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NÚM. EXPEDIENT: 2020-018- GESTIÓ DE RESIDUS FOTOGRÀFICS 

 

 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

CONTRACTACIÓ NO HARMONITZADA – PROCEDIMENT OBERT 

 

SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS FOTOGRÀFICS, QUE COMPRÈN EL 

SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDORS, RECOLLIDA, TRANSPORT, 

TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE RESIDUS FOTOGRÀFICS DE LA FUNDACIÓ 

HOSPITAL UNIVERSITARI VALL HEBRON - INSTITUT DE RECERCA (VHIR). 
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Clàusula 1ª. Motivació i Objecte del Plec. 

L’objecte del present plec és definir la prestació del servei de gestió de residus fotogràfics 

que es generen a les instal·lacions del VHIR. Els servei comprendrà el subministrament de 

garrafes de 25 litres buides, recollida de garrafes de 25 litres plenes, transport, tractament 

i eliminació del residu de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron -Institut de Recerca 

(VHIR), seguint les directrius segons la normativa que ordena i controla la gestió dels 

residus.  

 
 

Clàusula 2ª. Durada del servei. 

 

La prestació dels serveis objecte de la present licitació que a continuació es descriuen, 

tindrà una durada inicial de dos (2) anys, amb possibilitat de prorrogar la prestació dels 

serveis dos (2) anys més. En cas que sigui acordada la pròrroga per part de l’entitat 

contractant, serà obligatòria pel contractista d’acord amb el que estableix l’article 29 de la 

LCSP. 

 
 

Clàusula 3ª. Pressupost màxim de licitació i valor estimat. 

 

En aquesta licitació, el valor estimat i el pressupost màxim de licitació no coincideixen: 

 

El pressupost màxim de la present licitació pels dos (2) primers anys és de “DOS MIL 

EUROS” (2.000’00€), als que hem de sumar l’IVA corresponent de “QUATRE-CENTS 

VINT  EUROS” (420,00€), el que fa un total de “DOS MIL QUATRE-CENTS VINT EUROS” 

(2.420,00€). 

 

El valor estimat màxim per aquesta licitació, corresponent als 4 anys (4) s’estableix en 

“QUATRE MIL QUATRE-CENTS EUROS” (4.400,00€), als que hem de sumar l’IVA 

corresponent de “NOU-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS” (924,00€), el que fa un total de 

“CINC MIL TRES-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS” (5.324,00€). 

 
 

Import establert per modificacions: 

 

S’estableix d’acord a l’article 204 de la L9/2017 la possibilitat de modificar el contracte a 

l’alça, i fins a un 20% del pressupost total màxim de licitació donat que sorgeixi la 

possibilitat de l’augment del nombre de residus degut a les possibles noves necessitats de 

la Unitat de SGI. En qualsevol cas l’increment mantindrà els preus unitaris adjudicats en 

l’oferta Econòmica del licitador. L’import serà retribuït a l’empresa de la mateixa manera i 

sota les mateixes condicions que regulen el present plec, prèvia presentació per part de 

l’adjudicatari del pressupost. 
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Els preus unitaris per litre de producte retirat estan descrits a continuació i el licitador tindrà 

la opció de millorar-los en la seva oferta econòmica. 

 

El preu màxim de retirada per litre de líquid revelador i fixador és de trenta-dos cèntims 

d’euro (0,32€). Els films de revelat sobrants de l’activitat científica es retiraran sense cost 

afegit. 

 

El preu màxim per transport assumible pel VHIR és de trenta euros (30€) per viatge. 

 

En cap cas, l’estimació del consum serà vinculant, el VHIR abonarà les factures dels 

residus gestionats i dels serveis efectivament prestats, detallant en la factura els números 

d’albarans degudament signats. 

 
 

Clàusula 4ª. Descripció del servei i abast de l’objecte del contracte. 

 

El tipus de residus a gestionar objecte d’aquesta licitació són els següents: 

 
- Residus de líquid Revelador (en garrafes de 25L) 

- Residus de líquid Fixador (en garrafes de 25L) 

- Films resultants de revelat fotogràfic 

Les funcions que haurà d’assumir l’empresa adjudicatària corresponen a les pròpies de les 

empreses que disposen de plantes autoritzades per tractar residus fotogràfics i el transport 

d’aquests.  

 

L’empresa adjudicatària del present procediment de licitació s’ocuparà, en concret, de la 

gestió intracentre i extracentre dels residus, que inclou els subministrament dels envasos 

necessaris (Garrafes de 25 Litres amb tap de rosca), la recollida de les garrafes plenes, el 

transport, el tractament específic, l’eliminació dels residus i la tramitació de la  

documentació acreditativa de cada tipus segons normativa vigent.  

 

L’empresa adjudicatària haurà de disposar d’un sistema que permeti fer un seguiment de 

la traçabilitat des del punt de generació fins el seu tractament extra-centre, tal i com 

determina la normativa vigent. 

 

La gestió intracentre dels residus la farà l’empresa adjudicatària en els punts i horaris que 

es determinen més endavant. 

 

La recollida i el subministrament de envasos es realitzarà sota demanda, al igual que la 

retirada dels films fotogràfics. La persona designada de la Unitat de Serveis Generals i 

Infraestructures del VHIR realitzarà la petició de recollida via correu electrònic i la recollida 

dels mateixos haurà de ser en els propers cinc dies laborables.  L’empresa adjudicatària 

facilitarà un correu electrònic i un telèfon de contacte per aquesta finalitat.  
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Les funcions pròpies de l’adjudicatari consistiran en el lliurament de garrafes de 25L amb 

tap de rosca buides, la recollida de les garrafes plenes (intracentre i extra centre), el 

transport de les mateixes i la gestió del residu. La recollida intracentre es farà en els punts 

descrits en el present PPT. 

 

Caldrà que l’empresa adjudicatària entregui al personal de SGI el full de seguiment de 

residus degudament complimentat i l’albarà amb la informació dels litres de producte retirat 

i dels contenidors buits lliurats.  

 

El material recollit al VHIR serà lliurat a plantes autoritzades per al seu correcte tractament 

i eliminació. Les empreses que es presentin a la licitació hauran de presentar documentació 

que acrediti que disposen de planta autoritzada per l’Agència de Residus de Catalunya per 

gestionar aquests tipus de residus. 

 
 
 

PUNTS DE RECOLLIDA INTRACENTRE 

 

La recollida intracentre per part de l’adjudicatari consisteix en accedir als espais on estan 

allotjades les reveladores de sobretaula de cadascun dels edificis del VHIR. La ubicació 

concreta és la següent: 

 

 

 Edifici Mediterrània – Sala reveladores 033 – planta baixa 

Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) 

Passeig de la Vall d’Hebrón 119-129 08035 Barcelona 

 Edifici Collserola – Sala reveladores 042 – planta baixa 

Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) 

Passeig de la Vall d’Hebrón 119-129 08035 Barcelona 

 

Es recollirà sota demanda aquells contenidors que estiguin al 90% de la capacitat del 

mateix, reposant simultàniament la mateixa quantitat de contenidors buits. De la mateixa 

manera es retiraran els films de revelat sobrants de la investigació generats quan el VHIR 

així ho indiqui. 

 

Serà responsabilitat de l’adjudicatari que els centres del VHIR puguin disposar d’un estoc 

suficient de recipients per la recollida que es generin.  

 

La periodicitat de les recollides s’establirà sota demanda de la Unitat de Serveis Generals 

i Infraestructures del VHIR i quedarà formalitzada via correu electrònic. L’empresa 

adjudicatària facilitarà un correu electrònic i un telèfon de contacte per aquesta finalitat.  

 

L’empresa adjudicatària col·laborarà i assessorarà als responsables de la Unitat de Serveis 

Generals i Infraestructures del VHIR en matèria de gestió de residus i mediambiental.  
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Clàusula 5ª. Condicions generals del servei  

 

Les empreses licitadores disposaran dels suficients mitjans personals, tècnics, materials, 

qualitatius, etc.,  per a dur a terme els treballs objecte d’aquest contracte i que aniran a 

càrrec de l’empresa adjudicatària.  

 

Tots els tractaments i altres aspectes de la gestió de residus hauran d’efectuar-se d’acord 

amb les instruccions dels organismes competents i amb la normativa vigent en cada 

moment.  

 

El licitador disposarà d’un pla per donar resposta en cas d’accident o emergència des de 

la recollida dels residus al VHIR fins a la planta de tractament i eliminació, ja sigui per 

incidents al VHIR, al transport, a la planta tractadora, o per a qualsevol altre incident.  

 

L’adjudicatari indicarà la capacitat de resposta en cas d’emergència, ja sigui per incidents 

al VHIR, al transport, a la planta tractadora, o per a qualsevol altre incident.  

 

L’adjudicatari haurà de lliurar als centres del VHIR els albarans i fulls de seguiment.  
 
Es realitzarà una factura per cada comanda indicant obligatòriament el lloc de recollida dels 
residus  indicat en el la Clàusula 4 del present Plec. En cap cas s’acceptaran factures 
mixtes amb albarans dels dos llocs de lliurament, cada edifici es facturarà per separat.  
 

 

Característiques dels mitjans personals  

 

El personal de l’empresa adjudicatària responsable de la recollida dels residus haurà rebut 

la formació necessària per aquestes tasques i estarà en possessió del carnet de 

manipulador de matèries tòxiques i perilloses així com del permís de transportista 

corresponent.  

 

El personal de la empresa adjudicatària que presti el seu servei en els edificis del VHIR 

anirà vestit amb roba de feina amb identificació i el nom de l’empresa ben visible. L’aspecte 

general de l’operari i de la seva roba serà extremadament pulcre, considerant l’atenció que 

requereixen els centres sanitaris.  

 

 

Característiques dels mitjans tècnics  

 

El trasllat s’efectuarà de forma que s’eviti qualsevol risc per la població i el medi ambient. 

Els residus romandran en tot moment en l’interior dels contenidors i s’haurà d’evitar la 

caiguda de gotes i qualsevol tipus de líquid ó sòlid dels mateixos.  

Els licitadors han d’acreditar la seva inclusió en el llistat de tractadors de residus fotogràfics 

emès per l’Organisme Mediambiental competent.  

 

*L’acreditació l’hauran d’incloure dins el SOBRE 1- DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA 

durant el procés de presentació de la seva oferta corresponent.  

 

Les empreses que no presentin aquesta documentació quedaran excloses d’aquesta 

licitació. 
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Els vehicles de transport dels residus haurà de complir amb els requeriments i 

prescripcions tècniques especifiques i hauran d’estar autoritzats expressament per dur a 

terme als serveis objecte d’aquest concurs.  

 

 

Característiques dels mitjans materials  

 

Les característiques dels contenidors per a residus compliran les normes vigents en cada 

moment dictades pels diferents òrgans competents en la matèria que li siguin aplicables. 

En qualsevol cas, les característiques mínimes exigibles són les que es relacionen a 

continuació:  

 

. Estanquitat  

. Resistència mecànica adequada.  

. Amb tap de rosca 

. Adequadament identificats segons la normativa vigent.  

 

El sistema de tancament serà tal que, durant el temps que el contenidor estigui en ús 

permeti una obertura fàcil i un tancament definitiu.  

 

L’empresa adjudicatària és la responsable de la reposició dels contenidors necessaris 

perquè el servei no s’aturi. L’estoc mínim de contenidors a l’edifici Collserola és de quinze 

garrafes i a l’edifici Mediterrània és de deu garrafes. En cas que algun contenidor estigui 

malmès des de la Unitat de Serveis Generals i Infraestructures del VHIR es sol·licitarà un 

canvi per un contenidor en bon estat. 

 

Per al transport dels residus s’utilitzarà un vehicle degudament condicionat i autoritzat 

segons la normativa de transport de mercaderies perilloses per carretera o la que decreti 

el Govern de la Generalitat de Catalunya sobre la matèria.  

 

El vehicle utilitzat per l’adjudicatari per donar servei al VHIR estarà degudament identificat 

amb el nom i/o logotip de l’empresa adjudicatària.  

 
 

Clàusula 6ª. Obligacions d’informació per part de l’adjudicatari.  

 

L’empresa adjudicatària estarà obligada en tot moment a aportar tota la informació relativa 

al servei que per part de la Unitat de Serveis Generals i Infraestructures del VHIR es 

consideri necessària i complementària a la que s’ha presentat.  

 

L’empresa adjudicatària està obligada a informar per escrit i de forma immediata al VHIR 

de qualsevol incidència, entenent-se com a tal qualsevol acció que se surti de la normalitat. 

 
 

Clàusula 7ª. Facturació  

 

La factura farà sempre referència al servei prestat  i hi constaran els litres retirats de cada 

tipus producte.  
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S’haurà d’emetre una factura per cada comanda indicant la referencia LICI 2020-018. A 

cada factura ha de constar obligatòriament a quin número d’albarà correspon i el lloc 

d’entrega. En cap cas s’acceptaran factures mixtes amb albarans dels dos llocs de 

lliurament. Cada edifici es facturarà per separat. 

 

El pagament efectiu de les factures rebudes es realitzarà mitjançant transferència bancària, 

amb venciment 30 dies / data factura. 

 
 

Clàusula 8ª. Confidencialitat, Protecció de dades de caràcter personal i Propietat 

Intel·lectual e Industrial 

 

Sense perjudici del que disposa la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, 

protecció de dades de caràcter personal i de confidencialitat, l’empresa que resulti 

adjudicatària del present procediment de licitació es comprometrà expressament a no 

donar la informació i/o dades proporcionades pel VHIR, o qualsevol ús no previst en el 

present Plec, i/o expressament autoritzat per el Cap de la Unitat assignat.  

 

L’empresa adjudicatària del contracte que es derivi del present procediment de licitació, 

haurà de fer extensives als empleats que adscrigui al servei, les obligacions contingudes i 

assumides per l’empresa adjudicatària, en referència a la confidencialitat, propietat 

intel·lectual i protecció de dades, en particular les relatives al secret, la reserva i 

confidencialitat de tota la informació que en virtut del servei pugui tenir coneixement. 

 

S’entendran cedits en exclusiva a favor del VHIR a tot el món, per al temps màxim establert 

en les lleis i/o tractats internacionals vigents que resultin d’aplicació i per a la seva 

explotació a través de qualsevol format i/o modalitat d’explotació, tots els drets, inclosos 

els d’explotació sobre qualsevol descobriment, invenció, creació, obra, procediment, idea, 

tècnica, dibuix, disseny, imatge o qualsevol altre dret de propietat intel·lectual o industrial 

generat, plantejat o adquirit com a conseqüència de la tasca desenvolupada per l’empresa 

adjudicatària del contracte que es derivi del present procediment de licitació (en endavant, 

“Propietat Intel·lectual i/o Industrial”), i que derivin directa o indirectament de la relació entre 

VHIR i l’empresa adjudicatària pel contracte que es derivi del present procediment de 

licitació. 

 

L’empresa adjudicatària del contracte que es derivi del present procediment de licitació 

està obligada a informar al VHIR de qualsevol descobriment, creació, invent, idea o 

qualsevol altre element que constitueixi o sigui susceptible de constituir un dret de Propietat 

Industrial i/o Intel·lectual i que desenvolupi parcial o totalment durant la vigència del 

contracte que es derivi del present procediment de licitació. En el supòsit de que l’empresa 

adjudicatària del contracte que es derivi del present procediment de licitació descobrís o 

desenvolupés qualsevol creació de propietat intel·lectual o industrial, s’entendrà que 

l’esmentat descobriment o desenvolupament constitueix informació confidencial del VHIR. 

 

L’empresa adjudicatària del contracte que es derivi del present procediment de licitació 

està obligada a signar tots aquells documents públics i/o privats que siguin necessaris, a 

lliure discreció del VHIR, per a permetre l’acreditació de la titularitat del VHIR o l’adequada 

protecció dels referits drets de Propietat Intel·lectual i/o Industrial a favor de la mateixa o 

de qualsevol tercer designat per aquest. 
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L’empresa adjudicatària del contracte que es derivi del present procediment de licitació 

autoritza al VHIR per a la transformació, modificació, publicació, comunicació pública i 

explotació per qualsevol mitjà de les obres que desenvolupi com a conseqüència de la 

execució del contracte que es derivi del present procediment de licitació.  

 
 

Clàusula 9ª. Criteris de Valoració sotmesos a Judici de Valor (50 punts). 

 

Els criteris que a continuació s’indiquen, s’avaluaran mitjançant judicis de valor. La 

valoració es farà per comparació de les ofertes presentades. Es donarà més puntuació a 

la oferta que s’ajusti millor al demanat en el Plec de Prescripcions Tècniques. La resta 

d’ofertes es puntuaran proporcionalment per comparació. No es valorarà informació no 

rellevant. 

 

 

9.1. Característiques tècniques del servei.......................................MÀXIM 50 PUNTS. 

 
Els licitadors han de presentar una proposta organitzativa i de desenvolupament del servei. 
D’aquesta proposta presentada, es valorarà: 
 

- L’adequació tècnica, idoneïtat i coherència de la proposta organitzativa i de gestió 
dels serveis ................................................................................................50 punts 

La informació ha de ser ordenada i  concisa  i demostrar en tot moment que 
la prestació del servei és fruit d´una bona planificació i organització, ajustant-
se en tot moment a la casuística del Centre 

 

 

 

NOTA IMPORTANT: Per tal de poder ser adjudicatari, serà necessari que com a mínim 

el licitador obtingui trenta-cinc (35) punts en la proposta relativa als criteris 

quantificables segons judicis de valor. En cas contrari serà exclòs. 

 
 

Barcelona, 7 de maig de 2020. 

 

 

 

 

 

ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ. 

Dr. Joan X. Comella Carnicé  

Director  

Fundació Hospital Universitari Vall Hebron – Institut de Recerca (VHIR). 
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