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Exp. 9030292020 

REUNITS 

Per una part, el Sr. Ramon Maria Torra i Xicoy, gerent de l’ÀREA METROPOLITANA 
DE BARCELONA (en endavant AMB), amb NIF: P-0800258-F i domicili al carrer 62, 
número 16-18, Zona Franca (08040) de Barcelona, nomenat per acord del Consell 
Metropolità de data 30 de juliol de 2015, facultat per a la signatura per decret de 
Presidència de 1 d’agost de 2019, assistit en aquest acte pel senyor Marcel·lí Pons 
Duat, secretari general de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, nomenat per decret de 
Presidència de data 26 de novembre de 2018, actuant les funcions de fe pública 
segons disposa l’apartat i) de l’article 3.2 del RD 128/2018, de 16 de març, regulador 
del Règim Jurídic dels Funcionaris d’Administració Local amb habilitació nacional, i en 
exercici de les seves funcions de fedatari i d’assessorament legal preceptiu, segon 
l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de Bases de Règim Local. 

De l’altra part, el Sr. Josep Bohigas Arnau amb DNI núm.  actuant en nom i 
representació de la societat Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament Urbà, 
S.A (en endavant Barcelona Regional) amb CIF A60453271 domiciliada al carrer 60, 
núm. 25-27 Edifici Z 2a planta, Sector A, Zona Franca (08040) segons escriptura de 
poders que declara no haver-li estat derogats ni disminuïts, davant del Notari del 
Il·lustre Col·legi de Notaris de Barcelona, Sr. Lluís Jou i Mirabent, sota el núm.255 del 
seu protocol, en data 9 de febrer de 2016. 

Ambdues parts es reconeixen capacitat per a la signatura del present DOCUMENT DE 
FORMALITZACIÓ D’ENCÀRREC A MITJÀ PROPI, d’acord amb els següents, 

ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS 

I.- La societat Barcelona Regional, de capital íntegrament públic va constituir-se com a 
mitjà propi i servei tècnic de l’AMB, de conformitat amb el que es disposa en l'article 
3.3,  dels Estatuts pels quals es regeix aquesta Societat. 

II.- Mitjançant Decret de Vicepresidència Executiva, òrgan competent de conformitat 
amb les bases de pressupost de l'Àrea Metropolitana de Barcelona ha resolt aprovar 
un encàrrec al mitjà propi Barcelona Regional, per tal de realitzar els treballs definits a 
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l’informe proposta que figura a la documentació de l’expedient, de forma plena i eficaç, 
previs els tràmits legalment establerts. 

II.- A l’expedient tramitat s’ha considerant el previst en l'article 32 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, de 26 de febrer de 2014.  

IV.- -L’article 63.6 de la Llei 9/2017, de la Llei de Contractes del Sector Públic estableix 
que els encàrrecs a mitjans propis quin import fos superior a 50.000 euros, IVA exclòs 
haurà de publicar-se al perfil del contractant. La informació a publicar serà com a 
mínim el seu objecte, duració, tarifes aplicables i la identitat del mitjà propi destinatari 
de l’encàrrec en el que s’ordenin els encàrrecs per la identitat del mitjà propi. La 
informació dels encàrrecs quin import sigui superior a 5.000 euros haurà de publicar-se 
almenys, trimestralment. 

CLÀUSULES 

Primera.- Encàrrec

El senyor Josep Bohigas i Arnau en representació de Barcelona Regional resta 
assabentat de l’encàrrec formulat per part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
acordada la seva aprovació per Decret de Vicepresidència Executiva de data 23 de 
desembre de 2020. 

Segona.- Objecte de l’encàrrec 

L'objecte de l’encàrrec és la prestació per part de Barcelona Regional dels treballs 
necessaris per al desenvolupament de diverses mesures relacionades amb el 
PREMET25 i el suport tècnic en el desenvolupament de la millora de la recollida 
selectiva als municipis metropolitans 
. 

Tercera.- Tasques que inclou l’encàrrec. 

Tal i com es detalla al document “NFORME ENCÀRRE BR TREBALLS RESIDUS 
2021” que figura a l’expedient, les tasques per al desenvolupament de diverses 
mesures relacionades amb el PREMET25 i el suport tècnic en el desenvolupament de 
la millora de la recollida selectiva als municipis metropolitans són: 

Els treballs de suport se centren en tasques vinculades a l’aprovació definitiva del 
PREMET25 i impliquen la redacció de la versió definitiva del document. Això inclou:

− Elaboració d’una web que articuli el procés d’exposició pública del 
PREMET25 i la creació de productes específics per a la comunicació del 
PREMET25 com ara un document de síntesi (en versió catalana, espanyola i 
anglesa), presentacions i una imatge gràfica que es pugui plasmar en format 
paper i digital.
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− La integració en el document definitiu del PREMET25 de les modificacions 
derivades del procés de participació pública així com de l’actualització de 
l’ACV.

− Càlcul dels indicadors de seguiment del PREMET25

Els treballs de desenvolupament a realitzar s’organitzen en dos grans blocs 
temàtics:

− Comunicació: la comunicació i la transparència esdevé central en el 
PREMET25 i es preveu que al llarg de 2020 es desenvolupin dues actuacions 
per a la millora de la comunicació amb la població metropolitana com és 
l’elaboració d’un informe anual d’evolució dels indicadors de recollida selectiva i 
informació sobre costos de tractament de residus de cadascun dels municipis. 
Així mateix es preveu que l’any 2021 hi hagi una campanya de comunicació 
finançada pels SCRAP d’envasos que requerirà tasques de seguiment i 
coordinació.

− Desplegament d’actuacions derivades de l’acord metropolità pel residu 
zero. Aquest acord estableix que l’any 2020 tots els municipis metropolitans 
tindran un document de diagnosi i pla d’actuació per a desplegar els 
compromisos establerts així com una proposta d’harmonització de les taxes de 
recollida de residus. Aquests treballs es contractarà externament però caldrà 
fer uns treballs previs per agilitzar la feina de la consultora contractada. 
Finalment, caldrà participar en la coordinació i dinamització dels grups de 
treball municipals que ajudaran al desplegament d’algunes de les mesures 
derivades del PREMET25.

− Suport a la realització d’un estudi de costos de la recollida i tractament dels 
residus d’envasos: durant el 2020 es preveu que es renegociï el conveni per 
al finançament de la recollida i el tractament dels residus d’envasos i caldrà 
elaborar un estudi que aporti informació dels costos de la recollida i tractament 
dels envasos subjectes al conveni.

− Revisió del PREMET25: un cop tancat l’any 2020, en el qual la UE estableix 
diversos objectius de gestió de residus, caldrà començar una anàlisi dels 
indicadors vinculats al PREMET25 per tal d’actualitzar actuacions a realitzar i 
escenaris de treball.

− Actualització de la TMTR no domèstica: durant el darrer trimestre de 2021 es 
canviarà la base de càlcul de la TMTR no domèstica i caldrà actualitzar el 
padró fiscal. Es donarà suport a la revisió de l’actualització del padró i a la 
previsió d’ingressos per a 2022.
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Quarta.- Termini 

L’abast del present encàrrec de gestió de l’esmentat servei s’estendrà fins el 31 de 
desembre de 2021, essent susceptible de prorrogar-se l’execució dels treballs per un 
termini màxim de sis mesos, sense que això suposi una despesa addicional, si per 
raons tècniques alguna de les tasques no es pogués dur a terme a causa de la manca 
de dades o al perllongament de calendaris

Cinquena.- Tarifes 

D’acord amb el que estableix la LCSP, l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha d’aprovar 
el quadre de tarifes per a quantificar la compensació econòmica de l’activitat objecte 
d’encàrrec. No obstant, mentre això no succeeixi, s’haurà d’analitzar els costos en 
cadascun dels encàrrecs.  

El cost, per aquestes feines està pressupostat en 396.000 € corresponents a la despesa 
durant els exercicis 2020-2021. Essent 361.700,00 € corresponents a despeses de 
personal i estructura de Barcelona Regional.

Es preveuen les següents externalitats, contra facturació, amb un cost màxim (euros) de:

Correccions a l'estudi de l'Anàlisi del Cicle de Vida de la gestió dels residus 9.700

Correcció lingüística memòria i document de síntesi i traducció 4.060

Estratègia de comunicació del programa 9.300

Definició disseny comunicatiu 4.840

Suport informàtic plataforma participació i Hostatjament servidors 6.400

total 34.300

Per tant, el pressupost per desenvolupar els treballs explicats en aquesta encomana és el 
següent: 396.000€. La forma de pagament serà de 217.800,00€ amb càrrec al pressupost 
de l’AMB per a 2020, que inclourà les externalitats previstes i efectivament suportades i 
que es facturarà durant el mes de desembre de 2020, essent els altres 178.200,00 € amb 
càrrec al pressupost de 2021, que es facturarà quatrimestralment, (59.400,00 
€/quatrimestre) abans de la finalització de cada quatrimestre



5 

Sisena.- Limitacions al mitjà propi en el desenvolupament de l’encàrrec 

En el desenvolupament de l’encàrrec i d’acord amb l’article 32 de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre de Contractes del Sector Públic, el mitjà propi tindrà les següents 
obligacions i limitacions: 

1. L’import de les prestacions parcials que el mitjà propi pugui contractar amb 
tercers no podrà excedir del 50% de la quantia de l’encàrrec. 

2. El preu fixat ha d’atendre al cost efectiu suportat pel mitjà propi per a les 
activitats objecte de l’encàrrec. (Art. 32.4 a) 3º LCSP).

3. El mitjà propi personificat, si no ho ha complert en el moment de la signatura 
d’aquest document, haurà de publicar a la Plataforma de Contractació 
corresponent els següents extrems: (Art 32.7 b) LCSP) 
a) la seva condició de mitjà propi, 
b) respecte de quins poders adjudicadors ostenta aquesta condició 
c) i els sectors d’activitat en els que, trobant-se compresos en el seu 

objecte social seria apte per executar les prestacions que vagin a ser 
objecte d’encàrrec. 

4. Els negocis jurídics que Barcelona Regional celebri en execució del mateix, 
hauran de donar compliment a allò establert a la Llei  9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, en els termes que siguin 
procedents, d’acord amb la naturalesa de l’entitat que els celebra i el tipus i 
valor estimat dels mateixos, i en tot cas, quan el mitjà propi no sigui un poder 
adjudicador se li aplicaran les normes contingudes en el títol I del Llibre Tercer 
de l’esmentada Llei. 

Setè.- Interpretació i jurisdicció  

Les qüestions que puguin plantejar-se durant el desenvolupament de l'activitat 
encarregades seran resoltes per l’òrgan que ha acordat la seva aprovació, previs els 
informes tècnics i de Secretaria i Intervenció que siguin procedents. Els acords 
adoptats per a la seva resolució posaran fi a la via administrativa i no podran ser 
impugnats davant la Jurisdicció contenciós-administrativa en els supòsits de l’article 20 
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós-
administrativa. 






