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Prescripció 1. Objecte del contracte
L’objecte del contracte és la concertació d’una operació de crèdit a llarg termini amb una entitat
financera per import màxim de 3.565.938,00 euros, amb la possibilitat pels licitadors d’oferir
l’import màxim establert o la meitat d’aquest i de sol·licitar aval concedit pel Consorci per a la
Gestió dels Residus del Vallès Oriental, per finançar les inversions en vehicles nous per prestar
els serveis de recollida de residus municipals i assimilables encarregats pel Consorci per a la
Gestió dels Residus del Vallès Oriental, d’acord amb les previsions del Programa d’actuació,
d’inversions i de finançament de Serveis Ambientals del Vallès Oriental, SA, en endavant SAVO,
SA, de l’exercici 2020.
Prescripció 2. Necessitats de contractació
1. El Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, SA, és una entitat de naturalesa
associativa i de caràcter local adscrita al Consell Comarcal del Vallès Oriental, inscrita al
Registre d’Ens Locals de Catalunya amb el núm.981288001, i classificada en termes de
comptabilitat nacional per l’Oficina Nacional de Comptabilitat amb número de classificació
SEC 09-00-082-C-C-000.
2. El Consorci està integrat per 40 ajuntaments de les comarques del Vallès Oriental i del
Moianès, pel Consell Comarcal del Vallès Oriental i pel Consorci Besòs Tordera, i té per
objecte la creació, gestió i prestació, de forma unificada de les activitats i dels serveis en
matèria de residus que són de la competència dels ens que l’integren.
3. El Consorci gaudeix de personalitat jurídica pròpia i de plena capacitat jurídica i d’obrar
per crear i gestionar serveis i activitats dintre de l’àmbit de les finalitats estatutàries, per
a la qual cosa pot emprar qualsevol de les formes de gestió de serveis que preveu la
legislació de règim local.
4. SAVO, SA, és una empresa pública de titularitat exclusivament del Consorci, sotmesa al
règim de dret privat, excepte quan l’ordenament jurídic disposa la seva subjecció al dret
públic, que es va constituir amb l’objectiu d’oferir la prestació directa dels serveis vinculats
a la gestió dels residus. El Ministeri d’Hisenda ha classificat a SAVO, SA, com a unitat
pública dependent del Consell Comarcal del Vallès Oriental en comptabilitat nacional,
classificada dins del sector de les Administracions Públiques, amb codi d’entitat 09-00082-C-P-001.
5. SAVO, SA, té la condició de mitjà propi instrumental i servei tècnic del Consorci i com a tal
està obligada a realitzar els treballs que li encomani el Consorci en les matèries objecte de
les seves funcions, d’acord amb les instruccions que aquest fixi unilateralment. El Consorci
ha encarregat a SAVO, SA, entre d’altres, el servei de recollida selectiva als ens integrants
al Consorci, el servei de recollida de residus municipals i assimilables que presta als ens
integrants al Consorci que, per les seves particularitats, es regula mitjançant convenis ad
hoc, i la gestió de la xarxa de deixalleries del Consorci.
6. SAVO, SA, té la condició de poder adjudicador als efectes previstos a l’article 3.3 d) de 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).
7. Per garantir la prestació dels serveis que li encarrega el Consorci SAVO, SA, té la necessitat
d’adquirir diversos vehicles (camions i camionetes) per substituir els vehicles de la flota
que han quedat obsolets i per assegurar la prestació dels serveis de recollida de residus.
Prescripció 3. Finançament del contracte
Al pressupost de l'exercici 2020 existeix consignació pressupostària per fer front a les despeses
financeres derivades d'aquesta operació.
L'existència de crèdit per fer front a les despeses financeres derivades, així com les quotes
d'amortització, si escau, de l'operació en els exercicis següents, queda condicionada a la
dotació del corresponent crèdit als pressupostos dels exercicis següents.

Prescripció 4. Condicions financeres de l’operació de crèdit a llarg termini
1. L’operació de crèdit objecte del contracte és per un import màxim de 3.565.938,00 € i
s’admetran ofertes parcials amb un import de 1.782.969,00 €, corresponent a la meitat
de l’import màxim.
2. Les condicions de l’operació de crèdit a llarg termini que s’han de complir són les següents:
Tipus operació

A llarg termini

Sistema d'Amortització

Amortitzacions constants

Data prevista de formalització
Import de l'operació

x de desembre de 2020
1.782.969,00 € o 3.565.938,00 €

Termini total de l'operació en
[mesos/anys]

8 anys

Periodicitat dels pagaments

Trimestrals

Tipus fix/variable

Variable

Euríbor

Trimestral

Carència

12 mesos

3. Altres condicions:
Altres condicions
Comissions de no
disponibilitat

0,1% anual

Interessos de demora

No poden superar els de l’operació + recàrrec del 2%

Altres comissions

Han d'estar incloses dins del Cost Total Màxim de
l'operació

4. L’ operació de crèdit inclou un període de 12 mesos de carència i amb període de disposició,
de manera que durant el període de carència SAVO, SA, podrà indicar en quin moment i
quina quantitat vol disposar en cada moment, quedant establert l’import del préstec en la
quantitat disposada al final del període de carència, que en cap cas podrà superar l’import
establert en el paràgraf anterior.
5. SAVO, SA, podrà cancel·lar anticipadament total o parcialment aquesta operació sense cap
cost addicional, tal com queda establert en el punt sisè apartat g) de la Resolució de 4 de
juliol de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, per la que es
defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d’endeutament i
derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.
6. El tipus d'interès oferta ha de ser de caràcter variable i la referència de revisió serà
l’EURIBOR trimestral ja que la liquidació d'interessos serà trimestral.
7. Per calcular el cost de finançament de l'Estat es tindrà en compte el procediment establert
a l’annex 1 de la Resolució de la Secretaria General del Tresor de 4 de juliol de 2017.
Per tant, per l’aplicació d’aquest annex és necessari determinar la vida mitjana de
l’operació i determinar el cost màxim aplicable segons la taula de l’Annex I.

La vida mitjana d’una operació de préstec és el termini de l’operació ponderat pel saldo
viu del préstec en cada període.
La fórmula pel càlcul de la vida mitjana és la que figura a continuació:
Termini de l’operació + anys de carència + (1/núm. amortitzacions anuals) /2
Per l’operació que es pretén concertar la vida mitjana és la següent:
((8+1+(1/4)) / 2

4,625 anys

4,625 x 12

55,50 mesos

D'acord al principi de prudència financera i tenint en compte les condicions d'aquesta
operació i els càlculs anteriors, la vida mitjana de l'operació és de 55,500 mesos.
Per procedir al càlcul de la vida mitjana i el cost màxim de l'operació, en primer lloc ha de
determinar-se el diferencial aplicable corresponent, que ve establert per les condicions
d'elegibilitat al Fons d'Impuls Econòmic i que es quantifica en el 0,50%.
En segon lloc, ha d'obtenir-se la vida mitjana de l'operació. I una vegada coneguda la vida
mitjana de l'operació, es podrà determinar el cost de finançament de l’estat (CFE).
El cost de finançament de l'Estat serà el tipus d'interès fix, en funció del termini de vida
mitjana de l'operació, en mesos, calculat d’acord amb l'última actualització de la taula de
l'Annex I de la Resolució de 4 de juliol de 2017 publicada, es podrà obtenir el cost de
finançament de l'Estat.
El cost total màxim de l'operació s'obté com a resultat d'agregar-se el diferencial aplicable
en funció del tipus d'operació, al CFE a la vida mitjana de l'operació.
A efectes pràctics i amb l'objectiu de comprovar si l'operació compleix amb el principi de
prudència financera, s'haurà de comparar el cost total màxim amb la TAE de l'operació, de
manera que el cost financer efectiu de l’operació, interès, despeses i comissions aplicables
(excloses la comissió de no disponibilitat i comissió d'agència), ha de ser menor o igual
que el cost total màxim permès: TAE ≤ CTM. No podent la TAE superar el cost total màxim.
El moment del compliment del cost màxim serà el vigent segons la taula que publica cada
mes al BOE la Secretaria General del Tresor i Política Financera i coincidirà en el dia de
l’obertura del sobre 1.
Les condicions d’elegibilitat del Fons d’impuls econòmic són les establertes a l’article 50
del Reial Decret llei 17/2014 de 26 de desembre; a saber:





Haver complert els objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic.
Que el període mig de pagament a proveïdors no superi en més de trenta dies el
termini màxim previst a la normativa de morositat durant els dos últims mesos
previs a la sol·licitud.
Que estiguin al corrent de les obligacions de subministrament econòmic-financera.

A aquests efectes es tindrà en compte l’última informació publicada a la central de
informació econòmic financera de les Administracions Públiques relatives a la liquidació del
pressupost, les dades relatives a l’endeutament i al període mig de pagament.
Per tant, el diferencial màxim a aplicar sobre el cost de finançament de l’Estat serà de 50
punts bàsics.
8. Els interessos de demora no podran superar el tipus d'interès de l'operació més un recàrrec
del 2%, tal com estableix la Resolució de la Secretaria General del Tresor de 4 de juliol de
2017.

9. Les entitats financeres podran sol·licitar que la operació sigui garantida mitjançant aval
concedit pel Consorci, d’acord amb el que estableix l’apartat 5 de l’article 49 del Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals.
En el supòsit que l’entitat financera que resulti adjudicatària del contracte hagi sol·licitat
que la operació sigui garantida mitjançant la concessió de l’aval per part del Consorci, la
formalització de l’operació de crèdit a llarg termini quedarà condicionada a l’aprovació
d’aquesta garantia per part del Consell Plenari del Consorci.
Prescripció 5. Operacions d’endeutament prohibides
L’article sisè de la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tresor i Política
Financera que defineix el principi de prudència financera estableix que quedaran prohibides les
operacions d’endeutament següents:
i.

ii.

Les operacions d'endeutament no instrumentades en valors que no inclouen
derivats implícits en els contractes, incloses les opcions d'amortització anticipada
a petició del creditor financer.
Les operacions que comportin un ajornament de la càrrega financera.

iii.

Les clàusules trigger, que són clàusules que obliguen a l'amortització anticipada
del deute, perquè l'emissor o a l'emissió se li redueixi la seva qualitat creditícia o
ràting.

iv.

Les operacions d'endeutament no instrumentades en valors derivades de la
subrogació de deutes, sempre que aquesta subrogació suposi un increment del
cost de l'operació preexistent o el cost es trobi per sobre del cost de l'endeutament.
És a dir, es prohibeixen les subrogacions que suposin un major cost. A "sensu
contrari", tota subrogació d'una operació d'endeutament haurà de ser gratuïta.

v.

La transformació de deutes de naturalesa no financera, en altres de naturalesa
financera el cost es trobi per sobre del cost del endeutament. És a dir, es
prohibeixen les modificacions de deutes que suposin un major cost.

vi.

La modificació d'un contracte previ en què el cost resultant de l'operació superi
financerament el cost de l'operació preexistent. És a dir, es prohibeixen les
modificacions de contractes previs que suposin un major cost.

vii.

Les operacions no instrumentades en valors que no prevegin la possibilitat
d'amortització anticipada a sol·licitud del deutor.
És a dir, la condició d’amortització anticipada serà obligatòria. No obstant, en cas
d'operacions a tipus d'interès variable, si l'amortització anticipada coincideix en
dates de pagament d'interessos, no podrà exigir cost de ruptura. En el cas que
l'amortització anticipada es produeixi en dates diferents a les de pagament
d'interessos, es permet la inclusió d'un cost de ruptura, sempre que aquest cost
es calculi atenent a la pràctica de mercat.
Les operacions a tipus d'interès fix, podran incloure costos de ruptura a favor d'una
o de qualsevol de les parts, independentment de si l'amortització anticipada es
realitza o no en dates de pagament d'interessos.

viii.

Les clàusules sòl, llevat que se li compensi la EELL en el diferencial aplicable a
l'operació per la venda d'aquesta opció sòl a preus de mercat. El que pràcticament
suposa la prohibició de les clàusules sòl.

ix.

Les operacions d'endeutament no instrumentades en valors a tipus d'interès
variable en què l'Euribor de referència utilitzat no coincideixi amb el període de
liquidació d'interessos.

Prescripció 6. Canal de comunicació per qüestions tècniques
Carolina Martínez Núñez, responsable de Comptabilitat.
Telèfon: 93 870 85 79
Correu electrònic: cmartinez@savosa.cat
Prescripció 7. Omissions i complementarietats dels diferents plecs
Les omissions en aquest PPT no eximeixen al contractista de l’execució del contracte segons
el bon ofici i el costum de l’objecte del contracte, com si haguessin estat efectivament descrits.
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