JUSTIFICACIÓ DEL PERÍODE CONTRACTUAL

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA, TRANSPORT DE RESIDUS SÒLIDS
URBANS MUNICIPALS DEL MUNICIPI DE PUIGCERDÀ
El contracte de serveis, tal i com esmenta l’article 29 de la Llei de Contractes del Sector Públic, tindrà
una durada màxima de 5 anys, incloses totes les possibles pròrrogues establertes. El mateix article,
estableix les condicions excepcionals que poden donar peu a contractacions de més durada:
Art. 29.4. “Excepcionalmente, en los contratos de suministros y de servicios se podrá establecer un
plazo de duración superior al establecido en el párrafo anterior, cuando lo exija el período de
recuperación de las inversiones directamente relacionadas con el contrato y estas no sean
susceptibles de utilizarse en el resto de la actividad productiva del contratista o su utilización fuera
antieconómica, siempre que la amortización de dichas inversiones sea un coste relevante en la
prestación del suministro o servicio, circunstancias que deberán ser justificadas en el expediente de
contratación con indicación de las inversiones a las que se refiera y de su período de recuperación.”
La contractació del Servei que ens ocupa, té per objecte els següents elements contractuals:
•

Servei de recollida i transport de la fracció rebuig dels residus municipals amb sistema de
recollida de càrrega posterior amb contenidor obert (primera fase), i tancat (segona fase)
a la via pública.

•

Servei de recollida i transport de la fracció matèria orgànica dels residus municipals amb
sistema de recollida de càrrega posterior amb contenidor obert amb reducció de boca a la
via pública.

•

Servei de recollida i transport de les fraccions de paper i cartró i envasos lleugers i vidre,
dels residus municipals amb sistema de recollida de càrrega superior amb grua, i contenidor
d’accés obert a la via pública.

•

Servei de recollida de les fraccions orgànica, paper/cartró i envasos lleugers, específica pels
grans generadors (comerç, restauració i altres activitats econòmiques situades al nucli urbà
que generin residus assimilables a urbans).

•

Servei de recollida de voluminosos.

•

Servei de recollida d’actes i esdeveniments festius.

•

Recollida d’abocaments incontrolats.

•
•
•
•
•

Manteniment i neteja d’àrees i contenidors.
Neteja viària mecànica i manual.
Recollida dels excrements dels gossos a la via pública.
Altres serveis complementaris relacionats directament amb els residus urbans.
Gestió de la informació i millora continuada del servei: incidències, manteniment i neteja
d’equips i instal·lacions, control en l’execució del contracte, generació dels indicadors de
control, auditories internes del servei, etc.
Servei d’acompanyament a la ciutadania: educació, informació ambiental, sensibilització,
formació als grans generadors.

•
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Per a la realització el servei són necessàries les següents inversions quant a maquinària i vehicles,
de les que hi ha la major part dels elements que requereixen el 100% del seu ús al servei, ja que la
quantitat de residus a recollir, la seva freqüència, i els nuclis que s’han de recollir requereixen un
camió recol·lector a jornada completa. El mateix passa amb el servei de neteja viària. Concretament
les inversions pel servei són les següents:
Nº

N
1

2

3

4

5

6
7
9
10
11
12
13

VEHICLE
1 CAMIÓ SELECTIVA
CÀRREGA POSTERIOR
(14-21M3)
1 CAMIÓ SELECTIVA
CÀRREGA POSTERIOR (1421M3)
1 CAMIÓ SELECTIVA
CÀRREGA SUPERIOR (1421M3)
1 CAMIÓ SELECTIVA
CÀRREGA SUPERIOR (1421M3)
1 VEHICLE
BICOMPARTIMENTAT –
10-15M3 - RUTA PORTA A
PORTA COMERCIAL
1 Renta contenidors
càrrega posterior
1 VEHICLE DE NETEJA
VIÀRIA DE 5000 L
2 VEHICLE DE NETEJA
VIÀRIA DE 2500 L
1 Camió caixa oberta i grua
1 Hidro netejadora /
baldejadora
1 Instal·lació deixalleria
mòbil de suport
1 VEHICLE agent
acompanyament.

SERVEI ASSOCIAT
PRINCIPAL

% ÚS

AMORT.
(ANYS)

REBUIG/FORM. REC.
CONTENIDORS.

50%

10

REBUIG/FORM. REC.
CONTENIDORS.

100%

10

ENVASOS, PAPER/CARTRÓ,
REFORÇ RSU/FORM.

100%

10

40%

10

CAMIÓ PAP COMERCIAL 1

100%

10

RENTA CONT. POSTERIOR

20%

10

Màquina netejadora per
aspiració
Màquina netejadora
aspiració
Voluminosos
Hidroneteja

100%

8

100%

8

35%
100%

10
10

Recollida domèstica

100%

8

Suport a la ciutadania

100%

8

VIDRE

Les inversions 2,3,5,7,9,11,12,13, corresponen als vehicles i maquinària de neteja principals de
Servei, i tots ells, per dimensionament, han de ser utilitzats exclusivament pel servei de Puigcerdà.
Aquest vehicle no pot ser utilitzat per altres serveis de forma complementària per la seva
dependència del servei de recollida de residus de Puigcerdà. La seva amortització tècnicament i
comptablement recomanada són 10 anys pels vehicles de recollida de residus, i 8 anys per les
màquines de neteja viària, que correspon al període més proper a la seva vida útil real en unes
condicions normals d’ús i manteniment.
Les inversions directes, en vehicles de recollida i maquinària de neteja viària, són doncs en la seva
majoria d’ús exclusiu pel servei. Si es computen als períodes d’amortització descrits en aquest
document i en la memòria econòmica, representen al voltant d’un 16% del cost total del contracte,
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fet que evidencia que, tal i com requereix l’article 29.4. es tracta d’un cost rellevant sobre el total
del cost del servei. El fet d’amortitzar-ho dins del període contractual màxim que estableix la
legislació (5 anys), fa que el cost referent a la inversió faci pujar significativament el cost del
contracte i del servei, convertint-lo en anti econòmic. En cas d’imputar les amortitzacions a cinc
anys, es donen les següents circumstàncies:
•
•

•

El cost del servei puja més d’un 10%, i per tant es converteix en No Competitiu i anti
econòmic.
Els bens serien amortitzats per sobre del seu rati de pèrdua de valor real, o sigui, que al cap
de 5 anys es disposaria d’uns vehicles amortitzats comptablement i amb un valor encara
del 50% del valor inicial, fet que suposaria que l’administració hauria pagat un cost superior
al real per l’ús dels bens.
Amb aquest escenari el contracte de serveis, econòmicament, no seria equilibrat ja que
hauria suportat una despesa superior a la real.

Aquestes circumstàncies, juntament amb el fet que els vehicles s’han d’utilitzar de forma exclusiva
pel Servei, en la seva majoria, no podent-se a la pràctica utilitzar per a d’altres serveis que ajudin a
amortitzar-los, recomanen de forma excepcional establir una durada de contracte superior.
Vistes les condicions de particularitat i exclusivitat que tenen totes les inversions, vist que no es
poden utilitzar mentre dura el contracte, per a d’altres serveis similars realitzats pel contractista,
es fa necessari que el contractista disposi d’un període major als cinc anys establerts pels
contractes de serveis, per evitar que sigui anti econòmic. I en tot cas l’única manera de poder-ho
fer seria escurçar el període d’amortització a cinc anys per totes les inversions, però llavors es
donaria una sobre amortització, és a dir, que una vegada acabats els cinc anys, els bens tindrien un
valor real molt més alt que el comptable, i l’administració hauria assumit un sobre cost innecessari
per a amortitzar aquests bens massa ràpid. S’estableix finalment un període contractual de 8 anys,
per a poder assumir per part del contractista l’amortització dels bens adquirits.

Jordi Baucells Colomer
Juliol de 2021
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