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INFORME TÈCNIC
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDORS PER LA RECOLLIDA
DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA DE RESIDUS.
Exp. 2019-6

(B149 2019-1 )

En compliment d’allò que disposa l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic ( LCSP) s’informa el següent:
1. Motivació de la necessitat del contracte i justificació de la insuficiència dels
mitjans disponibles.
Segons el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el tex refós de la llei
reguladora de residus, al seu article 53 diu: "Amb l’objectiu d’afavorir el reciclatge i la
valorització material dels residus municipals, tots els municipis prestaran al servei de
recollida selectiva de les diverses fraccions de residus."
Gairebé el 40 % de la composició dels nostres residus està format per residus denominats
fracció orgànica (FORM), els quals són aquells residus provinents de la resta de menjar o
bé del manteniment de la jardineria de la llar.
La recollida de la FORM de forma separada permet obtenir un recurs anomenat compost,
el qual serveix per aplicar en l’agricultura o bé en projectes de restauració d’obra civil. A
banda la recollida diferenciada també fa allargar la vida útil dels abocadors, com estalviar
recursos i energia en aquestes instal·lacions.
L’Ajuntament de Palamós realitza la recollida selectiva de residus de la FORM des de l’any
2006. Aquesta recollida s’organitza amb contenidors de dues rodes de color marró a la via
pública al costat dels contenidors de la fracció resta i fracció envasos lleugers. La recollida
es realitza amb camions de carrega posterior en diverses freqüències segons l’època de
l’any.
Els contenidors actuals destinats a la recollida de la fracció orgànica són contenidors de
l’any 2006 i de diverses reposicions. Són contenidors de diferents capacitats 240 i 360 litres
i de composició diferents, amb tipologies i colors diferents.
Cal tenir en compte que l’Agència de Residus de Catalunya abona als ajuntaments,
mitjançant el retorn del cànon, quantitat econòmiques per la recollida de la fracció orgànica,
la qual segons sigui la quantitat i la qualitat també augmenta els imports rebuts.
A efectes pràctics per millorar la recollida selectiva de la FORM i disminuir la quantitat
d’impropis que hi ha al contenidor d’orgànica, la qual cosa dificulta l’obtenció d’un bon
compost, alhora que implica un major cost de tractament per l’ajuntament, caldria renovar
la xarxa de contenidors destinats a la recollida de la FORM. Amb una xarxa nova de
contenidors s’aconseguiria una uniformitat de tots els contenidors, millorant la imatge a la
via pública, identificant millor el contenidor amb el residu i amb una esperançadora
disminució dels impropis en el contenidor.
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Aquesta necessitat de renovació de contenidors no pot ser assumida directament per part
de l’ajuntament amb recursos propis, es necessari encarregar una compra a empreses que
distribueixin aquest material en el lliure mercat.
2. Objecte del contracte.
Constitueix l’objecte del contracte el subministrament de 200 contenidors per la recollida
selectiva de la FORM i el seu transport al municipi de Palamós.
L’objecte del contracte no és susceptible de ser dividit amb lots, donat que la realització
independent de les prestacions compreses en l’objecte del contracte dificultaria la seva
correcta execució des d’un punt de vista logístic.
3. Justificació de les necessitats a satisfer i judici de valor sobre la idoneïtat de
l’objecte del contracte per a la seva satisfacció.
El contracte té previst l’adquisició de contenidors per la recollida de la Fracció FORM, i el
transport fins al municipi de Palamós.
Les característiques dels contenidors han de ser les següents:











Contenidors de 360 litres de capacitat.
L’estructura prevista per la recepció de residus (cubeta del contenidor) haurà de
ser motllurat d’una sola peça per injecció.
Fabricats amb polietilè d’alta densitat.
Protegit contra les radiacions ultraviolades.
Cubeta amb gris fosc color antracita RAL 7016.
Resistent als productes químics, a la putrefacció, i a temperatures previstes entre 10 ºC i 60 ºC.
Els contenidors han de permetre la incorporació de sistemes d’identificació i
pesatge.
Amb una sobretapa i pany amb tancament per gravetat amb monoclau.
La tapa i sobretapa de color marró RAL 8024.
2 rodes de cautxú massís.

La contractació inclourà les tasques de muntatge dels contenidors a Palamós en cas que
aquests siguin transportats a peces.
Els elements dels contenidors han de ser tots nous.
4. Qualificació del contracte.
El contracte tindrà, en tot moment i a tots els efectes, la qualificació de contracte de
subministrament, tal i com es defineix a l’art. 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de la
Llei 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
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de 2014 ( en endavant LCSP). La classificació segons el vocabulari comú de contractes
públics , CPV té el següent codi: 44613800 contenidors per a residus.
5. Procediment
Per la licitació del contracte, com a susceptible de provocar una major concurrència i amb
la voluntat d’obtenir la millor relació qualitat – preu de les ofertes, s’utilitzarà el procediment
obert amb criteris d’adjudicació econòmics i qualitatius.
El procediment serà obert simplificat, d’acord amb allò establert a l’article 159 LCSP, com a
forma de selecció del contractista que permet una més gran concurrència d’ofertes i alhora
la reducció de terminis.
6. Condicions del contracte:
El subministrament i muntatge de contenidors de la FORM inclourà les següents
condicions:
a) Característiques tècniques: les característiques descrites són les mínimes que ha
de complir els contenidors de dues rodes de la FORM a subministrar i el seu
compliment es considera obligació essencial del contracte. Serà causa de resolució
del contracte el no compliment d’aquestes característiques.
b) Muntatge dels contenidors: s’establirà un període de muntatge dels contenidors (
en cas que arribin a Palamós a peces) d’una setmana ( 7 dies).
c) Els elements que integren el subministrament objecte del contracte seran totalment
nous.
d) Termini de lliurament. El termini màxim de lliurament i muntatge és de 56 dies
naturals comptats a partir de la data de formalització del contracte.
e) Lloc de lliurament: a les instal·lacions municipals del servei de recollida de residus i
neteja viària ( paratge de la Pietat s/n).
f) Despeses de transport, entrega i descàrrega a càrrec de l’empresa contractista.
7. Pressupost base de licitació i valor estimat
El valor estimat del contracte, als efectes de determinar el procediment d’adjudicació, el
règim de publicitat i el règim de recursos, es fixa en la quantitat de 19.173,55€.
El pressupost base de licitació és de 23.200€ , dels quals 19.173,55€ constitueixen la base
imposable i 4.026,45€ constitueixen la quota de l’impost sobre el valor afegit (IVA) la tipus
impositiu del 21%.
L’IVA vigent que correspon aplicar és del 21% o el que posteriorment es determini legalment.
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost de licitació, indicant
l’IVA a aplicar mitjançant partida independent.
Per a la determinació del pressupost base de licitació s’ha utilitzat com a referència el cost
del producte a preu de mercat.
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8. Sistema de retribució del subministrament.
La retribució del contractista s’efectuarà un cop s’entreguin els contenidors en el municipi
de Palamós i es signi un acta d’entrega entre el representant del contractista i els serveis
tècnics municipals.
La retribució es materialitzarà un cop efectuada l’acte de recepció, contra la presentació de
factura per part del contractista, i l’Ajuntament haurà d’abonar-la d’acord amb els terminis
que estableix la Llei de contractes del sector públic.
9. Acreditació de solvència tècnica, econòmica i financera.
D’acord amb allò que disposa l’article 11.5 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel
qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques
els licitadors estaran exempts dels requisits d’acreditació de la solvència econòmica i
financera i d’acreditació de la solvència tècnica professional, atès que es tracta d’un
contracte de subministrament amb un valor estimat que no excedeix de 35.000 €.
10. Criteris per a l’adjudicació
Els criteris objectius aplicables son escollits en funció d’obtenir la millor relació qualitatpreu entre les ofertes presentades per les empreses licitadores.
1. Millor oferta econòmica: Fins a un màxim de 90 punts, atribuint la màxima
puntuació a l’oferta que presenti l’oferta més baixa, a la resta d’ofertes se’ls
atribuiran els punts que, de manera proporcional, els corresponguin, d’acord amb la
següent fórmula:

𝑣𝑖 =

𝐵𝑖 𝑋 90 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑠
𝑀𝑎𝑥 (𝐵𝑆,𝐵𝑚𝑎𝑥)

On:
Vi= Puntuació atorgada a cada oferta.
Bi= Import de la baixa a valorar.
Bs= Baixa significativa. En aquest cas es considera un 5%.
BMax= Import de la major baixa.
Max (Bs, Bmas)= Representa el valor màxim d’entre els dos indicats.

2. Menor termini de subministrament. Fins a un màxim de 10 punts, atribuint un
punt per cada dia que resti a la data màxima d’entrega, la qual s’estipula en 56
dies, un cop signat el contracte.
11. Termini de garantia
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El termini de garantia serà com a mínim d’un any.
12. Càrrec pressupostari
Es fa constar l’existència de consignació pressupostària adequada i suficient per fer front a
la despesa derivada del present contracte a la partida 17 16210 63500 Adquisició de
contenidors.
13. Admissibilitat de variants o alternatives
No s’admetrà la presentació de variants o alternatives.
14. Valoració sobre les repercussions del contracte en el compliment per l’Ajuntament
dels principis de sostenibilitat financera ( article 7.3 Llei orgànica 2/2012, de 27
d’abril)
L’ajuntament de Palamós compleix amb els principis d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera que exigeix l’article 7.3 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
15. Condició d’especial execució del contracte
S’estableix com a condició especial d’execució de tipus mediambiental que el contractista
haurà de realitzar una recollida selectiva dels residus generats durant l’execució del
contracte (muntatge dels bujols o bé desembalatges d’aquests). Així mateix haurà de retirar
els embalatges i envasos buits, per dipositar-los en els contenidors corresponents, o bé
emportar-se els residus a centres gestors autoritzats. L’incompliment o compliment
defectuós d’aquesta condició especial donarà lloc a la imposició de penalitats.
16.- Obligació essencial del contracte
S’estableix com a obligació essencial del contracte garantir el subministrament dins el
termini d’execució i en les condicions definides en els plecs. L’incompliment d’aquesta
obligació que es configura com a essencial que es configura com a essencial, constituirà
causa de resolució del contracte, d’acord amb allò que disposa l’article 211.1 LCSP.
17.- Finançament
A la partida 17 16210 63500 Adquisició de contenidors, del pressupost 2019, existeix
crèdit adequat i suficient per assumir el cost d'aquest contracte. Aquest subministrament ha
estat objecte de subvenció de l’Agència de Residus de Catalunya a través de la resolució
TES/860/2017, de 19 d’abril de 2017 de 18.230 €. Per donar compliment a l’article g) de la
resolució els contenidors abans de donar servei a la població del municipi de Palamós se’ls
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incorporarà el logotip de l’Agència de Residus i l’expressió “ amb el suport de l’Agència de
Residus de Catalunya” utilitzant el logotip corporatiu del Programa d’identificació visual (PIV)
editat al web de l’Agència de Residus.

