Expedient núm.: 2020/31/G1072
Memòria Justificativa
Procediment: Contracte de Serveis per Procediment Obert Simplificat
Assumpte: Servei d’assessorament tècnic, seguiment i control analític de la planta de tractament
mecànic-biològic i planta de tractament biològic, ubicades al Centre de Tractament de Residus del
Solsonès, (TM Clariana de Cardener)
Document signat per: Antoni Jiménez i Pérez, Tècnic de Medi Ambient del Consell Comarcal del
Solsonès

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
1. Introducció
L’1 de març de 2020 finalitza el contracte de l’actual empresa que realitza l’assessorament
tècnic de la planta de tractament mecànic/biològic i de la planta de tractament biològic
(compostatge) i l’1 de gener de 2020 han finalitzat els contractes de caracterització i control
analític del bioestabilitzat i compost, d’aquí la necessitat de realitzar una nova contractació,
amb l’objecte de donar compliment a l’autorització ambiental i garantir el bon funcionament
de la planta de tractament biològic al CTR del Solsonès.

2. Descripció de la situació actual
a. Situació en la Institució
El Consell Comarcal del Solsonès és el titular del Centre de Tractament de Residus del
Solsonès, ubicat al terme municipal de Clariana de Cardener i des de l’1 de març de
2019, assumeix la gestió directa de la planta de tractament mecànica/biològic
(pretractament) i de la planta de tractament biològic (compostatge).
La gestió del CTR del Solsonès ve regulada per la corresponent autorització ambiental,
on s’especifica que cal realitzar els corresponents controls analítics i de seguiment
periòdic, dels diferents vectors ambientals afectats per l’activitat, per part d’una
empresa acreditada per l’Agència de Residus de Catalunya i habilitada per la Direcció
General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, del Departament de Territori i
Sostenibilitat.
b. Marc normatiu
La necessitat i idoneïtat d’aquest contracte ve regulat pels articles 28 i 116 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

3. Objecte del contracte
L’objecte del contracte és la contractació del SERVEI D’ASSESSORAMENT TÈCNIC,
SEGUIMENT I CONTROL ANALÍTIC DE LA PLANTA DE TRACTAMENT MECÀNIC-BIOLÒGIC
I PLANTA DE TRACTAMENT BIOLÒGIC, UBICADES AL CENTRE DE TRACTAMENT DE
RESIDUS DEL SOLSONÈS, (TM CLARIANA DE CARDENER)

4. Anàlisi Tècnica
a. Consideracions tècniques i requeriments
L’objectiu principal d’aquest contracte és la prestació del SERVEI D’ASSESSORAMENT
TÈCNIC, SEGUIMENT I CONTROL ANALÍTIC DE LA PLANTA DE TRACTAMENT MECÀNICBIOLÒGIC I PLANTA DE TRACTAMENT BIOLÒGIC, UBICADES AL CENTRE DE
TRACTAMENT DE RESIDUS DEL SOLSONÈS, (TM CLARIANA DE CARDENER)
Són objectius específics:
•

Donar compliment a les obligacions de l’autorització ambiental, sobre la qualitat
dels productes obtinguts en els processos de compostatge de la FORM i
bioestabilització de la MOR, així com dels paràmetres i freqüències de mostreig.

•

Donar compliment als requeriments del producte COMPOSTCARDER, segons
exigències del registre SANDACH i de fertilitzants.

•

Optimitzar els processos de compostatge i bioestabilització que es desenvolupen
al CTR del Solsonès.

Per al control analític cal comptar amb la col·laboració d’una empresa acreditada per
l’Agència de Residus de Catalunya i habilitada per la Direcció General de Qualitat
Ambiental i Canvi Climàtic, del Departament de Territori i Sostenibilitat, que serà
l’encarregada dels diferents controls, amb la freqüència definida a l’autorització
ambiental.
Dins el servei d’assessorament tècnic de la PTMB i la PTB està previst la següent relació
de tasques:
•
•
•

Visites periòdiques a planta per al seguiment dels processos, assessorament al
personal, presa de mostres i determinació de paràmetres bàsics dels productes
acabats.
Elaboració d’informes de control i seguiment.
Assessorament en la comercialització dels productes obtinguts: compost.

En relació al control analític dels productes acabats: bioestabilitzat de la MOR i compost
de la FORM, cal realitzar les corresponents analítiques amb una periodicitat mínima

trimestral en el cas del bioestabilitzat i semestral en el cas del compost de FORM, per
part d’un laboratori acreditat per l’ENAC i/o per l’Agència de Residus de Catalunya i
habilitada per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, del
Departament de Territori i Sostenibilitat.
A més cal procedir a les caracteritzacions de les fraccions de resta dels residus que
entren i es generen durant el procés de bioestabilització de la MOR i del compostatge
de la FORM, a la planta de tractament biològic ubicada al CTR del Solsonès, amb una
periodicitat mínima trimestral en el cas de la fracció resta dels residus municipals que
entren a planta, per a cada una dels circuits de recollida i semestral en el cas dels
residus que es generen durant el procés de bioestabilització de la MOR i del
compostatge de la FORM.

5. Anàlisi del Procediment
a. Justificació del procediment
La forma d'adjudicació del contracte serà el procediment obert simplificat, en el qual
tot empresari interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota
negociació dels termes del contracte amb els licitadors, de conformitat amb l’article
159 de la LCSP, ja que el valor estimat del contracte és inferior a 100.000 euros i no hi
ha criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor, llevat que es tracti de
prestacions e caràcter intel·lectual, com els serveis d’enginyeria i arquitectura, en els
quals la seva ponderació no podrà superar el quaranta-cinc per cent del total.
L'adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris d'adjudicació
sobre la base de la millor relació qualitat-preu.
b. Qualificació del contracte
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d'acord amb
l'article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la
qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu
i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE.

c. Anàlisi d'execució per lots
La naturalesa del contracte permet la seva divisió en lots, segons el punt 3 de l’Article
99 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic:
LOT 1: CONTROL TÈCNIC I ASSESSORAMENT EXTERN DE LA PTMB I LA PTB
LOT 2: SERVEI DE LABORATORI PER AL CONTROL ANALÍTIC DEL BIOESTABILITZAT DE LA
MOR I COMPOST DE LA FORM

LOT 3: SERVEI DE CARACTERITZACIÓ DELS REBUIGS DE LA FRACCIÓ RESTA I DELS
PROCESSOS DE BIOESTABILITZACIÓ DE LA MOR I COMPOSTATGE DE LA FORM
d. Durada
El termini per a la prestació del SERVEI D'INSPECCIÓ, CONTROL I SEGUIMENT DEL
DIPÒSIT CONTROLAT DE RESIDUS NO PERILLOSOS DE CLARIANA DE CARDENER, UBICAT
AL CENTRE DE TRACTAMENT DE RESIDUS DEL SOLSONÈS, (TM CLARIANA DE
CARDENER), objecte de contracte serà d’un (1) any prorrogable d’any en any fins a un
màxim de quatre (4) anys. Aquest termini començarà a comptar a partir de la signatura
del contracte.

6. Anàlisi Econòmica
a. Pressupost de contracte
El pressupost de contracte, anual, per a la prestació del servei d’assessorament tècnic,
seguiment i control analític de la planta de tractament mecànic-biològic i planta de
tractament biològic, ubicades al centre de tractament de residus del Solsonès, (TM
Clariana de Cardener) és de VINT-I.TRES MIL CINC-CENTS DEU EUROS AMB TRENTA
CÈNTIMS D’EURO (23.510,30 €): DINOU MIL QUATRE-CENTS TRENTA EUROS (19.430,00
€) més QUATRE MIL VUITANTA EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS D’EURO (4.080,30 €)
D’IVA.

CONTRACTE ASSESSORAMENT I CONTROL ANALÍTIC DE LA PLANTA DE COMPOSTATGE DEL CTR DEL SOLSONÈS
Concepte

Preu unitari

IVA

Import

LOT 1

Assessorament extern

10.840,00 €

2.276,40 €

13.116,40 €

LOT 2

Control analític bioestabilitzat i compost

3.490,00 €

732,90 €

4.222,90 €

LOT 3

Caracteritzacions de resta i rebuig

5.100,00 €

1.071,00 €

6.171,00 €

19.430,00 €

4.080,30 €

23.510,30 €

TOTAL EXECUCIÓ PER CONTRACTE

El pressupost base de licitació per la prestació del servei de cada lot, per any, és el que
es disposa a les taules següents:

LOT 1 ASSESSORAMENT I CONTROL EXTERN DE LA PLANTA DE COMPOSTATGE DEL CTR DEL SOLSONÈS
Concepte

Amidament

Preu unitari

Import

LOT 1.1

Control continu

130,00

hores

35,00

€/h

4.550,00 €

LOT 1.2

Visita quinzenal

120,00

h (5h/visita)

35,00

€/h

4.200,00 €

LOT 1.3

Desplaçaments

24,00

u

60,00

€/u

1.440,00 €

LOT 1.4

Treballs puntuals (6% import)

1,00

u

650,00

€/u

650,00 €

IMPORT LOT 1

10.840,00 €

IVA (21%)

2.276,40 €

TOTAL EXECUCIÓ PER CONTRACTE LOT 1

13.116,40 €

LOT 2 CONTROL ANALÍTIC DE LA PLANTA DE COMPOSTATGE DEL CTR DEL SOLSONÈS
Concepte

Amidament

Preu unitari

Import

LOT 2.1

Bioestabilitzat de MOR (complertes ARC)

4,00

u

530,00

€/u

2.120,00 €

LOT 2.2

Bioestabilitzat de MOR (Estabilitat)

2,00

u

55,00

€/u

110,00 €

LOT 2.3

Compost de FORM (complertes ARC)

1,00

u

575,00

€/u

575,00 €

LOT 2.4

Compost de FORM (Ferlizantes)

1,00

u

575,00

€/u

575,00 €

LOT 2.5

Compost de FORM (estabilitat)

2,00

u

55,00

€/u

110,00 €

LOT 2.6

Presa de mostres

10,00

u

0,00

€/u

0,00 €

LOT 2.7

Enviament mostres al laboratori

10,00

u

0,00

€/u

0,00 €

LOT 2.8

Elaboració d'informes analítics

10,00

u

0,00

€/u

0,00 €

IMPORT LOT 2

3.490,00 €

IVA (21%)

732,90 €

TOTAL EXECUCIÓ PER CONTRACTE LOT 2

4.222,90 €

LOT 3 CONTROL ANALÍTIC DE LA PLANTA DE COMPOSTATGE DEL CTR DEL SOLSONÈS
Concepte

LOT

Preu unitari

Import

LOT 3.1

Caracteritzacions macroscòpiques de la
fracció resta (per circuits)

20,00

u

150,00

€/u

3.000,00 €

LOT 3.2

Caracteritzacions macroscòpiques del
rebuig de bioestabilització i compostatge
(R1 i R2)

8,00

u

200,00

€/u

1.600,00 €

LOT 3.3

Elaboració d'informes

6,00

u

50,00

€/u

300,00 €

LOT 3.4

Caracteritzacions extres

1,00

u

200,00

€/u

200,00 €

IMPORT LOT 3

5.100,00 €

IVA (21%)

1.071,00 €

TOTAL EXECUCIÓ PER CONTRACTE LOT 3

6.171,00 €

Els preus assenyalats constitueixen els preus màxims que poden ofertar les empreses
que concorrin a la licitació d’aquest contracte.

b. Valor Estimat
El valor estimat d’aquest, comptabilitzant les pròrrogues fins a un màxim de quatre (4)
anys de durada del contracte és de SETANTA-SET MIL SET-CENTS VINT EUROS
(77.720,00 €).

VALOR ESTIMAT
Pressupost base de licitació (IVA exclòs)

19.430,00 €

Import de les modificacions previstes (IVA exclòs):

0€

Pròrroga (IVA exclòs):

58.290,00 €

TOTAL VALOR ESTIMAT:

77.720,00 €

VALOR ESTIMAT PER LOTS
LOT

ANY

PRÒRROGUES

LOT 1

10.840,00 €

32.520,00 €

LOT 2

3.490,00 €

10.470,00 €

LOT 3

5.100,00 €

15.300,00 €

c. Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera
El finançament del servei queda garantit amb els ingressos previstos de l’aplicació de
les taxes de gestió del CTR del Solsonès.

7. Conclusions
El Consell Comarcal del Solsonès és el titular del Centre de Tractament de Residus del Solsonès,
ubicat al terme municipal de Clariana de Cardener i des de l’1 de març de 2019, assumeix la
gestió directa de la planta de tractament mecànic/biològic (pretractament) i de la planta de
tractament biològic (compostatge).
La gestió de la PTMB i de la PTB ve regulada per l’autorització ambiental i els corresponents
controls analítics s’han d’executar per part d’una empresa acreditada per l’Agència de Residus
de Catalunya i habilitada per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, del
Departament de Territori i Sostenibilitat.
El valor estimat del servei objecte de contractació és de 77.720 euros més 16.321,20 euros
d’IVA, per a la totalitat de la durada del contracte incloent les pròrrogues: quatre (4) anys.

El finançament del servei queda garantit amb els ingressos previstos de l’aplicació de les taxes
de gestió del dipòsit.
Ja que el valor estimat del contracte és inferior a 100.000 euros., la forma d'adjudicació del
contracte serà el procediment obert simplificat.
El termini de la prestació de serveis objecte de contracte serà de’1 any, prorrogable d’any en
any, fins a un màxim de quatre (4) anys.

Solsona, 4 de febrer de 2020

