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CAPÍTOL PRIMER. OBJECTE I ÀMBIT DELS TREBALLS
1. OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte del present contracte és:
a) Adjudicar el servei d’abocament de fustes (mobles, palets, etc.), excloent-se les restes
vegetals, a una empresa de gestió de residus autoritzat que formuli l’oferta més
avantatjosa.
b) Fixar les condicions i característiques tècniques mínimes i les condicions econòmiques
màximes relatives al servei i a l’empresa adjudicatària que caldrà que siguin constituïts com
a objecte d’aquest contracte.
c) Establir les condicions generals d’adjudicació del contracte.
La licitació finalitzarà amb la selecció i homologació d’una empresa adjudicatària que serà
l’encarregada d’executar els treballs previstos en la present licitació.

2. NECESSITATS DE L’ADMINISTRACIÓ A SATISFER I ÀMBIT TERRITORIAL
L’Ajuntament de l’Escala disposa d’una deixalleria on, els contractistes i particulars poden abocarhi les fustes provinents d’antics mobles, així com de palets. L’Ajuntament de l’Escala té l’obligació
de tractar aquests residus i traslladar-los a un gestor de residus autoritzat a rebre i tractar tot tipus
de fusta.
L’empresa adjudicatària quedarà expressament habilitada i obligada a rebre i tractar, per compte
propi, els materials descrits en el present plec.
La contractació de les activitats que en el present Plec es detallen, no admet de cap manera la cessió
de la titularitat de cap servei municipal, ni tampoc de la propietat de les instal·lacions i
infraestructures que correspondran sempre a l’Ajuntament de l’Escala.
L’empresa adjudicatària assumirà els treballs encarregats, destinant els mitjans personals,
materials i tècnics oportuns.
El present plec no suposa una obligació de despesa atès que la despesa real es determinarà en
funció de les necessitats, incidències i els materials necessaris a tractar, que es vagin produint al
llarg de cada anualitat. El contractista haurà de facturar detalladament els treballs realitzats en base
als preus d'adjudicació i les condicions del contracte. Les factures es tramitaran per registre
electrònic amb periodicitat mensual i adjuntant els albarans conformats pel responsable municipal.

3. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI
El servei consisteix en la recepció dels materials enviats per l’Ajuntament de l’Escala a la planta de
l’empresa adjudicatària.
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Aquests materials seran classificats segons s’estableix en el Codi 03 “Residus de la transformació
de la fusta i de la producció de taulers i mobles, pasta de paper, paper i cartró” del Catàleg de
Residus de Catalunya (Decret 152/2017, de 17 d’octubre, sobre la classificació, la codificació i les
vies de gestió dels residus a Catalunya), que inclou:
•
•
•
•

Mobles i cadires
Caixes i caixes d’embalatge.
Palets.
Altres fustes, com taulons, plafons, serradures, etc.

4. DURADA DEL CONTRACTE
La durada del contracte serà de 3 (tres) anys i prorrogable 2 (dos) anys més, any a any (3+1+1),
d’acord amb les condicions reguladores del plec de clàusules administratives particulars (PCAP).

5. OBLIGACIONS GENERALS DE L’EMPRESA ADJUDICATÀRA
L’empresa adjudicatària, tal com marca la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP) i el Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals (ROAS), tindrà les següents obligacions:
a) Prestar els serveis ajustant-se al present Plec i a la normativa vigent aplicable.
b) Estar donat d’alta com a gestor de residus autoritzat a rebre i tractar tot tipus de fusta per
l’Agència de Residus de Catalunya.
c) Realitzar els treballs de recepció i tractament dels materials a tractar.
d) Rebre els materials enviats per l’Ajuntament en el mateix moment i sense demores
injustificades.
e) Posar a disposició de l’Ajuntament de l’Escala un telèfon permanent de contacte, i el mínim
de mitjans humans i materials per fer front als treballs necessaris a executar per causes
fortuïtes (descrits als punts 8 i 9 del present plec).
f) Informar a l’Ajuntament, de forma periòdica, de totes les actuacions realitzades.
g) Complir rigorosament la legislació laboral, fiscal i sanitària i de seguretat.
h) Reparar els danys i indemnitzar els perjudicis que pugin causar a l’Ajuntament o a tercers,
per causa d’una actuació ineficient per part seva.
i) Contractar una pòlissa d’assegurances que cobreixi la responsabilitat civil i mediambiental
dels danys que pugui causar.

6. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
El tipus de licitació correspon al cost anual dels serveis a prestar, incloses les despeses generals,
benefici industrial i els impostos que corresponguin d’acord amb la legislació vigent.
El pressupost anual que servirà de base a la licitació és fixat en l’import màxim anual de 21.838,74€
(VINT-I-UN MIL VUIT-CENTS TRENTA-VUIT EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS ), I.V.A. inclòs,
que es finançaran amb càrrec a la partida núm. 08 12623 22700 01 – Abocador residus.
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Aquest import anual equivaldrà a un pressupost de contracta total de 65.516,22 Euros (SEIXANTACINC MIL CINC-CENTS SETZE EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS ), I.V.A. inclòs, més 21.838,74€/any
(IVA INCLÒS), en cas d’ampliació per pròrroga.
Els preus anteriors tenen caràcter de màxims i s’haurà de presentar oferta a la baixa amb l’IVA com
a partida independent.
Tipus de residus transportat
Residus de la transformació de la
fusta i de la producció de taulers i
mobles, pasta de paper, paper i
cartró

Preu/Tona (IVA no inclòs)

Preu/Tona (IVA inclòs)

47,27

52,00 €

El preu inclou el cost de la mà d’obra, maquinària, eines, benefici industrial, despeses generals i
IVA, així com qualsevol altre concepte que siguin necessaris per efectuar el treball, sense que això
suposi un augment del preu ofert encara que no estiguin totalment descrits en el concepte.
L’Ajuntament de l’Escala assumirà el cost del transport dels residus fins a la instal·lació per a la
gestió d’aquests propietat de l’adjudicatari.

7. ESTUDI ECONÒMIC
L’estudi econòmic s’ha realitzat segons l’històric de facturació de l’Ajuntament de l’Escala. S’adjunta
com a document separat a aquest plec.

CAPÍTOL SEGON. DISPOSICIÓ D’EQUIPS I RECUROS HUMANS
8. EQUIPS I MATERIALS
L’empresa adjudicatària haurà d’aportar la maquinària, els vehicles, el personal, les eines, els
materials i altres elements auxiliars que consideri oportuns, tenint en compte els treballs
esmentats.
L’empresa adjudicatària haurà de disposar de l’habilitació professional necessària per realitzar els
treballs (com a gestor de residus autoritzat a rebre i tractar tot tipus de fusta per l’Agència de
Residus de Catalunya).
L’empresa adjudicatària disposarà i utilitzarà els elements de seguretat i salut i senyalització
necessaris per a la realització dels treballs, facilitant equips de protecció individuals, col·lectius, de
senyalització, etc. S’establirà un pla de manteniment que garanteixi que el material sempre funcioni
en condicions òptimes i es garantirà la seva reparació o substitució quan calgui.

9. RECURSOS HUMANS
S’estructurarà la plantilla òptima de personal, que reunirà les condicions de titulació, aptitud i
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pràctica necessàries per a tota la realització de les funcions i treballs previstos i atendre les
necessitats del servei.
L’empresa adjudicatària haurà de nomenar un responsable que actuarà com a únic interlocutor
amb els tècnics municipals designats. Aquesta persona disposarà del telèfon de comunicació directe
i personal.
L’empresa adjudicatària, com a mínim, retribuirà als seus treballadors amb el salari estipulat pel
conveni col·lectiu corresponent o, en cas no tenir-ne, el salari mínim interprofessional.

CAPÍTOL TERCER. MESURES DE SEGURETAT AL TREBALL
10. SEGURETAT I SALUT
L’empresa adjudicatària estarà obligada a prendre les mesures de seguretat al treball previstes a la
legislació vigent (RD 1627/1997, de 24 d’octubre), en la qual s’estableixen quines són les condicions
mínimes de seguretat i salut laborals.
L’empresa adjudicatària serà l’únic responsable, judicial i extrajudicial, de tots els accidents de
treball que puguin succeir durant l’execució de les tasques previstes en el contracte per causes
imputables a l’adjudicatari. També haurà d’adoptar totes les mesures que la pràctica aconselli i la
bona execució requereixi.
L’empresa adjudicatària respondrà dels danys i prejudicis de tot tipus que siguin causats per causes
imputables a l’adjudicatari, i es produeixin durant l’execució dels treballs descrits al present plec.
L’empresa adjudicatària haurà d’observar tot el que es preveu a la legislació vigent sobre accidents
laborals i malalties professionals, i contractar la cobertura de risc d’accidents laborals i malalties
laborals amb l’Institut Nacional de la Seguretat Social.
Els tècnics municipals designats, en cas d’observança de desobediència a les instruccions,
incompetència o negligència greu que comprometi o pertorbi els treballs i la seva pròpia seguretat
o la de terceres persones, podran requerir a l’adjudicatari que separi del servei als treballadors
responsables de la pertorbació.
L’empresa adjudicatària mantindrà net l’espai de treball i el seu voltant, per oferir un aspecte òptim
del servei.

CAPÍTOL QUART. MESURES DE CARÀCTER AMBIENTAL I GESTIÓ SOSTENIBLE
11. GESTIÓ DE RESIDUS
L’empresa adjudicatària assumirà la gestió dels residus que es generin de l’execució dels serveis
contractats. Els residus generats seran tractats de la forma més adequada des del punt de vista
mediambiental, seguint la normativa vigent, i a càrrec de l’adjudicatari.
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CAPÍTOL CINQUÈ. ADJUDICACIÓ
12. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
La valoració de les propostes presentades i admeses a la licitació es farà a partir de l’aplicació dels
següents criteris, amb una puntuació màxima global de 100 punts:
L’adjudicació del present plec es realitzarà atenent exclusivament a criteris objectius. En aquest cas
econòmics i tècnics.
a) Oferta econòmica (màxim 50 punts)
Aquesta ve determinada per el descompte en el preu anual per el desenvolupament del servei.
La puntuació màxima de l’oferta econòmica és de 50 punts i es donarà la màxima puntuació a
l’oferta econòmica que obtingui la millor puntuació en funció d’aplicar la fórmula matemàtica que
es detalla a continuació (preu IVA exclòs):
Fórmula:

𝑃𝑖 = 𝑃 (1 −

𝑂𝑖 − 𝑂𝑚
)
𝐼𝐿

𝑃𝑖 = punts de l’oferta i
𝑃 = punts del criteri preu
𝑂𝑖 = preu de l’oferta i
𝑂𝑚 = preu de la millor oferta
𝐼𝐿 = import de licitació
La puntuació econòmica s’arrodonirà al segon decimal.
En cas que es poguessin donar baixes desproporcionades, aquestes es calcularien amb l’import
resultant d’aplicar els percentatges de baixa ofert pel licitador per saber-ne el preu ofert.
b) Criteris tècnics (màxim 50 punts)
Es valorarà el nombre d’emissions GEH. D’acord amb la Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi
climàtic que té com a finalitats reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i afavorir la
transició cap a una economia neutra en emissions, es valorarà la menor petjada ecològica de
carboni expressada en tones de CO2.
Per valorar aquest apartat, es considerarà les emissions produïdes en els desplaçaments entre la
deixalleria municipal de l’Escala i les instal·lacions del licitador (no la seu de l’empresa, sinó el punt
d’abocament dels residus).
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En el cas d’aquelles instal·lacions allunyades a una distància de 60 km o més tindran una puntuació
de zero (0), ja que els costos econòmics i ambientals del transport el fan inviable.
Es considerarà el transport per carreteres estatals, comarcals o locals amb una amplada de voral
superior a 50 cm i mai en línia recta ni per camins forestals/rurals.
Aquesta es calcularà en funció del desplaçament del vehicle per efectuar el transport dels residus
a la instal·lació.
La valoració es durà a terme de forma proporcional fins a un màxim de 30 punts, aplicant una
puntuació de 0 punts en el cas d’ofertes de més de 7,01kgCO2.
La puntuació s’atorgarà segons la fórmula següent:
Puntuació = 50 x Eo / E
On:
Eo = Emissions produïdes més baixa entre la deixalleria municipal de l’Escala i el dipòsit/instal·lació
del licitador on caldrà dipositar els residus (en KgCO2 per desplaçament)
E= Emissions produïdes entre la deixalleria municipal de l’Escala i el dipòsit/instal·lació del licitador
on caldrà dipositar els residus (en KgCO2 per desplaçament).
El càlcul de les emissions s’efectuarà amb la fórmula següent:
Emissions = _____ km entre la deixalleria municipal de l’Escala i el dipòsit/instal·lació del licitador x
197,69 gr CO2/km / 1000 = _________ KgCO2 per desplaçament
El valor de 197,69 gr CO2/km s’obté de la GUIA PRÀCTICA PER AL CÀLCUL D’EMISSIONS DE GASOS
AMB EFECTE HIVERNACLE (GEH) de l’oficina del Canvi Climàtic de Catalunya de 2015 i considerant
un vehicle de gasoil, de cilindrada major de 2,0 litres i una velocitat mitja de 70 km/h.
En cas d’empat en puntuacions, guanyarà l’empresa que generi una menor contaminació per
realitzar el servei.

13. RELACIÓ PUNTUACIÓ-ADJUDICACIÓ
L’empresa licitadora que obtingui la millor puntuació se li l’adjudicarà el present contracte.
Seran rebutjades les ofertes que superin el tipus màxim de licitació.

CAPÍTOL SISÈ. CONDICIONS ECONÒMIQUES I DE FACTURACIÓ
14. REVISIÓ DE PREUS O INDICACIÓ EXPRESSA DE LA SEVA IMPROCEDÈNCIA
No procedeix la revisió de preus.
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15. SUBCONTRACTACIÓ
No es permet la subcontractació.

16. FACTURACIÓ
Les factures s’adreçaran a l’Ajuntament de l’Escala i en format electrònic. La facturació serà de
periodicitat mensual.
La factura ha d’incloure, a més dels camps estàndard de qualsevol factura, com a mínim:
•
•
•
•
•

Descripció exhaustiva dels materials tractats (tipus material i contenidor).
Preu sense IVA, en euros.
IVA.
Preu IVA inclòs.
Número d’albarans corresponents (si procedeix).

Les factures presentades hauran d’aportar les descripcions necessàries de tots els treballs realitzats,
amb el detall suficient per no provocar buits d’informació i contradiccions.

17. FORMA DE PAGAMENT
El pagament es realitzarà amb periodicitat mensual, prèvia comprovació per part dels tècnics
municipals dels serveis executats, i en funció de les tones de residus aportades.

18. CAUSES ESPECIALS DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
Serà causa de resolució del contracte amb l’empresa adjudicatària quan aquesta incompleixi les
obligacions imposades pel present plec, que no atengui les trucades de l’Ajuntament de l’Escala per
evitar penalitzacions i totes aquelles causes previstes per la legislació vigent.
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