INFORME JUSTIFICATIU DE NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ
SERVEI / UNITAT: Servei de Qualitat i Medi Ambient
TIPUS:

SERVEIS

DATA: 30/03/2021

PODER ADJUDICADOR: TRANSPORTS DE BARCELONA, S.A. I FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA, S.A.

Descripció de l’obra, servei o subministrament (ha de coincidir amb el camp Dades Bàsiques introduïdes a SAP)

Servei Integral de gestió de residus de TMB
Aquest servei inclou:
 Transport i tractament de residus a través de transportistes i gestors autoritzats.
 Servei de vigilància de la recollida selectiva i gestió del magatzem de residus de cada centre (Punt Verd) a
través de la figura de l’ “Encarregat de Punt Verd”.
 Gestió documental d’acord amb el que exigeix la normativa vigent.

Descripció de la necessitat -Art. 28- (ha de coincidir amb el camp Justificació de la Compra introduïdes a SAP)

Cal contractar un servei integral de gestió de residus de qualitat que garanteixi el compliment de la normativa i que
garanteixi l’aplicació de la política ambiental de TMB. El servei integral inclou la gestió dels punts verds, el transport
i tractament de residus així com la gestió documental.

Justificació Insuficiència de Mitjans (només per a serveis) - Art. 116. 4.f-

La insuficiència de mitjans personals i materials per a què el contractant pugui prestar directament el servei es deu
als següents motius:
No disposició dels mitjans necessaris i autoritzats per a la realització del transport i gestió de les diferents tipologies
de residus generats a TMB, ni del personal amb la qualificació necessària per a realitzar els treballs descrits en el
PPT, que permetin retirar els residus en els terminis necessaris per a garantir el correcte funcionament dels centres
de TMB i el compliment de la normativa de residus.
En definitiva, les raons anteriorment exposades evidencien la necessitat del contractant de procedir a la
contractació del servei descrit a l’encapçalament, mitjançant el procediment corresponent, per a què sigui prestat
externament, als efectes de donar compliment a allò previst a l’article 116.4.f) de la Llei 9/2017

Pressupost Base de Licitació (PBL) -Art 100- (IVA Inclòs)

El pressupost base de licitació (PBL) és: 5.436.410€.

Lots:

SI ☐

NO ☒

(Justificar si no hi ha lots) -Art 99.3-

La realització independent de les diverses prestacions incloses dintre de l’objecte del contracte dificultaria la
correcta execució d’aquest des del punt de vista tècnic.
TMB vol un sistema de gestió de residus únic i integrat.
La divisió en lots dificultaria la gestió i seguiment integrat del servei efectuat i, com a conseqüència, el garantir el
compliment de la normativa de gestió de residus.
Així mateix, complicaria substancialment la sistemàtica establerta a TMB per a la gestió documental de tota la
documentació relacionada amb la gestió de residus, així com la complementació d’un registre de moviments únic,
bàsic per a TMB, ja que alimenta al Quadre de Comandament Ambiental, eina que permet als centres fer el
seguiment de l’evolució de la gestió de residus (quantitat de residus / nombre transports / incidències...)

Període d’Execució

5 anys

Conclusió:

Se sol·licita la contractació del servei , per a un termini d'execució de 5 anys i amb un valor estimat del
contracte (VEC)
5.391.481€

_____________________
[Marta Capdevila Minguell]
[Responsable de Medi Ambient]

