PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI
DE TRACTAMENT DE LES RESTES VEGETALS PROCEDENTS DEL SERVEI MUNICIPAL DE
RECOLLIDA DE RESTES DE PODA I DELS DIFERENTS PARCS, ZONES VERDES I ÀMBITS DE
MEDI NATURAL, AIXÍ COM LES PROVINENTS DE LES TASQUES D’ESCOMBRAT MECÀNIC QUE
ES GENEREN AL MUNICIPI DE VALLIRANA
Expedient núm. 2022-929/1403

1.

OBJECTE DEL PRESENT PLEC

La Regidoria de Medi Ambient té les competències de manteniment i gestió dels diferents parcs, zones
verdes i àmbits de medi natural, que generen restes vegetals o residus que s’han de gestionar
periòdicament. Una altra de les competències de la Regidoria de Medi Ambient és la gestió de les restes
vegetals procedents dels domicilis de Vallirana. En ambdós casos, aquestes restes es dipositen amb un
flux continu a l’espai La Carbonera, situat al Polígon industrial de Can Prunera on, en funció de les
necessitats, s’han de gestionar periòdicament, sense que es pugui definir amb exactitud la quantia total
en el moment de celebrar el contracte, per estar subordinat a les necessitats de l’Ajuntament.
El sistema de dipòsit a la Carbonera permet reduir viatges a la corresponent planta de tractament, de
manera que es redueixen els costos econòmics i ambientals.
La gestió d’aquestes restes inclouen el triturat, càrrega i transport a planta i neteja del perímetre de
seguretat.
De conformitat amb l’article 17 de la Llei de contractes del sector públic (LCSP), el present contracte té
per objecte el servei de la gestió de restes vegetals dipositades a l’espai La Carbonera.
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La necessitat del contracte deriva del DECRET LEGISLATIU 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei reguladora dels residus, que determina que les entitats locals seran competents per a
la gestió dels residus municipals en els termes establerts en aquesta Llei.
Codi CPV: 90513000-6 - Serveis de tractament i eliminació de residus no perillosos.

Pressupost licitació i valor estimat del contracte
El pressupost base de licitació per la durada inicial de la contractació es fixa en 59.871,65 € IVA inclòs,
dels que corresponen 49.480,70 € de pressupost base i 10.390,95 € a l’IVA calculat al 21%.
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El valor estimat del contracte és de 49.480,70 €, IVA no inclòs. D’acord amb l’article 101 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de la Llei de Contractes del Sector Públic, aquest valor estimat inclou l’import del
pressupost base, l’import de les eventuals pròrrogues, exclòs l’IVA.
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El preu del contracte es determina en funció dels preus unitaris especificats en l’annex1_Preus Unitaris.
Com que es tracta d’una licitació per preus unitaris la despesa global no es pot concretar anticipadament,
ja que s’anirà determinant durant el període de vigència i segons les necessitats. Per aquest motiu,
l’ajuntament no resta obligat a exhaurir el pressupost base de licitació.
Termini
El termini de les prestacions serà des de l’endemà de la seva formalització fins el 31 de desembre del
2022 i no es contempla cap pròrroga.

2.

CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI

Les feines a realitzar es basen en el tractament de les restes vegetals derivades de les competències de
la Regidoria de Medi Ambient i descrites en l’objecte del present Plec.
Aquests treballs es poden realitzar durant tot l´any, excepte en el període comprés entre el 15 de juny i el
15 de setembre.
Les matèries gestionades són residus vegetals procedents de sega, poda, retall, fullaraca i restes
vegetals de parcs i jardins del terme municipal de Vallirana.
El tractament de les restes vegetals dipositades apilades a l’espai municipal de La Carbonera, serà:
2.1

Triturat
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Realitzar un procés de trituració primària de les restes mitjançant trituradora de martells de potència
mínima 400 CV, fins a obtenir unes dimensions del triturat aproximat entre 0-60 mm.
Apilar la fracció triturada final a la zona destinada mitjançant excavadora amb pinces per alimentar i
excavadora de rodes per amuntegar el material resultant (quan no correspongui la retirada i transport fins
a destí (planta de valorització)).
2.2

Retirada i transport de les restes del triturat i de l´escombrat mecànic

Aquestes restes seran retirades i transportades fins a la corresponent planta de destí, segons necessitats,
mitjançant pala carregadora i camió bolquet de 50 m³. El temps estimat de transport entre l´anada i la
tornada és d´1 h.
S´haurà de retirar tot el material triturat.
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2.3

Gestió dels impropis

Els residus no valoritzables (impropis) es dipositaran en una caixa de 20m3 que aportarà l’Ajuntament i es
farà càrrec de la seva gestió.
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2.4

Manteniment de l’espai

La zona de treball i l’accés a la zona de descàrrega es mantindrà net i endreçat; això implica tenir les piles
i zona endreçada i vores del camí desbrossades manualment amb desbrossadora.

2.5

Neteja perímetre

Per tal de minimitzar al màxim el risc d’incendis, el licitador haurà de desbrossar el perímetre de
seguretat, aproximadament 3 metres, mitjançant desbrossadora forestal sobre excavadora eruga.
Cadascuna de les tasques descrites anteriorment es determinarà amb la periodicitat que determinin els
serveis tècnics segons necessitats i la facturació es realitzarà en base als preus unitaris oferts. Tot i això,
aproximadament i segons experiència prèvia es calcula que seran necessàries les següents hores per
actuació:


Triturat, 100 hores.



Retirada i transport de les restes del triturat i escombrat mecànic, 43 hores.



Neteja perímetre, 15 hores.

L’empresa haurà de justificar el destí final de les restes vegetals, que haurà de ser un gestor autoritzat, i a
la finalització dels treballs haurà de presentar els tiquets de bàscula verificada de tots els viatges
realitzats, diferenciant les restes del triturat de les d´escombrat mecànic.
L´ajuntament podrà sol·licitar la documentació de verificació de la bàscula utilitzada si ho considera
convenient.
A l’annex 1- Preus unitaris, s’especifica el preu hora per a cada tasca.
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3.

MITJANS PERSONALS I TÈCNICS

L’empresa adjudicatària haurà de disposar del personal necessari per poder realitzar correctament i
puntualment totes les feines objecte del contracte. Per tant, haurà de garantir la suficient capacitat tècnica
i de mitjans materials i humans per poder executar aquestes tasques.
A més, haurà de disposar d’un responsable tècnic que serà l’enllaç entre l’empresa i l’ajuntament i haurà
de disposar d’un telèfon mòbil per a facilitar la seva localització immediata en cas de necessitat.
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4.

FACTURACIÓ

Tota factura emesa per l’adjudicatari haurà de portar la corresponent comanda per part de l’Ajuntament.
Les factures portaran relacionades els treballs, els diferents materials/maquinària, el nombre d’operaris i
el seu cost.
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Els serveis es facturaran un cop realitzades les tasques, en relació a les comandes realitzades.

5.

VISITA A LA CARBONERA

Atès que per les característiques de l´espai no és possible l´accés lliure a aquesta instal·lació, es
concertarà una única visita amb totes les empreses interessades en la licitació d´aquest servei.
Els interessats hauran d´enviar un correu electrònic a vlrn.mediambient@vallirana.cat, indicant el text
“VISITA” en l´assumpte, i incloent les dades de contacte.

María José Sánchez Yeste
Tècnica de medi ambient

ANNEX I.

PREUS UNITARIS.
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DESCRIPCIÓ

PREU
UNITARI

HORES

COST TOTAL

Triturat

331,00 €/h

100

33.100,00 €

Retirada i transport

354,1 €/h

43

15.226,30 €

Neteja del perímetre

76,96 €/h

15

1.154,40 €

SENSE IVA

Els preus unitaris detallats incorporen totes les despeses inclòs el benefici industrial i les despeses
generals.
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