1.- Òrgan de contractació
Solucions integrals per als residus, SA (SIRESA)
2.- Objecte de la consulta preliminar al mercat
L’objecte d’aquesta consulta preliminar de mercat és obtenir opcions de millora en
relació amb l’execució de l’actual servei; i en conseqüència el cost que podria requerir
el servei tenint en compte el servei actual descrit a continuació, per la realització de la
futura nova licitació de recollida i transport d’envasos de les deixalleries de l’àrea
metropolitana de Barcelona.
L’objectiu de la present consulta és la de determinar les característiques que es podrien
introduir al nou procediment de licitació, amb l’objectiu d’assolir la màxima eficiència
en el mateix juntament amb un servei de caràcter sostenible, atesa la naturalesa dels
objectius de SIRESA.
3.- Finalitat de la consulta preliminar al mercat
Per tal d’arribar a una definició completa de la licitació, atesa la complexitat de l’objecte
i la necessitat d’acabar de concretar el seu disseny; així com d’informar als operadors
econòmics que estiguin actius en el mercat, es procedeix a realitzar una consulta
preliminar de mercat (en endavant, CPM), de conformitat amb l’article 115 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 (en endavant, LCSP).
En efecte, la finalitat d’aquesta consulta és analitzar la possible casuística que podria
donar-se en el servei per a una millora en el mateix, així com la situació del mercat
per obtenir un coneixement més proper del mateix, que permeti ajudar a definir les
característiques del procediment de licitació posterior per a l’adquisició de la solució o
solucions més adients per a les necessitats del projecte.
4.- Descripció del servei (per la qual va dirigida de la consulta)
El servei es basa en la realització de la recollida i transport d’envasos de vàries
deixalleries de l’Àrea Metropolitana de Barcelona fins la planta de tractament, prèvia
petició de recollida (actual procediment CTTE431).
Deixalleries
Deixalleria de Corbera de Llobregat
Deixalleria del Papiol

Deixalleria de Molins de Rei
Deixalleria de Torrelles de Llobregat

Localització
https://deixalleries.amb.cat/es/deixalleries/
Planta de tractament
Planta de triatge FIRM de Molins de Rei
Localització
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http://www.amb.cat/es/web/medi-ambient/residus/instalacions-iequipaments/detall/-/equipament/triatge-de-firm/349141/11818
Disposició dels envasos en les deixalleries

Corbera de Llobregat

Molins de Rei

El Papiol

Torrelles de Llobregat

Número de recollides mensuals (desembre’20 – maig’21)
Deixalleries
Mes
Desembre’20
Gener’21
Febrer’21
Març’21
Abril’21
Maig’21

Total
7
5
7
9
6
6

Corbera
2
2
2
2
1
2

Molins
3
2
3
5
3
3

El Papiol
0
1
1
0
1
0

Torrelles
2
0
1
2
1
1

Contenerització
Saques big bag de 1.000 litres.
5.- Requisits dels participants
La present consulta va dirigida a les següents empreses transportistes, agents i/o
negociants de residus interessades, atenent a la naturalesa del servei:
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Tecnologia Medio Ambiente Grupo F. Sánchez, SL
Nordvert, SL
Centre de Gestió Medioambiental, SL
Fundació Engrunes
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Addicionalment, SIRESA dona publicitat a la present consulta, pels mitjans indicats
anteriorment, a efectes de que puguin tenir accés a la mateixa i possibilitat de realitzar
aportacions tot potencial interessat.
6.- Metodologia de participació
S’annexa al present anunci formulari on les empreses podran respondre a les
especificacions demanades per tenir en compte les característiques tècniques i
econòmiques per l’òptima realització del servei de la present consulta.
7.- Termini i lloc de presentació
15 dies des de la publicació de la consulta a partir del contractant de la Generalitat de
Catalunya. En conseqüència, l’últim dia per presentar resposta tal i com s’indica a
continuació serà el proper 1 de juliol de 2021.
Les respostes s’enviaran mitjançant correu electrònic a l’adreça contractacio@tersa.cat
8.- Elements de consulta
La consulta es refereix als següents elements:
Elements de caràcter tècnic
En aquest cas SIRESA vol informar-se per tal de definir noves característiques sobre si
el mercat ofereix el següent per tal de poder valorar aquests apartats:
-

Si el servei es podria realitzar amb vehicles de transport mediambientalment
sostenibles, o sigui, amb combustible alternatiu menys contaminant (com per
exemple, gas, elèctric,....)
Quin seria el temps màxim de recollida que es podria determinar donades les
característiques dels residus.
Si existeixen possibles millores del servei en base a l’actual dinàmica, com per
exemple dinàmica petició-recollida, etc.

Elements de caràcter econòmic
Per aquest apartat SIRESA voldria determinar un preu per recollida per deixalleria, amb
el desglossament de despeses pel qual s’arriba aquest preu següent:
Costos directes:
-

Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
Etc....

de
de
de
de
de

personal i conveni al qual els treballadors estan adscrits
material
contenerització
consums
lloguer, rènting o amortització de maquinària

Costos indirectes:
- Benefici industrial
- Despeses d’estructura
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9.- Condicions del desenvolupament de la consulta preliminar al mercat
D’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en el
marc d’aquesta consulta es garantirà la no restricció de la competència i el compliment
dels principis generals de transparència i publicitat, i d’igualtat de tracte i no
discriminació, sens perjudici de les garanties de confidencialitat.
Per l’anterior, aquesta consulta no comporta cap avantatge respecte de l’adjudicació
del contracte per a les empreses que hi hagin participat. Així mateix, la no participació
en aquesta consulta no suposarà cap desavantatge per a les futures empreses
licitadores respecte del procediment d’adjudicació que, en el seu cas, es tramiti
posteriorment.
A través del perfil del contractant de SIRESA, allotjat a la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública, es donarà publicitat i transparència de les actuacions i dels
resultats d’aquesta consulta, amb el propòsit de que esdevinguin accessibles a tots els
operadors econòmics interessats.
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=view
Detail&idCap=16191246&cap=Solucions%20Integrals%20per%20als%20Residus,%2
0S.A.U.
Qualsevol dubte o consulta que vulguin formular els interessats al llarg del procediment
de tramitació de la consulta es pot adreçar per escrit, enviant un correu a SIRESA a la
següent adreça electrònica: contractacio@tersa.cat. En el correu electrònic s’haurà
d’indicar la persona de contacte, telèfon i adreça electrònica.
9.1.- Caràcter informatiu de les propostes
Les propostes presentades pels participants són a títol informatiu, de manera que
SIRESA no adquireix cap compromís sobre aquestes. El caràcter informatiu de les
propostes determina que la seva presentació en aquesta consulta no impedeix la
presentació d’ofertes en el moment de la licitació que pugui dur-se a terme amb
posterioritat, ni en compromet el contingut.
9.2.- Despeses generades per a la participació en la consulta
SIRESA indica que, atès el caràcter no vinculant a efectes contractuals d’aquesta
consulta, les propostes presentades pels participants s’entendran fetes a títol
informatiu, de manera que SIRESA no adquirirà cap compromís econòmic sobre
aquestes ni es farà càrrec de les despeses derivades de la participació.
10.- Tractament dels resultats de la consulta: informe final de resultats
Finalitzat el procediment d’aquesta consulta preliminar de mercat, l’òrgan de
contractació elaborarà un informe final en el qual constaran les actuacions realitzades
i s’hi recolliran la totalitat dels resultats obtinguts. En la seva elaboració, l’òrgan de
contractació vetllarà per l’equilibri adequat entre els principis de publicitat i
transparència i el règim de confidencialitat corresponent.
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L’informe final de resultats serà accessible per a tots els interessats a través del perfil
del contractant de SIRESA, allotjat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.
Així mateix, s’incorporarà a l’expedient en el cas que amb posterioritat s’iniciï el
procediment d’adjudicació del contracte.
11.- Règim de confidencialitat i tractament de dades de caràcter personal
D’acord amb el que disposa l’article 115.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, durant el procés de consultes, l’òrgan de contractació no
revelarà als participants les solucions proposades pels altres participants, essent les
mateixes únicament conegudes íntegrament per ell.
Finalitzat el procediment de consulta, l’òrgan de contractació podrà divulgar les
solucions i la definició de les especificacions dels projectes, però no podrà revelar cap
informació tècnica o comercial que hagi estat facilitada pels participants i que aquests
hagin designat com a confidencial. A tals efectes, no s’admetran declaracions
genèriques de confidencialitat.
Així mateix, es garantirà el compliment de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre,
de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i alhora el Reglament
(UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016.
12.- Eventual procediment d’adjudicació
Un cop publicat l’informe de resultats de la consulta preliminar del mercat, l’òrgan de
contractació podrà iniciar, si escau, el corresponent procediment de contractació.
Aquest eventual procediment estarà obert a totes les propostes que compleixin els
requisits establerts per l’òrgan de contractació en els plecs de clàusules reguladors del
procediment d’adjudicació, hagin o no participat en aquesta consulta preliminar del
mercat. La participació en la consulta no constitueix una obligació ni un compromís de
participar en la licitació, ni tampoc un impediment.
En l’elaboració dels plecs de clàusules s’han de tenir en consideració el resultat de la
consulta realitzada; si no és així, l’informe final de resultats deixarà constància dels
motius.
La present consulta no comporta cap compromís ni obligació de licitar per part de
l’òrgan de contractació.

Sant Adrià de Besòs, 16 juny de 2021
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