvència tècnica empreses de nova creació: Acreditar la disposició de personal
tècnic i vehicles per a l’execució del contracte.

17.3
Condició de solvència econòmica i financera
La solvència econòmica i financera s’ha d’acreditar amb la condició següent:
Condició de solvència econòmica i financera única:
Volum anual de negocis en els tres últims anys disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici
d’activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes.
Mitjans d’acreditació de la condició de solvència:
Per acreditar aquest requisit cal aportar la documentació que tot seguit s’especifica en funció del tipus
d’empresari:
A) Persona jurídica inscrita en el Registre Mercantil:
Els comptes anuals disponibles aprovats i dipositats en el Registre Mercantil referits al millor exercici dins
dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de
presentació de les ofertes.
Nogensmenys, els empresaris que per la seva data de constitució encara no tinguin comptes anuals
aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, per acreditar el seu volum anual de negocis han d’aportar la
liquidació presentada del model 390 (declaració anual IVA) o bé del model 303 (declaració mensual o
trimestral IVA) quan sigui inferior a l’any, referits tots ells a l’últim any disponible.
B) Persona jurídica inscrita en un registre oficial que no sigui el Registre Mercantil:
Els comptes anuals disponibles, aprovats i dipositats en el registre oficial en què hagi d’estar inscrit, referits
al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats
de l’empresari.
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Nogensmenys, els empresaris que per la seva data de constitució encara no tinguin comptes anuals
aprovats i dipositats en el registre oficial en que hagi d’estar inscrit per acreditar el seu volum anual de
negocis han d’aportar la liquidació presentada del model 390 (declaració anual IVA) o bé del model 303
(declaració mensual o trimestral IVA) quan sigui inferior a l’any, referits tots ells a l’últim any disponible.
C) Persona jurídica que no estigui obligada a dipositar els seus comptes en un registre oficial:
La liquidació presentada del model 390 (declaració anual IVA) o bé del model 303 (declaració mensual o
trimestral IVA) quan sigui inferior a l’any i el model 200 (declaració de l’Impost sobre Societats), referits a
un dels tres últims anys disponibles pels quals hagi vençut l’obligació de presentació de la liquidació dels
impostos.
D) Empresaris persones físiques:
La liquidació presentada del model 390 (declaració anual IVA) o bé del model 303 (declaració mensual o
trimestral IVA) quan sigui inferior a l’any i el model 100 (declaració de l’Impost sobre la Renda de les
Persones Físiques), referits a un dels tres últims anys disponibles pels quals hagi vençut l’obligació de
presentació de la liquidació dels impostos.
Requisit d’admissió de la condició de solvència:
Acreditar un volum anual de negocis que referit a l’any de més volum de negoci dels tres últims acabats
ha de ser almenys d’un import superior a 27.000,00 euros, IVA exclòs.
18. Criteris d’adjudicació
18.1
Justificació dels criteris d’adjudicació
L’adjudicació del contracte s’efectua utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicació sobre la base de la
millor relació qualitat-preu, d’acord amb l’article 145 de la LCSP.
S’ha considerat, per una banda, l’oferta econòmica i, per altra banda, criteris per a la millora del servei
objecte del contracte, així com criteris ambientals d’acord amb la LCSP.
La millor relació qualitat-preu s’avalua de conformitat amb els criteris econòmics i qualitatius següents:
Criteri 1: Oferta econòmica. Fins a 75,00 punts.
Criteri 2. Per oferir el drenatge per aspiració de la cubeta de retorn que està situada sota dels dipòsits per
a totes les deixalleries. Fins a 10,00 punts.
Es valora com a criteri ja que aporta valor al contracte fent que els elements de contenció es mantinguin
en bon estat, millorant així la imatge de les deixalleries.
Criteri 3: Per oferir el drenatge anual per aspiració dels residus precipitats a la base del cubicontainer o
bé la substitució per un altre de net a totes les deixalleries. 7,00 punts.
Els elements de recollides dels olis acumulen pòsits a la base amb el pas del temps, per millorar l’estat
d’aquests elements de recollida es valora que s’ofereixi l’aspiració d’aquests o bé la seva substitució.
Criteri 4. Per assignar al contracte de vehicles amb elements de pesatge incorporats o elements de pesatge
que permetin conèixer el pes del material recollit in situ i facilitar les dades d’aquests pesatges a SAVO,
SA, ja sigui mitjançant tiquet adjuntat o amb entrega de fotografia amb el pes efectuat. 5,00 punts.
No totes les deixalleries disposen de bàscula, es valora que s’ofereixen vehicles amb elements de pesatge
incorporats o altres elements que permetin conèixer el pes del material recollit a cada deixalleria.
Criteri 5. Per la realització del servei amb vehicles EURO VI. 3,00 punts.
Es valora com a criteri ambiental ja que l’estàndard Euro és un estàndard europeu que regula les emissions
d’òxids de nitrogen (NOx), d’hidrocarburs (HC), de monòxid de carboni (CO) i de partícules en l’homologació
de vehicles.
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Tots els criteris d’adjudicació que s’han establert estan vinculats a l’objecte del contracte, respectant els
principis d’igualtat, no discriminació, transparència i proporcionalitat.
D’altra banda, la formulació dels criteris d’adjudicació garanteixen que les ofertes siguin avaluades en
condicions de competència efectiva.
Per al càlcul de l’oferta econòmica més avantatjosa s’ha tingut en compte la fórmula següent:
a)
b)

El licitador que presenti l’oferta (€/tona) més elevada es denominarà licitador L i se li atorgarà la
totalitat dels punts d’aquest criteri.
La puntuació cada un dels altres licitadors (denominats L1, L2, L3, etc.) s’obtindrà de la manera
següent:

Oferta del licitador (L1, L2, L3, etc.)
Puntuació L1, L2, L3, etc. = -------------------------------------------------Oferta del licitador L

x per puntuació màxima

La fórmula indicada és proporcional i té la particularitat que l’oferta més avantatjosa és la d’import més
elevat, ja que es tracta d’un ingrés per a SAVO, SA, i no d’una despesa.
18.2
Criteris de valoració
Els criteris d’adjudicació per determinar l’oferta més avantatjosa són els següents:
Criteri 1. Oferta econòmica. Fins a 75,00 punts.
L’assignació de la puntuació corresponent es farà mitjançant l’aplicació de la fórmula següent:
a)

El licitador que presenti l’oferta (€/tona) més elevada es denominarà licitador L i se li atorgarà la
totalitat dels punts d’aquest criteri.

b)

La puntuació de cada un dels altres licitadors (denominats L1, L2, L3, etc.) s’obtindrà de la manera
següent:

Oferta del licitador (L1, L2, L3, etc.)
Puntuació L1, L2, L3, etc. = -------------------------------------------------Oferta del licitador L

x per puntuació màxima

Criteri 2. Per oferir el drenatge per aspiració de la cubeta de retorn que està situada sota dels dipòsits per
a totes les deixalleries. Fins a 10,00 punts.
Puntuació
Oferiment de dos drenatges anuals per aspiració de la cubeta de retorn que està situada
sota dels dipòsits per a totes les deixalleries
Oferiment d’un drenatge anual per aspiració de la cubeta de retorn que està situada sota
dels dipòsits per a totes les deixalleries

10,00 punts
5,00 punts

L’assignació de la puntuació corresponent es farà seguint els següents criteris:
El criteri s’ha d’acreditar mitjançant declaració responsable. S’assignaran 5,00 punts si s’acredita
l’oferiment d’una neteja anual per a cada deixalleria i 10,00 punts si s’ofereixen dues neteges anuals per a
cada deixalleria. En cas de no oferir cap drenatge s’assignaran 0,00 punts.
Criteri 3: Per oferir el drenatge anual per aspiració dels residus precipitats a la base del cubicontainer o
bé la substitució per un altre de net a totes les deixalleries. 7,00 punts.
El criteri s’ha d’acreditar mitjançant declaració responsable indicant la mesura que es prendrà. S’assignarà
la puntuació màxima si s’ofereix i en cas de que no s’ofereixi s’assignaran 0,00 punts.
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Criteri 4. Per assignar al contracte vehicles amb elements de pesatge incorporats o elements de pesatge
que permetin conèixer el pes dels olis recollits in situ i facilitar les dades d’aquests pesatges a SAVO, SA,
ja sigui mitjançant tiquet adjuntat o amb entrega de fotografia amb el pes efectuat. 5,00 punts.
En cas que el contractista ofereixi posar a disposició del contracte vehicles amb elements de pesatge
incorporats o elements de pesatge que permetin conèixer el pes dels olis recollits in situ, aquests han de
complir amb les característiques següents:
1) El sistema de pesatge ha de disposar del corresponent certificat de calibratge vigent durant tota la
vigència del contracte.
2) Les dades d’aquests pesatges han de ser facilitades a SAVO, SA, ja sigui mitjançant tiquet adjunt
o amb entrega de fotografia amb el pes efectuat. Aquestes dades s’han d’incorporar o adjuntar a
la factura.
En el cas que el pes del material gestionat difereixi del pes registrat a la bàscula de les plantes de
tractament, el contractista ha de pagar a raó del major pes registrat.
El criteri s’ha d’acreditar mitjançant declaració responsable indicant la mesura que es prendrà. S’assignarà
la puntuació màxima si s’ofereix. En cas contrari s’assignaran 0,00 punts.
Criteri 5. Per la realització del servei amb vehicles EURO VI. Fins a 3,00 punts.
Es puntuarà amb la màxima puntuació si s’ofereix aquest servei, i 0,00 punts si no s’ofereix.
L’acreditació serà mitjançant una declaració responsable.
19. Criteris de desempat
L’article 147 de la LCSP estableix que els òrgans de contractació podran determinar criteris d’adjudicació
específics per al desempat en els plecs de clàusules administratives particulars en els casos en què, després
de l’aplicació dels criteris d’adjudicació, es produeixi un empat entre dos o més ofertes.
Tenint en compte les previsions de l’esmentat article, i un cop aplicats els criteris d’adjudicació, s’estableix
que l’empat entre diverses ofertes presentades en la licitació, es resoldrà mitjançant l’aplicació per ordre
decreixent dels criteris socials referits al moment de finalitzar el termini de presentació d’ofertes:
a) Major percentatge de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió social a la plantilla de
cadascun dels licitadors, primant, en cas d’igualtat, el major número de treballadors fixos amb
discapacitat a la plantilla o el major nombre de persones treballadores inclusives en la plantilla.
b) Menor percentatge de contractes temporals en plantilla de cadascuna de les empreses.
c) Major percentatge de dones ocupades en la plantilla de cadascun dels licitadors.
d) El sorteig, en cas que l’aplicació dels anteriors criteris no hagués donat lloc al desempat.
A tal efecte, els serveis corresponents de l’òrgan de contractació requeriran la documentació pertinent als
empresaris afectats.
20. Ofertes anormalment baixes
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s’ha de dur a terme en funció
dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació:
a) Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta que compleixi els dos
criteris següents:
1. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més alta que el preu unitari màxim millorable a l’alça de licitació.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del preu sigui
superior al 90% de la puntuació total establerta en el plec de clàusules administratives particulars.
b) Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que compleixi els dos
criteris següents:
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1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més d’un 20% a la de
l’altra oferta.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del preu sigui
superior en més d’un 20% a la puntuació més baixa.
c) Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que compleixi
els dos criteris següent:
1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més d’un 10% a la
mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes econòmiques presentades.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del preu, sigui
superior a la suma de la mitjana aritmètica de les puntuacions de les ofertes i la desviació mitjana
d’aquestes puntuacions.
Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s’obtindrà, per a cada oferta, el valor absolut de
la diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes.
La desviació mitjana de les puntuacions és igual a la mitjana aritmètica d’aquests valors absoluts.
21. Compensació als licitadors pel cas de renúncia o desistiment
De conformitat amb el que estableix l’article 152 de la LCSP, en cas que l’òrgan de contractació decideixi
no adjudicar, renunciï o desisteixi de l’adjudicació del contracte, l’òrgan de contractació ha de compensar
els licitadors per les despeses en les que hagin incorregut en la forma prevista al Plec.
Per al càlcul de les despeses de preparació de la proposta del contracte en la que hagin incorregut els
licitadors, s’ha tingut en compte la dedicació en hores del personal que l’empresari ha destinat a la
preparació de la proposta. En aquest sentit, s’han diferenciat les hores invertides per personal que es dedica
a tasques administratives i les hores de personal que desenvolupa tasques de caràcter intel·lectual i de
supervisió.
Per a la determinació dels preus per hora del personal dedicat a la preparació de la proposta s’han
considerat les dades de 2018 de l’IDESCAT relatives al salari brut mitjà de dones i homes de cada categoria
professional. Aquestes dades les hem actualitzat amb la previsió d’un 1% d’increment anual i aplicant una
seguretat social del 33% i unes despeses d’estructura (llum, impressora, fotocopiadora, telèfon, entre
d’altres) del 12,5%. De tot això n’han resultat els preus per hora i categoria professional següents:

Càrrec

Sou brut
(import de
Seguretat
2018
social
actualitzat
(33%)
amb un
1% anual)

Cost total

Hores
anuals

Cost per
hora

Despeses
Cost total
d'estructura
per hora
(12,5%)

Director

55.827,63

18.423,12

74.250,75

1.772,00

41,90

5,24

47,14

Tècnics i
professionals
de suport

30.950,91

10.213,80

41.164,70

1.772,00

23,23

2,90

26,13

Empleats
oficina,
comptables i
administratius

23.567,88

7.777,40

31.345,28

1.772,00

17,69

2,21

19,90

Així, en el cas de no adjudicar, renunciar o desistir del contracte SAVO, SA, ha de compensar els licitadors
per les despeses en què incorrin. L’import màxim que SAVO, SA, abonarà per aquest concepte és de 111,96
euros, IVA exclòs. En la determinació d’aquest import s’ha tingut en compte la dedicació de 3 hores, a raó
de 19,90 euros l’hora, IVA exclòs, en la preparació i enviament de la documentació per part d’una persona
encarregada de tasques administratives i la dedicació de 2 hores, a raó de 26,13 euros l’hora, IVA exclòs,
de la feina de supervisió.
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22. Garantia provisional i definitiva i del contracte
Per a participar en la licitació no es preveu l’obligació de constituir cap garantia provisional ni definitiva
d’acord amb les previsions de l’article 159.6 de la LCSP, d’aquesta manera es facilita la participació de les
PIMES, alleugerint els costos de la participació en el contracte i així afavorint la competència. D’altra banda
es tracta de béns recurrents al mercat.
23. Termini de garantia
Es proposa establir un termini de garantia d’un mes des de la finalització del contracte.
24. Modificació del contracte per causes previstes
A. Supòsits:
Es procedirà a la modificació del contracte en cas d’increment o disminució de les deixalleries incloses en
el contracte.
B. Límits i condicions dels supòsits de modificació:
Les modificacions descrites són obligatòries pel contractista i en cap cas poden excedir del 20% del preu
inicial del contracte aïlladament o conjuntament.
En cap cas la modificació del contracte podrà suposar l’establiment de nous preus unitaris no previstos en
el contracte.
C. Procediment de modificació:
Per tramitar una modificació del contracte caldrà seguir els següents tràmits:
1) Proposta raonada del responsable del contracte, per iniciativa pròpia o a instancia del contractista,
integrada pels documents que justifiquin, descriguin i valorin la modificació.
2) Audiència al contractista per un termini de tres dies hàbils.
3) Informes del secretari i de l’interventor.
4) Certificació de l’existència de crèdit o document que legalment el substitueixi.
5) Acord d’aprovació de la modificació i de la despesa corresponent.
6) Reajustament de la garantia definitiva.
7) Publicitat de la en el perfil de contractant, que s’ha d’acompanyar en aquest últim mitjà de les
al·legacions del contractista i de tots els informes emesos.
25. Revisió de preus
De conformitat amb el que estableix l’article 103 de la LCSP, no procedeix la revisió de preus del contracte.
26. Cessió del contracte
Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir per l’empresa contractista a una
tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no hagin estat raó
determinant de l’adjudicació del contracte ni que de la cessió no en resulti una restricció efectiva de la
competència en el mercat, quan es compleixin els requisits següents:
a) L’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. Si transcorre el termini de
dos mesos sense que s’hagi notificat la resolució sobre la sol·licitud d’autorització de la cessió,
aquesta s’entendrà atorgada per silenci administratiu.
b) L’empresa cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l’import de contracte.
Aquest requisit no s’exigeix si la cessió es produeix trobant-se l’empresa contractista en concurs
encara que s’hagi obert la fase de liquidació, o ha posat en coneixement del jutjat competent per
a la declaració del concurs que ha iniciat negociacions per arribar a un acord de refinançament, o
per obtenir adhesions a una proposta anticipada de conveni, en els termes que preveu la legislació
concursal.
c)

L’empresa cessionària tingui capacitat per contractar amb l’Administració, la solvència exigible en
funció de la fase d’execució del contracte, i no estigui incursa en una causa de prohibició de
contractar.

d) La cessió es formalitzi, entre l’empresa adjudicatària i l’empresa cedent, en escriptura pública.
No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració substancial de
les característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un element essencial del contracte.
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L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que correspondrien a l’empresa
que cedeix el contracte.
27. Subrogació de contractes de treball
No hi ha personal a subrogar.
28. Subcontractació
El contractista pot concertar la realització parcial de la prestació.
Es limita la subcontractació de la manera següent: només es pot subcontractar o bé la recollida i transport
o bé el tractament. En cap cas es pot subcontractar la totalitat de prestacions.
29. Obligacions i obligacions essencials
1. Les obligacions del contracte són:
a) Netejar al voltant dels elements de recollida dels olis abans de realitzar la retirada i reculli
qualsevol material que hagi quedat fora.
b) Realitzar correctament les maniobres de càrrega i descàrrega de contenidors o altres elements
de recollida evitant fer malbé els elements de les instal·lacions.
c) Comunicar amb antelació de com a mínim 7 dies els canvis de gestor de residus en cas que es
produeixin al llarg del contracte.
d) Lliurar els albarans de servei efectuat una vegada finalitzat cada servei.
e) Disposar dels vehicles necessaris per dur el servei a partir de l’endemà de la signatura del
contracte ,tenint en compte l’accessibilitat a les zones de recollida i la tipologia de contenidors
i/o elements de recollida.
f) Complir amb les obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals que determina la
legislació vigent i, en particular, les que venen derivades de la coordinació entre empreses per
aquesta matèria. En aquest sentit el contractista resta obligat a lliurar a SAVO, SA, la següent
documentació que haurà d’estar actualitzada al llarg de la vigència del contracte:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
g)
h)
i)
j)

k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

El justificant del model d’organització de la prevenció i l’avaluació de riscos.
El justificant de la formació en matèria de Prevenció de Riscos Laborals
La fotocòpia de l’assegurança de responsabilitat civil de l’empresa.
La fotocòpia de la cotització a la Seguretat Social (TC1 i TC2).
Els certificats d’aptitud física del personal.

Fer entrega de la documentació amb la informació indicada al PPT en els terminis i condicions
previstes en aquest.
Assistir a les reunions de seguiment, així com les reunions que SAVO,SA, consideri convenients
pel bon funcionament de l’execució del contracte.
Indicar les adreces i telèfons que obligarà a mantenir operatius durant la vigència del contracte.
Lliurar tota la documentació relativa sobre els productes, vehicles i accessoris que s’empraran
durant la vigència del contracte. Si aquests es modifiquen, s’hauran d’acceptar per part de
SAVO,SA, i sempre hauran de complir amb els requisits establerts al PPT i a la proposició
presentada pel mateix contractista.
Complir amb les obligacions previstes en el plec de condicions administratives particulars i en
el PPT.
Prestar el servei al seu risc i ventura, assumint tots els costos i despeses relacionades amb el
contracte.
Prestar el servei amb la qualitat exigida, amb estricta subjecció a allò establert en la
documentació contractual, i atenent les instruccions oportunes que pugui emetre SAVO,SA,
sense prejudici de les potestats de l’Administració.
Obtenir totes les autoritzacions, permisos, tràmits, llicències, tant oficials com particulars, que
es requereixin per la prestació del servei amb anterioritat a l’inici del mateix.
Indemnitzar els danys causats a tercers o a les instal·lacions com a conseqüència de la prestació
del servei.
Respectar el caràcter de confidencialitat d’aquella informació que tingui accés amb ocasió de la
prestació del servei.
Tenir contractada i mantenir en vigor durant tota la vigència d’aquest contracte una
assegurança de responsabilitat civil que cobreixi suficientment totes les eventualitats que es
puguin derivar de l’activitat que desenvolupi.

2. Són obligacions essencials del contracte:
a) Executar el servei objecte del contracte segons el PPT.
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b) Executar el contracte d’acord amb els criteris de millora proposats a la oferta tècnica del
contractista i acceptades per SAVO, SA.
c) Assegurar la correcta gestió dels materials o residus objecte del contracte a la planta autoritzada.
d) Disposar dels codis o autoritzacions de transportista vigents al llarg de tot el contracte.
e) Disposar dels codis de gestor vigents corresponents al llarg de tot el contracte.
f) Complir allò que estableix el Reial decret 180/2015 de 13 de març, pel qual es regula el trasllat de
residus en l’interior del territori de l’Estat.
g) Disposar dels vehicles necessaris per portar a terme el servei a partir de l’endemà de la signatura
del contracte, tenint en compte l’accessibilitat a les zones de recollida i la tipologia de contenidors
i/o elements de recollida.
h) Disposar de la documentació corresponent a la metrologia de les bàscules de les plantes gestores
amb el certificat de verificació dels instruments de pesatge favorable.
i) Assegurar que els centres de gestió tenen accessos habilitats a tal efecte i que garanteixen la
seguretat de les tasques d’accés i descàrrega.
j) No falsejar les dades corresponents a pesos i viatges efectuats.
k) No barrejar materials diferents ni de diferents procedències.
30. Responsable del contracte i unitat de seguiment
La persona responsable del contracte és la directora de l’Àrea tècnica. L’Àrea tècnica és la unitat de
seguiment encarregada de les funcions d’assistència al responsable del contracte.
31. Condicions particulars a la que està sotmesa l’execució del contracte
S’estableix com a condició especial d’execució, d’acord amb l’article 202 de la LCSP, garantir que el salari
de les persones adscrites a l’execució del contracte sigui igual per a dones i homes en aquelles
categories/grups professionals equivalents.
32. Incompliments i penalitats
1. Són incompliments lleus:
a) No netejar els voltants dels contenidors o altres elements que puguin caure al voltant d’aquests
durant les operacions de càrrega del dipòsit d’oli.
b) No realitzar correctament les maniobres de càrrega i descàrrega dels contenidors o altres elements
de recollida evitant fer malbé els elements de les instal·lacions.
c) No comunicar amb l’antelació mínima de 7 dies els canvis de gestor de residus en cas que es
produeixin al llarg del contracte.
d) No lliurar les actes de servei efectuat una vegada finalitzat el servei.
e) No dur uniforme reglamentari del personal o presentar un estat indecorós.
f) Retard en la prestació d’algun dels serveis establerts en el PPT.
g) No entregar la documentació requerida en el PPT en els terminis indicats.
h) Faltar el respecte al públic, al personal de SAVO,SA o als agents de l’autoritat.
i) Ometre el deure de comunicar situacions contràries al bon estat de neteja.
j) Barallar-se entre operaris durant la prestació dels serveis.
k) Disposar de vehicles en mal estat de neteja o amb adhesius o distintius no autoritzats, encara que
es trobin en bon estat de pintura.
l) No comparèixer el responsable del servei davant de SAVO, SA, quan aquesta el requereixi per tal
que informi del funcionament del servei i de les seves possibles incidències, sense que el primer
no presenti cap justificació.
m) Incomplir les obligacions a que es troben subjectes en el plec de clàusules administratives
particulars i al PPT.
n) En general, tota infracció no recollida en l’apartat d’infraccions greus, sempre que el perjudici
ocasionat al servei, a criteri de SAVO,SA, es pugui concebre com a lleu.
Són incompliments greus:
a) No tramitar la documentació relativa al Decret 180/2015 de 13 de març pel que es regula el trasllat
de residus en l’interior del territori de l’Estat.
b) Barrejar diferents materials procedents de les deixalleries.
c) No comunicar amb antelació els canvis de gestor de residus en cas que es produeixin al llarg del
contracte.
d) No lliurar els albarans de servei efectuat una vegada finalitzat el servei.
e) No disposar dels elements de seguretat necessaris per a la prestació del servei.
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f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)

Posar en servei vehicles amb algun tipus de deficiència que afecti a la seguretat, que tingui alguna
incidència en la inspecció tècnica oficial o que treballin sense els dispositius de seguretat previstos
en la seva homologació.
No realitzar el manteniment dels vehicles i disposar de vehicles en mal estat de pintura o de
carrosseria, ja notificat al contractista i no solucionat en els terminis fixats.
No fer entrega de la documentació d’entrada dels residus al gestor corresponent segons
especificacions del PPT.
No realitzar l’aspiració de les cubetes de retenció o dels residus precipitats a la base del
cubicontainer o la substitució d’aquests per un altre de net si s’ha ofert i ha estat acceptada per
SAVO, SA.
No complir amb les condicions establerts al contracte, al plec de clàusules administratives
particulars i al PPT.
No tancar una deixalleria després d’haver efectuat un servei fora de l’horari d’obertura d’aquesta.
Incomplir les instruccions i ordres escrites de SAVO, SA, relatives a l’execució del servei.
Incomplir les prescripcions sanitàries, laborals, de Seguretat Social i tributàries que li siguin
exigides al contractista per les disposicions vigents.
Falsejar el pes dels residus recollits.
Deixar de prestar el servei parcialment o totalment per causa que sigui imputable al contractista.
Fer frau en la forma de prestació dels serveis.
No prestar directament els serveis, llevat dels supòsits de subcontractacions previstos en el Plec
de Clàusules administratives particulars.
Demorar en la prestació d’un servei superior a 7 dies.
Percebre per part de l’empresa contractista o dels seus treballadors, de qualsevol tipus de
remuneració no autoritzada dels usuaris del servei.
Acumular més de cinc retards anuals d’alguns dels serveis establerts en el PPT.

Per graduar els incompliments, a més del que objectivament s’ha comès o omès, actuant sota els principis
de proporcionalitat i justícia material, cal tenir en compte:
a. La intencionalitat
b. La pertorbació del servei en qualitat, quantitat i temps
c. El perill i les molèsties que hagi comportat la infracció
d. Els danys produïts a SAVO, SA o a tercers
e. La quantitat de ciutadans afectats
f. La reincidència en les infraccions
g. La participació en la comissió de la infracció
h. La transcendència social de la infracció
i. El comportament especulatiu de l’infractor
j. La quantitat global de l’operació que ha estat objecte de la infracció
k. La quantia del benefici il·lícit estimat
l. La reducció de la vida econòmica dels mitjans o materials afectats
m. Els danys o desperfectes a reparar derivats de l’incompliment de les prescripcions d’aquest Plec
relatives a l’execució del contracte
2. Als incompliments esmentats, corresponen les penalitats següents:
1. Incompliments lleus: Penalitats de fins a un 4,99% a l’alça respecte a la factura mensual, IVA
exclòs.
2. Incompliments greus: Penalitats entre un 5% i un 10% a l’alça respecte a la factura mensual, IVA
exclòs.
Pel que fa als retards en la realització dels serveis, es penalitzaran de la forma següent: Una penalitat del
5% d’increment sobre el preu €/tona adjudicat per a cada 24 hores de retard en el servei. Aquesta penalitat
s’aplicarà al total del servei efectuat amb retard.
En el supòsit d’inclemències meteorològiques que no faci possible l’accés a les deixalleries com per exemple
talls de carretera o mal estat d’aquestes, no es tindran en compte les penalitzacions per incompliment de
termini en la retirada de caixes.
En el supòsit que no sigui possible l’accés dels vehicles temporalment per a efectuar els serveis per
incidències a les pròpies deixalleries, s’avisarà amb temps al contractista perquè no faci el servei
programat.
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En tot cas, la quantia de cadascuna de les penalitzacions no podrà superar el 10 % del preu del contracte
ni el total de totes elles podrà superar el 50 % del preu del contracte.
33. Formulari de oferta
1.

L’oferta econòmica i tècnica que s’ha de redactar de conformitat amb el model d’oferta econòmica
següent:

“A. El/La senyor/a ______amb DNI…, major d’edat i en nom propi (o en representació de… com
acredito mitjançant...…) assabentat/da de l’expedient de contractació ordinària i de la convocatòria
per procediment obert de Serveis Ambientals del Vallès Orienta, SA, per a l’adjudicació del contracte
dels serveis de retirada, transport i tractament d’olis vegetals usats de les deixalleries del Consorci
per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, hi prenc part d’acord amb el plec de clàusules
administratives particulars i el plec de prescripcions i ofereixo per a la retirada, transport i tractaments
d’olis vegetals de les deixalleries del Consorci un preu d’abonament de ___________ (INDICAR EL
PREU EN LLETRES I EN NÚMEROS) €/tona.”
B. Tot oferint el següent:
a) El drenatge per aspiració de la cubeta de retorn que està situada sota dels dipòsits per a cada
deixalleria (MARCAR LA OPCIÓ CORRESPONENT):
Oferiment de dos drenatges anuals
Oferiment d’un drenatge anual
No s’ofereix
b) El drenatge anual per aspiració dels residus precipitats a la base del cubicontainer o bé la
substitució per un altre de net a totes les deixalleries (MARCAR LA OPCIÓ CORRESPONENT):
Si, ofereixo el drenatge anual per aspiració dels residus precipitats a la base del
cubicontainer per a totes les deixalleries
Si, ofereixo la substitució del cubicontainer per un altre de net per a totes les deixalleries
No s’ofereix
c)

La realització del servei amb vehicles amb elements de pesatge incorporats o elements de
pesatge que permetin conèixer el pes del material recollit in situ i facilitar les dades d’aquests
pesatges a SAVO, SA, ja sigui mitjançant tiquet adjuntat o amb entrega de fotografia amb el
pes efectuat.
Si, a través del següent sistema:________________________________
No

d) Per la realització del servei en vehicles Euro VI
Si
No

Signatura del licitador”

Document signat electrònicament
La cap de l’oficina tècnica
Patricia González

Amb el vistiplau de la directora
de l’àrea tècnica
Lourdes Ariza

