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1. GENERALITATS 

1.1  OBJECTE DEL  CONTRACTE 
L’objecte del present contracte que ara es licita és l’adjudicació per 
procediment obert, amb varis criteris d’adjudicació, del contracte de serveis per 
a la prestació del Servei de Recollida de Residus i Neteja Viària del municipi  
d’Esplugues de Llobregat. 

El present Plec de Prescripcions Tècniques descriu les prescripcions tècniques 
que han de regir la prestació dels serveis aquí exposats. 

1.2 ÀMBIT TERRITORIAL 
L’àmbit territorial de la contracta comprèn tot el municipi d’Esplugues de 
Llobregat. 
 
Les zones recentment urbanitzades del barri de Finestrelles, anomenat Pla 
Porta Barcelona, es mostren al plànol 8 de l’annex 1. La Junta de propietaris té 
l’obligació del manteniment d’aquesta zona fins el 2022, any que s’inclourà 
dintre de l'àmbit territorial del contracte. Pel que fa a la neteja viaria d’aquesta 
zona s’han previst uns serveis que es posaran en marxa com a modificació del 
contracte. 
El servei de recollida de residus d’aquesta zona s’anirà implantant 
progressivament, i s’assumirà amb els mitjans actuals sense comportar un 
increment de cost. 
No obstant, algun servei pot tenir inicialment un àmbit territorial menor. 
Aquest fet queda reflectit en el capítol de definició concreta d’aquest servei, 
sense perjudici que, durant la vigència del contracte, l’Ajuntament pugui 
incorporar-hi altres zones dins el terme municipal. 

1.3 ÀMBIT FUNCIONAL  
Els serveis inclosos en aquesta contracta són tots els anunciats en el present 
plec.  

No obstant això, per interès municipal, l’Ajuntament es reserva el dret de 
suprimir a l’inici, o en qualsevol moment de la contracta, algun o diversos 
serveis de la relació. És per aquest motiu que les empreses han de presentar 
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les seves ofertes en un “format” que permeti la inclusió o exclusió de cada 
servei inclòs inicialment en aquest concurs. 

1.4 DURADA DE LA CONTRACTA 
El termini de durada d’aquest contracte serà de QUATRE (4) anys comptats a 
partir de la seva formalització i es podrà prorrogar, de forma expressa, 
anualment un cop s’hagin complert els 4 anys de la contracta fins arribar a un 
total de 6 anys.  

S’entendrà que hi ha pròrroga de mutu acord si la contracta no és denunciada 
per alguna de les parts, de forma fefaent, i amb una antelació almenys de 6 
mesos respecte a la data de venciment. 

1.5 POSADA EN MARXA DE LA CONTRACTA 
L’adjudicatari del servei s’haurà de fer càrrec del mateix en un període inferior 
a una setmana des de la formalització del contracte d’adjudicació, i l’haurà de 
prestar amb els mitjans de que l’Ajuntament disposa actualment fins disposar 
dels nous elements objecte d’aquesta licitació que l’adjudicatari ha de posar a 
disponibilitat de la contracta. 
El servei adjudicat haurà d'estar en funcionament, en la seva totalitat amb els 
mitjans oferts a la proposta presentada, en el termini de 6 mesos a comptar 
des de la formalització del contracte d'adjudicació i amb els termes que hagi 
aprovat l'Ajuntament. Per tant, els mitjans materials proposats que es posaran 
a disposició de la contracta de nova adquisició entraran en servei en aquest 
període o, com a molt aviat, mai abans, del dia 1 de setembre del 2018, 
moment en que l’Ajuntament començarà a abonar els preus per disponibilitat 
dels mitjans materials corresponents. 
En cas que no es compleixin els terminis de lliurament de la maquinaria, és a 
dir els 6 mesos a partir de la signatura del contracte, s’aplicarà una penalització 
total de 2.000 euros per cada mes de demora en cas de que el retard sigui 
responsabilitat del contractista, o part proporcional en funció del cost dels 
vehicles i maquinària que restin pendents de posar a disposició de la contracta. 
Cal destacar que la maquinaria de nova adquisició que es posa a servei de la 
contracta no pot iniciar el seu servei abans dels 6 mesos ja que fins al 1 de 
setembre no es faran efectives els preus per disponibilitat dels mitjans 
materials en les certificacions. 
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1.6 REPRESENTANTS DE L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA 
L’empresa contractista disposarà del personal suficient per al control 
operacional de la contracta; disposarà d’un encarregat que permeti el bon 
control de tots els serveis i nomenarà un representant tècnic.  

El representant tècnic i/o l’encarregat assistiran a les reunions que es 
convoquin per tractar dels assumptes referents al servei. Al mateix temps 
rebran els avisos i indicacions que els serveis municipals considerin 
convenients. 
L’adjudicatari nomenarà un representant tècnic de la contracta que haurà 
d’estar localitzable mitjançant telèfon mòbil tecnologia 4G, amb connexió de 
dades per una comunicació àgil i efectiva amb el responsables tècnics de 
l’Ajuntament i per la gestió del programari de gestió d’incidències, les 24 hores 
del dia tots els dies de l’any. 

Totes les indicacions respecte al que l’Ajuntament cregui necessari, seran 
adreçades als representants de l’empresa adjudicatària, sense perjudici de 
poder-les adreçar a la direcció d’aquesta. 

El cost del representant tècnic es considerarà com a despesa de personal 
indirecte dins del pressupost anual d’ Instal·lacions fixes i serveis comuns. 

L’empresa també ha de disposar d’un encarregat, que actualment està previst 
com personal a subrogar, i que haurà de tenir qualificació suficient per dur a 
terme qualsevol dels serveis previstos en el Plec, dedicant el 100% de la seva 
jornada a realitzar treballs d’organització i gestió de la contracta.  

De fet, resta prohibit que l’encarregat destini part de seu temps a feines de caire 
administratiu o d’altre índole no relacionat directament amb les tasques 
operatives de la contracta. 

L’encarregat haurà de disposar de vehicle propi per tal de poder desenvolupar 
amb normalitat les seves funcions.  

1.7 COMUNICAT  DE TREBALL I LABOR INSPECTORA 
L’adjudicatari estarà obligat a presentar diàriament, amb el contingut i en el 
format que defineixin els Serveis tècnics municipals, un Comunicat de treball, 
amb els serveis planificats per cada dia, així com els duts efectivament a terme 
(les diferències poden ser degudes a incidents, malalties, mal funcionament de 
la maquinària, ...), on s’especificaran les feines realitzades i els mitjans 
utilitzats, així com les incidències i altres operacions d’interès per l’Ajuntament 
que hagin pogut ocórrer.  
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Paral·lelament s’informarà dels serveis “no operatius” duts a terme com ara el 
manteniment i neteja de vehicles i instal·lacions, desinfecció, reparacions, etc.  
L’Ajuntament es reserva el dret d’introduir en l’esmentat Comunicat de treball 
les variacions que consideri d’interès, inclòs solament de manera temporal o 
definitiva, en funció de la qualitat o les característiques del servei que s’està 
prestant. 

L’empresa contractista comunicarà immediatament a l’Ajuntament i/o a qui 
aquest designi, les incidències que es produeixin al llarg de cada torn. Totes 
aquestes comunicacions es realitzaran en format telemàtic, generant registre 
fefaent de les mateixes. 

També lliurarà els certificats i albarans corresponents a cada fracció de residus 
recollits en el mes anterior, junt amb els justificants dels albarans d’entrada a 
la planta del gestor que correspongui.   

A més, l’empresa lliurarà a l’Ajuntament la informació en el suport informàtic 
adient que permeti conèixer el nivell de prestació dels diferents serveis ordinaris 
oferts i extraordinaris sol·licitats que permeti comprovar que les propostes de 
certificacions mensuals presentades per la contracta dels serveis prestats són 
correctes. 
La labor inspectora dels Serveis tècnics municipals no tindrà cap limitació, 
respecte a la comprovació de la prestació del servei, tant si es presta 
directament com a través d’una empresa contractada per tal de prestar aquest 
servei. El contractista s’obliga a posar a disposició tota la informació que li sigui 
requerida, en cas de clarificar o comprovar l’estat de la prestació de cadascun 
dels serveis que preveu aquest plec. 

A més de les inspeccions de l’ajuntament, el servei d’inspecció de l’empresa 
contractista també haurà de realitzar les actuacions que siguin necessàries per 
al seguiment i control dels comportaments dels usuaris que puguin afectar 
directament o indirectament a la neteja de la via pública, seguiment de queixes 
ciutadanes, etc. 
Actualment, el servei disposa d’un inspector que destina el 100% de la seva 
jornada al contracte d’Esplugues de Llobregat i continuarà prestant servei en 
aquest contracte. L’horari de l’inspector s’adaptarà a les necessitats de 
seguiment dels diferents serveis de neteja viària com de recollida de residus. 

Aquest inspector haurà de disposar de vehicle propi per tal de poder 
desenvolupar amb normalitat les seves funcions d’inspecció i haurà d’estar 
localitzable mitjançant telèfon mòbil tecnologia 4 G, amb connexió de dades 
per una comunicació àgil i efectiva amb el responsables tècnics de l’Ajuntament 
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i per la gestió del programari de gestió d’incidències, les 24 hores del dia tots 
els dies de l’any. 

1.8 OFICINA TÈCNICA-ADMINISTRATIVA  
A partir de les descripcions generals i particulars d’aquest plec, es desprèn la 
necessitat d’establir una oficina tècnica-administrativa del contractista al 
municipi d’Esplugues de Llobregat que, mitjançant un treball conjunt i estret 
amb els serveis tècnics de l’Ajuntament, planifiqui l’evolució estratègica dels 
projectes de recollida dels residus municipals, de neteja viària i els altres serveis 
objecte de la contracta. 

Aquesta oficina tècnica-administrativa sota responsabilitat del representant 
tècnic assumirà les funcions escaients que se’n deriven de la gestió d’aquesta 
contracta, a més d’altres funcions que sorgiran en el desenvolupament lògic dels 
diferents serveis, per exemple:  

• Gestió de la informació generada pel sistema de comunicació, seguiment i 
control del servei amb l’objectiu de poder efectuar propostes de millores 
en els sistemes de la recollida de residus i de la neteja viària amb 
l’objectiu de ser més eficients.  

• Gestió de bases de dades. 

• Preparació d’informes, anàlisi, focalització i documentació del 
funcionament del servei. 

• Gestió de programes de Manteniment de maquinaria.  
• Execució de campanyes de sensibilització, innovació tecnològica, 

adreçades a la ciutadania en benefici d’un millor resultat. 
• Elaboració de plànols del servei. 
• Propostes de millora i qualsevol altre activitat que reverteixi en la millora 

continua del servei. 

1.9 DESPESES GENERALS 
Les despeses generals que incideixen en el contracte de serveis de recollida de 
residus i neteja viaria inclouen els següents aspectes: 

• Les despeses derivades de l’oficina tècnica – administrativa es 
consideraran incloses en el concepte de les Despeses generals de direcció i 
administració del pressupost de la contracta, incloent el personal que es 
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requereixi i que formarà part de la estructura general de l’empresa, sense 
adscripció a la contracta. 

• El cost del representant tècnic també es considera inclòs en el concepte de 
les Despeses generals de direcció i administració del pressupost de la 
contracta. 

• Tots els costos relacionats amb el compliment de la Legislació en matèria 
de Seguretat i Salut en el treball es troben inclosos a dintre de les 
despeses generals del contracte, i, per tant, seran assumits pel 
contractista sense cap càrrec addicional. 

• El cost derivat dels diferents subministraments necessaris per prestar el 
servei, com l’aigua o l’electricitat. 
 

Cal destacar que tot el personal anterior forma part de l’estructura general de 
l’empresa però no estarà adscrit a la contracta, sent en tot cas assignacions 
parcials de jornada i restarà inclòs en les despeses generals de l’empresa. 
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2. SERVEI DE NETEJA VIÀRIA 

2.1 OBJECTIUS DEL SERVEI 
 

Assolir un elevat nivell de neteja viària al municipi d’Esplugues de Llobregat, 
dels espais públics, dels carrers, de les zones de vianants, etc. 
Millorar la neteja viària de la ciutat i la percepció de la ciutadania respecte a 
aquest servei. 
Els serveis s’han de prestar amb les mínimes molèsties per a la ciutadania. 

Aquests objectius s’han d’aconseguir amb: 
 

• Els recursos humans i materials disponibles. Això ha de suposar la 
utilització més racional dels recursos d’acord amb el nivell de brutícia i 
exigència específica. 

• La màxima coordinació i aprofitament de les sinergies entre els serveis de 
recollida de residus i els serveis de neteja viària. 

• La incorporació i l’ús de tecnologies netes i de baixa emissió acústica en 
vehicles de neteja. 

• El millor manteniment dels equips i de la maquinaria per a garantir un 
servei sense interrupcions. 

• Establiment d’un programa de neteja que reculli totes les necessitats de la 
ciutat, segons les seves característiques i els seus usos. 

• Manteniment i neteja amb especial cura de les zones properes a les àrees 
d’aportació de residus (zona contenidors), retirant desbordaments i 
netejant-les de brutícia. 

 

2.2 ABAST DEL SERVEI 
Amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, el servei de neteja viària inclou les 
següents operacions de neteja: 

1. Escombrat de voreres, calçades i vials d’ús de la ciutadania. 
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2. Escombrat o neteja manual de zones verdes o enjardinades (parterres 
inclosos) els diumenges i festius. 

3. Neteja mecanitzada o manual amb aigua a pressió de totes les voreres i 
paviments que ho permetin. 

4. Repàs permanent de les zones de l’ entorn de les àrees d’aportació de 
residus. 

5. Retirada de les herbes de les voreres i d’altres paviments durs. 
6. Buidatge i neteja de papereres i del seu entorn. Col·locació de bosses de 

plàstic per a minimitzar l’efecte dels residus sobre el paviment. 
7. Neteja d'interblocs (en les seves diferents variants). 

8. Neteja de papers, llaunes, excrements i altres elements que produeixen 
impacte visual en sorrals, parterres, pipicans i zones verdes (diumenges i 
festius). 

9. Neteja exterior de les reixes i embornals, particularment per evitar 
entollaments.. 

10. Neteja de la superfície de l'aigua de les fonts ornamentals (diumenges i 
festius). 

11. Neteja d'accessos a la ciutat, carreteres i vies principals (per poder donar 
una bona primera impressió). 

12. Subministrament i reposició de bosses per a defecacions canines en els 
punts d’atenció a la ciutadania o on l’Ajuntament designi . 

13. Neteja del mobiliari urbà instal·lat en parcs, places i vials (bancs, parcs 
infantils, papereres, taules de picnic, jardineres, bústies,...).  

14. Neteja d’escocells (amb o sense reixa). 

15. Retirada de males herbes a les voravies 
16. Retirada d’arrossegaments de terres al damunt de zones pavimentades. 

17. Servei específic de retirada i tractament adequat d’elements especials 
que es trobin a la via pública: petits animals morts, material punxant com 
xeringues, i d’altres residus de caire especial, segons protocol adient. 

18. Neteges d’emergència i/o desbordaments. 
19. Les places públiques i espais destinats als jocs infantils. 

20. La retirada de xiclets, grafits, pasquins i cartells en qualsevol lloc, al 
mobiliari urbà, façanes, etc 
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21. La neteja de solars de propietat municipal, així com d’abocaments 
incontrolats. 

22. Neteja de zones d’arrossegament de terres. 
23. La neteja de mercats ambulants. 

24. La neteja motivada per la celebració d’actes a la via pública. 
25. Les neteges especials derivades de situacions d’emergència i/o urgència. 

26. Qualsevol altre neteja no especificada al Plec però que pugui estar-hi 
vinculada. 

 
El servei de neteja viària inclourà també implícitament el transport dels residus 
recollits fins al seu destí més adequat segons el model de gestió de cada 
període i la caracterització del material recollit, ja sigui aportats directament 
amb els vehicles del servei, a través de transferència en contenidors de 
recollida selectiva de la població o en contenidors específics de gran capacitat. 

2.3 ÀMBIT DEL SERVEI 
L’àmbit funcional del servei serà tot el terme municipal, segons queda definit 
en el plànol pertinent inclòs a l’annex 1. En qualsevol cas, caldrà tenir en 
compte l’existència de diferents zones d’ús, que es poden definir com: 

1. Zones d’ús intensiu. Correspon als carrers o zones amb elevada 
densitat de població, i/o forta presència d’activitats. 

2. Zones de mitja intensitat. Correspon als carrers o zones de mitjana 
densitat de població, on predominen els usos residencials i existeix una 
moderada presència d’activitats o equipaments, que requereixen d’un 
grau mitjà en la freqüència de neteja. 

3. Zones de baixa intensitat. Correspon als carrers o zones de baixa 
densitat de població amb ús exclusivament residencial, sense activitats ni 
equipaments, i que tenen un nivell baix d’utilització per part de la 
ciutadania (urbanitzacions, nuclis del casc urbà de baixa densitat, etc.). 

4. Zones Industrials: Correspon a zones de polígons industrials amb 
predomini d’aquest tipus d’activitats. 

5. Resta: Correspon al terme municipal no inclòs a les zones anteriors. 
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La definició d’aquestes zones s’ha fet amb l’ànim de facilitar a les empreses 
concursants la divisió del municipi, però el límit de cada tipus de zona podrà 
modificar-se si és necessari, i de mutu acord, al llarg de la contracta.  

2.4 ORGANITZACIÓ I OPERATIVA DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA 

2.4.1 Organització del servei 
L’estructura operacional del servei es basa en 4 grups de neteja diferents: 
 

• Neteja bàsica. 
• Neteja complementària. 

• Plans especials de neteja. 
• Neteja imprevista. 

 
I. Neteja bàsica 

La Neteja bàsica és aquella neteja sistemàtica, repetitiva i més important en la 
qual es basa, en definitiva, la neteja dels carrers del municipi. És el resultat de 
l’aplicació d’una combinació de tractaments amb una freqüència que depèn 
bàsicament de l’ús del carrer i del seu estat d’embrutiment. 
  

II. Neteja complementària 
La Neteja complementària comprèn aquelles actuacions en zones puntuals, 
sense la sistemàtica o la freqüència de la neteja bàsica, i que complementa la 
neteja bàsica ja sigui per raons d’abast del servei o per la naturalesa de les 
accions a realitzar. 
 
III. Plans especials de neteja 

Els Plans especials de neteja, comprenen aquells serveis de neteja o plans 
especialitzats, previsibles i cíclics, que han de realitzar-se com a conseqüència 
d’un esdeveniment concret degut principalment a l’acció de la natura (pla de 
pluja, vent, entre d’altres). Per altra banda es podran dissenyar plans especials 
concrets imprevistos degut a esdeveniments puntuals no previstos 
(manifestacions o celebracions, entre d’altres). 
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Aquests tipus de plans poden utilitzar tant tractaments bàsics com 
complementaris. 
 
 

IV. Neteja imprevista 
La Neteja imprevista és tota aquella neteja necessària per a mantenir un 
correcte estat de netedat però que, com el seu nom indica, no es pot preveure. 
Inclouen aquelles actuacions no programables però que possiblement es 
necessitaran dur a terme en algun moment de la contracta i per les quals s’han 
de fer servir mitjans no inclosos dins la planificació normal del servei. Per a la 
realització d’aquestes actuacions es faran servir, sempre que sigui possible, els 
mitjans materials adscrits a la contracta. Les causes poden ser variades com 
per exemple accidents, vessaments d’oli de vehicles, etc. 

Aquest tipus de neteja també inclou les neteges en cas d’emergència o de 
neteja excepcional. 

L’organització de servei podrà ser variada per l’Ajuntament quan ho cregui 
oportú per tal de garantir un òptim funcional del servei de neteja viària. 

2.5 NETEJA BÀSICA 
Com ja s’ha comentat anteriorment, la Neteja bàsica és aquella neteja 
sistemàtica, repetitiva i més important en la qual es basa la neteja dels carrers 
del municipi. Aquesta es centra en la dimensió horitzontal de les vies, incloent 
les papereres i voltants de contenidors. 

2.5.1 DESCRIPCIÓ DELS TRACTAMENTS 
A continuació es fa una descripció dels tractaments a portar a terme a la neteja 
bàsica: 

2.5.1.1 Escombrada  
Amb independència de la modalitat, s’entén per escombrada les operacions de 
neteja, recollida i transport de totes les deixalles existents a les voreres, vials, 
zones verds o a qualsevol altra part de la via pública objecte de tractament 
d’acord amb els àmbits descrits en aquest plec.  
A aquests efectes s’entén per deixalles: 
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• totes les que hagin estat generades a la via pública per la circulació de 
persones o de vehicles. 

• Les restes de la recollida domiciliaria dipositades amb posterioritat a la 
recollida o incorrectament dipositades. 

• Les fulles dels arbres. 
• Els excrements dels animals. 

• Qualsevol altra objecte o residu que pugui ésser admès i transportat per 
l’equip d’escombrada.  

 
L’escombrada inclou també, amb independència de la modalitat, i cal prestar-hi 
especial atenció:  

• El buidat de les papereres, cendrers, i reposició de la bossa, si s’escau. 
• La neteja dels escocells. 

• Els espais entre els cotxes aparcats. 
• Els entorns dels contenidors de residus i de les papereres. 

• Les parades d’autobús.  
• Zones d’estacionament. 

• Els entorns del mobiliari urbà.  
• Els racons dels vials on s’acumulen els residus que desplaça la circulació 

rodada. 
• L’entorn dels col·legis, de centres educatius i de centres sanitaris. 
• Les places públiques i els espais de jocs infantils. 

• Entorn del mercat setmanal.  
• En general, les zones de gran afluència de públic.  

 
El resultat d’aquesta operació és deixar els espais escombrats absolutament 
nets amb independència de l’existència de discontinuïtats urbanístiques.  
En funció de les possibilitats i de les exigències de l’entorn i dels avantatges i 
limitacions de cada una, es contemplen les següents modalitats:  
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a) Escombrada manual 

L’escombrada manual és realitzada per un equip individual constituït per 
les seves eines adients, (cabàs i/o carretó així com la resta d’utillatge, 
escombra i bosses per papereres i demés elements que necessitin per 
efectuar la seva tasca correctament. 
Aquest equip escombra, recull i transporta fins al contenidor de la fracció 
Resta les restes de l’escombrada. 
També s’aplica com a complement de les escombrades mecàniques per 
netejar les parts de la calçada on no es pugui accedir amb màquines. 
El personal individual haurà de coordinar-se amb la resta d’equips de 
neteja viària per aprofitar les sinergies entre els diferents equips de 
treball i la maquinaria en servei. 
Treball de suport a la resta del servei, donant avís de les incidències del 
servei a l’encarregat per a poder resoldre’s. 

b) Escombrada manual motoritzat/Servei de reforç neteja d’àrees 
d’aportació 
Aquest equip escombra, recull i transporta fins el vehicle o fins a 
contenidor de la fracció Resta les restes de l’escombrada, introduint-les 
sempre en bosses normalitzades. També és un sistema de neteja 
polivalent i que es pot aplicar a qualsevol tipus de trama urbana, encara 
que el més habitual és utilitzar-la quan no hi ha possibilitat de 
mecanització. 

Acostumen a portar un vehicle de caixa oberta. En aquest cas és ideal per 
zones més obertes, més llunyanes de la base o zones amb un gran índex 
de residus a la via pública. 
També s’aplica com a complement de les escombrades mecàniques per 
netejar les parts de la calçada on no es pugui accedir amb màquines. 
Aquest servei que es prioritzarà per dur a terme accions puntuals en llocs 
distants entre sí que requereixen una atenció especial a la seva neteja 
(sortides escoles, zones de gran afluència, etc) que requereixen un 
desplaçament o càrrega de materials o residus especial. 

Aquest servei  i les seves tasques es combinaran amb el del servei de 
neteja de manteniment  torn matí. 

En particular el servei de neteja comprèn la neteja de l’entorn dels 
contenidors. 
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Els  punts on es troben els contenidors de les diverses fraccions de 
visitats diàriament per la ciutadania. En conseqüència, l’empresa 
contractista haurà de prestar una especial atenció a aquest aspecte de la 
neteja urbana deixant sempre netes les ubicacions dels contenidors. 

L’entorn dels contenidors són llocs d’especial sensibilitat pel que fa a la 
neteja i manteniment. El contractista vetllarà especialment perquè les 
ubicacions dels contenidors no constitueixin punts negres, posant especial 
èmfasi en l’entorn dels contenidors. 

Aquestes zones s’han de tractar amb especial interès, mantenint-les 
netes. 

Inclou la retirada de residus municipals que no s’hagin dipositats 
correctament, dintre del contenidor, servei al qual se li presentarà molta 
importància, degut a la mala imatge estètica i de salubritat que causa 
aquesta situació. 
S’ha de mantenir el criteri d’optimitzar la selecció de residus per la seva 
reutilització i reciclatge, pel que el criteri de treball d’aquest equip 
consistirà en la introducció dels materials abandonats en la via pública en 
els seus corresponents contenidors de recollida selectiva o bé a la 
Deixalleria 

Al llarg de la temporada s’efectuaran ampliacions puntuals per cobrir 
actes i àmbits previstos com (Festa Major, Festes de barri, Firesplugues, 
Fires de comerç, etc), o ampliacions dels mesos d’estiu per la forta 
afluència de públic a les places i zones de vianants del municipi.  
Tant les freqüències com els mitjans mínims necessaris per realitzar 
aquest servei, es troben recollits a l’annex 2. 

 

c) Escombrada mecanitzada 
L’escombrada mecanitzada d’aspiració amb raspalls és la realitzada 
mitjançant sistemes mecànics per a paviments durs (vorera, calçada, 
places, passatges, etc) per a netejar la brutícia existent. 
Es recomana la seva utilització quan les superfícies a tractar permeten 
grans productivitats. Està especialment indicada sobre vorera o bé en 
calçades amples, seguint la vorada lliure d’aparcament i en la neteja de 
passeigs i zones de vianants de molt trànsit, sempre que hi hagi la 
quantitat de treball que ho justifiqui.  
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De vegades s’utilitza com a substitució de l’escombrat manual a les 
voravies que ho permetin, amb la finalitat de millorar l’estat de les 
mateixes. 
En aquest cas, es farà servir màquines escombradores d’aspiració o  amb 
els corresponents sistemes automàtics d’humectació per evitar la 
formació de pols, i filtres per l’aire expulsat. L’escombrada mecànica és 
ideal amb escombradores d’aspiració autopropulsades. 
Pot treballar en equip o com a autònom, en coordinació amb d’altres 
equips operatius del sector. (equips d’escombrada manual o motoritzat). 
Aquest tipus d’escombrada ha de complir les característiques tècniques 
definides a les fitxes de maquinària.  

d) Escombrada mixta  
És la combinació de les dues anteriors. Els operaris només escombren la 
vorera i la zona d’aparcament i la màquina fa les funcions d’escombrat de 
calçada i recol·lecció del residu.  

L’escombrada mixta d’aspiració amb raspalls és la realitzada per un equip 
format per dos peons d’escombrada manual i un conductor, equip amb 
un alt rendiment.  
Els peons d’escombrada manual realitzaran la neteja de les zones on 
l’escombradora mecànica no hi tingui accés, enviant cap a l’àrea de 
treball d’aquesta els residus arrossegats mitjançant les dues perxes de 
l’escombradora. 

L’escombrada mixta, en aquest cas, es realitza amb una escombradora 
baldejadora d’aspiració autopropulsada i permet una neteja més polida 
que l’escombrada manual, així com un treball més lineal, ja que els 
operaris avancen tenint com a tasca única l’escombrada humida.  

Aquests equips també podran utilitzar bufadors elèctrics sempre que sigui 
necessari, per exemple: neteja de fulles, neteja de grans zones amb gran 
quantitat de residus, etc .Cal tenir en compte el soroll i molèsties per la 
pols que aquests equips podem ocasionar, pel que hauran de ser elèctrics 
i silenciosos. 

És un equip amb un bon rendiment i relació qualitat / cost allà on es 
pugui implantar. Ideal en zones d’alt índex de residus, que estiguin 
correctament urbanitzades i amb aparcament. 
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2.5.1.2 Neteja amb aigua alta pressió 

L’objecte d’aquesta operació és la neteja mitjançant aigua freda i calenta als 
carrers i places del municipi feta de forma manual i/o mecànica a través de 
vehicles tipus furgó dotats d’equip de pressió i proveïts de mànegues dirigides 
per un peó.  
Es pot tractar dels següents supòsits: 

 
• Neteja amb aigua freda/calenta segons les necessitats com a 

complement de la resta de neteges efectuades (manuals, mecàniques i 
mixtes), per actuar sobre paviments durs, bruts, amb taques d’oli, 
lixiviats, miccions d’animals, restes d’excrements, etc. 

• Neteja amb aigua calenta a alta pressió per desincrustar la brutícia 
acumulada als paviments, com per exemple la dels residus viaris 
generats per l’oci nocturn,  els orins i/o excrement de gossos i les 
deixalles i taques en general. 

• Neteja del mobiliari urbà (papereres, bancs...) 
• Neteja especifica de l’entorn de contenidors, aquestes zones s’han de 

tractar amb especial interès, mantenint-les netes contínuament. Amb 
independència de que periòdicament es netegin amb aigua a pressió 
(servei de rentat exterior de contenidors) cal repassar aquestes per 
retirar residus, taques, lixiviats, etc, que puguin haver. 

 

Només els residus més petits seran impulsats fins als embornals de la xarxa de 
clavegueram. Es prohibeix expressament la impulsió de residus de mida 
mitjana o gran fins els embornals. Aquests residus han de ser objecte de 
recollida manual. 

Si els vehicles accedeixen a zones per a vianants o voreres, la càrrega màxima 
per roda no podrà superar l’autoritzada en cada cas pels serveis tècnics 
municipals. 
 
Tant les freqüències com els mitjans mínims necessaris per realitzar aquest 
servei, es troben recollits a l’annex 2. 
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2.5.1.3   Neteja amb aigua a pressió/aiguabatre mixt  

Consisteix en la neteja mitjançant l’aplicació d’aigua a pressió provenint de 
mànegues adequades amb canó i acoblament normalitzat, camió cisterna 
insonoritzat equipat amb equip auxiliar amb bomba de pressió.  

Aquest camió cisterna tindrà dispositius de neteja  per al llançament tangencial 
de l'aigua a  pressió als carrers aconsellables. 

Aquest sistema s’aplica per conduir cap a la vorada els residus que es troben 
sota els cotxes estacionats i que, per tant, no són accessibles mitjançant 
l’escombrat manual o mecànic. També s’aplica per netejar amb profunditat les 
voreres de pols, terra, residus petits que es troben dins dels replecs del 
paviment o ben enganxats, taques, etc. i conduir-los fins a la xarxa de 
clavegueram o per ser recollits per els equips d’escombrat manual. 
La seva utilització és recomanable quan no es disposa d’una xarxa suficient de 
boques d’aigua. La neteja amb aigua mixta és ideal en zones urbanes 
consolidades amb carrers oberts al trànsit i és especialment recomanada per la 
neteja de zones d’aparcament fix, tant en cordó com en bateria. 
Servei itinerant de baldeig de carrers, places i passatges, etc, no obstant això, 
els licitadors podran proposar sistemes o modificacions per millorar les 
prestacions apuntades. 

Es vehicles sortiran de la base carregats d’aigua per guanyar rendiment a les 
primeres hores del matí i de manera especifica aquests aniran previstos de 
sistemes d’estalvi d’aigua. 

 

2.5.2 BUIDAT I NETEJA DE PAPERERES 

Les papereres són, per definició, un lloc d’especial sensibilitat pel que fa a la 
neteja. Degut a la seva importància, el buidat i la recollida de les mateixes 
estarà inclosa dins de la Neteja bàsica. L’empresa contractista haurà de prestar 
una especial atenció a aquest aspecte de la neteja urbana. En concret, el servei 
de neteja de papereres inclou:  

 a) El buidat, que garantirà que no hi ha desbordaments a cap de les 
papereres del municipi, incloses les específiques per a la recollida 
d’excrements de gossos en el cas que existeixin.  

 b) La col·locació de bosses adequades per recollir els papers i les brosses 
evitant que hi hagi deposicions al terra. La substitució de les bosses, que 
correrà a càrrec de la contractista, no caldrà realitzar-la diàriament si el 
seu estat permet la reutilització. En tot cas caldrà canviar-les quan 
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tinguin algun forat que permeti la caiguda de residus a terra o quan 
estiguin tacades amb material líquid o enganxós.  

 c) La neteja periòdica de les ubicacions es programarà de tal manera que 
l’entorn de les papereres presenti sempre un òptim estat de neteja. 
Aquesta consistirà en una neteja amb aigua a pressió amb una freqüència 
mínima de 3 cops/any. 

 d) La reposició de bosses d’higiene canina en els punts d’atenció a la 
ciutadania o on l’Ajuntament designi 

 e) Informar a l’Ajuntament de les papereres amb deficiències detectades, 
tot i que no es objecte de la neteja viària la seva col·locació ni les 
reparacions. 

 f) Subministració, col·locació i manteniment en bon estat dels adhesius 
normalitzats, i la seva neteja en el cas de les papereres tipus bústia. 

  
El buidat de les papereres és una tasca inclosa en l’escombrada, de la tipologia 
que sigui. No obstant, les empreses licitadores formularan el seu pla de treball, 
detallant sobre plànol la ubicació de les mateixes, l’equip que realitzarà aquest 
servei i freqüència adient als requisits de qualitat del present plec. Cal 
especificar els mecanismes que s’aplicaran en les zones en que tan sols es du a 
terme escombrada mecanitzada.  
 

2.5.3 SERVEI DE NETEJA DEL DIUMENGES I FESTIUS 

Els diumenges es preveurà un servei de neteja bàsica de certs punts concrets 
de:  

 
Via pública: en les zones que pertanyen a la via pública, les feines que caldrà 
realitzar són l’eliminació dels diversos residus apareguts per les zones de 
trànsit, entorn de contenidors i el buidat de totes les papereres. 

Parcs i jardins: en els parcs i jardins, les feines que caldrà realitzar són 
l’eliminació dels diversos residus apareguts per les zones de trànsit i el buidat 
de totes les papereres.  

Pipicans: els pipicans han de netejar-se tots els diumenges i festius, utilitzant 
el mateix tractament que la resta dels dies. 
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S’ha de realitzar el servei de neteja en horari diürn i tarda de les zones 
indicades a l’annex 2.  
Tant els diumenges com els festius, igualment, s’ha de preveure l’organització 
d’un servei  d’acció immediata que tingui capacitat per actuar en tot l’àmbit de 
la contracta pel que s’ha de preveure la ràpida localització de personal per un 
cas d’emergència. 
 

2.5.4 NETEJA DE PIPICANS 

Compren una acció d’escombrada i recollida de tots els excrements dipositats 
pels animals en els diferents pipicans, Tant les freqüències com els mitjans 
mínims necessaris per realitzar aquest servei, es troben recollits a l’annex 2 
(amb el plànol d’ubicacions) 
 
La neteja de pipicans consisteix en: 

• Neteja d’excrements de l’interior i exterior del pipican. 
• Treure bosses de les papereres i col·locar-ne de noves. 
• Netejar el recollidor i/o canviar-lo, en cas de necessitat. 
• Netejar el mobiliari urbà. 
• Netejar amb aigua a pressió la zona exterior del pipican (cas de ser 

paviment dur). 
 
Per afavorir les bones costums de la ciutadania, L’Ajuntament podrà demanar a 
l’empresa adjudicatària del servei el subministrament de dispensadors i/o 
reposició de bosses per a defecacions canines en els pipicans o en els punts 
d’atenció a la ciutadania o on l’Ajuntament designi. 
 

2.5.5 FREQÜÈNCIES I HORARIS 
La necessitat d’establir major o menor freqüència a la neteja viària ve donada 
per la brutícia que té habitualment un determinat carrer o zona. El grau de 
brutícia acostuma a ser proporcional a la intensitat d’ús per part de la 
ciutadania. 
En un carrer o zona la forta utilització dels espais públics per part de la 
ciutadania comporta la necessitat d’intensificar els serveis i les freqüències per 
mantenir el municipi net i ordenat. 
L’empresa haurà de proposar en la seva oferta, de manera raonada, les 
solucions tècniques que cregui adients per realitzar de la manera més 
adequada i efectiva aquest servei, tenint en compte, l’àmbit, la descripció de 
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les actuacions, l’horari i les freqüències de neteja que consideri adients pels 
objectius de neteja del municipi. 
Per a les diferents zones definides, en base al nivell de servei les actuacions 
que se sol·liciten, a l’annex 2 es determinen les freqüències mínimes 
necessàries. Aquestes freqüències mínimes són d’obligat compliment, sense 
objecció a que l’empresa contractista pugui augmentar-les en el cas que ho 
consideri oportú. 
Cal tenir en compte els següents condicionants: 

1. Cal que un servei de neteja viària treballi en horari de tarda, per garantir 
una dotació mínim en cas que es produeixi un embrutiment un cop finalitzat 
el torn de matí.  

2. Cal adequar l’horari de tots els serveis mecanitzats sobretot els serveis 
d’escombrada  mecànica mixta amb perxes, per evitar les retencions del 
trànsit als carrers principals del municipi, a les hores punta i evitar al màxim 
les molèsties als veïns, com esquitxades amb equips d’aigua, en horari entre 
8:30 i 9:15 h. 

3. Cal que el buidat de papereres no s’efectuï abocant el seu contingut al terra 
per a que sigui recollit per les màquines escombradores. 

4. Cal que les operacions de neteja viària amb aigua s’atinguin a criteris de 
mínima molèstia a la ciutadania en el moment d’execució. 

5. Cal que les operacions de neteja amb aigua siguin suspesos, a instància de 
l’Ajuntament, per motius de pluja, gelades, o sequera, i incrementades en 
cas d’episodis de contaminació declarats per la Generalitat. En aquests 
casos es pot instar a utilitza fonts alternatives de subministrament com 
aigua del subsòl o regenerada, havent d’implantar totes les mesures 
necessàries perquè sigui viable. 

6. En cas que es produeixi un embrutiment un cop finalitzat el torn de matí, el 
servei ha d’actuar al més ràpid possible del mateix dia, i en el cas que no fos 
possible en un termini no superior a les 24hores.  

7. El servei en festius intersetmanals, cal organitzar-lo de manera que treballi 
de igual forma que diumenges i festius, afegint la neteja amb escombradora 
en torn matí i tarda com a mínim. 

8. Quan coincideix dos dies festius junts (inclòs diumenges), un dels dos dies 
treballarà el 50% del personal i dels mitjans materials com a mínim, sota la 
supervisió de l’encarregat, que hi serà present tota la jornada, (excepte els 
dies de durada de Festa Major i festiu de Sant Joan 24 juny) que es posarà 
el 100% de la plantilla. 
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2.6 NETEJA COMPLEMENTÀRIA 
La Neteja complementària compren aquelles actuacions en zones puntuals, 
sense la sistemàtica o la freqüència de la neteja bàsica, i que complementa la 
neteja bàsica ja sigui per raons d’abast del servei o per la naturalesa de les 
accions a realitzar. 
Les neteges complementàries que el licitador ha de tenir en compte en la seva 
oferta són les següents: 

• Neteja del Mercat setmanal. 
• Neteja de fulles. 

• Neteja de rodalies, de solars municipals, de punts negres i zona industrial  
• Equips de neteja de grafits i cartells (i adhesius).  

• Equips d’acció immediata 
• Neteja de males herbes. 

• Servei de reforç neteja d’àrees d’aportació (zona contenidors). 
• Servei de reforç de neteja amb aigua (aiguabatre) 
• Festes, actes i esdeveniments extraordinaris del municipi.  

 
 
El licitador podrà proposar altres tractaments complementaris que consideri 
necessaris per tal de fer front a la neteja, sempre que es justifiquin de manera 
adequada. En aquest cas, també haurà d’especificar el tipus de tractament, les 
zones d’actuació, la programació i el nombre d’equips proposats 

2.6.1 NETEJA DEL MERCAT SETMANAL 
Consistirà en la neteja de forma intensiva de l’emplaçament i l’àrea d’influència 
dels diferents mercats ambulants que tenen lloc a l’àmbit territorial de la 
contracta, així com la recollida de tots els residus generats per dits mercats. 
Es prioritzarà la recollida selectiva dels residus produïts per aquests mercats. 

Neteja, amb mitjans manuals i mecànics, dels espais afectats per l’activitat de 
mercadal realitzada: 

 
• els dimecres al mercat de Can Vidalet i la Plana 
• els dissabtes Angel Guimerà  
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Caldrà efectuar el servei amb agilitat de seguida que els comerciants hagin 
desallotjat el recinte per tal de restablir els nivells de neteja tan aviat com sigui 
possible a partir de les 15 h aproximadament. El servei consistirà 
majoritàriament en la repartició de bujols i bosses  per la zona abans de l’inici 
de l’activitat i la neteja dels espais afectats i la retirada dels bujols al finalitzar.  
Està previst que la localització del mercat de Can Vidalet s’emplaci a l’entorn 
del Parc de la Solidaritat abans de l’inici de la contracta. 
Tant les freqüències com els mitjans mínims necessaris per realitzar aquest 
servei, es troben recollits a l’annex 2. 
 

2.6.2 NETEJA DE CAIGUDA DE FULLES 
Retirada, amb mitjans manuals i/o mecànics i mixtes de les fulles caigudes als 
carrers del Municipi durant la temporada de tardor i estiu. 

Aquest servei constituirà un reforç als serveis d’escombrada existents al 
municipi, en zones concretes. 

Tant les freqüències com els mitjans mínims necessaris per realitzar aquest 
servei, es troben recollits a l’annex 2. 
 

2.6.3 NETEJA RODALIES, SOLARS MUNICIPALS I ZONES D’ACTIVITAT 
ECONÒMICA 
El servei de neteja comprèn: 
 

• La neteja de rodalies 
• La neteja i clausura d’abocaments incontrolats de tot el terme municipal, 

incloent la retirada de sacs de runa abandonats. 
• La neteja de solars municipals  i camins de titularitat pública. Preveu la 

retirada d’elements de petites dimensions, disseminats amb la suma de 
petits embrutiments. 

• La retirada i transport dels elements recollits fins a l’abocador controlat, 
portant a la deixalleria els residus no admissibles a l’abocador. 

 
Tant les freqüències com els mitjans mínims necessaris per realitzar aquest 
servei, es troben recollits a l’annex 2. 
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2.6.4 NETEJA DE PINTADES, GRAFITS I TAQUES  

L’empresa adjudicatària estarà obligada a la neteja de tots els grafits fets al 
municipi, sigui on sigui, així com a qualsevol superfície o acabats.  
 
El servei de neteja de façanes inclourà: 

• Neteja de pintades o grafits (per eliminació de la pintura o per restitució 
de l’acabat de la façana afectada). 

• Retirada de cartells. 

• Prevenció de noves pintades. L’empresa licitadora haurà de presentar una 
proposta detallada per a efectuar aquest tractament. 

 
Aquestes tasques podran efectuar-se sobre tots els elements del terme 
municipal següents: 

• Façanes d’edificis municipals. 
• Murs de domini públic. 

• Pel que fa a les façanes i als murs de propietat privada, només s’actuarà 
a petició expressa de la comunitat i prèvia signatura de la corresponent 
autorització que eximeix de qualsevol responsabilitat derivada de la 
neteja. Els materials utilitzats a les façanes seran els adequats als 
acabats, respectant els colors i qualitats. 

• Paviments  
 

Pel que fa a la retirada de cartells, amb independència d'on estiguin col·locats, 
es retiraran emprant màquines o mitjans apropiats, evitant operar amb raspalls 
d'acer i gratar amb eines que poguessin danyar les façanes. Una vegada 
retirats els cartells s'escombrarà la zona pròxima en la qual s'ha treballat i es 
recolliran les restes producte de la neteja.  
L’equip d’actuació haurà de realitzar un registre fotogràfic de l’element a 
netejar abans d’actuar i un cop realitzada la neteja en guardarà còpia durant 3 
mesos, amb independència de la utilització del programari de gestió 
d’incidències i del seu report de control de qualitat. 

Les ofertes hauran de presentar les seves pròpies propostes per reduir o 
minimitzar l’impacte provocat per les pintades, grafits i cartells. Les propostes 
podran ser de caràcter tècnic, basades en tractaments preventius sobre el 
material de suport dels elements de les façanes i parets. S’haurà d’incloure una 
descripció detallada sobre la composició i característiques dels productes 
preventius, degudament autoritzats per la legislació vigent, la durada de 
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l’efectivitat i les necessitats de reposició, així com la seva aplicabilitat sobre 
diferents tipus de material de suport. 
Per aquest servei disposarà de personal amb formació i mitjans suficients, 
necessaris i adequats, així com productes respectuosos amb el medi ambient, 
que estaran degudament relacionats amb el màxim de detall i claredat. 
Les empreses concursants presentaran el pla d’actuació d’aquest servei en 
horari diürn. 
Tant les freqüències com els mitjans mínims necessaris per realitzar aquest 
servei, es troben recollits a l’annex 2. 
 

2.6.5 EQUIP D’ACCIÓ INMEDIATA 
El servei d’accions diverses compren les neteges com a conseqüència 
d’accidents i/o d’abocament incontrolats de residus a la via pública per 
vessament de la càrrega, restes de la col·lisió de vehicles, neteja de la calçada 
per vessament d’olis i combustibles, esllavissades de terra, etc. 

La neteja de taques d'oli, gasoil, grasses, etc. que apareixen en el paviment 
com a conseqüència de l'ús i del tràfic rodat, estacionament de vehicles, parada 
d'autobusos, taxis, contenidors, etc. es realitzarà amb un equip adequat. El 
mateix s’haurà de realitzar en les voreres o zones de les mateixes que es trobin 
afectades per aquesta situació.  
Recollida de desbordaments i de petits animals morts que es trobin a la via 
pública. 

Aquest equip és de naturalesa polivalent apte per a realitzar diferents tasques i 
altament equipat (sepiolita, senyalització, indicadors lumínics i tot allò que es 
consideri necessari per fer front aquest a aquest tipus d’incidència). 
Retirar i substituir de manera immediata, un cop s’hagi notificat la incidència, 
qualsevol contenidor que estigui avariat o amb qualsevol desperfecte que 
impedeixi la seva utilització, excepte els que puguin ser reparats in situ sense 
crear problemes de circulació de persones o vehicles. L’objectiu d’aquesta 
mesura es donar continuïtat al servei. 
 
Tant les freqüències com els mitjans mínims necessaris per realitzar aquest 
servei, es troben recollits a l’annex 2. 
 
 



 
 

Plecs de prescripcions tècniques particulars que regiran la prestació del servei de recollida de residus, neteja 
viària d’Esplugues de Llobregat  31 

 

2.6.6 NETEJA DE LA VEGETACIÓ ESPONTÀNIA 

Aquest servei consisteix en la eliminació de la vegetació espontània que creixen 
de forma incontrolada a la tota la via pública, com calçada, solars públics i/o 
voravies. 

Aquestes es podran eliminar utilitzant mitjans mecànics (com pot ser una 
desbrossadora de fil) però no es podran fer servir productes fitosanitaris per a 
l’eliminació de la vegetació espontània. Això implica que es necessita mitjans 
manuals o mecànics de manera permanent de la primavera a la tardor. 

Aquest servei constituirà un reforç als serveis d’escombrada existents al 
municipi, en zones concretes. 

Tant les freqüències com els mitjans mínims necessaris per realitzar aquest 
servei, es troben recollits a l’annex 2. 
 

2.6.7 SERVEI DE REFORÇ D’AIGUABATRE 
El servei consistirà en el baldeig amb camió cisterna als diferents carrers i 
places amb jornades de reforç a part de l’equip habitual consistent en un camió 
cisterna propietat de l’Ajuntament que consta com a vehicle de reserva. 

L’horari de prestació del servei pot ser diürn o nocturn, amb la valoració 
pertinent a l’oferta en cada cas. 

No es prestarà el servei les setmanes que el nivell de precipitació de pluja hagi 
estat elevat. 
Tant les freqüències com els mitjans mínims necessaris per realitzar aquest 
servei, es troben recollits a l’annex 2. 
 

2.6.8 FESTES, ACTES I ESDEVENIMENTS EXTRAORDINARIS DEL 
MUNICIPI 

Compren aquells actes o festes i que són organitzats per l’Ajuntament o que 
tenen el seu suport o col·laboració: actes culturals, esportius, Festa Major i 
festes de barri. Els serveis prevists en aquestes activitats són:  
 

• Neteja de la zona prèvia i posterior a l’activitat. 

• Intensificació dels serveis de neteja, i/o de recollida de residus per a la 
recollida de les diverses fraccions de residus. 
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• Adequació dels serveis de neteja i recollida en funció als horaris i 
programació dels actes o festes. 

A l’annex 2 es troba la relació de les festes i actes tradicionals organitzats al 
Municipi. Les festes i actes públics poden suposar una reorganització del servei 
habitual, encara que sigui necessari alguna modificació de les rutines de treball 
i sinó s’haurà de preveure els mitjans humans i materials necessaris per tal de 
portar a terme la neteja dels carrers. 
S’ha de garantir que el Municipi recupera el seu estat habitual de neteja en el 
mínim temps possible. 

2.7 PLANS ESPECIALS DE NETEJA 
Els Plans especials són aquells plans especialitzats, previsibles i cíclics, que han 
de realitzar-se com a conseqüència d’un esdeveniment concret degut 
principalment a l’acció de la natura (pla de pluja, vent, entre d’altres). Per altra 
banda es podran dissenyar plans especials concrets imprevistos degut a 
esdeveniments puntuals no previstos (manifestacions o celebracions, entre 
d’altres). 

Cal destacar que la realització d’aquests plans es portarà a terme mitjançant 
una reorganització dels mitjans ja assignats a la contracta. En el cas que 
aquests plans incloguin algun recurs no assignat a la contracta i l’empresa no el 
cedeixi gratuïtament, aquests hauran de ser comptabilitzats en el pressupost 
general del concurs. 
Aquests tipus de plans poden utilitzar tant mitjans dels tractaments bàsics com 
complementaris. 
Els següents Plans especials de neteja que formen part del contracte, són 
objecte de programació específica i s’inclouran detallats en el pressupost del 
mateix: 

a) Pla de pluja:  

En cas de pluja, la distribució de les tasques de cada equip es modificarà. Se 
centrarà l’atenció a la neteja de “punts negres de pluja” (neteja de reixes 
embornals per evitar entollaments, grans pendents, desnivells, ponts, etc...) 
i al buidatge de papereres. 

En cas de pluja intensa i continuada, les escombradores, baldejadores i 
serveis d’aigua en general no prestaran servei assignant noves tasques al 
personal associat. Tanmateix, passades les pluges, el pla haurà de 
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mantenir-se activat per a treballar en la retirada d’arrossegament de terres 
que s’hagin produït. 
b) Pla de vent:  
En cas de vent, la distribució de les tasques de cada equip es modificarà. Se 
centrarà l’atenció dels “punts negres de vent” on s’acumula la brutícia, i al 
buidatge de papereres. 

c) Pla de neu i gel:  
En cas de nevada o gelada, la distribució de les tasques de cada equip 
s’haurà d’adaptar per retirar la neu de les voreres. S’utilitzaran estris 
adequats per a aquestes funcions, que aportarà l’empresa contractista. 
S’utilitzarà també els mitjans i el personal per a la distribució de sal en els 
vials que assenyalin els serveis municipals. En cas de nevades, s’ha de 
disposar de vehicles 4X4, cadenes per la resta, màquines amb pales 
llevaneus i estenedores de sal i de draganeu, així com tots els consumibles 
com per exemple la sal que siguin necessaris. 

S’ha de garantir un stock mínim de 3 Tn de sal quan arriba la temporada 
d’hivern, en perfecte estat per utilitzar-se en qualsevol moment, de forma 
permanent. 
 

El contractista esta obligat a poder desenvolupar totes les mesures i activitats 
necessàries per afrontar les situacions d’emergència, posant tots els mitjans 
materials i humans necessaris al seu abast per pal·liar i solucionar l’episodi 
d’emergència. 
Si es produeixen esdeveniments determinats de força major o qualsevol 
situació d’emergència pública, l’empresa adjudicatària estarà obligada a 
acceptar la direcció per part de l’Ajuntament d’Esplugues i en concret del Servei 
d’Espai Públic per a la realització dels serveis contractats o altres tasques en 
què el personal o el material fos necessari per restablir la normalitat, mentre 
duri l’estat d’emergència, força major o calamitat pública.  
Les neteges de les situacions d’emergència, d’actes no previstos o 
esdeveniments de força major es certificaran mitjançant els preus unitaris de la 
resta de serveis oferts pel contractista i s’abonaran amb la partida de serveis 
extraordinaris, regint-se pels mateixos criteris d’avaluació de qualitat definits al 
capítol 8.  
Les empreses concursants formularan la proposta d’actuació per a totes i 
cadascuna d’aquestes neteges especials. 
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2.8 NETEJA IMPREVISTA 
La Neteja imprevista és tota aquella neteja necessària per a mantenir un 
correcte estat de netedat però que, com el seu nom indica, no es pot preveure. 
Inclouen aquelles actuacions no programables, sempre prèvia autorització del 
l’Ajuntament, però que possiblement es necessitaran dur a terme en algun 
moment de la contracta i per les quals s’han de fer servir mitjans no inclosos 
dins la planificació normal del servei. Per a la realització d’aquestes actuacions 
es faran servir, sempre que sigui possible, els mitjans materials adscrits a la 
contracta. Les causes poden ser variades com per exemple accidents de tràfic, 
vessaments d’oli, etc. 
Aquest tipus de neteja també inclou les neteges en cas d’emergència o de 
neteja excepcional. 
L’organització de servei podrà ser variada per l’Ajuntament quan ho cregui 
oportú per tal de garantir un òptim funcional del servei de neteja viària. 
Es tracten de neteges no incloses en el contracte. Entre aquestes podem 

trobar: 

 
- Actes culturals, esportius i festes: 

Neteges no previstes que requereixin una intensificació dels serveis de 
neteja, recollida de residus i repartició de bujols.  

Aquests serveis es programaran en funció a les especificats de cada 
activitat.  

- Serveis extraordinaris de neteja:  
Neteges puntuals de solars, reforços del servei ordinari en situacions 
justificades perquè s’hagi produït un embrutiment de la via pública puntual i 
no habitual. 

 

Aquestes neteges es certificaran mitjançant els preus unitaris de la resta de 
serveis oferts pel contractista i s’abonaran amb la partida de serveis 
extraordinaris, regint-se pels mateixos criteris d’avaluació de qualitat definits al 
capítol 8.  

En casos d’emergència i sempre que l’Ajuntament ho consideri oportú, tot el 
personal, materials i equips adscrits als serveis de recollida de residus i de 
neteja viària, passarà a disposició dels serveis tècnics de l’Ajuntament, qui 
ordenarà les funcions a realitzar.  
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Es consideraran serveis d’emergència: 

 
a) Afectació de la via pública per inundacions, pluges o nevades.  
b) Neteges a conseqüència d’accidents, incendis o altres fenòmens que 

afectin a la via pública. 
c) Tots aquelles situacions que puguin qualificar-se com a extraordinàries a 

nivell municipal. 
 

S’ha de garantir la possibilitat de prestar aquest servei les 24 hores de l’any 
sense cap mena d’interrupció. 

2.9 ORGANITZACIÓ DEL SERVEI 
Les empreses presentaran dins la Memòria Tècnica la descripció del servei, en 
la que definiran les actuacions de neteja, i els recursos humans i materials 
necessaris per realitzar el servei de neteja viària d’acord amb les 
especificacions d’aquest plec.  
Pel que fa als serveis de Neteja bàsica i Neteja complementària els licitadors 
ompliran les fitxes tipus que figuren a l’annex 5 per cada servei (fitxes T), i 
especificaran freqüències, horaris, mitjans assignats, rendiments (ml/jornada), 
així com la descripció i el plànol de l’itinerari, utilitzant tantes fitxes com sigui 
necessari fins a completar tots els serveis de Neteja bàsica i complementària. 
De la mateixa manera s’ompliran les fitxes corresponents al dimensionament 
dels serveis (fitxes D). 
També es presentarà un quadre de servei d’un mes tipus seguint el model de 
l’annex 5, especificant les tasques assignades a cada treballador de la 
contracta.  
Pel que fa als residus generats pels serveis de Neteja viària, les empreses 
hauran de presentar una proposta tècnica on expliquin com gestionar-los, de 
forma que sigui ambientalment sostenible, impulsant la separació de les 
diferents fraccions. 
Caldrà aportar una explicació tècnica, raonada i reproduïble, dels ratis de 
recorregut i/o eficiència per cada una de les modalitats de neteja viària, 
parametritzant-ho en funció de les diferents característiques que el puguin 
afectar (intensitat d’ús, amplada dels carrers, presència d’arbrat, pendents, ...)   
Aquesta base de càlcul s’utilitzarà, i serà vinculant, en cas de redefinició del 
servei per necessitats del municipi.  
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Així mateix, caldrà aportar, per cada ruta, un càlcul de l’“Índex d’Operativitat”, 
que es defineix com: “Temps efectiu de treball/ Duració del torn del servei”.  
El temps efectiu de treball és aquell que s’utilitza per prestar efectivament el 
servei. Així doncs, cal descomptar: 

 
• Desplaçaments al punt de treball a l’inici i fins a la base al final de la 

jornada.  
• Temps de descans (incloent el desplaçament si es fa a la base). 
• Temps de càrrega de combustible. 
• Temps de buidat dels residus a planta (incloent el desplaçament). 
• Temps de buidat de les escombradores (incloent el desplaçament). 
• Temps de càrrega d’aigua (si procedeix). 

 

Aquest índex reflecteix la eficiència del servei, i per tant la seva millora ha de 
ser el principal objectiu de les propostes efectuades. 

2.10 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA PER OPERACIONS DE NETEJA 
El servei de neteja viària consta de diferents vehicles que requereixen d’aigua 
per tal de poder funcionar i prestar els serveis prevists.  

L’empresa adjudicatària haurà de carregar-los amb aigua, de forma obligatòria, 
en algun dels següents llocs: 

• Punts de subministrament de la companyia d’aigua a nom del 
contractista. 

• Punts de subministrament propietat de l’Ajuntament i que aquest 
autoritza perquè siguin utilitzats per aquest fi. 

• Punts subministrament autoritzats per la companyia subministradora 
situats a la via pública objecte de conveni. 

Resta prohibit explícitament carregar en boques d’aigua propietat de la 
companyia d’aigua que no estiguin autoritzats per no disposar de les condicions 
higiènico-sanitàries necessàries per no contaminar la xarxa o perquè no tenen 
comptador.  
Per tal de garantir que l’adjudicatari realitza les operacions de càrrega d’aigua 
de forma correcta, resta obligat a signar un conveni amb l’empresa 
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subministradora d’aigua en el que es detalli la forma de realitzar aquesta 
operació en el cas dels punts de subministraments que aquesta autoritza 
situats a la via pública. Per aquest concepte s’ha de preveure una despesa 
aproximada de 20.000 euros/any, d’acord a les dades aproximades de consum 
actual.  
El contractista no tindrà dret a percebre de l’Ajuntament cap despesa per 
aquest concepte en cas de que la companyia subministradora imposi una taxa 
o cost diferent al que s’indica en aquest apartat. 

El contractista notificarà a l’Ajuntament la signatura del conveni en tres mesos 
des de l’inici del contracte. 

 
 

3. SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS 

3.1 OBJECTIUS DEL SERVEI 
 
Els objectius del servei de recollida i transport de residus consisteix en: 
 

• Assolir un elevat nivell de reutilització i reciclatge per assolir els objectius 
marcats per les directives europees com al PRECAT20.  

• Millorar la recollida selectiva de residus de la ciutat i la percepció de la 
ciutadania respecte a aquest servei. 

• Continuar amb la minimització de la fracció resta. 
• Prioritzar la recollida de la fracció orgànica. 
• Potenciar la recollida de grans productors  i promoure la individualització 

a traves de sistemes d’identificació d’usuari. 
• Els serveis s’han de prestar amb les mínimes molèsties per a la 

ciutadania. 
 
Aquests objectius s’han d’aconseguir amb: 
 

• Els recursos humans i materials disponibles i previstos en aquest plec/o 
millorats en la oferta de l’empresa adjudicatària. 

• Fent un ús més racional dels recursos d’acord amb el nivell de residus i 
exigència específica. 

• La màxima coordinació i aprofitament de les sinergies entre els serveis de 
recollida de residus i els serveis de neteja viària. 
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• La incorporació i l’ús de tecnologies netes i de baixa emissió acústica en 
vehicles emprats. 

• El millor manteniment dels equips i de la maquinaria per a garantir un 
servei sense interrupcions. 

• Manteniment i neteja dels contenidors així com les àrees d’aportació de 
residus (zona contenidors), retirant desbordaments i netejant-les de 
brutícia, mobles, voluminosos, etc. 

3.2 ABAST DEL SERVEI 
 

El servei de recollida dels residus municipals comprèn la recollida i el transport 
dels residus produïts al municipi fins a la Planta de tractament corresponent.  

El servei de recollida de residus haurà de garantir que l’entorn quedi ordenat i 
net, no podent-se quedar restes de materials fora dels contenidors.  
El Servei de Recollida de residus està format pels següents serveis: 

• Recollida de la fracció resta. 
• Recollida de la fracció orgànica. 

• Recollida de la fracció paper i cartró. 
• Recollida de la fracció envasos. 

• Recollida de la fracció vidre. 
• Servei de repàs d’ubicacions. 

• Recollida de mobles i trastos vells. 
• Recollida de restes d’esporga. 

• Rentat de contenidors. 
• Manteniment de contenidors. 

3.3 EXCLUSIONS AL SERVEI 
 

Els següents residus no estaran compresos en els serveis de recollida 
municipal: 

− Els residus sanitaris de tipus III i tipus IV. 
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− La runa, enderrocs, i restes de demolicions, tant públiques com privades,  
de més de 50 kg de pes. 

− Animals morts procedents de centres veterinaris, botigues d’animals, 
granges o d’explotacions agropecuàries. 

− Residus radioactius. 
− Residus procedents d’activitats industrials no assimilables a residus 

municipals  
− Residus agrícoles no assimilables a municipals. 

− Residus especials (tòxics i perillosos) d’origen comercial. 
− Els residus generats fora de l’àmbit territorial. 

− En cas que de detectar fibrociment en els abocaments incontrolats es 
posarà en coneixement de l’Ajuntament.  

 

3.4 RECOLLIDA DE LA FRACCIÓ RESTA 
La fracció resta està majoritàriament conformada per altres residus que siguin 
d’origen domèstic i de les activitats comercials com hotels, restaurants, bars, 
botigues, comerços, oficines, despatxos professionals, activitats industrials, etc. 
Aquesta fracció resta assimilable a residus domèstics poden ser valoritzables 
cada un d’ells, que un cop mesclats no es poden valoritzar. Així doncs, el 
plantejament i objectiu al llarg de tot el període de contracta ha de ser el de 
minimització d’aquesta fracció, tant per motius ecològics com de racionalització 
de costos. 

De la mateixa manera, el servei de recollida de la Resta evitarà barrejar aquells 
elements o materials dipositats fora dels contenidors específics i que siguin 
reciclables o puguin produir alteracions en el tractament posterior de la Resta. 
En conseqüència orientarà la solució a donar el tractament adequat a aquests 
materials i a afavorir el comportament cívic de la ciutadania o comerç de la 
zona on es produeixi aquest fet.  

3.4.1 ABAST DEL SERVEI 

El servei de recollida de la fracció resta comprèn la recollida i el transport 
d’aquesta fracció fins a la planta de transferència TIRSSA, de Viladecans, o la 
que el Model de Gestió determini en cada període, de tota la resta generada 
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pels habitants, les entitats i les activitats econòmiques del municipi, que 
s’hagin dipositat dins dels contenidors específics per a la seva recollida. 
El servei de recollida de la fracció resta també inclourà tots aquells serveis de 
pre o post-recollida que el licitador consideri adient incloure en la seva oferta. 

El contractista està obligat a adaptar-se als canvis legislatius i ordenances 
municipals que puguin sorgir durant la duració de la contracta, modificant, si és 
precís, el contracte. 
Les empreses concursants proposaran, de manera raonada, els sistemes de 
recollida d’aquest material en cada sector del terme municipal.  

3.4.2 FREQÜÈNCIES I HORARIS 

El servei es prestarà d’acord amb les freqüències de recollida dels contenidors 
definides a l’annex 3. 
 

 

3.4.2.1 RECOLLIDES ESPECÍFIQUES DE RESTA  

Es servei comprèn les següents recollides de resta específiques: 
 

− Recollida d’animals morts  
La recollida de petits animals morts presents a la via pública s'efectuarà 
amb la màxima rapidesa possible a partir dels avisos que es rebin de la 
policia, dels serveis tècnics o de qualsevol altra persona, i en qualsevol 
cas, inferior a dues hores. Caldrà realitzar l’operació amb protocol 
adequat.  

− Residus procedents del servei de neteja viària 

L’adjudicatari haurà de preveure el transport de tots els residus recollits 
pel servei de la neteja viària. 

Pel que fa als residus recollits pels operaris de l’escombrada manual, 
aquests es dipositaran en els contenidors de selectiva, sempre que sigui 
possible la seva separació o en el de resta en el seu defecte. En cas de 
que aquests quedin saturats pels residus procedents de la neteja viària, 
l’adjudicatari haurà de preveure un buidat específic d’aquests 
contenidors.  En el cas de la neteja de zones on no hi hagi contenidors 
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propers, els licitadors hauran de preveure el sistema de recollida dels 
residus d’escombrada manual més adient. 
Els residus procedents de les màquines escombradores, equips de 
brigada i equips motoritzats, s’hauran de dipositar en recipients adients a 
tal fi. En cas que per la eficàcia del servei sigui aconsellable, s’ubicaran 
contenidors específics en diferents punts del municipi. L’adjudicatari 
haurà de preveure el transport de tots aquests residus fins a la planta de 
tractament adequada. Per tant l’adjudicatari haurà de comptar amb els 
mitjans adequats per a poder exercir aquesta prestació. 

− Recollida del residu del compactador del cementiri 

L’Ajuntament d’Esplugues adquirirà 1 compactador per al cementiri 
municipal, la recollida del qual també és objecte d’aquest concurs. 
L’adjudicatari haurà de preveure el transport de tots els residus recollits 
en aquest compactador. Per ajudar a determinar els costos associats a 
aquesta recollida, a l’annex 3 es recullen els moviments anuals registrats 
l’any passat de contenidors d’aquest tipus. 
 

 
 

3.5 RECOLLIDA DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA 

3.5.1 ABAST DEL SERVEI 
El servei de recollida de la fracció orgànica dels residus municipals (FORM) 
comprèn la recollida i el transport fins a l’Ecoparc de Barcelona, o en un futur la 
planta de tractament de la FORM que el Model de Gestió determini en cada 
període, de tota la matèria orgànica generada pels habitants, les entitats i les 
activitats econòmiques del municipi, que s’hagin dipositat dins dels contenidors 
específics per a la seva recollida. En situacions puntuals en què la Planta de 
Tractament de la FORM quedi aturada o saturada, caldrà transportar la FORM 
fins a una altra planta de compostatge propera. 

Les empreses concursants proposaran, de manera raonada, els sistemes de 
recollida d’aquest material en cada sector del terme municipal.  

 

3.5.2 FREQÜÈNCIES I HORARIS 
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El servei es prestarà d’acord amb les freqüències de recollida dels contenidors 
definides a l’annex 3. 

3.6 RECOLLIDA DE LA FRACCIÓ PAPER I CARTRÓ 

3.6.1 ABAST DEL SERVEI 

El servei comprèn la recollida i el transport fins a la planta de Tractament de 
Paper i Cartró de Saica Natura ubicada a la Zona Franca o la que el model de 
gestió determini per a cada període de tot el paper i cartró generat pels 
habitants, les entitats i les activitats econòmiques del municipi, que s’hagin 
dipositat dins dels contenidors específics per a la seva recollida. 

Les empreses concursants proposaran, de manera raonada, els sistemes de 
recollida d’aquest material en cada sector del terme municipal.  

3.6.2 FREQÜÈNCIES I HORARIS 
El servei es prestarà d’acord amb les freqüències de recollida dels contenidors 
definides a l’annex 3. 
A més, caldrà preveure un mínim de 4 serveis especials, consistents en la 
recollida de tots els contenidors del municipi d’aquesta fracció, que coincidiran 
bàsicament amb la campanya de Nadal, atès que en aquestes dates el cartró 
generat és superior a l’habitual. 

Entre d’altres, aquest dies podran ser els següents: 25, 26 de desembre i el 6,7 
de gener. 

3.7 RECOLLIDA DE LA FRACCIÓ ENVASOS LLEUGERS 

3.7.1 ABAST DEL SERVEI 
El servei comprèn la recollida i el transport fins a la planta de triatge de 
Semesa ubicada a Gavà o la que el model de gestió determini per a cada 
període de tots els envasos generats pels habitants, les entitats i les activitats 
econòmiques del municipi, que s’hagin dipositat dins dels contenidors específics 
per a la seva recollida. 
Les empreses concursants proposaran, de manera raonada, els sistemes de 
recollida d’aquest material en cada sector del terme municipal.  
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3.7.2 FREQÜÈNCIES I HORARIS 

El servei es prestarà d’acord amb les freqüències de recollida dels contenidors 
definides a l’annex 3. 

3.8 RECOLLIDA DE LA FRACCIÓ VIDRE 

3.8.1 ABAST DEL SERVEI 
El servei comprèn la recollida i el transport fins a la planta de tractament de 
Daniel Rosas ubicada al Prat de Llobregat o la que el model de gestió determini 
per a cada període de tot el vidre generat pels habitants, les entitats i les 
activitats econòmiques del municipi, que s’hagin dipositat dins dels contenidors 
específics per a la seva recollida. 
Les empreses concursants proposaran, de manera raonada, els sistemes de 
recollida d’aquest material en cada sector del terme municipal.  

3.8.2 FREQÜÈNCIES I HORARIS 

El servei es prestarà d’acord amb les freqüències de recollida dels contenidors 
definides a l’annex 3. 
A més, caldrà preveure un mínim de 3 serveis especials, consistents en la 
recollida de tots els contenidors del municipi d’aquesta fracció, que coincidiran 
bàsicament amb la campanya de Nadal, atès que en aquestes dates el vidre 
generat és superior a l’habitual. 
Entre d’altres, aquest dies podran ser els següents: 24 de juny, 26 de 
desembre i l’1 de gener. 

3.9 RECOLLIDA SELECTIVA GRANS PRODUCTORS 
Actualment no es realitza recollida separada de les fraccions selectives als 
grans productors. En el municipi d’Esplugues, els grans productors dipositen els 
residus en els contenidors de selectiva domiciliària que són recollits pels circuits 
conjuntament amb els domiciliaris. 
Per totes les fraccions, l’anonimat en les aportacions de residus es considera 
que és una de les causes que impedeix incrementar els resultats de la recollida 
selectiva. Això ha portat a canviar el model actual de gestió de residus i la 
voluntat de corresponsabilitzar als generadors. 
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Es realitzarà el tancament i/o identificació obligatori pels usuaris grans 
productors als 400 contenidors de selectiva més el seu estoc de reserva (form, 
paper-cartró, envasos i vidre), de la següent forma: 
 

• Per les fraccions envasos i cartró. Contenidor amb boca calibrada i 
identificació del comerç en el moment de fer l’aportació. 

• Form i vidre. Contenidor amb boca calibrada més obertura de tapa 
complerta amb tanca electrònica i identificació d’usuari (els usuaris 
domèstic tenen boca calibrada per minimitzar els impropis). A més, els 
grans productors tindran l’obligatorietat d’utilitzar la bossa identificada 
per l’aportació, que permetrà una caracterització dels impropis en 
aquestes dues fraccions.  

 

Des de l’inici de la contracta, es distribuiran tot el material necessari (bujols) a 
tots els grans productors. El paper-cartró es dipositarà directament al 
contenidor ben doblegat. Pel que fa al vidre, es distribuiran uns bujols de 
capacitat suficient perquè  es puguin descarregar als contenidors gràcies a un 
sistema d’elevació o de suport a la descàrrega del bujol dintre del contenidor.  
D’altra banda també es distribuiran tarja a tots els grans productors. L’ús 
d’aquesta permetrà ampliar la informació i disposar d’un registre dels hàbits de 
reciclatge dels comerciants d’Esplugues. Per tant, es realitzaran informes per a 
cada contenidor, barri per identificar punts negres o zones amb bons hàbits de 
reciclatge i es realitzaran campanyes d’informació. 
També, es duran a terme campanyes d’informació especifica per tal de donar a 
conèixer aquesta iniciativa als usuaris i explicar el seu funcionament així com, 
es disposarà d’un informador que realitzarà les visites als grans productors. 
Una vegada estigui implantat el sistema, s’establirà la figura d’inspector que 
realitzarà comprovacions sobre el contingut de les bosses, gestionarà les 
incidències i totes les accions de fiscalització que es derivin necessàries. 
L’empresa adjudicatària assumirà la implantació d’aquesta tecnologia, tenint en 
compte els següents cost del tancament electrònic de tots contenidors, el 
software de gestió, el cost de les targetes dels usuaris, les campanyes 
d’informació i la figura d’educador/inspector.  

També, es farà responsable del manteniment dels sistemes de tancament i 
identificació de l’usuari. L’adjudicatària gestionarà la posada en marxa d’aquest 
sistema amb l’empresa tecnològica i s’encarregaran de gestionar les 
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incidències, i proposar les millores necessàries per tal que el sistema sigui 
operatiu. 
La implantació dels sistemes de tancament i identificació de l’usuari als 
contenidors permet identificar els grans productors per tal d’establir una taxa 
de pagament per generació i aplicar el concepte de “qui contamina paga”.  
Amb aquesta aplicació s’espera obtenir els resultats d’una recollida de grans 
productors segregada però compartint els recursos de recollida domiciliària, per 
tant optimitzant al màxim el cost operatiu del servei i assolir els objectius 
marcats per la Directiva Marc de Residus (DMR) i el PRECAT20 d’augmentar la 
recollida selectiva. 

L’Ajuntament ha sol·licitat una subvenció a l’AMB per a la implantació d’aquesta 
recollida. Els licitants han de preveure en la prestació d’aquest servei la seva 
prestació d’acord al que es disposa en aquest apartat i en el que està previst a 
la subvenció sol·licitada, inclosa a l’annex d’aquest plec, com a PROJECTE 1: 
Tancament i identificació dels contenidors. 

L’adjudicatari és responsable d’implantar totes les mesures que s’ha previst en 
aquesta subvenció, que defineix de forma exhaustiva la forma en la que 
l’ajuntament vol prestar aquest servei, conjuntament amb aquest apartat. 
En el cas de que s’atorgui la subvenció, s’actuarà d’acord al previst a l’apartat 
de modificacions del contracte del plec de clàusules administratives. 
 

3.10 RECOLLIDES SELECTIVA DELS MERCATS SEDENTARIS 
El servei de recollida de residus dels mercats municipals sedentaris compren la 
recollida, càrrega i transport fins el corresponent centre de tractament. Els 
mercats existents al municipi d’Esplugues de Llobregat son La Plana i Can 
Vidalet. Actualment, cada mercat disposa d’un autocompactador de la fracció 
resta. La freqüència s’efectuarà segons el grau d’ompliment, no obstant es 
considera una freqüència mínima de recollida serà 2 cops/set. 
Quan finalitzi les obres dels mercats de La Plana i Can Vidalet, es realitzarà una 
recollida selectiva de les principals fraccions (orgànica, paper-cartró, envasos i 
rebuig). Amb aquesta finalitat, l’empresa contractista aportarà 2 compactadors 
bicompartimentats per a cada mercat. Aquesta adquisició està condicionada a 
l’obertura d’aquests equipaments, tot i que com que l’Ajuntament ha sol·licitat 
subvenció a l’AMB pel foment de la recollida selectiva, és probable que s’hagi 
d’avançar aquests subministrament en cas de que sigui atorgada. Arribat el 
moment es decidirà si el contracte es modifica i l’adjudicatari ha de fer la 
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inversió o si és l’Ajuntament qui la fa directament i posa aquest be a disposició 
de la contracta. 
La freqüència de recollida s’efectuarà segons el grau d’ompliment, no obstant 
pel compactador de la fracció orgànica es considera una freqüència mínima de 
3 cops/set. 
També, es realitzarà una campanya de conscienciació dirigida als paradistes 
amb la finalitat de fomentar el reciclatge de totes les fraccions generades, així 
com un seguiment dels indexes de reciclatge de cada mercat en el transcurs de 
tot el contracte. 
Aquests contenidors disposaran dels mecanismes de tancament de 
compactadors i identificació obligatòria pels paradistes dels mercats sedentaris.  
D’altra banda també es distribuiran tarja a tots els paradistes. L’ús d’aquesta 
permetrà ampliar la informació i disposar d’un registre dels hàbits de reciclatge 
dels comerciants d’Esplugues. 

3.11 RECOLLIDES SELECTIVA DELS MERCATS AMBULANTS 
Els mercats ambulants d’Esplugues de Llobregat es realitzen a: 

• La Rambla d’Àngel Guimerà, entre el carrer d’Isidre Martí i Carrer de Manuel de 
Falla tots els dissabtes de cada semana. 

• Al barri de Can Vidalet en diferents carrers, els dimecres. 
• A la rambla del Carme, els dimecres. 

 
Els 3 mercats consten d’unes 470 parades i l’horari és de 7h-15h. 
 
El servei a desenvolupar consisteix en recollir de manera selectiva els diferents 
residus generats, bàsicament, cartró i plàstics, tenint especial cura en evitar els 
contenidors d’ús de la població en general. L’empresa contractista disposarà 
d’un estoc de papereres de cartró, i de contenidors de 240L que distribuiran i 
recolliran. Caldrà organitzar el servei d’acord amb el de neteja viària per tal de 
coordinar la recollida de residus i la neteja de la zona. 
 
Aquesta recollida es farà a partir de les 15 hores. 
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3.12 RECOLLIDA I TRANSPORT A PLANTA DE RESIDUS GENERATS 
A LES ACTIVITATS CELEBRADES AL CARRER (FIRES, REVETLLES, 
ETC.) 
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat organitza tot un seguit d’activitats que 
generen un determinat volum de residus que s’han de tractar. Aquesta gestió 
també està inclosa en l’objecte d’aquest plec. 

Igualment, l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, tutelarà i fomentarà les 
bones pràctiques del reciclatge en tots els actes i festes que es facin al carrer 
(revetlles, sopars populars, festes, esdeveniments culturals o esportius, etc.). 
Així, l’empresa adjudicatària del servei té la obligació de col·laborar amb 
aquesta voluntat de l’Ajuntament mitjançant la recollida dels contenidors 
instal·lats de forma provisional de totes les fraccions de 240L i d’un estoc de 
papereres de cartró i posterior recollida i transport a la planta de tractament 
corresponent, a tots aquells actes que s’autoritzin. 
Els serveis de brigada de l’Ajuntament s’encarregaran de la distribució de 
bujols i papereres de cartró i l’empresa contractista és la responsable de la 
recollida. 

Aquests serveis extraordinaris es certificaran d’acord als preus unitaris que 
presenti el contractista en la seva oferta.  
A l’annex 2, es mostra un llistat de totes les activitats celebrades al carrer 
(fires, revetlles, etc.) on intervenen els equips de recollida. 
 

 

3.13 SERVEI DE REPÀS D’UBICACIONS 

3.13.1 ABAST DEL SERVEI 

Es tracta d’un servei específic del sistema de recollida lateral. Per garantir 
l’efectivitat d’aquest sistema s’han de complir una sèrie de condicions: 

 
• tots els residus han d’estar dipositats a l’interior del contenidor. 

• els contenidors han d’estar lliures d’obstacles. 
• els contenidors no poden estar desplaçats de la seva ubicació. 
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Aquests motius fan necessària la presència d’un servei de repàs previ a la 
realització del servei de recollida, que comprovi que totes les ubicacions 
compleixen amb les condicions abans esmentades i dipositi, seleccionant per 
fraccions, els potencials residus dins del contenidor pertinent. 

L’empresa podrà proposar en la seva oferta, de manera raonada les solucions 
tècniques que cregui adients per realitzar de la manera més adequada i 
efectiva aquest servei. 

3.13.2 FREQÜÈNCIES I HORARIS 

El servei es prestarà sempre, i com a màxim dos hores abans que es passi a 
recollir una fracció amb sistema lateral. Les freqüències de recollida de les 
fraccions de càrrega lateral estan definides a l’annex 3. 

3.14 RECOLLIDA DE MOBLES I TRASTOS VELLS 

3.14.1 ABAST DEL SERVEI 

El servei comprèn la recollida i el transport fins a la planta tractament de 
Semesa ubicada a Gavà que determini l’Ajuntament en cada moment de tots 
els mobles, voluminosos i trastos vells abandonats al municipi. Aquest servei 
també inclou la recollida dels electrodomèstics de línia blanca, ferralla 
electrònica i aparells d’aire condicionat, els quals hauran de dipositar-se a la 
deixalleria. 
L’Ajuntament enviarà llistat diari de les actuacions a realitzar, que es 
completarà amb el coneixement de mobles i trastos vells situats a la via pública 
que detecti de qualsevol forma el contractista. 

Actualment, el servei de recollida de mobles i trastos vells i el servei de repàs/ 
pre-recollida es realitzen conjuntament i amb el mateix vehicle de càrrega 
posterior compactador.  

No obstant això, en el moment d’un canvi de normativa en la que la planta de 
tractament no accepti els residus, l’empresa adjudicatària proposarà diferenciar 
aquests serveis segons els preus unitaris oferts i com a modificació del 
contracte. 

El servei de voluminosos es realitzarà amb un camió caixa oberta de 20 Tn i un 
equip format per un conductor i dos peons amb una dedicació del 50% i es 
continuaran prestant els 365 dies de l’any. 
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3.14.2 FREQÜÈNCIES I HORARIS 

El servei es prestarà d’acord amb les freqüències i els mitjans de recollida 
definits a l’annex 3. 

3.15 RECOLLIDA DE RESTES D’ESPORGA 

3.15.1 ABAST DEL SERVEI 
El servei comprèn la recollida i el transport de les restes d’esporgues 
realitzades pels veïns del municipi, fins a la planta de compostatge de 
Tractament de les restes vegetals de Castelldefels, o la que el model de gestió 
determini per a cada període o la que determini l’Ajuntament en el seu moment 
degut a utilització de trituradores de fracció vegetal. 
L’Ajuntament preveu reutilitzar les restes d’esporga com a mulching de les 
zones verdes gràcies a una trituradora d’aquest tipus de residu, pel que en el 
moment en es posi en funcionament, el contractista transportarà les restes fins 
el punt del municipi que l’Ajuntament determini i la fracció que no pugui ser 
reutilitzada cap a la planta de tractament d’aquest tipus de residu. 
El servei de recollida haurà de garantir que l’entorn quedi ordenat i net, no 
podent quedar restes d’aquest material en el punt de recollida. 

3.15.2 FREQÜÈNCIES I HORARIS 

El servei es prestarà d’acord amb les freqüències mitjans de recollida definits a 
l’annex 3. 

3.16 CONTENERITZACIÓ DE LES FRACCIONS 
Les empreses concursants presentaran en la seva oferta la proposta de 
contenidors que, en conjunció amb els de la resta de fraccions, proposen 
instal·lar al municipi. Aquesta proposta farà referència al model, capacitat, 
etc...i detallarà el nombre i ubicació. 

En una valoració inicial, s’estima com un sistema eficient i adequat a les 
necessitats del municipi la recollida en el següent tipus de contenidor segons la 
fracció: 

• FORM: 1800 - 2.200 l i 1.000l (contenidors soterrats zona Pla Porta BCN) 
• P/C: 3.200 l. i 4.000l contenidors soterrats 
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• ENV: 3.200 l. i 4.000l contenidors soterrats 

• VIDRE: 1800 - 2.200 l. i 3.000l contenidors soterrats 
• RESTA: 3.200 l. i 4.000l contenidors soterrats 
 

Donades les característiques pròpies de la fracció form i vidre, s’accepten 
contenidors amb capacitats compreses entre 1.800 i 2.200 l.  

S’admetran variacions raonables de la capacitat dels contenidors fins al 20% en 
cas que el proveïdor proposat no fabriqui les capacitats descrites.  

Els contenidors de form de 1.000 l soterrats de la zona Pla Porta BCN, s’hauran 
de recollir amb el recol·lector de càrrega lateral amb adaptador per la recollida 
de contenidors de càrrega posterior. 
Les dades sobre el Parc actual de contenidors existent al municipi es troben 
recollides a l’annex 3. En el cas de que l’Adjudicatari proposi una ubicació 
diferent, que haurà de ser acceptada per part de l’Ajuntament 
Es valorarà la robustesa del sistema, i que els contenidors siguin tècnicament 
adaptables al tipus de recollides existents per a la resta de residus. A més a 
més aquests han d’estar proveïts de les característiques definides al capítol 5. 

 
− Nombre de contenidors 
Els licitadors, dins del projecte tècnic, calcularan amb ratis justificats el nombre 
de contenidors necessaris per a la població i volum de residus generats, fent-se 
responsables de qualsevol desbordament.  
Si es decideix canviar el tipus de contenidor existent, aquest canvi haurà 
d’estar justificat.  
L’adjudicatari també ha de disposar d’un estoc anual de contenidors xifrat en 
un 5% dels contenidors de resta i un 10% dels contenidors de les fraccions 
selectives. A mesura que els contenidors en mal estat es vagin reposant, el 
contractista haurà de garantir de forma immediata sempre el mateix estoc 
anual sense cost per l’Ajuntament. El contractista serà responsable de tots els 
danys produïts als contenidors, tant en el seu manteniment com en la 
reposició, inclòs el vandalisme.  

A l’annex 3, es mostra una taula on consta el numero de contenidors de cada 
fracció cremats per vandalisme. 
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− Ubicació dels contenidors 

Les empreses concursants tindran en compte les ubicacions del plànol de 
distribució de contenidors que l’Ajuntament aporta a l’Annex 1, podent 
proposar modificacions raonades a la seva oferta.  

Els serveis tècnics de l’Ajuntament són qui determinaran, en consens amb 
l’empresa adjudicatària, la modificació d’aquests emplaçaments. 

Actualment, tots els contenidors de càrrega lateral estan ubicats al costat dret 
del carrer. No obstant, l’Ajuntament pot decidir col·locar contenidors al costat 
esquerra per motius urbanístics. Les empreses hauran de proposar un 
mètode/sistema de recollida d’aquests contenidors, atenent a criteris 
d’eficiència i de cost. Caldrà especificar el preu unitari de recollida i neteja 
interior per contenidor situat al costat esquerra de la calçada, que s’aplicarà en 
cas de que l’Ajuntament decideixi implantar algun grup de contenidors en 
aquesta situació. 

3.17 CONTENIDORS SOTERRATS 
L’Ajuntament disposa d’alguns grups de contenidors soterrats mitjançant el 
sistema de la casa Equinord de càrrega lateral. Aquests grups estan ubicats a: 

• Rambla Verge de la Mercè: 2 grups 

• Plaça de l’Escorxador 
• 5 grups a la zona del Pla Porta BCN que s’aniran posant en marxa 

progressivament a mida que es desenvolupi el sector, però que no 
s’hauran de mantenir fins l’any 2021, només preveure la seva recollida. 

Al haver passat un temps des de la seva implantació, els contenidors de 
Rambla de la Mercè requereixen d’unes actuacions de reparació i millora 
valorades en 35.500 €, manteniment a realitzar en els primers 6 mesos de la 
contracta i que s’abonaran al contractista de forma diferida en el temps durant 
6 anys  a partir de l’1 de setembre de 2018. 

Les actuacions a realitzar, per capítols, són les següents: 
 

• Neteja i desinfecció dels fosos 
• Greixatge general 

• Raspatllat i pintura amb alt grau de zenc 
• Substitució de les planxes del terra 
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• Substitució de bústies 

• Substitució cablejats en mal estat 
• Substitució de sensors i detectors en mal estat  
• Ajustos i verificació de totes les peces 

• Reparació de les centrals hidràuliques, incloent la substitució 
d’electrovàlvules 

• Pujar la bomba hidràulica a superfície amb el seu armari. 
 

L’adjudicatari resta obligat a la conservació d’aquests contenidors. En especial 
és responsable de realitzar el manteniment de la instal·lació elèctrica per part 
d’una empresa autoritzada, sent el responsable legal d’aquest manteniment. 
També resta obligat a efectuar les inspeccions legals normatives al seu càrrec 
per una Entitat de Control Autoritzada i efectuar totes les subsanacions que es 
desprenguin d’aquesta en el termini indicat a l’acta d’inspecció. 

3.18 ORGANITZACIÓ DEL SERVEI 
Les empreses presentaran dins la Memòria Tècnica la descripció del servei, on 
es definiran els recursos humans i materials necessaris per realitzar tots els 
serveis de recollida d’acord amb les especificacions d’aquest plec. Presentaran 
la descripció dels recursos per a cada sector i fracció de recollida, i el nombre 
de recorreguts necessaris.  

Ompliran les fitxes tipus que figuren a l’annex 5 per cada  fracció i recorregut 
(fitxes T), on definiran freqüències, horaris, mitjans assignats, viatges a planta 
de compostatge, triatge o de tractament, quilòmetres, contenidors per itinerari, 
així com la descripció i el plànol de l’itinerari, utilitzant tantes fitxes com sigui 
necessari fins a completar tots els serveis de recollida. De la mateixa manera 
s’ompliran les fitxes corresponents al dimensionament del servei (fitxes D). 
També es presentarà un quadre de servei d’un mes tipus seguint el model de 
l’annex 5, especificant les tasques assignades a cada treballador de la contracta 
(en el cas que l’empresa realitzi el manteniment dels contenidors amb els seus 
mitjans, també s’inclourà en aquest quadre). 
Caldrà aportar una explicació tècnica, raonada i reproduïble, dels ratis de 
recollida de contenidors, temps de desplaçament entre contenidors, temps de 
recollida de cada contenidor, temps de desplaçament a planta, ... Aquesta base 
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de càlcul s’utilitzarà, i serà vinculant, en cas de redefinició del servei per 
necessitats del municipi.  
Així mateix, caldrà aportar, per cada ruta, un càlcul de l’“Índex d’Operativitat”, 
que es defineix com: “Temps efectiu de treball/ Duració del torn del servei”.  

El temps efectiu de treball és aquell que s’utilitza per prestar efectivament el 
servei. Així doncs, cal descomptar: 

 
• Desplaçaments al punt de treball a l’inici i fins a la base al final de la 

jornada.  
• Temps de descans (incloent el desplaçament si es fa a la base). 

• Temps de buidat dels residus a planta (incloent el desplaçament). 
• Temps de càrrega de combustible. 

 

Aquest índex reflecteix la eficiència del servei, i per tant la seva millora ha de 
ser el principal objectiu de les propostes efectuades.  

Cal organitzar els serveis per a que els dies laborables els vehicles de recollida 
no treballin a les zones de màxima afluència de trànsit (principals vies de la 
ciutat, accessos a escoles, etc) en horari entre 8:30 h i 9:15 h hores. 
L’Ajuntament podrà modificar la ruta seguida pels vehicles que realitzen els 
serveis per tal de reduir molèsties als veïns o per altres raons tècniques. 
Els vehicles de recollida de FORM i Resta hauran de ser buidats totalment en 
arribar al seu destí, un cop hagi finalitzat el seu itinerari o arribi al límit de la 
capacitat de l’esmentat vehicle.  
En el cas que es faci servir el mateix vehicle de recollida per recollir dues 
fraccions diferents (fent-se servir la mateixa caixa per la recollida de les dues 
fraccions), l’Ajuntament podrà obligar a l’empresa adjudicatària a fer una 
neteja en profunditat de la caixa del camió abans de passar a recollir una 
fracció diferent, per assegurar-ne la qualitat del nou material a recollir. 
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4. MITJANS MATERIALS  
El material necessari per a la realització dels serveis compresos en aquest plec, 
podrà ser: 

 
• Posat a disposició de la contracta per part de l’empresa contractista 

• Material procedent de l’anterior contracte propietat de l’Ajuntament i 
cedit en ús a l’adjudicatari  

• Material procedent de l’anterior contracte pendent d’amortització i cedit 
en ús a l’adjudicatari 

 

Mitjans materials posats a disposició per part de la contracta 
1. Mitjans materials aportats directament per l’empresa adjudicatària als sis 

mesos de l’inici del contracte. 
Aquest material ha de ser de nova adquisició i fabricació. L’adjudicatari el 
posa a disposició de la contracta a canvi d’un preu mensual durant la 
seva vida útil prevista per tal de poder sufragar les despeses que pugui 
tenir per la seva adquisició. 

Aquesta vida útil pot coincidir, o no, amb la durada de la contracta. 
Cada licitant indicarà en la seva oferta el valor d’adquisició per part de 
l’Ajuntament d’aquest material un cop finalitzat el contracte, tal i com 
s’indica a l’annex 4. 

2. Mitjans materials aportats per l’empresa adjudicatària en règim de 
lloguer i, per tant, que no formen part dels mitjans habituals del servei i 
només són necessaris en casos molt puntuals, i sempre d’acord a allò que 
s’especifiqui a l’oferta presentada. 

 
Mitjans materials procedents de l’anterior contracte propietat de 
l’Ajuntament i cedits en ús a l’adjudicatari 

3. Mitjans materials que encara no han arribat al final de la seva vida útil i 
que continuen prestant servei fins que arribi aquest moment. 

Arribat el final de la vida útil d’aquest material es procedirà a la seva 
reposició per material de nova adquisició (passant a ser del supòsit 1), tal 
i com està previst al contracte.  
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L’Ajuntament decidirà si aquell vehicle continua com a vehicle de reserva 
o procedeix a la seva venda.  
El contractista tindrà l’obligació de mantenir-los i assumir tots els costos 
d’explotació fins al final de la contracta. 

Els vehicles reposats tindran les mateixes característiques que els 
vehicles actuals. 

4. Mitjans materials que encara no han arribat al final de la seva vida útil i 
que continuen prestant servei fins que el contractista posi a disposició del 
contracte el material de nova adquisició (supòsit 1) als sis mesos d’haver 
iniciat el contracte.  

En aquest moment, passen a ser vehicles de reserva del contracte actual. 
El contractista tindrà l’obligació de mantenir-los i assumir tots els costos 
d’explotació fins al final de la contracta. 

Els vehicles reposats tindran les mateixes característiques que els 
vehicles actuals. 

5. Mitjans materials que han arribat al final de la seva vida útil però que de 
continuar prestant servei fins que el contractista posi a disposició del 
contracte el material de nova adquisició (supòsit 1) als sis mesos d’haver 
iniciat el contracte.  

En aquest moment, l’Ajuntament procedirà a la seva venda. 
El contractista tindrà l’obligació de mantenir-los i assumir tots els costos 
d’explotació fins aquest moment. 

 
Mitjans materials procedents de l’anterior contracta pendents 
d’amortització i cedits en ús a l’adjudicatari 

6. Mitjans materials que encara no han arribat al final de la seva vida útil i 
que continuen prestant servei fins que el contractista posi a disposició del 
contracte el material de nova adquisició (supòsit 1) als sis mesos d’haver 
iniciat el contracte.  
Cada licitant podrà oferir com a preu de recompra la totalitat del valor 
residual per tal d’aconseguir la màxima puntuació en els criteris de 
valoració automàtics. No s’accepten adquisicions parcials dels mitjans 
materials. 

En el moment de la reposició, en cas de que l’adjudicatari oferís el preu 
de recompra, podrà disposar d’aquest material lliurement. 
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En cas de que no ho hagués ofert, serà l’Ajuntament el que procedirà a la 
seva venda. 
El contractista tindrà l’obligació de mantenir-los i assumir tots els costos 
d’explotació fins aquest moment. 

 
A l’annex 4 es recull el material amb les seves característiques principals i 
períodes de vida útil. 
En el cas que l’Ajuntament hagi decidit que el material ha de procedir d’una 
determinada opció aquesta es mostra a les fitxes tècniques a presentar de 
l’annex 4. 

Tot el material adscrit a la contracta, sigui propietat de l’empresa adjudicatària, 
o cedit en ús a aquesta, a excepció del material en règim de lloguer, no podrà 
ser utilitzat en altres serveis que no siguin els de la contracta. 

En el moment de finalitzar la vida útil del material, el concepte de preu per 
disponibilitat de l’oferta econòmica deixarà d’abonar-se, només s’abonaran les 
despeses d’explotació i manteniment. 
Tot el material cedit per l’Ajuntament s’haurà de mantenir durant la totalitat de 
la duració de la contracta incloent les possibles pròrrogues i s’haurà de 
conservar en bon estat de funcionament.  

L’empresa contractista distribuirà el cost d’adquisició del material de nova 
adquisició posat a disposició de la contracta, més els possibles costos financers 
i d’altre tipologia en el període igual a la seva vida útil i, com a màxim, 8 anys 
per les escombradores i equips hidropressió, 12 anys pels contenidors i 10 anys 
per la resta de vehicles.  

Al final del període de la contracta es farà una revisió del material posat a 
disposició de la contracta de nova adquisició per part d’una entitat externa i 
independent.  
En funció del seu resultat, s’abonarà a la contractista el valor real de la 
mateixa. 
Si aquest valor és inferior al valor per disponibilitat encara pendent que va 
oferir el contractista en la seva plica, s’abonarà només el valor obtingut per la 
revisió realitzada per l’entitat externa ja que s’entendrà que la contractista no 
ha fet un ús i manteniment correcte del material.  

També s’avaluarà l’estat de la resta de material que l’Ajuntament ha cedit en 
ús, per tal de que en cas de que el contractista hagi fet un mal manteniment 
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d’aquests equips hagi d’assumir la seva posada a punt perquè continuï sent 
utilitzat pel nou contractista. 
Una vegada publicat aquest Plec, s’organitzarà una visita al municipi per tal que 
els tècnics de totes les empreses participants puguin inspeccionar l’estat de la 
maquinària existent i el seu estat de conservació. Aquesta visita podrà incloure 
una prova de funcionament de la maquinària. L’objectiu d’aquesta visita és que 
les empreses puguin validar l’estat actual de la maquinària i fer una estimació 
acurada dels costos de manteniment associats a la mateixa. Aquesta 
informació ha de servir a totes les empreses per elaborar una carta de 
compromís segons el model de l’annex 4, on es validi l’estat actual de la 
maquinària i s’exposi el seu compromís de cuidar i fer servir la maquinària 
existent durant la duració del contracte.  
Encara que, idealment, amb la finalització del pagament del preu per 
disponibilitat per arribar al final de la vida útil del material, s’hauria de 
substituir aquest per un altre de nou, i iniciar un nou període que coincidís amb 
la seva vida útil, si aquest es troba en bones condicions de funcionament, 
l’Ajuntament podria optar per “allargar” la vida d’aquest material, amb només 
l’abonament dels conceptes d’assegurances, manteniment i consums que 
resultin dels preus unitaris de la contracta i amb l’exclusió de l’apartat de 
disponibilitat d’aquest material.  
També es pot decidir continuar utilitzant l’equip com a material de reserva. 
L’empresa contractista estarà obligada a mantenir els preus unitaris 
d’assegurances, manteniment i consums, durant tota la vida de l’equip, tenint 
en compte que la voluntat de l’Ajuntament és de no allargar més enllà de la 
vida útil de l’equip.  

4.1 CRITERIS AMBIENTALS DELS MITJANS MATERIALS 
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat treballa per minimitzar els impactes 
ambientals associats al transport generat pels serveis municipals de recollida 
de residus i neteja viaria. 

L’empresa licitadora proposarà a la seva oferta vehicles elèctrics sempre que 
sigui possible i compleixin amb els requisits dels serveis. 

Es valorarà positivament les ofertes que proposin vehicles amb una menor 
emissió de gasos contaminants (òxids de nitrogen NOX i CO2) i de partícules 
(PM10). 

De cara a minimitzar els sorolls nocturns generats pel servei de recollida de 
residus, caldrà fer una planificació de les rutes i dels horaris de recollida de tal 
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manera que durant la nit, els vehicles de recollida tinguin un interval de 7 
hores de diferencia per cada punt de pas. D’aquesta manera, es vol reduir les 
molèsties ocasionades pels serveis de recollida als habitants d’Esplugues de 
Llobregat. 

Es valorarà positivament les ofertes que proposin mesures de reducció i 
prevenció de soroll en tots els vehicles, contenidors, compactadors associats a 
les operacions a realitzar.  
Es valorarà especialment que tota la maquinària sigui elèctrica, sempre que 
compleixi amb els requisits per tal de poder prestar el servei. 
D’altra banda, tots els recursos materials hauran d’evitar les emissions d’olors 
molestos procedents de contenidors, de compactadors i/o de vehicles. 
L’empresa contractista mitjançant l’auto-control de qualitat en la prestació del 
servei realitzarà un seguiment de forma mensual del consum de combustible 
per a cada tipologia de de vehicle i d’altres paràmetres rellevants (pendents, 
horaris de recollida...). 

4.2 MATERIAL MÒBIL 
Les condicions que haurà de complir el nou material adscrit a aquesta contracta 
seran: 

a) Ha de ser homologat per part dels serveis tècnics del Municipi. 
L’homologació prèvia del material mòbil tindrà com a finalitat eliminar, entre 
els equips disponibles i proposats per les empreses ofertants, els elements 
que no s’ajustin a les necessitats del Municipi; per això els ofertants hauran 
d’adjuntar a les seves ofertes la suficient documentació i detall dels nous 
equips que es proposin.  
En cas que en el moment de la recepció dels equips, aquests no compleixin, 
les especificacions, es demanarà que es modifiquin els equips en 
consonància amb aquestes. En cas que no sigui possible aquesta 
modificació, s’aplicarà una penalització de 1,5 vegades la pèrdua de valor 
estimada, segons els criteris dels Serveis Municipals, i d’acord amb una 
valoració externa d’una entitat experta en maquinària. 

b) Complir les normes generals i específiques en ús i posseir els dispositius de 
seguretat i senyalització necessaris per al seu funcionament. 

c) Diagnòstic favorable per part de la Inspecció Tècnica de Vehicles. 
d) Ha de ser apta per poder circular pels vials on s’ha previst el seu 

funcionament sense fer malbé altres elements ja existents de la via urbana 
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(façanes, cantonades, paviments, etc.). Aquest concepte és per la 
maquinària que realitza tant serveis de Recollida de residus (amplada dels 
carrers, radis de gir suficients dels vehicles,...) com de Neteja viària (accés 
a les voreres, adequació de la maquinària al paviment, ...). 

 
S’admet que l’empresa adjudicatària utilitzi vehicles a través de “renting”, 
“leasing”, sempre que compleixin que siguin de nova adquisició per als vehicles 
del servei habitual. En l’eventual supòsit anterior, les exigències de 
l’Ajuntament respecte a aquests vehicles i/o maquinària són exactament les 
mateixes que si els vehicles són adquirits i es distribueix el cost en un 
determinat període de temps d’acord amb les previsions realitzades més 
amunt. 
Els conceptes aquí descrits poden orientar a les empreses a decidir en la 
redacció de les seves ofertes quin és el llindar que fa aconsellable la 
incorporació d’un material a distribuir el seu cost amb la contracta o quin és el 
nivell d’ús d’un recurs material que aconsella oferir-lo en règim de lloguer. 

4.2.1 MANTENIMENT DEL MATERIAL MÒBIL 

L’empresa adjudicatària disposarà del suficient parc de material mòbil propi de 
substitució que posarà, sense càrrec addicional, al servei de la contracta en el 
cas d’avaria o manteniment del material adscrit i en substitució d’aquest 
mentre durin les operacions de taller. 
L’empresa adjudicatària presentarà, un Pla de Manteniment dels Equips Mòbils 
que especificarà, en tot cas:  

• Les previsions referents a revisions sistemàtiques i periòdiques.  

• Les previsions de substitució periòdica de peces. 
• Les previsions de canvis d’olis i de lubricants i altres consumibles dels 

equips, inclosos els pneumàtics. 
• Les previsions de neteja, que, en qualsevol cas, es realitzaran com a 

mínim cada setmana.  
• Les previsions de pintura, que, en qualsevol cas, es realitzarà com a 

mínim cada dos anys. 

• Revisió i substitució dels elements d’escombrada (raspalls). 
• I, en general, de tot allò que fa referència al manteniment tècnic i al 

manteniment de la imatge del vehicle.  
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Aquest Pla de Manteniment inclourà també el sistema de seguiment, en base al 
qual els tècnics del l’Ajuntament puguin comprovar l’efectivitat dels 
manteniments.  
L’adjudicatària disposarà d’una base de dades informatitzada que estarà en ple 
funcionament als 3 mesos des de la recepció de l’acord d’adjudicació i a la que 
tindran lliure accés els tècnics municipals en la que hi constarà per cada equip, 
com a mínim:  
 

• Tipus de vehicle o equip mòbil.  
• Matrícula. 

• Km. Realitzats.  
• Hores de servei.  
• Dades de les darreres revisions efectuades. 

• Dades de les ITV i data de la propera revisió.  
• Dades de les reparacions efectuades.  

• Assegurança.  
• Dades de la darrera pintura total o parcial del vehicle o equip.  

• Altres incidències.  
 

Les tasques de manteniment no poden ser causa d’alteració dels serveis.  
En cap cas una mateixa unitat mòbil adscrita al servei podrà estar més de 30 
dies a l’any sense treballar per problemes atribuïbles a defectes en l’aplicació 
del manteniment preventiu. Quan això succeeixi, l’Ajuntament podrà obligar a 
l’empresa a substituir l’equip mòbil afectat per un altre de nou o de recent 
adquisició, sense cap increment del preu de la contracta vigent llavors ni del 
valor residual al finalitzar el contracte, no tenint l’adjudicatari dret a cap 
compensació pel valor residual pendent d’aquesta maquinària de substitució. 
L’adjudicatari vetllarà per tal que els serveis d’aquesta contracta compleixin les 
ordenances mediambientals de l’Ajuntament amb la finalitat de molestar el 
menys possible als veïns. 
L’adjudicatari farà entrega als serveis tècnics de l’Ajuntament, en el termini 
d’una setmana, d’una còpia de l’informe de la Inspecció Tècnica de Vehicles per 
a cada vehicle que hagi passat la corresponent revisió. 
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L’Ajuntament tindrà facultat per enviar el material mòbil adscrit als serveis, 
quan ho cregui oportú, a inspecció dels serveis tècnics de la Generalitat de 
Catalunya. Aquestes inspeccions aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària, 
fins a un màxim de dues inspeccions per vehicle i any. 

Els vehicles estaran sempre nets, ben pintats i rotulats i en perfecte estat de la 
planxa. L’Ajuntament podrà fer repassar, pintar o reparar vehicles sempre que 
no es compleixin aquestes condicions, a càrrec de l’empresa adjudicatària. La 
imatge corporativa ha de complir també amb aquest estàndard i, per tant, s’ha 
de canviar sempre que presenti defectes visibles. 
Els vehicles de recollida no poden estar estacionats ni parats en zones 
d’habitatges en cap cas quan estan carregats de residus, per no ocasionar 
molèsties indegudes als veïns. Un cop han estat carregats totalment, han de 
desplaçar-se immediatament fins el lloc de destinació dels residus per buidar la 
càrrega, motiu pel qual es fixa un temps màxim de recorregut, entre el temps 
de recollida de contenidors i transport al corresponent centre de tractament de 
4 hores. 
En cas d’avaria, l’empresa adjudicatària es compromet a buidar immediatament 
el camió, sense crear molèsties a la població. 
El servei consta d’un operari de manteniment de flota i rentats dels vehicles, 
adscrit al contracte. Aquesta figura disposarà d’un vehicle polivalent 4x4 per la 
realització de les seves tasques de taller.  
Per a la neteja de tot el material de la contracta s’hauran de fer servir 
productes de neteja ambientalment respectuosos. 
Dintre del manteniment dels vehicles i de la maquinària estan incloses totes 
aquelles tasques de manteniment neteja i desinfecció de tots els equips que 
puguin tenir un risc associat a l'aparició de casos de legionel·la (camió cisterna, 
i escombradores). 
L’empresa adjudicatària té l’obligació de complir amb els requeriments 
establerts al Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les 
condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi i 
ha de garantir de que efectua totes les operacions de manteniment i neteja a 
les que aquesta legislació obliga. 
L’empresa adjudicatària informarà anualment de les tasques de manteniment, 
neteja i desinfecció realitzada als equips sotmesos a l’esmentat Decret 
352/2004, de 27 de juliol, i sempre que sigui requerit per l’Ajuntament. 
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4.3 MATERIAL FIX 
L’Ajuntament defineix el tipus, la ubicació i el replanteig dels contenidors 
instal·lats a la via pública tenint en compte els criteris següents:  
 

• Sempre que sigui possible totes les illes han de ser de les cinc fraccions. 
• Producció de les mínimes molèsties possibles. 
• Les distàncies màximes i mitjanes desitjables que sorgeixen dels estudis 

elaborats pels serveis tècnics de l’Ajuntament. 
• Equilibri entre l’eficiència del servei i la proximitat a l’usuari. 

• Ubicacions actuals dels contenidors. 
• Facilitat d’obertura mitjançant pedals o similars perquè resulti més 

còmode i higiènic per als usuaris. 
 

L’empresa contractista haurà de subministrar tots els contenidors necessaris 
per cada emplaçament.  
El nou contracte preveu la renovació del 100% del parc de contenidors 
actualment existent. 
L’empresa contractista haurà de fer-se càrrec del manteniment dels 
contenidors actuals fins l’arribada dels nous contenidors.  
Els nous contenidors entraran en servei igual que la resta de material, als 6 
mesos d’haver iniciat el contracte i mai abans de l’1 de setembre de 2018.  
Durant el primer mes, es realitzarà la ubicació, reubicació i/o ampliació dels 
contenidors que difereixin de l’estat actual a la proposta adjudicada, en cas de 
que hi hagin canvis respecte d’aquestes. 
Correspondrà en tot moment a l’Ajuntament la potestat de modificar la 
col·locació i el nombre de contenidors, tant a l’inici com durant el termini 
d’execució de la contracta. 

Si el licitador ofereix un nou tipus de contenidors s’adjuntaran fotografies o 
catàlegs i realitzaran una taula comparativa amb les especificacions tècniques i 
econòmiques adients per tal de poder decidir per part de l’Ajuntament 
l’adquisició del model proposat. 

La totalitat dels contenidors tindran retolada de la manera més antivandàlica 
possible, la imatge del servei i uns indicadors de les normes i els seus horaris 
d’ús. Si es decidís d’incorporar uns adhesius identificatius del tipus de materials 
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que es poden dipositar a cada contenidor, dels dies i horaris del servei, del 
destí dels materials en qüestió a més d’altres informacions d’interès, l’edició, 
col·locació i manteniment d’aquests elements seria responsabilitat de l’empresa 
contractista. El disseny dels elements comunicatius serà el que determini 
l’Ajuntament d’acord a la seva imatge corporativa. 

4.3.1 NETEJA DELS CONTENIDORS 

El servei de Recollida de residus haurà de preveure el rentat de tots els 
contenidors, tant en superfície com soterrats. 

4.3.1.1 Neteja interior  dels contenidors 
Les empreses licitadores hauran de preveure el rentat interior dels contenidors 
de recollida. La neteja dels contenidors s’haurà de fer de forma periòdica.  
El contracte preveu la posada en disposició d’un camió rentacontenidors de 
càrrega lateral.  

Els licitants proposaran a les seves ofertes el model de rentacontenidors, 
atenent a les característiques del material a netejar. 

A l’annex 3 es presenten les freqüències mínimes de rentat dels contenidors. 
L’Ajuntament podrà acabar d’ajustar-les si es produïssin molèsties reiterades a 
la ciutadania. A partir de l’experiència de les empreses concursants, aquestes 
podran proposar en les seves ofertes, de manera raonada, freqüències 
diferents sempre respectant les mínimes propostes en aquest plec i tenint en 
compte la disponibilitat de maquinària. 

4.3.1.2 Organització del servei 

Les empreses presentaran dins la Memòria Tècnica la descripció del servei, on 
es descriuran  els recursos humans i materials necessaris per realitzar els 
serveis de neteja d’acord amb les especificacions d’aquest plec. Presentaran la 
descripció dels recursos ofertats i el nombre de recorreguts necessaris.  

Es notificarà a l’Ajuntament la previsió de neteja amb 48 hores d’antelació, 
perquè aquest pugui establir un control del servei. Aquest servei es considerarà 
com un més dins els serveis de recollida de residus. 
Ompliran una fitxa tipus que figuren a l’annex 5, per cada recorregut (fitxes T), 
on definiran freqüències, horaris, mitjans humans i materials, quilòmetres, 
contenidors per itinerari, així com descripció i plànol de l’itinerari, utilitzant 
tantes fitxes com sigui necessari fins a completar el servei de neteja dels 
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contenidors. De la mateixa manera s’ompliran les fitxes corresponents al 
dimensionament del servei (fitxes D). 
Caldrà aportar una explicació tècnica, raonada i reproduïble, dels ratis de 
neteja de contenidors, temps de desplaçament entre contenidors, temps de 
neteja de cada contenidor, temps de desplaçament a planta, ... Aquesta base 
de càlcul s’utilitzarà, i serà vinculant, en cas de redefinició del servei per 
necessitats del municipi.  
Així mateix, caldrà aportar, per cada ruta, un càlcul de l’“Índex d’Operativitat”, 
que es defineix com: “Temps efectiu de treball/ Duració del torn del servei”.  
El temps efectiu de treball és aquell que s’utilitza per prestar efectivament el 
servei. Així doncs, cal descomptar: 
 

• Desplaçaments al punt de treball a l’inici i fins a la base al final de la 
jornada.  

• Temps de descans (incloent el desplaçament si es fa a la base). 

• Temps de càrrega d’aigua i combustible. 
 

Aquest índex reflecteix la eficiència del servei, i per tant la seva millora ha de 
ser el principal objectiu de les propostes efectuades. L’empresa presentarà 
registres dels serveis realitzats. 
L’Ajuntament podrà modificar la ruta seguida pels vehicles que realitzen els 
serveis per tal de reduir molèsties als veïns o per altres raons tècniques. 

Per a la neteja de tot el material de la contracta s’hauran de fer servir 
productes de neteja ambientalment respectuosos. 

Tots els productes de neteja utilitzats en el rentat dels contenidors i ubicacions 
hauran de ser biodegradables (amb el certificat corresponent) o disposar 
d’etiquetatge ecològic i no ser agressius amb les característiques de les bústies. 

4.3.2 MANTENIMENT DELS CONTENIDORS 

El servei de Recollida de residus haurà de preveure el  manteniment de tots els 
contenidors, tant en superfície com soterrats. 
La conservació de la totalitat dels contenidors i dels sistemes complerts de 
contenidors soterrats (incloses les plataformes)  serà a càrrec de l’empresa 
adjudicatària que haurà de presentar en la seva oferta un Pla concret i detallat 
de Manteniment on s’especifiquin els mitjans humans i materials per fer-lo 
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efectiu. Com a mínim un cop al mes, i sempre que  l’Ajuntament ho requereixi, 
l’empresa presentarà els registres dels manteniments efectuats.  
L’Ajuntament no es fa responsable dels danys o desperfectes que s’hi puguin 
produir, per la qual cosa l’empresa contractista contractarà l’assegurança que 
cobreixi els possibles danys que la presència i ús dels contenidors pugui 
ocasionar. 

Quan un contenidor estigui avariat o presenti un aspecte exterior dolent, a 
judici dels serveis tècnics corresponents, serà retirat i substituït per un altre en 
bones condicions o reparat “in situ”, en el termini màxim de 24 hores, des de la 
comunicació al contractista.  

S’ha de mantenir sempre els contenidors tancats i en perfecte estat pel que fa 
a la funcionalitat, a la imatge i a la neteja. 
L’empresa posarà els dispositius de centratge per mantenir alineats els 
contenidors de càrrega lateral. 
L’adjudicatari haurà de facilitar i mantenir actualitzat a cada modificació el 
plànol dels contenidors que es tenen a la via pública en els formats informàtics 
que l’Ajuntament indiqui. 

Aquestes operacions, així com les relacionades amb el moviment i col·locació 
de nous contenidors, aniran a càrrec de l’empresa contractista.  

El manteniment preventiu i correctiu dels contenidors haurà de complir, com a 
mínim, l’establert a l’annex 4. 

4.3.2.1 Organització del servei 

Els licitants indicaran en la Memòria Tècnica la descripció del servei, on es 
descriuran  els recursos humans i materials necessaris per realitzar el servei de 
manteniment de contenidors, que serà considerat com un servei més dins els 
Serveis de Recollida de residus.  

4.3.3 INFORMACIÓ SOBRE ELS CONTENIDORS 
La capacitat dels contenidors serà de fins 3.200 litres per a les fraccions 
RESTA, envasos i paper-cartró i de fins 2.200 litres per a la fracció orgànica i 
vidre, amb un marge del 20 %. 
Aquestes capacitats poden estar subjectes a modificacions finals durant el 
programa de posta en marxa de la contracta per motius d’ocupació de l’espai 
viari, distància als contenidors o capacitat instal·lada. L’Ajuntament haurà de 
validar les capacitats finals necessàries. 
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El contenidor de la fracció orgànica serà independent del contenidor de la 
fracció resta. 
El color del contenidor dependrà del sistema de càrrega al que pertanyi: 

• Lateral: el cos dels contenidors serà del color que l’Ajuntament determini 
d’acord als models proposats pels licitants, preferentment gris amb les 
tapes de color segons les fraccions (blau per a la fracció paper, verd per 
a la de vidre, groc per a la d’envasos, marró per a la fracció orgànica i 
gris clar per a la fracció resta).  

L'Ajuntament definirà exactament els colors un cop aprovades les normes 
d'imatge de la contracta. 

Els contenidors hauran d’anar identificats com a mínim amb el nom i el 
grafisme de la fracció. 
El material de les parets del cos dels contenidors serà de material amb 
resistència als cops i a les deformacions per tal que els contenidors mantinguin 
la seva forma al llarg de la contracta, especialment, les tapes dels contenidors 
de càrrega lateral. 
Els contenidors de les fraccions selectives d’envasos, paper, vidre, i orgànica 
tindran boques d’entrada calibrades o adaptades per a cada tipus de residu, 
facilitant la disposició dels residus i impedint al mateix temps la introducció 
d’altres residus diferents. Disposaran també d’una sobre tapa o d’elements, 
diferents dels raspalls, que impedeixin veure els residus del seu interior. 
Tots els contenidors de totes fraccions hauran d’estar adaptats per a persones 
invidents i adaptats a persones amb discapacitat o amb dificultats mobilitat 
reduïda. Els licitants proposaran a les seves ofertes aquest tipus d’element. 

Els contenidors hauran de ser ergonòmics per tal de facilitar a la ciutadania la 
disposició dels residus. Per aquest motiu hauran de tenir un fàcil obertura 
mitjançant pedals o similars perquè resulti més còmode i higiènic per als 
usuaris. 

Tots els contenidors hauran de ser reciclables al 100%. 
A l’annex 4 es troben les fitxes tècniques sobre el material que les empreses 
han d’omplir de cara al present concurs i algunes de les característiques 
tècniques que l’Ajuntament vol que aquests materials tinguin. 
L’adjudicatari disposarà d’un termini màxim de 3 mesos des de la recepció de 
l’acord d’adjudicació per elaborar una base de dades operativa relacionada amb 
el plànol informatitzat del municipi amb la informació següent: 
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• Numeració. 
• Ubicació. 

• Imatges de referència. 
• Tipus de contenidor. 

• Capacitat disponible. 
• Dies/freqüència de recollida. 
• Històric del % d’emplenament, amb dates, hores, “quarts”, volum dels 

residus de cada tipus a fora dels contenidors (escombraries, cartró, runes 
o altres). 

• Dates de les darreres revisions efectuades. 
• Dades de les diferents reparacions efectuades. 

• Dates del pintat de la ubicació. 
• Incidents. 

• Observacions. 
• Altres. 

 

Els serveis tècnics de l’Ajuntament tindran lliure accés a aquesta informació, 
que podran reproduir-la, de forma total o parcial, i podrà consultar-se via on-
line, i s’haurà d’adaptar al Sistema d’Informació Geogràfica Municipal per part 
del contractista. 

4.4 ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DEL MATERIAL 
L’empresa adjudicatària presentarà tota la informació tècnica emesa pel 
fabricant dels vehicles i màquines noves o de lloguer que proposa incloure a 
l’inici de la contracta, i amb especial rellevància la relativa a la utilització 
d’energies més netes i menys contaminants (acústicament, en emissions de 
gasos, etc.),  i també fotografies de cada un d’ells.  
Per cada un d’ells caldrà omplir una fitxa segons el format definit a l’annex 4, 
prevista per cada material a posar a disposició de la contracta.  

En cas d’aportar algun vehicle que no té fitxa definida se’n crearà una amb les 
característiques que li siguin d’aplicació. 
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Les variables a descriure estan perfectament acotades a les fitxes de l’annex 4 i 
es classifiquen en dues categories: 
 

• Obertes: En els casos en els que no hi ha cap valor a l’apartat de 
descripció de la característica. 

• Obligatòries: Estableixen les característiques mínimes o rang de valors a 
complir per l’element, en cap cas poden ser inferiors al que està indicat al 
plec. 

 

Els licitants també poden indicar a les seves ofertes les característiques 
opcionals diferents a les que estan indicades a les fitxes de l’annex 4, que 
poden incloure cadascun dels materials i que també serviran per fer la 
valoració i obtenir la puntuació pertinent en l’apartat de maquinària, 
conjuntament amb la resta de categories. 

Per cada vehicle cal posar el preu de la unitat base i els imports de cadascuna 
de les característiques ofertades, segons el model de l’annex 6.  

Una vegada presentada l’oferta no s’admetran, canvis d’especificacions 
tècniques, i en cap cas s’acceptarà oferta amb la paraula "o similar".  

En cas que per motius extraordinaris no es pugui subministrar l’equip previst a 
l’oferta, s’aplicarà automàticament un descompte de 1,2 vegades l’import 
previst de l’opció que es deixi de subministrar.  

En cas que es canviï una marca, s’aplicarà com a preu del nou equip el de tarifa 
ordinària del subministrador menys un 10%, i, en cas que l’equip inicialment 
ofert fos més car, s’aplicarà la clàusula anterior.  
Els certificats relatius a normatives hauran d’ésser signats per una Entitat 
Col·laboradora de l’Administració, en cap cas seran autocertificacions dels 
fabricants. 

Les caixes dels vehicles recol·lectors–compactadors d’escombraries tancaran 
hermèticament amb junta d’estanquitat, tindran mecanismes de seguretat 
automàtics per a la descàrrega, i dispositiu de seguretat  amb aturada 
immediata del punt mòbil. 
Els vehicles adscrits als serveis, compliran tots els preceptes que s’assenyalin 
en el Codi de la Circulació vigent per a la seva lliure circulació per la via 
pública, a més de tot allò que sigui prescriptiu per la normativa vigent en 
matèria de Prevenció de Riscos.  



 
 

Plecs de prescripcions tècniques particulars que regiran la prestació del servei de recollida de residus, neteja 
viària d’Esplugues de Llobregat  69 

 

4.5 IMATGE CORPORATIVA 
Tot el material (vehicles, vestuari, contenidors, i elements que formin part del 
servei en general) ha de tenir una uniformitat d’imatge. El cost de disseny i 
aplicació d’aquesta imatge ha d’anar inclosa en el preu unitari de cada material. 
L’Ajuntament definirà la imatge corporativa que aplicarà l’empresa contractista, 
al seu càrrec, en el conjunt dels elements adscrits a la contracta. 
La imatge corporativa del servei, s’aplicarà en un termini de tres mesos a tots 
els elements de la contracta. 

4.6 SISTEMES D’AJUDA A L’EXPLOTACIÓ 
Els concursants proposaran els sistemes de radiocomunicacions que considerin 
necessaris per resoldre qualsevol problema de comunicació entre el personal de 
les diverses unitats, i els comandaments dels serveis; així com la comunicació 
entre els serveis tècnics de l’Ajuntament, l’encarregat i el tècnic de l’empresa 
responsable dels serveis.  

De forma obligatòria tot el personal de la contracta ha de poder utilitzar el 
programari per a la gestió de les incidències a la via pública municipal, pel que 
es precís que disposin de mòbil 4G, amb geoposiconament i possibilitat 
d’enviament de fotografies. 
L’adjudicatari ha de garantir el Geoposicionament per a tot el personal i parc 
mòbil del servei de recollida i neteja, incloent-hi els equips de lloguer, pel que 
farà propostes en aquest sentit. 

El sistema haurà de complir: 
• Que la aplicació estigui basada en estàndards OGC (Open Geospatial 

Consortium), per tal de permetre que sigui compatible amb dades 
d’altres organismes corporatius como Cadastre, l’ICC (Institut 
Cartogràfic de Catalunya) etc... 

• Que permeti la planificació en la composició d’equips i el disseny gràfic 
de recorreguts, així com la validació del compliment del servei utilitzant 
criteris definits (nombre de contenidors recollits, compliment del horari, 
punts de control, etc.). Això haurà de comportar el coneixement del grau 
de compliment de tots els serveis (contenidors recollits, zones 
escombrades, rentats, manteniments ...) i contrastar-lo amb el 
planificat. En cas que es produeixin situacions indesitjades o de les que 
es vulgui tenir coneixement (hora en que es comença un servei, que els 
vehicles abandonin la base, ...) haurà de permetre generar alarmes via 
sms  i/o correu electrònic.  
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• Que permeti la identificació i localització del personal que està realitzant 
cada un dels serveis.  

• Que permeti consultar a temps real la posició i ruta tant dels vehicles 
com del personal, tant en plànols amb cartografia del municipi, com amb 
dades en format .xls o similar, on s’inclogui com a mínim la data i hora 
de cada posició, kilòmetres, estat del vehicle (aturat, en marxa, apagat, 
etc.), direcció i coordenades UTM.  

• Que permeti conèixer el moment en que es produeix una càrrega de 
contenidor (mitjançant per exemple dispositius amb tecnologia RFID o la 
que es proposi) 

• Que permeti conèixer si els raspalls de les escombradores estan actius.  
 
Es valorarà l’aportació de qualsevol informació complementària de l’execució 
del servei.  
El sistema ha de permetre consultar les dades històriques en qualsevol moment 
durant tota la duració de la contracta i fins a 2 anys desprès de la finalització 
de la mateixa, així com descarregar les dades de tots els vehicles en un període 
determinat massivament, ja sigui en format .xls o en .txt.  
El sistema ha de permetre, gràcies a l’explotació de la informació, la millora de 
l’eficiència en la prestació dels serveis. 
Es posarà un sistema de pesatge a 1 camió de càrrega lateral per tal 
d’optimitzar les freqüències de recollida. 

El sistema de pesatge haurà de complir, com a mínim: 
 

• Certificat clase III o clase IIII  
• Cèl·lules de carrega amb sistemas de seguretat de sobrecarrega  

• Comunicació Can Bus  
 

Es valorarà la instal·lació de fins a 300 sensors volumètrics que es posaran als 
contenidors per tal d’optimitzar les freqüències de recollida i conseqüentment 
millorar l’eficiència de les rutes de la següent forma: 
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• Fins a 150 sensors als contenidors dels barris de muntanya de forma fixa 

• Fins a 150 sensors que s’han de poder canviar d’ubicació per tal d’obtenir 
informació de la resta del municipi 

4.7 INSTAL·LACIONS FIXES 

4.7.1 NAU 
Les instal·lacions fixes estan situades al carrer Nord, 26 des de les que es 
presta el servei en l’actualitat. 

L’Ajuntament d’Esplugues cedirà a l’adjudicatari sense cost unes instal·lacions i 
espai associat situats actualment al c. Nord, 26, a condició que ho mantinguin 
en bon estat de conservació i en facin un bon ús exclusiu per aquest contracte. 
Aquestes instal·lacions estan composades per una nau principal, magatzem 
provisional del material mòbil de la contracta i uns mòduls prefabricats que 
serveixen d’instal·lacions per al personal i oficines. 

El contractista ha de fer-se càrrec dels treballs de manteniment, neteja i 
desinfecció de les instal·lacions, la vigilància i els consums dels serveis (aigua, 
llum, gas, telèfon, etc.).  

Actualment, els subministres d’aigua i electricitat son comuns pel servei de la 
brigada de l’Ajuntament i el servei de recollida de residus i neteja viaria i 
formen part d’un únic subministrament. 
L’adjudicatari haurà de segregar aquests dos subministraments i preveure la 
potència elèctrica i cabal d’aigua necessari per satisfer les demandes 
corresponents, assumint a la seva vegada tots els costos derivats de la 
segregació i subministraments mensuals. 
El contractista haurà de preveure punts de recarrega a les instal·lacions pels 
vehicles elèctrics. 

És responsabilitat de l'empresa adjudicatària el compliment de tota la 
normativa de sobre seguretat i higiene en el treball, inclòs fins i tot les 
despeses relacionades amb la normativa de prevenció de la legionel·la i 
qualsevol altre que apliqui laboralment. 

Actualment, no hi ha naus auxiliars tot i que les empreses licitadores podran 
proposar-les en les seves ofertes si consideren que milloren el rendiment 
d’operativitat del servei de neteja viària. 
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El parc per a vehicles ha d’estar sempre obert als funcionaris municipals 
responsables del servei, que han de poder entrar, inspeccionar i emetre 
informes de l’estat de les instal·lacions en tot moment i sense que calgui avís 
previ. 

4.7.2 TALLER 
El contractista ha de preveure on realitzarà les tasques de manteniment 
mecànic dels diferents vehicles de la contracta, ja que a les instal·lacions fixes 
del carrer Nord només es possible de realitzar petites reparacions. 

Es disposarà dels mitjans humans i tècnics necessaris per al manteniment “de 
primer grau” de tot el material mòbil adscrit als serveis, per evitar pèrdues de 
temps innecessàries. 
També, es disposarà d’un estoc de recanvis bàsics, necessaris per a la 
substitució i reparació de les avaries que tinguin els vehicles i equipaments 
adscrits als serveis. 
Així mateix, es presentaran els mitjans de manteniment personals i materials 
que el proveïdors de maquinària elegits disposen, amb la seva situació 
geogràfica;  per tal de poder donar una ràpida resposta a les possibles 
reparacions i manteniments. 

4.8 TRACTAMENT DEL MATERIAL AL FINALITZAR LA CONTRACTA 
A la finalització de la contracta, per tal de garantir la continuació en la prestació 
del servei i obtenir les millors economies d’escala en el finançament del 
material, es procedirà a determinar el que succeeix amb el material que s’ha 
posat a disposició d'aquesta. 
Nou mesos abans del final de la contracta, es farà una revisió de la maquinària 
que encara no ha arribat al final de la seva vida útil per part d’una entitat 
externa i independent per tal d’obtenir el seu valor real, un cop utilitzat durant 
els anys de contracte. En base al resultat d'aquesta auditoria:  

 
• En el cas de que el valor del material, element per element, sigui major o 

igual al que es va oferir com a valor d’adquisició per part del contractista 
en la seva oferta, l’Ajuntament ho adquirirà, previ pagament del preu 
d’adquisició ofert i després de realitzats els manteniments que es 
desprenguin de l’auditoria. 
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• En el cas de que el valor del material, element per element, sigui inferior 
que es va oferir com a valor d’adquisició per part del contractista en la 
seva oferta, l’Ajuntament decidirà si opta per adquirir-ho o no pel preu 
resultant de l’auditoria. 

 
Respecte al material que pogués adquirir l’Ajuntament, en el moment del seu 
lliurament, ha d’estar en perfecte estat de conservació, ús i manteniment. No 
obstant, si durant el termini de garantia establert en els plecs de condicions 
econòmiques administratives es detectessin desperfectes o vicis ocults, 
l’Ajuntament requerirà a càrrec del contractista la seva reparació. En el cas que 
el contractista no executés aquestes reparacions, l’Ajuntament procedirà a 
executar-les a càrrec de la garantia definitiva constituïda a aquestes efectes. 
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5.MITJANS HUMANS 

5.1 SUBROGACIÓ DEL PERSONAL 
El contractista haurà de subrogar, a partir de la data i hora en què sigui efectiu 
el servei contractat, el personal adscrit al servei actual de neteja viària i 
recollida de residus del Municipi d’Esplugues de Llobregat. 
El Plec de Condicions Administratives conté la informació detallada del personal 
adscrit en el moment de l’aprovació d’aquest plec, així com de les seves 
condicions contractuals. 

L’empresa adjudicatària subministrarà vestuari d'hivern i estiu al seu personal 
en quantitat suficient perquè, en tot moment, la imatge d'uniformitat i neteja 
del personal sigui impecable. El vestuari es complementarà amb els 
complements de seguretat que siguin necessaris. 

5.2 SUBSTITUCIÓ DEL PERSONAL PER ABSÈNCIES 
Les baixes, permisos i absències del personal per qualsevol motiu, així com les 
vacances anuals de la plantilla hauran d'estar cobertes per personal suplent a 
càrrec del adjudicatari. Quan aquesta absència sigui sobtada i no predictible, la 
seva substitució s'haurà fer en un termini inferior a vint-i-quatre hores (a la 
jornada següent). 

L'adjudicatari haurà de notificar l'absència del personal en el treball en el 
mateix moment que es produeixi, i acompanyarà aquesta notificació amb una 
solució alternativa de substitució o reorganització del servei per cobrir la 
situació produïda. L’Ajuntament haurà de donar el vistiplau a l’alternativa 
proposada. 

5.3 RELACIONS LABORALS 
La contractista tindrà les següents obligacions:  
• El compliment estricte de tota la normativa laboral estatal, autonòmica, de 

contractació col·lectiva o individual vigent en cada moment.  
• Reubicar en el marc de les possibilitats funcionals i orgàniques a aquells 

treballadors que a causa d’un accident laboral, malaltia professional o 
malaltia del treball han quedat disminuïts en les seves capacitats.  
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• Establir els canals de comunicació necessaris per a que els treballadors 
directament puguin participar de la vida de l’empresa a través de 
suggeriments, queixes, etc... que l’empresa haurà de respondre 
raonadament.  

• Garantir el manteniment d’una plantilla estable i incentivar el seu 
rendiment laboral. 

 
En el supòsit de que sigui necessària la contractació de nous treballadors per 
destinar-los a cobrir necessitats derivades d’aquest contracte, es farà d’acord 
amb la normativa laboral vigent i a les clàusules d’aquest plec.  

L’Ajuntament ha de tenir coneixement de forma prèvia i per escrit, tant del 
personal nou contractat pel servei que es presta en el seu Municipi com del 
tipus de contracte que se li fa. En cap cas es considerarà personal adscrit al 
servei en cas que no es compleixi aquesta premissa. 
 
Qualsevol modificació que afecti aquesta plantilla o les seves condicions que 
puguin tenir incidència en el contracte (categories professionals, tipus de 
contracte, millores econòmiques, convenis col·lectius del centre de treball, etc,) 
també hauran de ser comunicades prèviament a l’Ajuntament. 
 
Tot el personal de nova contractació (substitució de vacances, baixes, etc.) 
tindrà com a mínim el nivell d’estudis, els carnets de conduir i coneixements 
necessaris per la seva categoria, i haurà de correspondre a la mateixa 
categoria laboral del personal substituït. 
 
Quan s’hagi de contractar nou personal, l’empresa adjudicatària haurà de 
reservar fins a un total un lloc de treball per cada 25 treballadors de la plantilla 
associada al contracte (amb un mínim de un), a jornada completa,  a persones 
en situació d’exclusió social o en greu risc d’arribar-hi, que estiguin 
desocupades i tinguin importants dificultats per integrar-se en el mercat laboral 
ordinari i que estiguin en algun dels col·lectius següents: 
 

• Persones amb disminució física, psíquica o sensorial o amb infermetats 
mentals que tinguin possibilitats d’inserció en el món laboral. 

• Persones destinatàries de la renta mínima d’inserció. 

• Persones que no poden accedir a la renta mínima de inserció, perquè no 
compleixen els requisits establerts per l’article 6.1 de la Ley 10/1997, del 3 
de julio, de la Renta Mínima de Inserción. 
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• Joves majors de setze anys i menors de trenta procedents d’institucions de 
protecció de menors  

• Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que es trobin en 
procés de rehabilitació i reinserció social. 

• Interns de centres penitenciaris amb una situació que els permeti accedir a 
una ocupació, persones en llibertat condicional y persones ex - recluses. 

• Persones que no poden accedir a la renta mínima d’inserció, però que es 
trobin, a judici dels serveis socials competents, en situació de risc 
d’exclusió. 

• Persones desocupades de llarga duració majors de quaranta-cinc anys 

 
L’adjudicatari acreditarà adequadament les accions dirigides a realitzar 
aquestes contractacions. 

L’empresa adjudicatària serà l’única responsable davant del personal adscrit al 
servei, en el compliment de la legislació que regula les relacions laborals, així 
com als convenis col·lectius aplicables. No es crea per tant cap vincle laboral ni 
de cap altre tipus entre aquest personal i l’Ajuntament. 

5.4 CONTROL PRESENCIAL. SISTEMA DE CONTROL HORARI 
Serà responsabilitat de l’empresa adjudicatària garantir l’execució de la jornada 
laboral dels treballadors adscrits al contracte, per això proposarà i 
subministrarà un sistema de marcatge on controlarà que el personal registrarà 
l’hora d’entrada, la de sortida i les possibles incidències durant la jornada 
laboral. Aquest sistema està inclòs en el preu del contracte.  
Mensualment amb la certificació s’ha de presentar un informe amb tots els 
marcatges de forma que es garanteixi el volum d’hores contractades pel servei, 
amb independència de l’absentisme, que és a càrrec de l’adjudicatari. 
Serà responsabilitat de l’empresa adjudicatària controlar l’assistència de 
cadascun/a dels seus treballadors/es mitjançant aquest sistema informàtic de 
control horari, acurat i precís, que permeti garantir el control i la monitorització 
a distància de la presència física i dedicació de cada treballador/a, que permeti 
acreditar i visualitzar diàriament als responsables de l’Ajuntament el 
compliment d’aquesta assistència mitjançant una plataforma online que sigui 
independent.  
El sistema ha de permetre: 
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• Possibilitat de generar alertes (per exemple: preavisos on-line que una 
determinada planificació d’entrada o sortida d’un operari/a, no s’ha complert 
dins un marge de temps prudencial la prestació del servei, i per tant, en cas 
de no assistència d’un operari/a en un temps mínim determinat dins la seva 
planificació de prestació de servei. Aquesta alarma permeti facilitar una 
immediata detecció a temps de la no assistència, per a poder establir 
mesures correctores i/o substitucions de baixes imprevistes en el menor 
temps possible per part dels responsables de l’empresa adjudicatària. 

• Registrar de forma fàcil possibles comentaris i explicacions a temps real i 
on-line per part dels responsables de les empreses adjudicatàries sobre 
possibles incidències 

• Exportació immediata de les dades i registres a fulls de càlcul, a més de 
facilitar la confecció de diversos tipus de resums sobre el total d’hores de 
dedicació de neteja i manteniment prestades i justificades per a diversos 
períodes que es desitgin sol·licitar (ja sigui per a cadascun dels equips, per 
operaris/es, per dies de la setmana, mesos, horaris, etc.).  

• El sistema ha de facilitar les eines necessàries per tal de relacionar de forma 
ràpida i intuïtiva els documents laborals TC1 i TC2 amb els formularis del 
control de presència presentats conjuntament amb la certificació mensual. 

 

Aquest sistema està inclòs en el preu del contracte, amb càrrec a les despeses 
generals. 

5.5 SEGURETAT I SALUT LABORAL 
L’empresa adjudicatària seguirà les normes dictades en cada moment per les 
autoritats laborals competents i, en particular, en allò que es refereix a: 

 
• Previsió sanitària 

• Senyalització i altres mesures a prendre per a la protecció del personal del 
trànsit de vehicles en les calçades 

 
D’igual manera, els treballadors de l’empresa contractada compliran amb les 
normes de seguretat de l’Ajuntament establertes en el lloc on s’estiguin 
desenvolupant les seves tasques. 
Previ a l’inici de les activitats, s’han de determinar els mitjans de coordinació a 
adoptar perquè la coordinació resulti efectiva; la comunicació es farà amb el 
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temps suficient perquè el servei afectat i l’empresa tinguin temps d’aplicar les 
mesures de seguretat en aquells treballs que afectin a dependències o 
instal·lacions de l’Ajuntament en les que hi hagi treballadors i/o usuaris, en 
particular si aquests treballs poden generar riscos o produir molèsties. 

L’adjudicatari estarà obligat a presentar un Pla de Seguretat i Salut que reculli 
la totalitat dels serveis a prestar, de conformitat amb les disposicions de 
seguretat i salut que regulen la matèria, per tant presentarà una memòria 
explicativa del Pla, així com descripcions gràfiques suficients per a la seva 
comprensió i aplicació. 
Aquest Pla de Seguretat i Salut serà presentat per l’adjudicatari abans de la 
fase d’implantació de la contracta i haurà de ser aprovat per l’Ajuntament. 
L’empresa adjudicatària nomenarà el Coordinador de Seguretat i Salut i posarà 
en coneixement de l’Ajuntament el nom, número de telèfon, etc. per poder ser 
localitzat dins de l’horari laboral o fora d’aquest si fos necessari. 
L’adjudicatari és el responsable de totes les accions que s’hagin de dur a terme 
per garantir la coordinació d’activitats empresarials amb qualsevol activitat 
amb la que hi hagi una interferència.  

5.6 FORMACIÓ I MOTIVACIÓ DEL PERSONAL 
L’empresa adjudicatària elaborarà en el termini de 3 mesos des de la recepció 
de l’acord d’adjudicació i portarà a terme un pla anual de formació i motivació 
del personal que, basat en els següents aspectes, ha d’aconseguir la implicació 
en el projecte global dels operaris de recollida i neteja: 

 
• Programa de formació del personal: 

- prevenció de riscos laborals 

- coneixement del Model de Gestió dels Residus Municipals existent al 
  Municipi 

- educació ambiental en general 
- tracte amb el públic 

- cursos de manteniment preventiu i correctiu de la maquinaria. 
• Canal de comunicació vertical. Ascendent, que pugui recollir i potenciï els 

suggeriments dels operaris per a la millora de l’eficiència dels serveis. I 
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descendent, que informi, formi i motivi, dia a dia, en tots els aspectes 
relacionats amb el servei. 

• Potenciar la importància de la tasca de cada operari i transmetre l’auto-
responsabilitat d’executar correctament les seves funcions. 

• Perspectives de promoció interna del personal. 
 

Anualment l’empresa contractista presentarà a l’Ajuntament la valoració dels 
resultats del pla de formació i, a partir d’aquest, presentarà el nou pla per al 
proper període anual. 
El Pla haurà de contemplar un pla de formació per tots els treballadors adaptat 
a cada categoria amb mitjana de 40 hores de formació per treballador durant 
l’any, la meitat de les quals no seran d’obligada substitució per l’empresa 
prestatària del servei. No obstant el cost de la formació impartida anirà 
íntegrament a càrrec de l’empresa adjudicatària, incloent els costos per 
desplaçament del personal, maquinària de proves, honoraris professionals i 
altres. En cas que es consideri oportú per la realització d’una formació 
específica, aquestes es podran acumular d’un any cap a l’altre, amb 
l’obligatorietat d’haver-les realitzat en la seva totalitat abans de la finalització 
de la contracta. 
 
 



 
 

Plecs de prescripcions tècniques particulars que regiran la prestació del servei de recollida de residus, neteja 
viària d’Esplugues de Llobregat  80 

 

5. ACCIONS DE COMUNICACIÓ 

5.1 IMATGE CORPORATIVA 
L’Ajuntament definirà la imatge corporativa que aplicarà l’empresa contractista, 
al seu càrrec, en el conjunt dels elements adscrits a la contracta. 

La imatge corporativa del servei, s’aplicarà en el mateix termini que la posada 
en servei de la maquinària i vehicles de la contracta. 

5.2 CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ CIUTADANA 
Els canvis normatius i d’hàbits de la societat, la implantació de noves 
tecnologies i les noves formes de fer les recollides selectives, obliguen a uns 
canvis permanents per mantenir l’eficàcia dels sistemes de recollida i neteja de 
residus. 

La participació activa de la ciutadania i dels agents econòmics comerços en la 
millora de la qualitat de la neteja i la recollida selectiva, és un element 
indispensable al llarg dels propers anys. En aquest sentit, la complicitat de la 
ciutadania i comerciants només es pot aconseguir en base a una bona, 
permanent i fluida, comunicació. 

Les campanyes de comunicació es materialitzaran en els dos nivells següents 
d’acció: 

5.2.1 CAMPANYES DE CONSCIENCIACIÓ I SENSIBILITZACIÓ 
INSTITUCIONAL 

L’objectiu d’aquestes campanyes institucionals de conscienciació i sensibilització, 
és crear entre la població un clima favorable cap a les noves directrius de gestió 
mediambiental, informant de les raons, conseqüències i necessitats associades 
de col·laboració ciutadana. 
Tant des de setmanes abans de la implantació de la nova contracta, com al llarg 
de la totalitat de la seva durada, aquestes accions de comunicació hauran 
d’orientar i involucrar a tota la població en les noves directrius de gestió 
mediambiental. 
Es tracta d’una conscienciació d’àmbit general, no específica d’una o altra zona, 
ni tampoc molt concretament d’un o altre dels sistemes de recollida. La seva 
concepció i el seu desenvolupament es portaran a terme conjuntament per 
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l’Ajuntament i l’empresa contractista del servei. Les accions de comunicació 
estaran basades en publicitat, informació escrita a nivell local, utilització de 
mitjans audiovisuals i en actuacions porta a porta, entre d’altres sistemes que es 
puguin proposar. 

Igualment, caldrà contemplar accions de comunicació de manteniment i 
recordatori d’altres accions fetes anteriorment. 

 

5.2.2 CAMPANYES DE ESPECÍFIQUES 

Es tracta de campanyes de comunicació directa que s’han de desenvolupar, 
bàsicament, de forma prèvia, i al llarg dels primers mesos de la implantació de 
nous serveis a tot el municipi o bé en zones concretes. Estaran basades en 
publicitat, informació escrita a nivell local, utilització de mitjans audiovisuals i en 
actuacions porta a porta, entre d’altres sistemes que es puguin proposar. 

El desenvolupament per part de l’adjudicatari, en coordinació amb l’Ajuntament, 
inclourà particularment tasques de comunicació a l’Ajuntament dels casos de 
manca de col·laboració ciutadana més crítics no solucionats, i susceptibles de 
mesures administratives o d’intervencions específiques per resoldre els 
incompliments, dificultats i/o deficiències importants. 
Igual que en el cas de les campanyes de conscienciació i sensibilització 
institucional, periòdicament s’haurà de preveure el desenvolupament d’accions 
de manteniment i recordatori d’altres accions fetes anteriorment. Aquestes 
accions, però, poden ser focalitzades sobre àmbits o col·lectius concrets, a partir 
del seguiment dels resultats obtinguts de les diferents recollides selectives, i 
com a instrument de control i correcció del comportament d’aquests col·lectius. 

5.2.3 GESTIÓ ECONÒMICA 
Per al finançament de les campanyes, l’adjudicatari haurà de dedicar el 1% de 
les despeses anuals directes d’execució del Projecte.  
Aquesta partida serà gestionada i coordinada per l’Ajuntament, si bé la seva 
materialització concreta serà realitzada per l’empresa adjudicatària. Qualsevol 
despesa a càrrec d’aquesta partida haurà de ser justificada i aprovada per 
l’Ajuntament i comportarà l’obligació de pagament en el termini que aquest 
determini. 
Els romanents que d’un any a un altre quedin disponibles d’aquesta partida, 
s’acumularan a l’any següent o es podran destinar a altres usos relacionats 
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amb la contracta, i al final de la contracta es liquidarà el saldo resultant 
d’aquesta partida junt amb la darrera certificació del servei. 
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6. GESTIÓ DE LA QUALITAT 
La voluntat de millora de la qualitat, l’optimització contínua dels serveis, el 
treball diari per a l’assoliment dels objectius fixats, la transparència en la 
facilitació de les dades i en la prestació efectiva i eficient dels serveis 
programats són els pilars que sustenten la bona relació i confiança mútua entre 
l’empresa adjudicatària i l’Ajuntament. 
En aquest marc general que planteja el plec de condicions en la seva globalitat, 
queda per definir en aquest capítol aspectes més lligats al control i gestió de la 
qualitat, entesa com una oportunitat constant de millora de l’eficiència i eficàcia 
dels serveis que l’Ajuntament ha contractat. 

S’ha de diferenciar clarament el que és el compliment de les prestacions i 
serveis pactats, que anomenem Control de la Prestació del servei, del que és la 
Qualitat pròpia del servei prestat. 
Aquests aspectes no són responsabilitat única de l’empresa adjudicatària.  

D’altra banda, s’espera que l’empresa adjudicatària treballi en ferm per a 
l’assoliment de tots i cadascun dels objectius que expressa aquest plec de 
prescripcions.  

Es pretén aconseguir uns serveis de neteja i recollida eficaços, en el sentit que 
tot i que el compliment dels serveis oferts pel contractista és un requisit 
indispensable, no implica l’acompliment dels nivells de qualitat requerits. 
Per al finançament de la gestió de la qualitat dels serveis, que comportarà la 
inspecció, seguiment i vigilància d’aquests, l’adjudicatari haurà de dedicar el 
1% de les despeses anuals directes d’execució del projecte.  

L’Ajuntament decidirà la forma amb la que disposarà d’aquest import 
(retencions mensuals, anuals, ingrés en efectiu, etc.) per tal de poder licitar els 
contractes que es derivin per poder realitzar el control de qualitat mitjançant 
una empresa externa dedicada o per destinar-ho amb aquest fi de la forma que 
es decideixi arribat el moment. 

Les facultats de control i seguiment les realitzarà l’Ajuntament encara que 
també podran ser realitzades mitjançant una empresa independent, designada 
per l’Ajuntament. 
Els romanents que d’un any a un altre quedin disponibles d’aquesta partida, 
s’acumularan a l’any següent o podran destinar-se a altres usos relacionats amb 
la contracta, i al final de la contracta es liquidarà el saldo resultant d’aquesta 
partida just amb la darrera certificació del servei. 
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6.1 CONTROL DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 
L’adjudicatari estarà subjecte a les inspeccions i controls propis establerts per 
l’Ajuntament i/o d’una entitat externa d’inspecció.  
 
El servei d’inspecció es realitzarà al llarg de tot l’any, en tota la duració del 
contracte o possibles ampliacions, directament per l’ajuntament, mitjançant els 
serveis tècnics municipals i amb el suport d’una empresa externa designada 
per l’ajuntament.  
 
La inspecció i control es basarà en la comprovació del compliment del sistema 
d’autocontrol de qualitat que proposarà el contractista, tant en la seva oferta 
com en el document finalment acceptat per l’Ajuntament. 
En aquest control de la prestació del servei es realitzarà el seguiment del 
compliment de les prestacions i serveis pactats. La prestació del servei estarà 
subjecta a les inspeccions i controls propis establerts per l’Ajuntament per tal 
que es compleixin els serveis pactats i les seves programacions.  

En concret, l’acompliment dels serveis principalment es basa en el compliment 
de presència, compliment efectiu de la ruta, itinerari i horari establerts; de la 
composició, estat, neteja i imatge dels equips; així com el compliment de les 
normes d’execució del servei que fixi l’Ajuntament. 

El contractista disposarà dels mitjans necessaris per tal d’assegurar que 
l’Ajuntament pugui conèixer la planificació i programació dels serveis. Haurà 
d’aportar tota la documentació sol·licitada en tot allò referent al (dia, torn, 
ruta, itinerari, horari, equip, eines de treball, servei, estat de neteja i imatge,... 
etc.) El reflex dels resultats d’aquestes observacions es contemplarà en el 
moment d’aprovar les certificacions mensuals.  
El sistema de control de la situació i el recorregut dels vehicles mòbils de 
recollida i neteja es basaran en un sistema de control per GPS.  
Tot això no serà l’única eina que es farà servir per obtenir aquesta informació 
ni és excloent en quan als resultats obtinguts per altres mètodes. 
Cada mes, el contractista elaborarà una proposta de certificació, atenent a tot 
el que s’especifica en aquests plecs al respecte, i un cop validada per part dels 
Serveis Tècnics Municipals, es procedirà a la seva signatura i serà només a 
continuació quan es presentarà la factura per l’import indicat a la certificació. 

L’error en la en la certificació dels serveis es contemplarà com un incompliment 
(Inacceptable) i estarà sotmès al règim de sancions i/o deduccions 
desenvolupats en aquest Plec. 
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Els incompliments, estaran sotmesos al Règim de Penalitzacions desenvolupat 
al capítol 8.  
La prestació del servei es controlarà a partir de dos aspectes totalment 
diferenciats: 

 
 1.- Control de la presència dels equips. 

 2.- Control de les normes de la prestació. 
 

Degut a la naturalesa dels diferents serveis, s’estableixen una sèrie de 
conceptes diferenciats en funció del tipus de servei que sigui objecte de control 
per part de l’Ajuntament. 
 
1 .- Control de la presència dels equips. 

 
El control de la presència dels equips serà d’aplicació comuna a tots els equips 
independentment del tipus de servei al que estiguin adscrits. 
Els controls de presència faran referència a si es troba o no l’equip dins de la 
seva ruta, especificada d’acord amb la planificació acordada entre els serveis 
tècnics de l’Ajuntament i l’empresa adjudicatària. 

Així mateix es comprovarà si els elements materials i humans són els previstos,  
i en cas que no ho sigui, si la substitució ha estat acceptada prèviament per 
l’Ajuntament. 

Es considerarà com “equip no trobat” tant la no presència d’aquest l’equip com 
qualsevol incidència que deixi un servei sense compliment total o parcial en el 
moment de fer la inspecció/comprovació. 
Els incompliments, estaran sotmesos a les deduccions desenvolupades al 
capítol 8. 
 

2 .- Control de les normes de la prestació. 
Qualsevol equip que no realitzi les tasques encomanades o les realitzi de forma 
diferent a allò establert estarà sotmès a les deduccions desenvolupades al 
capítol 8.  
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Control de les normes de la prestació. RECOLLIDES. 

Dels endarreriments dels equips. 
Els endarreriments en relació al punt on es troba l’equip no seran objecte 
de penalització, però si que s’inclouran dintre del control de la qualitat del 
servei. 
Tenint en compte el tipus de servei i les seves possibles incidències de 
recorregut, els endarreriments reiterats podran tenir efecte de 
penalitzacions. 

No s’acceptarà que s’hagin deixat contenidors, punts de recollida de 
voluminosos concertats, etc... sense recollir, penalitzant-se tal i com 
s’especifica en l’apartat de condicions econòmiques.  
 

De les avaries de la maquinària i les substitucions. 

Respecte de les substitucions per avaria de les màquines en servei, en el 
cas de les recollides, l’empresa adjudicatària estarà obligada a la recollida 
de tots els residus dintre de l’horari establert, motiu pel que no es 
penalitzarà en principi els retards derivats d’avaries, però sí un canvi de 
torn del servei. La substitució haurà de ser immediata i en cap cas trigarà 
més de 24 hores. L’equip de substitució haurà de ser de característiques 
similars tant tècniques com de prestacions a l’equip utilitzat normalment 
al servei. En el cas que l’empresa no notifiqui a l’Ajuntament l’avaria o 
sobrepassi el temps màxim establert per substitució, es considerarà 
prestació deficient, amb la corresponent penalització en la 
contraprestació. La substitució anirà a càrrec de l’adjudicatari, sense que 
això suposi cap increment del preu del contracte llavors vigent, ni del 
valor residual a la finalització del període contractual, no tenint dret 
l’adjudicatari a cap compensació pel valor residual pendent de la 
maquinària de substitució. 

 
De les altres normes. 

Els resultats del control de normes de la prestació, al igual que en la 
Neteja viària es catalogaran en Correcte, No Satisfactori, Deficient o 
Inacceptable.  
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La qualificació Correcte no comportarà cap tipus de deducció en la 
contraprestació, i la resta de qualificacions portaran inclosa una deducció en la 
contraprestació tal com s’indica en l’apartat de condicions econòmiques. 
 

 

 

INCOMPLIMENT DE LES NORMES 

Recollida de Residus  

N
O
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No seguir l’itinerari previst per causes injustificades  X  

Retard o avançament injustificat en l’inici de la prestació 
superior a 30 minuts X   

Retard o avançament injustificat en l’inici de la prestació 
superior a 60 minuts  X  

Retard o avançament injustificat en l’inici de la prestació 
superior a 90 minuts   X 

Parada temporal dels equips sense causa justificada: 

Entre 5 i 10 minuts 

Entre 10 i 20 minuts 

més de 20 minuts 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

Estat funcional i imatge dels equips: 

Insuficient 

Defectuós 

Dolent  

X 
 

X 

 

 

X 

No portar l’uniforme net i polit X   

No realitzar treballs programats o encomanats  X  

No recollida del material fora de contenidors   X  

Contenidors desbordats    X 

Deixar contenidors de la ruta sense recollir (segons 
quantitat) X X X 

Efectuar tria o recerca de productes en contenidors  X  

Canviar el torn previst per un equip de servei  X  

No neteja de la totalitat de contenidors previstos    X 

No neteja en les freqüències de rentat interior/exterior   X 
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INCOMPLIMENT DE LES NORMES 

Recollida de Residus  
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previstes 

Neteja deficient dels contenidors  X  

Contenidor defectuós (segons quantitat) X X X 

Pèrdua de lixiviats i líquids procedents de la compressió 
dels residus   X 

Buidat de les aigües brutes dels rentacontenidors en 
embornals   X 

Agafar aigua per la neteja de punts no autoritzats   X 

Manca d’un contenidor en la seva ubicació establerta  X  

Mala col·locació dels contenidors en la seva ubicació  X  

Concertacions de recollida de voluminosos o poda a 
demanda sense recollir si estan programades (segons la 
quantitat) 

X X X 

Punts de recollida o punts d’abocament amb voluminosos  
o poda abandonats sense recollir si està programada la 
seva recollida 

  X 

Manipulació incorrecta dels voluminosos recollits que 
impedeixi la seva reutilització o reciclatge  X  

Incompliment de Normes per a la bona execució del servei 
de recollida  

 X  

Altres incompliments (en funció del incompliment) X X X 

 

 
Control de les normes de la prestació. NETEGES. 

Dels avançaments i/o endarreriments dels equips. 
Cada equip de treball portarà un plànol on s’assignarà la seva ruta de 
treball, així com els horaris de pas per diversos punts del recorregut de 
treball. Els avançaments i/o endarreriments en relació al punt on es troba 
l’equip no seran objecte de penalització, però si que s’inclouran dintre del 
control de la qualitat del servei. Tenint en compte el tipus de servei i les 
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seves possibles incidències de recorregut, els endarreriments reiterats 
podran tenir efecte de penalitzacions. 

 
De les avaries de la maquinària i les substitucions. 

Respecte de les substitucions per avaria de les màquines en servei, el 
licitador haurà de preveure la seva substitució en un temps màxim de 2 
hores. En el cas que l’empresa no notifiqui a l’Ajuntament la avaria o 
sobrepassi el temps màxim establert per substitució, es considerarà 
prestació deficient, amb la corresponent penalització en la 
contraprestació. 

Durant una substitució d’una màquina o equip d’un servei mixt, els 
operaris hauran de continuar amb la neteja manual de l’itinerari previst. 
Les màquines i/o equips avariats i no substituïts no seran abonats. La 
substitució anirà a càrrec de l’adjudicatari, sense que això suposi cap 
increment del preu del contracte llavors vigent, ni del valor residual a la 
finalització del període contractual, no tenint dret l’adjudicatari a cap 
compensació pel valor residual pendent de la maquinària de substitució. 

 

De les altres normes. 
Els resultats del control de normes de la prestació, si procedeix, es 
catalogaran en Correcte, No satisfactori, Deficient o Inacceptable.  
 

La qualificació Correcte no comportarà cap tipus de deducció en la 
contraprestació, i la resta de qualificacions portaran inclosa una deducció en la 
contraprestació tal com s’indica al capítol 8. 

 
 

 

 

 

INCOMPLIMENT DE LES NORMES 

Neteja Viària N
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No seguir l’itinerari previst per causes injustificades  X  

Incompliment general de les normes que regulen 
l’execució de les prestacions  X  
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INCOMPLIMENT DE LES NORMES 
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Parada temporal dels equips sense causa justificada: 

Entre 5 i 10 minuts 

Entre 10 i 20 minuts 

Més de 20 minuts 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

Retard en l’inici del servei/Finalitzar abans d’hora el 
servei 

Superior als 10 minuts 

Superior als 15 minuts 

Superior als 20 minuts 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

Estat funcional i imatge dels equips: 

Insuficient 

Defectuós 

Dolent  

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

No portar l’uniforme net i polit  X  

No realitzar treballs programats o encomanats  X  
Efectuar tria o recerca de productes als contenidors o 
papereres.   X  

Canviar el torn previst per un equip de servei sense 
autorització prèvia de l’Ajuntament   X  

Velocitats de neteja superiors a les previstes amb resultat 
negatiu  X  

No recollida d’una pila de residus escombrada, baldeig o 
qualsevol servei de neteja viària.  

  X 

No buidat d’una paperera. Aplicació per paperera no 
buidada. 

 X  

No netejar una àrea de vorera o una àrea d’aportació.    X 

No recollir el residu seleccionat fora dels contenidors de 
recollida selectiva, i no introduir cada residu en el 
contenidor apropiat.  

 X  
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INCOMPLIMENT DE LES NORMES 
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No recollir excrements d’animals   X 

Impulsar restes de residus sota els vehicles estacionats.   X 

Esquitxar objectes o persones intencionadament en el reg 
a pressió   X 

No neteja d’un escocell o de la tapa si està tapat  X  

Actituds no respectuoses envers els veïns del municipi   X 

Abocar residus d’escombrada a lloc no previst.   X 

Llençar els residus al mar mit jançant l’escombrada 
manual o neteja amb aigua   X 

No netejar l’exterior de les papereres    X 

La càrrega d’aigua per vehicles de rec o escombrada 
mecànica en punts no autoritzats    X 

Altres incompliments (en funció del incompliment) X X X 

6.2 AVALUACIÓ DE LA QUALITAT DELS SERVEIS  
Es pretén disposar d’un procediment d’avaluació del nivell de qualitat de les 
prestacions dels serveis objecte de la contracta, que sigui senzill i per tant de 
fàcil aplicació, que permeti identificar i corregir aquells defectes que puguin 
aparèixer durant el desenvolupament de la contracta i que fixi les bases d’un 
sistema de millora de la qualitat. 
L’avaluació del nivell de qualitat de les prestacions dels serveis es realitzarà en 
base al resultat observat dels serveis, entre d’altres, en relació a: 
 

a) Paràmetres de la qualitat del servei de recollida i repàs ubicacions 
(nivell de recollida i estat dels entorns dels contenidors després del 
servei, estat de la xarxa de contenidors, presencia o no de 
desbordaments, existència o no de residus sense recollir, ...)  

b) Paràmetres de qualitat del servei de neteja de contenidors. 
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c) Paràmetres de la qualitat del servei de neteja (nivell de neteja 
després del servei, nivell de neteja dels vials, explanades, entorn 
de contenidors i iglús, papereres, escocells...) 

d) Estat de les instal·lacions de la contracta.  

e) Estat dels equips i material de la contracta. 
f) Manteniment de contenidors 

 
La metodologia concreta d’observació i extrapolació a la resta del municipi o 
serveis la fixarà l’Ajuntament. 
L’avaluació dels paràmetres de qualitat es farà a través d’inspeccions in situ les 
quals permetran avaluar de forma raonada la qualitat del servei prestat. Entre 
les variables que es tindran en compte per aquesta avaluació es troben, entre 
d’altres: 

- Servei de recollida: presència de desbordaments, contenidors mal 
tapats, contenidors mal col·locats, etc. 

- Servei de neteja de contenidors: contenidors bruts després del 
servei, contenidors mal tapats, contenidors mal col·locats, etc. 

- Servei de neteja: el no buidat de papereres, neteja d’escocells, 
presència de residus orgànics, presència de residus de diferent 
mida, etc.  

- Manteniment de contenidors: estat dels elements com rodes, frens, 
pedal, gomes, etc. 

 
El resultat de l’aplicació d’aquesta fórmula donarà lloc a un índex que permetrà 
classificar la qualitat del servei en Correcte, No Satisfactori, Insuficient i 
Inacceptable.  

La qualificació Correcte no comportarà cap tipus de deducció en la 
contraprestació. Les qualificacions No satisfactori, Insuficient i Inacceptable 
portaran inclosa una deducció en la contraprestació tal com s’indica al capítol 8. 
Totes aquestes tasques de seguiment i control s’han de realitzar amb la 
màxima coordinació entre els diferents serveis per tal d’aconseguir un millor i 
més eficient funcionament global d’aquests. 
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6.3 AUTO-CONTROL DE QUALITAT EN LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 
El licitador proposarà una metodologia amb un procés sistematitzat, en què 
l'Ajuntament pugui realitzar un seguiment d'una forma eficient dels serveis 
prestats en el contracte i garantir-ne una bona gestió.  

Les empreses licitadores hauran de presentar i acreditar els sistemes de control 
de qualitat que utilitzaran en el seguiment els serveis prestats, que hauran de 
complir, com a mínim, la metodologia de control que aplicaran els serveis 
municipals. 
L’empresa adjudicatària es compromet a passar un informe detallat, amb 
caràcter mensual, de control de qualitat del servei, particularitzat per a tots i 
cadascun dels centres implicats en el contracte. A més es comprometrà a la 
presentació periòdica dels resultats davant el responsable d’aquest Ajuntament 
i la presentació de les mesures de correcció amb temps de resposta en cada 
cas. 
El sistema definitiu de control de qualitat a aplicar caldrà que sigui autoritzat 
per l’Ajuntament, i estarà en funcionament com a molt tard abans dels tres 
mesos del començament de la l’inici de la contracta. 
Aquest sistema s’haurà de fonamentar en el seguiment del compliment de les 
prestacions i serveis pactats. Els conceptes mínims a tenir en compte són els 
següents: 

 
• Planificació dels serveis (indicant freqüències)  

• Mitjans humans dedicats a cada servei  
• Mitjans materials dedicats a cada servei 
• Compliments de les normes de prestació 

• Control de la presència dels equips.  
• Qualitat dels serveis prestats 

 
El sistema d’autocontrol de qualitat ha de donar les eines per tal d’avaluar si 
els serveis es presten satisfactòriament i, en tot cas, ha de permetre valorar les 
incidències amb el mateix escalat que la metodologia de control que aplicaran 
els serveis municipals. 
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6.4 AUDITORIES EXTERNES DEL SERVEI 
En primera instància, a la recepció dels vehicles i maquinària es realitzarà una 
comprovació per tal de constatar que els medis materials coincideixen amb els 
oferts per l’empresa i compleixen totes les prescripcions requerides.  

L’Ajuntament seleccionarà l’empresa que ha de dur a terme aquesta auditoria, i 
serà la pròpia empresa contractista l’encarregada del pagament de les del cost 
d’aquests serveis que no podran superar els 2.500 EUR. 

Nou mesos abans del final de la contracta, es farà una revisió de la maquinària 
que encara no ha arribat al final de la seva vida útil per part d’una entitat 
externa i independent per tal d’obtenir el seu valor real, un cop utilitzat durant 
els anys de contracte.  

L’empresa adjudicatària assumirà el cost d’aquesta auditoria. 

6.5 COMPROMISOS DE SERVEI DE L’ADJUDICATARIA RESPECTE A 
LA CIUTADANIA 
Els compromisos de servei són objectius de qualitat en la prestació dels serveis 
municipals. L’assoliment d’aquests objectius es mesura mitjançant el nivell de 
compliment, és a dir, el percentatge de vegades que s’assoleix l’objectiu i el 
grau de satisfacció de les persones destinatàries dels serveis, mesurat a través 
d’enquestes que realitzarà l’Ajuntament. 
L’adjudicatària tindrà l’obligació de complimentar el grau d’assoliment 
d’aquests objectius a la base de dades de l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat. Així mateix, s’haurà de presentar un informe sobre el seguiment 
d’aquests indicadors en la certificació mensual, condicionant aquesta segons el 
seu compliment. 

Les empreses s’hauran d’adequar als compromisos que adopti l’Ajuntament en 
qualsevol moment. En tot cas, si procedeix es podrà aprovar les modificacions 
contractuals pertinents.  
Si no es compleixen aquests serveis a efectes de la certificació mensual suposa 
el no abonament del servei no prestat, seguint el que està indicat en els 
apartats anteriors sobre el control de qualitat, però amb una penalització 
vinculada al nivell de compliment assolit el primer mes que es detecta. 
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Nivell de compliment Penalització (euros) 
>95%  
Entre 90% i 95% 1.000 euros  
Entre 80% i 90% 2.000 euros 
< 80% 5.000 euros 

 
En cas de que no es prenguin les mesures necessàries per tal de millorar el 
nivell de compliment del compromís de servei i es repeteixi el mateix resultat 
negatiu en mesos consecutius, la penalització del quadre anterior es 
multiplicarà per 2 (segon mes), 3 (tercer mes) i així successivament. 
 
S’adjunten els compromisos de servei aprovats pel 2017. 
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Compromisos de Servei. Territori i Sostenibilitat 

1. Recollir, de dilluns a diumenge, els mobles i trastos vells, previ avís de la 
persona interessada al telèfon gratuït 900 30 00 82. 
2. Recollir les escombraries cada dia de l’any, a la mateixa hora, amb una 
desviació màxima de 20 minuts 
3. Substituir d’immediat els contenidors que quedin fora d’ús, i en un termini 
màxim de 48 hores aquells que tenen desperfectes. 
4. Buidar els contenidors de recollida de residus en un termini màxim de 24 hores 
quan es detecti que estan desbordats o es rebi un avís de desbordament per part 
del veïnat. 
5. Eliminar totes les pintades dels espais públics  i  els papers enganxats que s’hi 
detectin, en un termini màxim de 48 hores. 
6. Netejar els pipicans diàriament, de dilluns a diumenge. (Només s’ha de 
realitzar la neteja dels pipicans indicats al plec, ja que els que estan a dintre de 
parcs només es netegen els diumenges) 
6. Dur a terme una neteja extraordinària immediatament després de celebrar-se 
un acte públic si és en horari diürn, o a partir de les 7.00 hores del dia següent, 
si és en horari nocturn.  
7. Fer una neteja setmanal de la ciutat amb la tècnica més eficient d'aigua a 
pressió, excepte les setmanes que el nivell de precipitació de pluja hagi estat 
elevat, ni en els trams de la via pública que no ho requereixin.  
8. Reforçar la neteja a les zones de més afluència de públic totes les tardes de la 
setmana, fins i tot els diumenges i festius. 
9. Netejar i desodoritzar les papereres de la via pública tres cops a l’any. 
10. Buidar les papereres dels parcs diàriament, fins i tot els diumenges i festius. 
(Només els diumenges) 
11. Netejar els parcs, jardins i àrees de joc infantil diàriament, de dilluns a 
diumenge. ( Només els diumenges ) 
12. Netejar l'exterior dels contenidors de residus (rebuig, vidre, envasos, paper i 
cartró, orgànica)  6 mesos d’hivern cada mes i 6 mesos d’estiu cada 15 dies. 
13. Netejar l'interior dels contenidors de rebuig, cada 15 dies tot l’any  
14. Netejar l’interior dels contenidors de vidre un cop al mes 
15. Netejar l’interior dels contenidors d’envasos cada 2 mesos 
16. Netejar l’interior dels contenidors de paper i cartró cada 6 mesos 
17. Netejar l’interior dels contenidors de matèria orgànica cada setmana  del 
maig a l'octubre, i cada 15 dies del novembre a l'abril. 
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Forma de mesurar els compromisos de Servei 
 
1.     Nº de Serveis realitzats de recollida de trastos vells 
2.     Nº de viatges sense desviació / Nº de viatges realitzats * 100 
3.     Nº de contenidors reposats en termini / Total reposats * 100 
4.     Nº de recollides realitzades per desbordament en termini / Total avisos 

per desbordament * 100 
5.     Nº de pintades netejades en menys de 48 hores / Total detectades * 100 
6.     Nº de neteges de pipican realitzades / Total neteges previstes * 100 
7.     Nº de neteges setmanals amb aigua / Total neteges previstes * 100 
8.     Nº de neteges de tarda zones de máx. afluència / Total neteges previstes 

* 100 
9.     Nº de neteges de paperera realitzades / Total neteges previstes * 100 
10.     Nº de papereres buidades en parc els diumenges / Total buidatges 

prevists * 100 
11.     Nº de neteges de parc realitzades en diumenge / Total neteges 

previstes * 100 
12. al 17.    Nº de serveis de rentats de contenidors realitzats de la fracció 

corresponent / Total de rentats previstos * 100 
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7. PROJECTE ECONÒMIC I FINANCER I ABONAMENT DELS 
SERVEIS  

7.1 SERVEIS ORDINARIS 
Els licitadors presentaran una oferta única, sense variants, que es cenyirà el 
màxim possible al que es demana en aquest plec de condicions tècniques i 
econòmiques, desglossada per cadascun dels serveis.  

Tots els treballs, mitjans auxiliars, personals i materials que siguin necessaris 
per a la correcta prestació dels serveis es consideraran inclosos en el preu de la 
contracta, encara que no figurin explicitats en la descomposició o descripció 
dels preus. 

Tots els serveis presentats a les fitxes tècniques hauran de tenir el seu 
equivalent a la proposta econòmica segons el model de fitxa corresponent 
(fitxes E). 
El pressupost contindrà: 
 

a) Formació desglossada dels preus unitaris de personal (Fitxa/es 
E/PER)  

Els preus unitaris de personal s’especificaran per cada categoria, siguin o no 
subrogats, i inclourà el desglossament de tots el conceptes estipulats en el 
conveni vigent i tenint en compte les condicions salarials no tabulades 
d’alguns treballadors, més la previsió d’increments per als anys següents en 
els conceptes que s’escaiguin (antiguitat...), així com totes les despeses del 
personal que suporta l’empresa (seguretat social, absentisme laboral, etc.). 
Els preus unitaris s’han de presentar anuals i per jornada,  especificant la 
durada d’aquesta.  
Aquests preus unitaris hauran de tenir el format definit en la fitxa de l’annex 
6. 

També s’hauran de facilitar, tal i com s’indica a les fitxes corresponents, els 
costos de personal corresponents a festius, nocturns i hores extra per a 
totes les categories de personal presentades a l’oferta.  

 
b) Formació de preus unitaris de cada material (o instal·lació) 

(Fitxa/es E/MAT)  



 
 

Plecs de prescripcions tècniques particulars que regiran la prestació del servei de recollida de residus, neteja 
viària d’Esplugues de Llobregat  99 

 

Aquests preus unitaris hauran d’esmentar les dades bàsiques del material, i 
tenir el format definit en la fitxa de l’annex 6, i que està desglossat per: 

 
1. Cost anual per disponibilitat dels mitjans materials 

El preu per disponibilitat dels mitjans materials es farà pel mètode de 
“Quota constant” aplicada en el moment de redacció de la proposta. 

El període en el qual es distribueix el preu per disponibilitat de cada material 
depèn de la seva vida útil i serà proposat per l’empresa concursant, essent 
com a màxim de: 

• 12 anys  pels contenidors 

• 8 anys per les escombradores  
• 10 anys per la resta de vehicles 

 

2. Cost anual d’explotació 
El cost anual d’explotació constarà, com a mínim, de: 

 
• 2a Despeses de manteniment, incloent-hi recanvis, materials 

fungibles, rentat, pintura i mà d’obra necessària per al perfecte 
manteniment de tots els vehicles i materials.  

• 2b  Consums de carburants, lubricants i neumàtics. 
• 2c Assegurances i impostos, quota anual de cada element i 

condicions de la pòlissa, impostos associats a cada material, etc., a 
excepció de les instal·lacions fixes, que es consideren incloses en el 
concepte de despeses generals de direcció i administració 

• 2d  Lloguer en el cas que el material adscrit al servei no es compri 
sinó que sigui de lloguer, rentin o altre opció que proposi el licitant. 
En tot cas s’ha de garantir que el material és de nova adquisició en 
tots els vehicles adscrits al contracte. En aquest cas s’entén que 
totes les despeses de Manteniment, Consums i Assegurances i 
impostos van incloses dins el preu del lloguer 

 

Els preus unitaris de manteniment, consum i lloguer s’han d’especificar també 
per jornada, explicitant la durada d’aquesta. Si es redueix la duració de la 
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jornada per qualsevol motiu s’ajustaran els preus unitaris a la nova duració, 
en proporció equivalent.  
Es presentarà també una taula on es recullin totes les despeses (material, 
maquinària, instal·lacions, etc.) que l’empresa contractista presenti en la 
seva oferta. En aquesta taula es resumiran les despeses totals i anuals 
necessàries per a la realització del servei. Les assegurances dels possibles 
vehicles que no tinguin un cost de disponibilitat aportats per l’empresa 
contractista, apareixeran en aquesta taula, amb cost zero. 

A més a més, s’haurà de facilitar tota la informació econòmica referent als 
components de la maquinària oferida.  Per cada vehicle ofer 

t caldrà omplir una fitxa segons el format definit a l’annex 6. En cas d’aportar 
algun vehicle que no té fitxa definida se’n crearà una amb les característiques 
que li siguin d’aplicació. 

 
c) Formació de preus unitaris de cada servei: Serveis de Recollida de 

residus i Neteja viària (Fitxa/es E/RR i E/NV) 
Descripció, a partir dels preus unitaris dels apartats anteriors, dels preus 
unitaris a aplicar a cada servei, i en el seu cas a cada actuació dins de cada 
servei.  

Aquests “preus unitaris de cada serveis” hauran de tenir el format definit en 
la fitxa de l’annex 6, i que està desglossat per: 

1. Despeses de personal 

2. Despeses d’explotació (manteniment, consum, lloguer, vestuari i 
eines) 

Aquests preus unitaris a) del personal, b) del material i c) dels serveis 
s’aplicaran a les modificacions que es vagin produint al llarg de la contracta. 

  
d) Formació del pressupost anual dels Serveis de Recollida de residus i 

Neteja viària (Fitxa/es E/RR-R i E/NV-R)  
Descripció, a partir dels “preus unitaris dels serveis” de l’apartat anterior, 
del pressupost anual a aplicar a cada servei definit al capítol corresponent. 

Aquest pressupost anual per servei haurà de tenir el format definit en la 
fitxa de l’annex 6, i que està desglossat per: 

1. Despeses directes anuals de cada servei/actuació 
2. Despeses per disponibilitat del material, assegurances i impostos 
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e) Formació del pressupost anual d’Instal·lacions fixes i serveis 

comuns (Fitxa/es E/COM)  
Descripció, de les despeses de les instal·lacions fixes i dels serveis comunes de 
la contracta. Aquest pressupost haurà de tenir el format definit en la fitxa de 
l’annex 6. 
 

f) Formació del pressupost anual de la contracta (Fitxa/es E/LIC)  
Descripció del pressupost anual de la contracta, a partir dels pressupostos 
anuals oferts per a cadascun dels serveis definits, les despeses comunes de 
la contracta i de la inversió total anual a realitzar. Aquest pressupost haurà 
de tenir el format definit en la fitxa de l’annex pertinent.  

7.2 SERVEIS EXTRAORDINARIS 
L’Ajuntament pot sol·licitar en qualsevol moment un servei extraordinari, amb 
caràcter d’urgència o no, que serà atès sempre d’acord amb les indicacions 
donades pels serveis tècnics municipals de l’Ajuntament. El cost corresponent a 
la realització d’aquests serveis es calcularà en base als preus unitaris dels 
serveis ordinaris oferts. 
En el supòsit que s’activés el Pla d’Emergència Municipal, l’empresa contractista 
mobilitzaria el personal i tot el material adscrit a la contracta i atendria les 
directrius i indicacions donades pels Serveis Tècnics Municipals. 
Els preus de tots els serveis extraordinaris es revisaran d’acord amb les 
condicions exposades en l’apartat de revisió de preus. 
No s’admetran diferents preus unitaris, ni de personal ni de maquinària, per 
serveis diferents. 
Aquests preus unitaris s’aplicaran a les modificacions que es vagin produint al 
llarg de la contracta. 

7.3 PREUS UNITARIS NO PREVISTOS EN LA CONTRACTA 
Si en el transcurs de la contracta fos necessari introduir o modificar la prestació 
dels serveis inclosos en aquest plec i no es disposés de preu unitari de 
referència previst en el punt de condicions econòmiques, el contractista 
elaborarà la proposta de nous preus, basant-se en l’estructura de 
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desglossament de preus que es descriu en el capítol de condicions econòmiques 
i que conformen el pressupost inicial i amb els preus unitaris de referència que 
els pugui ser d’aplicació, i aportarà la documentació que justifiqui els imports 
que ha proposat en cada concepte. 

L’Ajuntament, prèviament als informes oportuns, aprovarà o presentarà una 
contraoferta valorada i raonada, que, si no hi ha acord, serà vinculant al 
contractista i quedarà a tots els efectes en el quadre de preus del pressupost 
que va servir de base del contracte. 

En tot cas es tindrà també en compte el que es disposa als plecs administratius 
que regeixen el contracte en quant a la seva modificació. 

7.4 METODOLOGIA DE L’ABONAMENT DELS SERVEIS 

7.4.1 SERVEIS ORDINARIS I COMUNS DE LA CONTRACTA 
La retribució del contractista s’efectuarà a partir de la factura que l’empresa 
girarà a l’Ajuntament per mesos vençuts.  
Previ a la presentació de la factura es presentarà una proposta de certificació, a 
partir dels serveis prestats durant el mes (justificats documentalment en 
els “comunicats de treball” i introduïts en la base de dades d’execució de la 
contracta), del TC2, dels preus unitaris  d’aquests serveis que resultin 
dels preus oferts en la licitació i amb l’aplicació dels conceptes de gestió 
de la qualitat que es detallen a l’apartat següent.  

Aquesta proposta de certificació, així com les factures corresponents, 
s’estructuraran amb el format que defineixi l’Ajuntament. 

Per als conceptes d’instal·lacions fixes i serveis comuns, s’abonarà la 1/12 part 
de les despeses anuals. 
Per a cada servei expressat en el seu capítol corresponent i respecte els 
vehicles i materials rebuts, s’abonarà la 1/12 part de les despeses anuals “de 
disponibilitat de vehicles” i de les despeses “d’assegurances i impostos” com a 
despeses fixes i independents del nombre de jornals dels servei que s’hagin 
prestat efectivament durant el mes.  

Per al concepte de tractament dels residus generats, s’abonarà mensualment la 
1/12 part de les despeses previstes en aquest plec per aquest concepte. 
Anualment es realitzarà una comprovació de les quantitats efectivament 
recollides i es compensarà o abonarà a l’empresa pels desajustaments produïts 
en l’estimació de la producció de residus. 
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7.4.2 SERVEIS EXTRAORDINARIS 
La retribució del contractista s’efectuarà a partir de la factura que l’empresa 
girarà a l’Ajuntament per mesos vençuts, junt amb els treballs de l’apartat 
anterior.  
S’inclou una partida alçada (bossa d’hores) pels serveis extraordinaris valorada 
en 15.000 euros anuals i que no estarà subjecte a la baixa.   
L’Ajuntament podrà decidir disposar o no, parcial o totalment fins a esgotar la 
seva quantia prevista, i que l’adjudicatari no tindrà cap dret a reclamar la seva 
realització. 

Previ a la presentació de la factura es presentarà una proposta de certificació, a 
partir dels serveis prestats durant el mes (justificats documentalment en els 
“comunicats de treball” i introduïts en la base de dades d’execució de la 
contracta), dels preus unitaris simples d’aquests serveis que resultin de la 
licitació i amb l’aplicació dels conceptes de gestió de la qualitat que es detallen 
a l’apartat següent.  
Aquesta proposta de certificació, així com les factures corresponents, 
s’estructuraran amb el format que defineixi l’Ajuntament. 

7.4.3 PROCEDIMENT PER TOTS ELS SERVEIS 

Les factures s’abonaran de forma mensual prèvia presentació de la proposta de 
certificació realitzada d’acord als quadres de preus unitaris oferts. Aquesta 
proposta s’haurà de presentar dins de la primera setmana dins el mes següent 
del període mensual a abonar i haurà de ser aprovada per l’Ajuntament abans 
de poder presentar la factura definitiva. 

L’Ajuntament rebutjarà qualsevol factura presentada de forma prèvia a 
l’aprovació de la proposta de certificació presentada per part del contractista. 

L’Ajuntament és el propietari del residu i és el que es farà responsable dels 
costos/abonaments derivats de la seva eliminació, venda o tractament.  

7.5 RETRIBUCIÓ VARIABLE EN FUNCIÓ DE LA QUALITAT DEL 
SERVEI 
Els controls de la prestació del servei, i l’avaluació de la qualitat dels serveis, 
definits al capítol 7, tenen per objectiu final obtenir prestacions satisfactòries, 
d’acord amb les condicions del plec de prescripcions tècniques.  
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Mensualment, a partir de del control de qualitat exercit per l’administració o 
per empresa externa contractada a tal efecte, s’aplicaran en la certificació els 
descomptes o penalitzacions a aplicar. 
L’Ajuntament es reserva del dret d’aplicar les penalitzacions sobre el servei 
avaluat en una proporció equivalent al % de serveis inspeccionats. Així doncs, 
s’entendrà que els serveis no inspeccionats es presten amb unes condicions 
equivalents a les dels serveis inspeccionats i, per tant, se’ls podrà aplicar les 
mateixes penalitzacions. 

Així mateix, s’agafarà com a base de càlcul de l’import de les penalitzacions el 
cost directe d’execució del servei (preu unitari del servei) més la part 
proporcional (en base al cost global del servei) de les despeses fixes (o 
d’estructura), doncs es considera que el seu cost és motivat per la necessitat 
de donar suport als serveis que es presten. 

 
A. CONTROL DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 

A.1 Deduccions a aplicar del Control de la presència dels equips 
Els controls faran referència a si l’equip inspeccionat ha prestat servei, a si 
l’equip és el previst d’acord amb la planificació, i en cas de què no sigui el 
previst si dita substitució ha estat acceptada prèviament per l’Ajuntament. 

A efectes de certificació s’aplicarà el següent criteri:  
• Es considerarà servei no prestat per un equip i per tant no correspondrà que 

es certifiqui quan:   

• No sigui localitzat pels serveis d’inspecció al llarg de la jornada, en el seu 
recorregut o punts en què hauria d’estar prestant servei, i la incidència 
s’hagi comunicat de forma prèvia a l’Ajuntament. 

• No estigui format pels elements materials o humans previstos i l’equip no 
figuri en la relació de substitucions prèviament acceptades, encara que 
s’hagi donat avís als serveis tècnics municipals. 

  
• Es considerarà servei no prestat per un equip i a més a més es penalitzarà 

amb una reducció de dos cops el seu import quan:   

o No sigui localitzat pels serveis d’inspecció al llarg de la jornada, en 
el seu recorregut o punts en què hauria d’estar prestant servei, i no 
s’hagi notificat la incidència de forma prèvia a l’Ajuntament. 
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o No estigui format pels elements materials o humans previstos, i no 
s’hagi comunicat als serveis tècnics municipals. 

 
A.2 Deduccions a aplicar del Control de les normes de la prestació 

A efectes de certificació s’aplicarà el següent criteri comú a tots els serveis, 
siguin de recollida o neteja: 

Penalitzacions generals per control de les normes de la prestació especificades 
a les taules del capítol de gestió de la qualitat, declarades com No satisfactori, 
Deficient o Inacceptable 

 

  No Satisfactori:  Penalització del 20% Preu Unitari del Servei. 
  Deficient:   Penalització del 40% Preu Unitari del Servei. 
  Inacceptable:  Penalització del 60% Preu Unitari del Servei. 

 
Si del total de penalitzacions a aplicar a un servei s’obtingués una deducció 
superior al 60% e inferior a 100% del preu unitari del servei, es considerarà 
Servei no prestat amb la corresponent deducció del 100% del Preu Unitari del 
servei.  
 

B. AVALUACIÓ DE LA QUALITAT DELS SERVEIS 
El resultat de l’avaluació de la qualitat del servei portarà a declarar-lo com: 
Correcte, No Satisfactori, Deficient o Inacceptable. A efectes de certificació 
s’aplicarà el següent criteri de penalitzacions per l’avaluació del nivell de 
qualitat de les prestacions dels serveis: 

 
No Satisfactori:  Penalització del 20% Preu Unitari Servei. 

  Deficient:   Penalització del 40% Preu Unitari Servei. 
  Inacceptable:  Penalització del 60% Preu Unitari Servei. 

 
Si del total de penalitzacions a aplicar a un servei s’obtingués una deducció 
superior al 60% e inferior a 100% del preu unitari del servei, es considerarà 
Servei no prestat amb la corresponent deducció del 100% del Preu Unitari del 
servei.  



 
 

Plecs de prescripcions tècniques particulars que regiran la prestació del servei de recollida de residus, neteja 
viària d’Esplugues de Llobregat  106 

 

A  més, en les penalitzacions especifiques per avaluació de la qualitat dels 
serveis on la consideració depèn de la quantitat, s’aplicaran els següents 
criteris: 
• Deficiències en el manteniment de contenidors i de les pilones que els 

delimiten. Les penalitzacions s’aplicaran sobre els imports mensuals que a la 
oferta es destinin al manteniment dels contenidors, per cada tipus de 
contenidor.  
• + 5% de contenidors inspeccionats amb deficiències de manteniment:  

  No Satisfactori:  20% Import Mensual. 
• + 10% de contenidors inspeccionats amb deficiències de manteniment 

 Deficient:   40% Import Mensual. 
• + 20% de contenidors inspeccionats amb deficiències de manteniment 

 Inacceptable:  60% Import Mensual. 

 
• Deficiències en  la neteja tant exterior com interior dels contenidors i 

elements informatius d’aquests (adhesius).  Les penalitzacions s’aplicaran 
sobre els imports mensuals que a la oferta es destinin a la neteja dels 
contenidors, per cada tipus de contenidor. 
• + 10% de contenidors inspeccionats amb deficiències de Neteja  

  No Satisfactori:  20% Import Mensual. 
• + 20% de contenidors inspeccionats amb deficiències de Neteja   

  Deficient:   40% Import Mensual. 

• + 30% de contenidors inspeccionats amb deficiències de Neteja   
 Inacceptable:  60% Import Mensual. 

 
Si del total de penalitzacions a aplicar a un servei s’obtingués una deducció 
superior al 60% e inferior a 100% del preu unitari del servei, es considerarà 
Servei no prestat amb la corresponent deducció del 100% del Preu Unitari del 
servei.  

7.6 OPTIMITZACIÓ DEL FUNCIONAMENT DEL SERVEI 
La optimització del funcionament del servei, tant a nivell tècnic com econòmic,  
ha de ser la principal prioritat, tant de l’Ajuntament com de la contracta, amb 
l’objectiu de minimitzar costos econòmics, socials i ambientals.  
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En aquest sentit, és l’empresa contractista la que té un major grau de 
coneixement, tant de la pràctica de l’execució del servei com de l’evolució del 
estat de la tècnica. En aquest context, és la que té major possibilitat de 
proposar millores que comportin una major eficiència i/o una reducció dels 
recursos humans i materials emprats a través de: 
 

• Redisseny de la gestió del servei, amb l’aplicació de mètodes de treball 
més eficients. 

• Aplicació de noves tecnologies.  
 

S’entén que aquesta col·laboració mútua i afany per millorar el funcionament 
del servei, ha de comportar beneficis tant per l’Ajuntament, la societat i el medi 
ambient com per la pròpia empresa contractista.  

Així doncs, en cas que, a proposta de l’empresa contractista, es pugui millorar 
la eficiència del servei en termes econòmics, i en funció de la magnitud i 
naturalesa de la millora, es podrà pactar una millora econòmica del preu del 
servei millorat, que dues vegades la suma dels % de Despeses Generals i 
Benefici Industrial de la millora aconseguida.  
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8. PREU DEL CONTRACTE 

8.1 PREU DE LICITACIÓ 
 
El present contracte te un preu diferent per cadascuna de les seves anualitats 
(com a exercici pressupostari) degut a diferents motius: 

• El contracte està previst que s’iniciï en data 1 de febrer de 2018 
 

• El material que s’ha de posar a disposició de la contracta no es 
començarà facturar en les certificacions mensuals com a preu per 
disponibilitat del material fins, com a mínim, l’1 de setembre de 2018 
 

• Durant els 4 anys de contracte hi ha una sèrie de vehicles i maquinària 
que l’Ajuntament posa a disposició del contractista que arribaran al final 
de la seva vida útil i que, arribat aquest moment, s’hauran de substituir 
per part del contractista en la forma prevista als plecs, amb el 
corresponent augment del cost del contracte. S’adjunta un resum de la 
informació del quadre de l’annex 4 com referència: 

 
 
Unitats Descripció Preu unitari 

(subjecte a 
baixa) 

Data de posada 
en servei 

Vida útil 

1 Recol·lector CP 16 m3 143.000 € 01/03/2021 10 
1 Escombradora asp. 4,5 

m3 pert 
219.000 € 01/03/2021 8 

1 Vehicle lleuger 24.000 € 01/03/2019 10 
1 Furgó caixa oberta grúa 45.000 € 01/03/2019 10 
1 Furgoneta inspecció 12.000 € 01/03/2021 10 

 
 
Tenint en compte aquesta casuística, s’ha valorat el cost del contracte, 
distribuït per les diferents anualitats, segons el que està indicat en aquest 
quadre: 
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En aquest cost anual està inclosa una partida / bossa de 15.000 € per tal de 
certificar els serveis extraordinaris i que no serà objecte de baixa. 
 
Per tant, el preu de licitació queda estipulat en la quantitat de 12.723.515,78 € 
euros sense IVA, més una quantitat d’IVA de 1.272.315,58 € que fan un total 
de 13.995.867,36 € (IVA inclòs) pels 4 anys de contracte. 

8.2 PREU ESTIMAT 
 
Per tal de calcular el preu estimat del contracte es tenen en compte els 4 anys de 
contracte, més les dues possibles pròrrogues, l’entrada en vigor de la modificació de 
contracte per assumir la neteja del sector Porta Barcelona l’any 2021 i es fa la suposició 
de que la resta de modificacions entren en vigor l’any 2019, ja que no hi ha encara cap 
certesa del moment en el que es puguin posar en servei. 
 
Amb aquestes premisses, el preu estimat del contracte és el següent: 
 
  

Exercici                     
10% IVA Total

PREU DE 
LICITACIÓ 1.272.351,58 € 13.995.867,36 €12.723.515,78 €

323.264,84 €

326.185,50 € 3.588.040,48 €

323.423,10 €

27.228,17 €

2021 (gener-desembre) 3.261.854,98 €

2022 (gener) 272.281,65 € 299.509,82 €

2019 (gener-desembre) 3.232.648,41 € 3.555.913,25 €

2020 (gener-desembre) 3.234.230,96 € 3.557.654,06 €

2018 (febrer-desembre) 2.722.499,77 € 272.249,98 € 2.994.749,75 €

Pressupost
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Exercici

Avançament inversió 
tancament contenidors 
2018

312.536,36 €

PREU ESTIMAT 
DEL CONTRACTE 
(sense IVA)

23.157.108,56 €

Identificació usuaris barri 
can clota

85.618,60 €

Recollida voluminosos 612.202,80 €

Compactadors mercats 438.000,00 €

Porta a porta barris 
muntanya

1.603.820,85 €

Prròrrogues 6.523.709,96 €

Pla Porta BCN 857.704,20 €

2021 (gener-desembre) 3.261.854,98 €

2022 (gener) 272.281,65 €

2019 (gener-desembre) 3.232.648,41 €

2020 (gener-desembre) 3.234.230,96 €

2018 (febrer-desembre) 2.722.499,77 €

PREU sense IVA
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9. CONTINGUT DE LA DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
Aquest plec s’ha elaborat seguint un sistema de fitxes amb l’objectiu de facilitar i 
fer més justa la comparació entre les ofertes presentades. Per aquest motiu 
resulta essencial que les empreses licitadores presentin degudament 
omplertes totes les fitxes que aquí es demanen ja que d’aquestes s’obtindrà 
la informació per avaluar molts dels criteris de valoració establerts. 
A mode d’informació, es presenta l’esquema general que tota la informació que 
han de presentar totes les empreses licitadores: 

 
SOBRE 1:  

Documentació administrativa 
 

SOBRE 2: 
Documentació referent als criteris avaluables amb judici de valor. 
Documentació Tècnica: 
 

• Volum I 

• Volum II 
 

SOBRE 3: 
Documentació referent als criteris avaluables mitjançant fòrmules 

• Fitxes econòmiques 
• Oferta econòmica 

• Adquisició dels Mitjans materials procedents de l’anterior contracta  
• Adquisició de sensors d’ompliments dels contenidors 

• Baixa sobre el preu d’adquisició del material que es posa a disposició de 
la contracta un cop finalitzada 

 

La documentació que contenen els sobres 1 i 2 no pot incloure cap informació 
econòmica ni informació que permeti conèixer el contingut del sobre 3 relatiu a 
la proposició econòmica i documentació tècnica dels criteris avaluables de 
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forma automàtica. L’incompliment d’aquesta obligació implica l’exclusió 
automàtica de la licitació. 
L’objecte d’aquest apartat és explicar el contingut de la memòria tècnica, que 
és la informació a presentar al SOBRE 2. 

9.1 CONTINGUT SOBRE 2 
A continuació es presenta el contingut de la memòria tècnica. Aquest 
s’estructurarà en dos volums: 

VOLUM I 
En aquest volum es recollirà tota la memòria descriptiva de l’oferta. 
 

VI. 1. Generalitats 

VI.1.1.  Posada en marxa de la contracta 
Calendari de posada en marxa de la contracta: explicació dels mitjans tant 
materials com humans i la exposició en el temps (temps límit en que el servei 
haurà d'estar en funcionament, en la seva totalitat amb els mitjans oferts a la 
proposta presentada) de: 

• accions de posada a punt de la contracta 
• organització dels serveis  

 

VI.1.2. Representants de l’empresa adjudicatària 
• Estructura de l’empresa i organigrama detallat del conjunt de personal directe i 

indirecte, amb especificació de les categories, funcions generals, % de dedicació 
al servei, titulacions acadèmiques i professionals (inclosos el representant tècnic 
i/o l’encarregat).  

• Relació de comandaments previstos amb les seves funcions generals. 

 
VI.1.3. Comunicat de treball i labor inspectora 

• Model de comunicat de treball a presentar 
• Sistemes de comunicació i coordinació amb l’Ajuntament. 
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VI.2. Servei de Neteja Viaria 

VI.2.1. Serveis de neteja viaria 

Per cada servei proposat s’haurà de presentar: 
• Breu explicació del servei, solucions tècniques aplicades en cada sector i 

justificació de les mateixes. 
• Mitjans humans i materials 
• Freqüències proposades per cada sector i el perquè de les mateixes 
• Mitjans de reserva (humans i materials). 

 
VI.3. Servei de Recollida de Residus 

VI.3.1. Serveis de recollida 

Per cada servei proposat s’haurà de presentar: 

• Breu explicació del servei, solucions tècniques aplicades en cada sector i 
justificació de les mateixes, mitjans humans i materials 

• Freqüències proposades per cada sector i el perquè de les mateixes 
• Mitjans de reserva (humans i materials) 

 
VI.3.2. Contenerització de les fraccions 

Presentació raonada de la proposta de contenidors pel municipi. S’especificarà: 
• Número de contenidors per fracció 
• Model de contenidor: capacitat (l), característiques tècniques (material, 

antisoroll, color, tipus de boca/tapa...) adequació per minusvàlids etc... 
• Ubicació 
• Número d’ubicacions (àrees d’aportació) i contenidors que les formen 
• Ratis que justifiquin el seu número i volum (necessaris per a la població i volum 

de residus generats) 
• Estoc anual de contenidors (% del total de contenidors de cada tipus instal·lat) 

 
VI.4. Mitjans materials 

VI.4.1. Servei de neteja de contenidors 
Pels serveis de neteja interna i externa i d’ubicacions, s’haurà de presentar: 
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• Breu explicació del servei, solucions tècniques aplicades en cada sector i 
justificació de les mateixes, mitjans humans i materials (inclosa la neteja de les 
plataformes soterrades existents al municipi) 

• Freqüències proposades per cada sector i el perquè de les mateixes (si no les 
donem) 

• Mitjans de reserva (humans i materials) 

 

VI.4.2. Pla de manteniment del material mòbil 
S’haurà de presentar: 

• Organització i personal relacionat amb els serveis de manteniment preventiu i 
correctiu  

• Pla de manteniment, neteja i conservació dels vehicles 
• Tallers i proveïdors de recanviïs 
• Equips de reserva 

 
VI.4.3. Pla de manteniment del material fix 

S’haurà de presentar: 
• Organització i personal relacionat amb els serveis de manteniment preventiu i 

correctiu 
• Pla de manteniment, neteja i conservació de la maquinària , equips i 

instal·lacions 
• Material de reserva 
• Pla de manteniment de les plataformes soterrades (si s’escau) 

 

VI.4.4. Sistemes d’ajuda a l’explotació 
Descripció de les característiques dels sistemes d’ajuda a l’explotació ofertats: 

• Sistemes de comunicació amb l’Ajuntament i consulta de dades (email, 
plataforma on-line,...) 

• Sistemes de Geoposicionament 

 

VI.4.5. Instal·lacions fixes 
• Nau 
• Taller 
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VI.5. Mitjans humans 

• Pla de formació i motivació del personal 

 

VOLUM II 
En aquest volum es presentaran totes les fitxes tècniques degudament 
emplenades, incloent-hi la informació gràfica requerida, tant dels serveis com 
del material destinat a la realització dels mateixos. És obligatori per a totes les 
empreses concursants la presentació de totes les fitxes degudament 
omplertes. També s’adjuntaran els plànols dels itineraris. 
 
VII.1. Fitxes Tècniques 

Presentació de totes les fitxes que figuren a l’annex 5: 
• Fitxes Tècniques (Fitxes T) 
• Fitxes de dimensionament (Fitxes D) 
• Fitxa quadre de serveis tipus 

 
VII.2. Altre material a presentar 

• Fitxes tècniques annex 4 
• Fotografia i catàlegs amb les característiques de la nova maquinària comprada 

pel servei 

• Plànols dels itineraris 

 
VII.3. Criteris d’adjudicació dependents d’un judici de valor 

En aquest últim apartat, es farà per cada criteri d’adjudicació dependents d’un 
judici de valor que estan especificats al plec de clàusules administratives 
particulars del contracte: 
 

• Explicació raonada, per cada criteri de valoració, de l’enfoc que es dona a 
la oferta per tal d’aconseguir la màxima puntuació possible. 
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• Referència a la pàgina o pàgines (volum i pàgina) de la oferta en la que 
es descriu de forma més extensa el que s’expressa a l’apartat anterior, 
amb la informació que suporta aquests arguments. 

 

Aquest apartat és clau per entendre, a mode de resum, el que es pretén amb la 
oferta presentada per l’adjudicatari i, per tant, s’ha de prestar una especial 
atenció a concretar de forma raonada i simplificada el perquè de cada proposta 
que millora els mínims indicats al plec, de forma orientada als criteris de 
valoració del concurs. 

9.2 CONTINGUT SOBRE 3 
En un SOBRE INDEPENDENT es presentaran els criteris avaluables mitjançant 
fòrmules, de la següent forma: 

9.2.1 FITXES ECONÒMIQUES 
S’adjuntaran totes les fitxes econòmiques (Annex 6) degudament omplertes: 
 

o Fitxes dels serveis de la contracta (Fitxes E) 
o Fitxes serveis extraordinaris (Fitxes E) 
o Pressupost de licitació tipus (Fitxa E), per cada anualitat (2018, 2019, 

2020, 2021, 2022) 
o Fitxes econòmiques de material 

 
Tenint en compte que el contracte consta de diferents anualitats tal i com està 
especificat a l’apartat de confecció del preu, l’oferta també s’haurà de 
confeccionar atenent a aquesta casuística. Es recorda: 

• El contracte està previst que s’iniciï en data 1 de febrer de 2018 
• El material que s’ha de posar a disposició de la contracta no es 

començarà facturar en les certificacions mensuals com a preu per 
disponibilitat del material fins, com a mínim, l’1 de setembre de 2018 

• Durant els 4 anys de contracte hi ha una sèrie de vehicles i maquinària 
que l’Ajuntament posa a disposició del contractista que arribaran al final 
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de la seva vida útil i que, arribat aquest moment, s’hauran de substituir 
per part del contractista en la forma prevista als plecs, amb el 
corresponent augment del cost del contracte. S’adjunta un resum de la 
informació del quadre de l’annex 4 com referència per tal de tenir-ho en 
compte en la configuració del preu de contracte anual: 

 
 
 
Unitats Descripció Preu unitari 

(subjecte a 
baixa) 

Data de posada 
en servei 

Vida útil 

1 Recol·lector CP 16 m3 143.000 € 01/03/2021 10 
1 Escombradora asp. 4,5 

m3 pert 
219.000 € 01/03/2021 8 

1 Vehicle lleuger 24.000 € 01/03/2019 10 
1 Furgó caixa oberta grúa 45.000 € 01/03/2019 10 
1 Furgoneta inspecció 12.000 € 01/03/2021 10 

 
 
Per tant, algunes de les fitxes dels serveis poden ser les mateixes per una 
anualitat tipus, però les fitxes del PRESSUPOST DE LICITACIÓ TIPUS, que 
contemplen el resum de cada anualitat amb la seva casuística, haurà de 
preveure un valor diferent per cadascuna de les anualitats pressupostàries 
(2018, 2019, 2020, 2021, 2022). 
 
 
 
 
  



 
 

Plecs de prescripcions tècniques particulars que regiran la prestació del servei de recollida de residus, neteja 
viària d’Esplugues de Llobregat  118 

 

FITXA 2 (ANNEX 6) PRESSUPOST DE LICITACIÓ TIPUS 
 

 

 

La partida de 15.000 euros (IVA inclòs) és fixa i no està subjecte a 
baixa. 

Logo Empresa 
licitadora

Full____ de____

(1)

(2)

(1)+(2)

(3)

(4)

(1+2+3+4)

(1+2+3+4+5)

IMPORT ANUAL OFERTAT AMB IVA (€/ANY)

PRESSUPOST ANUAL SERVEIS COMPLEMENTARIS
TOTAL (€/ANY) 15.000

TOTAL (€/ANY)
TOTAL COST ANUAL DELS SERVEIS (€/ANY)

2.  PRESSUPOST ANUAL DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA

Fitxa E/LIC-01 FITXA PRESSUPOST  DE LICITACIÓ

1. PRESSUPOST ANUAL DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS
TOTAL (€/ANY)

 IMPORT ANUAL TOTAL DELS SERVEIS (€/ANY)

INVERSIÓ TOTAL ANUAL (DISPONIBILITAT + ASSEG)
TOTAL INVERSIÓ ANUAL (€/ANY)

TOTAL (€/ANY) (5)

% TOTAL (€/ANY)

% TOTAL (€/ANY)
BENEFICI INDUSTRIAL

IMPORT ANUAL TOTAL (€/ANY)
DESPESES GENERALS: DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ

PRESSUPOST LICITACIÓ AMB IVA (€/ANY)

PRESSUPOST ANUAL DELS SERVEIS OBJECTE DE CONTRACTE

PRESSUPOST ANUAL D'INSTAL·LACIONS I SERVEIS COMUNS

PRESSUPOST ANUAL CAMPANYES

IVA VIGENT
% TOTAL (€/ANY)

IMPORT ANUAL OFERTAT  SENSE IVA (€/ANY)

TOTAL INST. I SERV. COMUNS (€/ANY)
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9.2.2 OFERTA ECONÒMICA 
 

Un cop confeccionades totes les fixes econòmiques i una fitxa PRESSUPOST DE 
LICITACIÓ TIPUS (annex 6) per cada anualitat, es prepararà un quadre resum 
amb el preu de la oferta econòmica com el següent: 

 

 
 

La oferta econòmica serà la que resulti de la suma de totes les anualitats 
previstes al contracte. 

9.2.3 OFERTA PER AL PREU MENSUAL DEL CONTRACTE 
Als efectes de comptabilització pressupostària de la nova contracta, cada licitant haurà 
d’indicar en un quadre com el següent el preu que, d’acord a la seva oferta, preveu 
certificar mensualment fins a la posada en servei dels nous vehicles (per tant, ha de tenir 
en compte que no s’abonarà res per aquest concepte d’acord al que està previst als 
plecs): 
 

Exercici Pressupost Total

OFERTA 
ECONÒMICA

2021 (gener-desembre)

2022 (gener)

2019 (gener-desembre)

2020 (gener-desembre)

                    10% IVA

2018 (febrer-desembre)
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9.2.4 ADQUISICIÓ DELS MITJANS MATERIALS PROCEDENTS DE 
L’ANTERIOR CONTRACTA 
El licitant presentarà un compromís d’adquisició del material (vehicles, 
maquinària i contenidors) per l’import del valor residual indicat per l’actual 
contractista (114.787,82 euros) a abonar directament a l’empresa que deixa el 
servei.  
No s’accepten adquisicions parcials de vehicles i maquinaria. 

Adquisició dels Mitjans materials procedents de l’anterior contracta pendents 
d’amortització i cedits en ús a l’adjudicatari fins la posada en servei del 
material de nova adquisició (Supòsit 6 indicat a l’apartat 4 del plec) 

9.2.5 ADQUISICIÓ DE SENSORS D’OMPLIMENT DELS 
CONTENIDORS 
El licitant presentarà un compromís d’adquisició, instal·lació i manteniment i 
gestió de fins a 300 sensors d’ompliment de contenidors connectats a un 
sistema de presa de dades en temps real. 

MES IVA TOTAL

Juliol

Agost

Maig

Juny

Març

Abril

PROPOSTA CERTIFICACIÓ (sense IVA)

Febrer
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9.2.6 BAIXA SOBRE EL PREU D’ADQUISICIÓ DEL MATERIAL QUE 
ES POSA A DISPOSICIÓ DE LA CONTRACTA UN COP FINALITZADA 
El licitant presentarà un quadre com el que es presenta a continuació, amb 
l’import pel que es compromet a que l’Ajuntament adquireixi el material que ha 
posat a disposició de la contracta a la seva finalització. 

La baixa serà sobre el preu total de tot el material que s’adquirirà al finalitzar el 
contracte en l’exercici de 2022: 
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Oferta per l’adquisició dels vehicles posats a disposició de la contracta: 

 
 

Valor adquisició 
ofert 2022  

Valor 
adquisició 2023 

Valor 
adquisició 2024 

01/02/2022 01/02/2023 01/02/2024

4 Recol·lector CL 25 m3 01/09/2018 207.000         828.000,00     10

1 Rentacontenidors CL 01/09/2018 226.000         226.000,00     10

644,00 Contenidor lateral 3200L 01/09/2018 790,00         508.760,00     12

346,00 Contenidor lateral 2400L 01/09/2018 690,00         238.740,00     12

1,00 Puesta inicio soterrados 01/09/2018 35.500,00            35.500,00     6

3,00 Bufadora 01/09/2018 2.240,00              6.720,00     10

3,00 Desbrossadora/Motosierra 01/09/2018 1.000,00              3.000,00     10

3,00 Escombradora manual 01/09/2018 799,00              2.397,00     10

100,00 Sistema vacri 01/09/2018 424,00            42.400,00     10

2,00 Caixa oberta 5m3 01/09/2018 35.000,00            70.000,00     10

2,00 Vehicle lleuger 01/09/2018 24.000,00            48.000,00     10

3,00 Escombradora asp. 2 m3 01/09/2018 117.000,00         351.000,00     8

2,00 Escombradora asp. 4,5 m3 pertigas 01/09/2018 219.000,00         438.000,00     8

1,00 Cisterna 8 m3 01/09/2018 135.000,00         135.000,00     10

3,00 Furgoneta neteja pressió 01/09/2018 50.000,00         150.000,00     10

13,00 Sistema geoposicionament 01/09/2018 760,00              9.880,00     10

1,00 Equips informàtics i software 01/09/2018 6.175,00              6.175,00     10

732,00 Sistema identificació aut cont 01/09/2018 3,00              2.196,00     10

4,00 Sistema identificació aut veh 01/09/2018 6.680,00            26.720,00     10

6,00 Carretó 01/09/2018 500,00              3.000,00     10

400,00 Identificació contenidors 01/09/2018 300,00         120.000,00     10

1,00 Software i identificació targetes 01/09/2018 7.160,00              7.160,00     10

1,00 Furgoneta inspecció 01/09/2018 12.000,00            12.000,00     10

1,00 Pesatge 01/09/2018 17.186,00            17.186,00     10

1,00 vehicle mant 01/09/2018 50.000,00            50.000,00     10

TOTAL A -                      -                  -                  

Valor adquisició 
2022  

Valor 
adquisició 2023 

Valor 
adquisició 2024 

01/02/2022 01/02/2023 01/02/2024

1,00 Camió recol·lector càrrega trasera GEESINK 01/03/2021 143.000,00 143.000,00    10

1,00 Escombradora baldejadora 01/03/2021 219.100,00 219.100,00    10

1,00 Piaggio Porter 01/03/2019 28.250,00 28.250,00      10

1,00 Furgó caixa oberta amb grúa 01/03/2019 45.000,00 45.000,00      10

1,00 Vehícle inspecció 01/03/2021 14.512,93 14.512,93      10

TOTAL B -                      -                  -                  

TOTAL A+B -                    -                -                

 Total Inversió 
(€/any) 

Període
(anys)

Unitats Descripció
Data  Inici 

Amortització
Preu unitari 

(€)
 Total Inversió 

(€/any) 

Període 
d'amortització 

(anys)

Unitats Descripció Data  Inici
Preu unitari 

(€)
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9.3 ALTRES ASPECTES A COMENTAR 
 

Cal destacar que, es limita l’extensió de la memòria tècnica a presentar 
per les empreses licitadores (SOBRE 2)  a 500 Pàgines format DIN-A4 a 
simple cara (o 250 fulls a doble cara).  

En cas de presentar documentació en format DIN-A3 es consideraran 
com 2 DIN-A4, sense tenir en compte els plànols i annexes. 

 
Qualsevol modificació que es produeixi al llarg de la contracta implicarà 
l’actualització o l’aportació de la nova fitxa corresponent del servei, inclòs els 
plànols corresponents o l’actualització dels quadrants de programació global 
dels serveis. Aquestes fitxes, plànols o quadrants de programació dels serveis 
hauran de ser lliurats a l’Ajuntament abans de l’inici de la modificació i hauran 
de ser acceptats pels serveis tècnics corresponents. 

 
Tal com s’ha anat apuntant en els capítols anteriors, les empreses concursants 
podran introduir en la seva proposta les millores que considerin més 
convenients per a la realització del objecte del contracte i les prestacions 
definides en aquest plec. Amb aquesta finalitat, les empreses presentaran una 
OFERTA ÚNICA que es cenyirà al màxim possible al que es demana en aquest 
plec de prescripcions tècniques i econòmiques.  
 

La no presentació de la proposta d’acord amb les especificacions d’aquest 
capítol i dels annexos corresponents podrà comportar l’exclusió del concurs de 
l’empresa licitadora. 

 
Les ofertes hauran de presentar-se en català o castellà i el format paper amb 
que cal presentar és amb fulls A4, amb paper ecològic o reciclat i a doble cara. 
La cartografia i material gràfic podrà ser presentat en fulls fins a A3 reciclat o 
ecològic.  
 

També caldrà presentar tota la documentació en suport informàtic amb arxius 
Word per a textos, Excel per a taules i Access per a base de dades. Els arxius 
hauran de ser oberts i no protegits. La cartografia haurà de presentar-se en 
format PDF i DWG. 



 
 

Plecs de prescripcions tècniques particulars que regiran la prestació del servei de recollida de residus, neteja 
viària d’Esplugues de Llobregat  124 

 

 

El contingut de les ofertes un cop presentades, passarà a ser propietat de 
l’Ajuntament, sense que l’empresa licitadora o contractista tingui dret a cap 
contraprestació econòmica per aquest fet. 
 
 
 

Esplugues de Llobregat, octubre de 2017 

 
 
El Director de Manteniment i Espai Públic El Coordinador Operatiu d’Espai Públic 
 
 
 
 
 
José María González Lera 
Enginyer de Camins, Canals i Ports 

 
 
 
 
Juan Manuel Castejón Vázquez 
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Plànol 2: SECTORS DE L’ESCOMBRAT MANUAL MOTORITZAT 
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Plànol 3: ZONES DE L’EQUIP D’ACCIÓ IMMEDIATA 
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Plànol 4: REPÀS DE DIUMENGES I FESTIUS 
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Plànol 5: AIGUABATRE DE PLACES 
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Plànol 6: UBICACIONS CONTENIDORS  
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Plànol 7 Pla Porta BCN 
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Plànol 8 Escombrat mecànic 
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1. NETEJA BÀSICA 
 
Els licitadors tindran llibertat per l’organització del servei, sempre 
respectant les freqüències mínimes de neteja en els àmbits indicats. També 
s’especifiquen uns mitjans materials mínims per tal de poder aconseguir 
l’estàndard de neteja de la ciutat d’Esplugues de Llobregat. 
 
Les freqüències sempre s’han d’entendre com a mínimes, però millorables 
per part dels licitants en les seves ofertes, sempre ben justificat. 
 

1.1. ESCOMBRAT MANUAL 

1.1.1. Freqüència dels serveis 

La freqüència del servei d’escombrat manual serà la següent: 
 
 

Sectors Escombrat manual 
matí 

Sector 1 6 cops/set 
Sector 2 6 cops/set 
Sector 3 6 cops/set 
Sector 4 6 cops/set 
Sector 5 6 cops/set 
Sector 6 6 cops/set 

 
 
L’empresa licitadora realitzarà un escombrat manual amb la freqüència 
establerta i els sectors del plànol 1 de l’annex 1. 
 

1.1.2. Mitjans mínims necessaris 

 
Maquinaria Règim 

3  Bufadors Posada a disposició 
6 Carretons i escombres Posada a disposició 
3 Desbrossadora Posada a disposició 

 
Per l’escombrat manual, es valoraran especialment totes les propostes 
tecnològiques i innovadores que permetin millorar el rendiment i l’eficiència 
dels peons com escombradores manuals, bufadors elèctrics, aspiradors 
elèctrics... 
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1.2. ESCOMBRAT MANUAL MOTORITZAT/ SERVEI DE 
REFORÇ  NETEJA D’ÀREES D’APORTACIÓ  

1.2.1. Freqüència dels serveis 

 
La freqüència del servei d’escombrat manual motoritzat serà la següent: 
 
 

Sectors Escombrat manual 
motoritzat matí 

Sector 1 6 cops/set 
Sector 2 6 cops/set 
Sector 3 6 cops/set 
Sector 4 6 cops/set 
Sector 5 6 cops/set 
Sector 6 6 cops/set 

 
 
L’escombrat manual motoritzat és un servei de reforç a l’escombrat manual. 
Les primeres hores del mati de 7h a 9h, netejaran els punts negres de cada 
sector i els voltants de les escoles. Després, aquests equips realitzaran el 
repàs de les bateries de contenidors i el buidat de les papereres. 
 
La freqüència del servei d’escombrat manual motoritzat del sector 
muntanya és el següent: 
 
 

Barris Escombrat manual 
motoritzat 

Sector muntanya 1 1 cop/set 
Sector muntanya 2 2 cop/set 
Sector muntanya 3 1 cops/set 
Sector muntanya 4 1 cop/set 
Sector muntanya 5 1 cop/set 
 
L’empresa licitadora realitzarà un escombrat manual motoritzat amb la 
freqüència establerta i els sectors del plànol 2 de l’annex 1. 
 

1.2.2. Mitjans mínims necessaris 
 

Maquinaria Sectors Règim 

3 Vehicles lleugers caixa oberta 5 m3 
elèctrics 

Sector 1-6 Posada a 
disposició 

1 Vehicle lleuger volquet i raspall elevador Sector 
muntanya 1-5 Anterior contracte 
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1.3. ESCOMBRAT MECÀNIC 

1.3.1. Freqüència dels serveis 

 
La freqüència del servei d’escombrat mecànic serà la següent: 
 
 

Sectors Escombrat 
mecànic 

Sector 1 6 cops/set 
Sector 2 6 cops/set 
Sector 3 6 cops/set 

Sector 4 6 cops/set 

Sector 5 6 cops/set 

Sector 6 6 cops/set 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Al plànol 8 de l’annex 1, es mostra l’àmbit d’actuació (vies principals i sector 
muntanya) del servei mecànic realitzat per l’escombradora de 4,5m3 els 
carrers principals i el sector muntanya. 
 

1.3.2. Mitjans mínims necessaris 

 
Maquinaria Sectors Règim 

2 Escombradores d’aspiració de 1 a 
2m3 

Sectors 1 al 6 Posada a 
disposició 

1 Escombradora d’aspiració de 4,5m3 
amb doble perxa 

Sectors muntanya 
1-5 

Anterior 
contracte 

 
 

Sectors 
 

Escombrat 
mecànic 

Sector muntanya 1 1 cop/set 
Sector muntanya 2 2 cop/set 
Sector muntanya 3 1 cops/set 
Sector muntanya 4 1 cop/set 
Sector muntanya 5 1 cop/set 
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1.4. ESCOMBRAT MIXT 

1.4.1. Freqüència dels serveis 

La freqüència del servei d’escombrat mixt serà la següent: 
 

Sectors Escombrat mixt 

Sector 1 2 cops/set 
Sector 2 2 cops/set 
Sector 3 2 cops/set 
Sector 4 2 cops/set 
Sector 5 2 cops/set 
Sector 6 2 cops/set 

 
 
Per l’escombrat mixt, cada dia es neteja 2 sectors de manera que cada 
setmana hi ha un sector que es neteja 1 cop. Aquest sector anirà rotant 
correlativament per tal que la freqüència de neteja sigui la mateixa en tots 
els sectors. 
 
Actualment, el servei d’escombrat mixt treballa de dilluns a divendres a 7 
hores. Tot i que l’empresa licitadores podran proposar en les seves ofertes, 
de manera raonada, altres solucions organitzatives per prestar aquest 
servei. 
 

1.4.2. Mitjans mínims necessaris 

 
Maquinaria Règim 

2 Escombradora d’aspiració de 4,5m3 amb doble 
perxa Posada a disposició 

 

1.5. SERVEI DE REFORÇ NETEJA PER LES TARDES 

1.5.1. Freqüència dels serveis 

La freqüència del servei de neteja per les tardes serà la següent: 
 

Sectors Neteja manual 
motoritzat tardes 

Neteja mecànica 
tardes 

Sector 1 6 cops/set 6 cops/set 
Sector 2 6 cops/set 6 cops/set 
Sector 3 6 cops/set 6 cops/set 
Sector 4 6 cops/set 6 cops/set 
Sector 5 6 cops/set 6 cops/set 
Sector 6 6 cops/set 6 cops/set 
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Durant els mesos d’estiu del 15 de maig al 15 d’octubre es realitzarà un 
reforç en les zones de més afluència de vianants, amb una freqüència diària 
de dilluns a dissabte. 
 
Es considera que per aquest servei caldran els mitjans mínims que es 
mostren a la taula, tot i que, seran les empreses licitadores podran 
proposar en les seves ofertes, de manera raonada, altres solucions 
tècniques per prestar aquest servei. 
 

1.5.2. Mitjans mínims necessaris 

 
Maquinaria Règim 

2 Vehicles lleuger caixa oberta de 5m3 elèctrics Equips matí 
1 Escombradora de 1 a 2m3 Posada a disposició 
2 Escombradores manuals  elèctriques Posada a disposició 

 
 

1.6. NETEJA AMB AIGUA A PRESSIÓ/ AIGUABATRE MIXT 

 

1.6.1. Freqüència dels serveis 

La neteja amb aigua a pressió (aiguabatre mixt) es realitzarà amb un camió 
cisterna i una freqüència de 1 cop/setmana de dilluns a dissabte, a les 
zones indicades plànol 5 de l’annex 1. 
 

1.6.2. Mitjans mínims necessaris 

Maquinaria Règim 
1  Camió cisterna 8m3 Posada a disposició 

 
 

1.7. NETEJA AMB AIGUA ALTA PRESSIÓ 

 

1.7.1. Freqüència dels serveis 

Aquest servei s’haurà de portar a terme amb una freqüència mínima de 5 
cops/set de dilluns a divendres. 
 
La freqüència mínima de rentat exterior dels contenidors i de les seves 
ubicacions de totes les fraccions serà mensual durant l’hivern (6 mesos) i 
quinzenal durant l’estiu (6 mesos). 
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1.7.2. Mitjans mínims necessaris 

Es considera que per aquest servei caldrà l’adquisició de 2 furgons amb 
equip d’hidropressió amb aigua freda i calenta.  
 

Maquinaria Règim 
2  Furgons amb equip d’hidropressió Posada a disposició 

 
 

1.8. NETEJA DELS DIUMENGES I FESTIUS 

 
Els diumenges i festius es realitzarà els següents tractaments: 

• Escombrat manual matí 
• Escombrat manual motoritzat matí 
• Escombrat manual motoritzat tarda. 

Al plànol 4 de l’annex 1 es mostren les zones de repàs de l’escombrat 
manual motoritzat de tarda. 
Cada equip de l’escombrat manual de matí estarà format per un peó-
conductor i un peó mentre que cada equip de tarda està format per un peó-
conductor. 
 

1.8.1. Mitjans mínims necessaris (s’utilitzen els de la resta de la 
setmana) 

 
Maquinaria Torn 

3 Carretons i escombres Matí 
2 Vehicles lleugers caixa oberta de 5m3 elèctrics Matí 
2 Vehicles lleugers caixa oberta de 5m3 elèctrics Tarda 
 

1.9. NETEJA  DE  PIPICANS  

1.9.1. Freqüència dels serveis 

Aquest servei s’haurà de portar a terme amb la freqüència mínima que es 
mostra a continuació al quadre del plànol. En aquest es mostren els pipicans 
que seran responsabilitat dels equips de neteja viaria. 

1.9.2. Mitjans mínims necessaris 

Es considera que per aquest servei caldrà la dotació dels equips 
d’escombrada manual tot i que, seran les empreses licitadores podran 
proposar en les seves ofertes, de manera raonada, altres solucions 
tècniques per prestar aquest servei. 
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2. NETEJA COMPLEMENTÀRIA 

2.1. NETEJA DEL MERCAT SETMANAL 

2.1.1. Freqüència dels serveis 

Aquest servei es realitzarà sempre que es doni l’activitat del mercat. 
 
Tot i així, s'ha de preveure l'eventualitat de que pugui fer-se mercat en dia 
festiu, així com la retirada de les tanques metàl·liques protectores dels 
tancaments dels carrers, o la instal·lació de qualsevol altre mercat d’aquest 
tipus, sense cost per l’Ajuntament. 
 

2.1.2. Mitjans mínims necessaris (s’utilitzaran els de la resta del 
servei) 

Les empreses hauran proposar en les seves ofertes, de manera raonada, la 
millor solució tècnica per prestar aquest servei. 
 
Mitjans materials dels dimecres 
 

Maquinaria 
1 Vehicles lleuger caixa oberta de 5m3 elèctrics 
1 Escombradora de 1 a 2m3 
1 Escombradora d’aspiració de 4,5m3 amb doble perxa 

 
Mitjans materials dels dissabtes 
 

Maquinaria 
2 Vehicles lleuger caixa oberta de 5m3 elèctrics 
1 Escombradora de 1 a 2m3 

 

2.2. NETEJA DE FULLES 

2.2.1. Freqüència dels serveis 

Aquest servei s’haurà de portar a terme amb una freqüència mínima de de 
20 jornades de dilluns a diumenge. 

2.2.2. Mitjans mínims necessaris 

Es considera que per aquest servei caldrà la dotació d’un equip constituït 
per una escombradora i un equip format per un conductor i dos peons, tot i 
que, seran les empreses licitadores podran proposar en les seves ofertes, 
de manera raonada, altres solucions tècniques per prestar aquest servei. 
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2.3. NETEJA DE ZONES DE RODALIES, NETEJA DE 
SOLARS MUNICIPALS I ZONA INDUSTRIAL 

2.3.1. Freqüència dels serveis 

Aquest servei s’haurà de portar a terme amb una freqüència mínima de 6 
cops/set de dilluns a dissabte. 
 

2.3.2. Mitjans mínims necessaris 

Es considera que per aquest servei caldrà la dotació d’un vehicle lleuger de 
posat a disposició de la contracta, de caixa oberta semi-volquete que 
disposarà de raspall per la recollida de bujols. Tot i que, seran les empreses 
licitadores podran proposar en les seves ofertes, de manera raonada, altres 
solucions tècniques per prestar aquest servei.   
 

2.4. NETEJA DE PINTADES I GRAFITS 

2.4.1. Freqüència dels serveis 

Aquest servei s’haurà de portar a terme amb una freqüència mínima de 
6cops/set de dilluns a dissabte. 

2.4.2. Mitjans mínims necessaris 

Es considera que per aquest servei caldrà la dotació d’un furgó amb equip 
de neteja a pressió posat a disposició de la contracta, equipat amb tots els 
consumibles necessaris per portar a terme la neteja de pintades i grafits, 
tot i que, seran les empreses licitadores podran proposar en les seves 
ofertes, de manera raonada, altres solucions tècniques per prestar aquest 
servei. 
 

2.5. EQUIP D’ACCIÓ IMMEDIATA 

2.5.1. Freqüència dels serveis 

Aquest servei s’haurà de portar a terme amb una freqüència mínima de 
6cops/set de dilluns a dissabte. 
A l’annex 1 es mostra les zones d’actuació de l’equip d’acció immediata. 

2.5.2. Mitjans mínims necessaris 

Es considera que per aquest servei caldrà la dotació d’un equip polivalent 
(caixa oberta amb grua i volquet) provinent de l’anterior contracte, tot i 
que, seran les empreses licitadores podran proposar en les seves ofertes, 
de manera raonada, altres solucions tècniques per prestar aquest servei. 

 

2.6. NETEJA DE LA VEGETACIÓ ESPONTÀNIA 

2.6.1. Freqüència dels serveis 

El servei consistirà en 30 jornades de neteja de la vegetació espontània en 
temporada de primavera a tardor. 
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2.6.2. Mitjans mínims necessaris 

Les empreses hauran de proposar en les seves ofertes, de manera raonada, 
la millor solució tècnica per prestar aquest servei. 
Es considera que per aquest servei caldrà la dotació d’un vehicle caixa 
oberta, una desbrossadora i un equip format per un peó conductor, tot i 
que, seran les empreses licitadores podran proposar en les seves ofertes, 
de manera raonada, altres solucions tècniques per prestar aquest servei.  
 

2.7. SERVEI DE REFORÇ DE NETEJA AMB AIGUA (AIGUABATRE) 

2.7.1. Freqüència dels serveis 

El servei consistirà en 40 jornades d’aiguabatre, amb una especial 
freqüència a l’època estival. 

2.7.2. Mitjans mínims necessaris 

Es considera que per aquest servei caldrà la dotació d’un camió cuba amb 
un conductor i un operari tot i que, seran les empreses licitadores podran 
proposar en les seves ofertes, de manera raonada, altres solucions 
tècniques per prestar aquest servei. 
 

2.8. FESTES, ACTES I ESDEVENIMENTS EXTRAORDINARIS DEL 
MUNICIPI 

A continuació es presenta la relació de festes i actes tradicionals organitzats 
al Municipi, la data quan es realitzen i els mitjans mínims necessaris: 
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ESDEVENIMENT DATA LLOC MITJANS MINIMS

Fira de Nadal i Esplugues Sona Nadal desembre • 1 vehicle lleuger

ELS TRES REIS ACTIVITATS VARIES CAN TINTORER desembre • 1 vehicle lleuger

Cavalcada de Reis 5 desembre • 1 vehicle lleuger
• 1 escombradora amb pertigues

Reis 6 desembre reforç paper-cartró
Els Pastorets d’Esplugues desembre • 1 vehicle lleuger

FESTES DE CARNESTOLTES Febrer
• 1 vehicle lleuger
• 1 escombradora amb pertigues
• 1 escombradora 2m3

Gran Rua de Carnaval Febrer • 1 escombradora amb pertigues

Carnestoltes febrer (dos dies) • 1 vehicle lleuger
• 1 escombradora amb pertigues

Tres Tombs març
• 1 vehicle lleuger
• 1 escombradora amb pertigues
• 1 escombradora 2m3

Setmana Santa març (3 dies) Placa Bóbila i entorns • 1 vehicle lleuger
Fira d'Intercanvi Comerços Abril Verge de la Mercè • 1 vehicle lleuger

Sant Jordi 23-abr Plaça Sta Magdalena • 1 vehicle lleuger
• 1 escombradora amb pertigues

Fira de comerciants Maig (2 dies) C/Carmen • 1 vehicle lleuger

CATIFA DE FLORS Maig • 1 vehicle lleuger

CORREFOC (FESTA PRIMAVERA) Maig • 1 escombradora amb pertigues

FIRESPLUGUES RAMBLA DEL CARME Maig Rambla del Carme • 1 vehicle lleuger

7ª CURSA SOLIDARIA Maig • 1 vehicle lleuger

Nit esotèrica Maig • 1 escombradora amb pertigues

Revetlles de Sant Joan 23 Juny

• 3 vehicles lleugers
• 2 escombradora amb pertigues
• 1 escombradora 2m3
• 1 Recol·lector de càrrega posterior
• 1 Recol·lector de càrrega lateral

Correfoc Juny • 1 escombradora amb pertigues

Mostra comercial Juny • 1 vehicle lleuger
• 1 recol·lector de càrrega posterior

Mostra d'intercanvi Juny (2 dies) Verge de la Mercè • 1 vehicle lleuger
• 1 recol·lector de càrrega posterior

Festa Major Can Vidalet Juny Can Vidalet • 1 vehicle lleuger
Festa Major Finestrelles Juny Can Finestrelles • 1 vehicle lleuger

Festes Santa Magdalena Juliol (3 dies) • 1 vehicle lleuger
• 1 escombradora amb pertigues

FESTA MAJOR DEL GALL Juliol • 1 vehicle lleuger

EL MEMORIAL Concentració i petita cercavila Juliol • vehicle lleuger
• 1 escombradora 2m3

FESTA MAJOR DE LA PLANA Setembre La Plana • 1 vehicle lleuger

TABALADA I CORREFOCS Setembre Zona Centre • 1 escombradora amb pertigues

FESTA MAJOR Setembre

• 3 vehicles lleugers
• 2 escombradora amb pertigues
• 1 escombradora 2m3
• 1 Recol·lector de càrrega posterior
• 1 Recol·lector de càrrega lateral

Shopping night Octubre • 1 vehicle lleuger
• 1 recol·lector de càrrega posterior

Jornades Micologiques Octubre (2 dies) • 1 vehicle lleuger

Castanyada Octubre (2 dies) • 1 vehicle lleuger
• 1 escombradora amb pertigues

Correfoc Novembre Centre • 1 escombradora amb pertigues

RASTRILLO SOLIDARI nov • 1 vehicle lleuger
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1. DADES DE PRODUCCIÓ 

 

 
ANY 2016 

MES FRACCIÓ 
P/C ENV VID RESTA FORM 

Gener         75.040                 54.000            63.620           1.042.980             121.120    
Febrer         63.240                 53.320            47.560              957.100             117.840    
Març         67.220                 50.300            58.780              965.800             122.060    
Abril         66.540                 55.180            47.640              989.220             126.560    
Maig         61.380                 53.700            57.460           1.044.040             131.880    
Juny         67.700                 54.580            48.580           1.068.220             125.400    
Juliol         70.620                 54.260            48.900           1.046.600             117.040    
Agost         51.260                 43.600            46.040              833.380                92.280    
Setembre         83.160                 57.820            46.800           1.052.180             121.840    
Octubre         80.300                 58.300            48.840           1.061.820             120.340    
Novembre         71.240                 55.500            56.560           1.021.040             119.960    
Desembre         84.580                 57.200            66.280           1.046.000             118.420    
Total       842.280               647.760          637.060         12.128.380          1.434.740    
 
Totes les dades són en Kg         
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2. PARC DE CONTENIDORS ACTUAL 

Les empreses concursants tindran en compte el nombre de contenidors de cada 
fracció que l’Ajuntament proposa en la següent taula podent proposar  
modificacions raonades a la seva oferta. S’accepten variacions en els volum dels 
contenidors de fins el 20 %. 
 
 

FRACCIÓ àrees num volum 

Resta 166 269 3.200 

FORM 162 162 1.800-2.200 

P/C 153 161 3.200 
Envasos 152 166 3.200 
Vidre 151 151 1.800-2.200 

 

3. FREQÜÈNCIES DELS SERVEIS 

En aquest punt s’exposen les freqüències de recollida que actualment s’utilitzen 
i han demostrat durant els anys que són mínimes per garantir que no hi ha 
desbordaments en els contenidors a les diferents fraccions objecte de contracte. 

No obstant, és objecte d’aquest contracte, els següents objectius: 

 
• L’augment de la recollida selectiva per tal de complir amb el mandat de 

la UE. Això hauria de comportar variacions en els volums recollits de cada 
fracció, que s’hauran de controlar i proposar mesures per adaptar la 
recollida a la realitat de cada moment. 

 
• La tecnificació del servei, mitjançant la presa de dades en temps real 

(sensors, pesatge, etc..) i revisions i inspeccions acurades per adaptar i 
optimitzar al màxim la recollida. 

 

Per tant, s’ha d’entendre que el punt de partida és el que s’indica en aquest 
apartat, però s’haurà d’adaptar durant la duració del contracte a l’evolució de la 
recollida selectiva i a les conclusions dels estudis d’optimització que es realitzin 
gràcies a la tecnologia implantada. 

A més a més de complir amb les freqüències mínimes de recollida aquí 
exposades, les empreses licitadores presentaran el mètode de control i 
seguiment de l’ompliment dels contenidors per tal que en cap moment es 
produeixi desbordament de materials en els mateixos. A aquest efecte s’ha de 
considerar moment òptim del buidatge quan el contenidor estigui al 75% de la 
seva capacitat. 
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3.1. RECOLLIDA DE LA FRACCIÓ RESTA 
La freqüència de recollida varia segons el tipus de contenidor a recollir: 
 

a) Contenidors de fins a 3.200 litres de capacitat (o similars segons 
capacitats): 

La recollida d’aquests contenidors de Resta existents al municipi es realitza com 
a mínim un cop al dia de dilluns a diumenge, incloent els festius.  

No obstant això, depenent de la velocitat d’emplenament de cada contenidor 
d’aquesta fracció, l’empresa concursant oferirà els serveis de reforç de recollida 
que consideri necessaris per evitar la saturació de contenidors. 

En tot cas, la recollida s’adaptarà a les necessitats reals en funció de les dades 
disponibles, sempre amb l’acceptació per part dels Serveis Tècnics Municipals. 

Preferentment el servei es prestarà en horari nocturn, tot i que l’empresa podrà 
proposar en la seva oferta, de manera raonada, altres solucions tècniques. 

 
 

b) Contenidor compactadors:  

La recollida del compactador de la fracció resta ubicat al cementiri s’ha de 
realitza com a mínim quinzenal.  
 

3.2. RECOLLIDA DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA 
La recollida de la totalitat dels contenidors de FORM existents al municipi s’ha 
de realitzar com a mínim 3 cops per setmana; no obstant això, depenent de la 
velocitat d’emplenament de cada contenidor d’aquesta fracció, l’empresa 
concursant ofertarà els serveis de reforç de recollida que consideri necessaris 
per evitar la saturació de contenidors. 

En tot cas, la recollida s’adaptarà a les necessitats reals en funció de les dades 
disponibles, sempre amb l’acceptació per part dels Serveis Tècnics Municipals. 

Preferentment el servei es prestarà en horari diürn, tot i que l’empresa podrà 
proposar en la seva oferta, de manera raonada, altres solucions tècniques. 

 

3.3. RECOLLIDA DE LA FRACCIÓ PAPER I CARTRÓ 
La recollida de la totalitat dels contenidors de paper i cartró existents al 
municipi s’ha de realitzar com a mínim quatre cops a la setmana; no obstant 
això, depenent de la velocitat d’emplenament de cada contenidor d’aquesta 
fracció, l’empresa concursant oferirà els serveis de reforç de recollida que 
consideri necessaris per evitar la saturació de contenidors. 

En tot cas, la recollida s’adaptarà a les necessitats reals en funció de les dades 
disponibles, sempre amb l’acceptació per part dels Serveis Tècnics Municipals. 
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Preferentment el servei es prestarà en horari diürn, amb camió compactador, 
tot i que l’empresa podrà proposar en la seva oferta, de manera raonada, altres 
solucions tècniques. 

 

3.4. RECOLLIDA DE LA FRACCIÓ ENVASOS LLEUGERS 
La recollida de la totalitat dels contenidors d’envasos lleugers existents al 
municipi s’ha de realitzar com a mínim tres cops a la setmana; no obstant això, 
depenent de la velocitat d’emplenament de cada contenidor d’aquesta fracció, 
l’empresa concursant oferirà els serveis de reforç de recollida que consideri 
necessaris per evitar la saturació de contenidors. 

En tot cas, la recollida s’adaptarà a les necessitats reals en funció de les dades 
disponibles, sempre amb l’acceptació per part dels Serveis Tècnics Municipals. 

Preferentment el servei es prestarà en horari diürn, amb camió compactador, 
tot i que l’empresa podrà proposar en la seva oferta, de manera raonada, altres 
solucions tècniques. 

 

3.5. RECOLLIDA DE LA FRACCIÓ VIDRE 
La recollida de la totalitat dels contenidors de vidre existents al municipi, s’ha 
de realitzar com a mínim quinzenalment; no obstant això, depenent de la 
velocitat d’emplenament de cada contenidor d’aquesta fracció, l’empresa 
concursant oferirà els serveis de reforç de recollida que consideri necessaris per 
evitar la saturació de contenidors. 

En tot cas, la recollida s’adaptarà a les necessitats reals en funció de les dades 
disponibles, sempre amb l’acceptació per part dels Serveis Tècnics Municipals. 

Preferentment, el servei es prestarà en horari diürn, amb camió caixa oberta, 
tot i que l’empresa podrà proposar en la seva oferta, de manera raonada, altres 
solucions tècniques. 

 

3.6. RECOLLIDA DE MOBLES I TRASTOS VELLS 
El servei es prestarà tots els dies de la setmana, els ciutadans deixaran els 
mobles i trastos vells al costat dels contenidors a partir de les 20h de la nit.  

En una valoració inicial, s’estima com un sistema eficient i adequat a les 
necessitats del municipi la recollida amb un recol·lector de càrrega posterior de 
16m3. L’empresa podrà proposar en la seva oferta, de manera raonada les 
solucions tècniques que cregui adients per cobrir de la manera més adequada i 
efectiva aquest servei. 

 

3.7. RECOLLIDA DE RESTES D’ESPORGA 
El servei es prestarà, un dia a la setmana durant l’època de poda que compren 
el període de novembre a març. Els usuaris del servei dipositaran les restes 
d’esporga en uns espais habilitats per aquest ús, “corralitos” i es comptarà amb 
unes 20 unitats. 



 

Annex 3: Serveis de Recollida de residus                                                                7 
 

El servei es prestarà en horari de matí, els dilluns. 

En una valoració inicial, s’estima com un sistema eficient i adequat a les 
necessitats del municipi la recollida amb un camió de 20 tn amb pop i un 
conductor. L’empresa podrà proposar en la seva oferta, de manera raonada les 
solucions tècniques que cregui adients per cobrir de la manera més adequada i 
efectiva aquest servei. 

 

4. NETEJA DE CONTENIDORS 

4.1. NETEJA INTERIOR DE CONTENIDORS  
La freqüència mínima de rentat interior dels contenidors corresponents a la  
 

• fracció resta serà quinzenal tot l’any. 
• fracció form serà quinzenal durant 6 mesos i setmanal durant 6 mesos. 
• fracció vidre serà mensual tot l’any. 
• fracció envasos serà bimensual tot l’any. 
• fracció paper-cartró serà mensual tot l’any. 

 
Els contenidors seran netejats interior i desinfectats amb equips especials 
neteja-contenidors. 
 
 
Mitjans mínims necessaris 
 
Els mitjans mínims necessaris per dur a terme els serveis de Recollida de 
Residus del Municipi són: 
 
 

Descripció Règim 
4 Recol·lectors de càrrega lateral Nova adquisició 
1 Rentacontenidor de càrrega lateral Nova adquisició 

677 Contenidors de 3200 L Nova adquisició 
388 Contenidors de 2400 L Nova adquisició 

100 Sistema d’assistència per a la descàrrega de residus 
en la recollida comercial Nova adquisició 

1 Recol·lector de càrrega posterior Anterior Contracte 
1 Recol·lector pop i caixa oberta A proposar  
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5. VANDALISME 
 
A continuació, es presenta un llistat de la totalitat dels contenidors cremats en 
el període 2011-2016. 
 

 

CARTRÓ VIDRE ENVASOS RSU ORGANICA TOTAL
ANY 2011 13 5 9 13 2 42
ANY 2012 5 2 3 6 9 25
ANY 2013 8 2 4 5 1 20
ANY 2014 7 2 4 5 1 19
ANY 2015 10 4 7 2 0 23
ANY 2016 2 1 3 2 0 7

CONTENEDORS CREMATS



 
 
 
 
 

ANNEX 4 
 

Recursos Materials 
 
                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Annex 4: Recursos Materials                                                                              2 

INDEX 
 
 
1. RELACIÓ DE MAQUINÀRIA DISPONIBLE ................................. 3 
2. VALOR D’ADQUISICIÓ ......................................................... 7 
3. MODEL DE FITXES TÈCNIQUES DE LA MAQUINÀRIA ................ 9 
4. MODEL DE CARTA DE COMPROMÍS ..................................... 20 
5. MANTENIMENT MÍNIM DELS CONTENIDORS ......................... 21 

5.1. MANTENIMENT PREVENTIU ...................................................... 21 
5.1.1. Contenidors càrrega lateral ................................................................................................... 21 

5.2. EL MANTENIMENT CORRECTIU ................................................. 22 
 
 
 
 
 
 
 



1. RELACIÓ DE MAQUINÀRIA DISPONIBLE 
Existeix un material procedent de l’anterior contracte amb dos supòsits diferents: 

 

• Material propietat de l’Ajuntament i cedit en ús a l’adjudicatari  

• Material pendent d’amortització i cedit en ús a l’adjudicatari 

 

Mitjans materials procedents de l’anterior contracte propietat de l’Ajuntament i cedits en ús a l’adjudicatari 

Supòsit 3 indicat a l’apartat 4 del plec: Mitjans materials que encara no han arribat al final de la seva vida útil i 
que continuen prestant servei fins que arribi aquest moment. 

 

 

 

 

Valor residual  

31/01/2018

1,00 Camió recol·lector càrrega trasera GEESINK RENAULT PREMIUM 340 4276HDV 01/03/2011 143.000,00 143.000,00         10 51.754,58           

1,00 Escombradora baldejadora RAVO 540 ST 8716BFW 01/03/2011 219.100,00 219.100,00         10 79.296,70           

1,00 Piaggio Porter PIAGGIO PORTER 3224HDL 01/03/2011 28.250,00 28.250,00           8 4.717,50             

1,00 Furgó caixa oberta amb grúa RENAULT MAXITY 8115HDD 01/03/2011 37.783,33 37.783,33           8 6.309,48             

1,00 Vehícle inspecció RENAULT KANGOO 0585HCC 01/03/2011 14.512,93 14.512,93           10 5.252,52             

1,00 Total 147.330,78    

Total Inversió 
(€/any)

Període 
d'amortització 

(anys)
Unitats Descripció Marca / Model Matrícula

Data  Inici 
Amortització

Preu unitari 
(€)
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Supòsit 4 indicat a l’apartat 4 del plec: Mitjans materials que encara no han arribat al final de la seva vida útil i 
que continuen prestant servei fins que el contractista posi a disposició del contracte el material de nova adquisició 
(supòsit 1) als sis mesos d’haver iniciat el contracte.  

En aquest moment, passen a ser vehicles de reserva del contracte actual. 

 

 

 

Cal destacar que a l’inici del contracte, l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat abonarà aquests dos imports residuals 

(147.330,76 euros i 76.093,20 euros) a l’anterior contractista, cedint en ús aquests mitjans materials i sense cap cost pel 

nou adjudicatari.  

 

 

 

Valor residual  

31/01/2018

1,00 Camió càrrega lateral FARID MERCEDES 2529L 5195FNZ 01/03/2007 170.381,95 170.381,95         12 20.471,94           

1,00 Cisterna baldeig ROS ROCA MERCEDES 1518 2713FVM 01/03/2007 134.752,05 134.752,05         12 16.190,89           

1,00 Equip hidropressió RENAULT MASTER 1792JLD 01/03/2015 50.650,00 50.650,00           8 34.574,24           

1,00 Compactador 15m3 La Plana COMPACTADOR - 01/03/2009 17.490,00 17.490,00           10 2.428,06             

1,00 Compactador 15m3 Can Vidalet COMPACTADOR - 01/03/2009 17.490,00 17.490,00           10 2.428,06             

1,00 Total 76.093,20      

Total Inversió 
(€/any)

Període 
d'amortització 

(anys)
Unitats Descripció Marca / Model Matrícula

Data  Inici 
Amortització

Preu unitari 
(€)
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Supòsit 5 indicat a l’apartat 4 del plec Mitjans materials que han arribat al final de la seva vida útil però han de 
continuar prestant servei fins que el contractista posi a disposició del contracte el material de nova adquisició (supòsit 
1) als sis mesos d’haver iniciat el contracte.  

En aquest moment, l’Ajuntament procedirà a la seva venda. 

 

 

 

 

 

 

1,00 Escombradora baldejadora RAVO 540 ST E0010BDY 01/03/2007

1,00 Escombradora MFH2500 E3485BDZ 01/03/2007

1,00 Escombradora MFH2500 E6687BDW 01/03/2007

1,00 Camió càrrega lateral FARID RENAULT PREMIUM 270 0390CGB 2003

352,00 Contenidors càrrega lateral

1,00 Camió càrrega lateral FARID RENAULT PREMIUM 320 2544DFB 2004

1,00 Camió recol·lector càrrega trasera RENAULT PREMIUM 320 9874CVP 2004

1,00 Vehícle inspecció RENAULT KANGOO 2195CFH 2003

Unitats Descripció Marca / Model Matrícula
Data  Inici 

Amortització
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Mitjans materials procedents de l’anterior contracta pendents d’amortització i cedits en ús a l’adjudicatari 

Supòsit 6 indicat a l’apartat 4 del plec Mitjans materials que encara no han arribat al final de la seva vida útil i que 
continuen prestant servei fins que el contractista posi a disposició del contracte el material de nova adquisició (supòsit 
1) als sis mesos d’haver iniciat el contracte.  

 

 

 

Cada licitant podrà oferir com a preu de recompra la totalitat del valor residual (114.787,82 €) per tal d’aconseguir la 
màxima puntuació en els criteris de valoració automàtics. No s’accepten adquisicions parcials dels mitjans materials. 

En el moment de la reposició, en cas de que l’adjudicatari oferís el preu de recompra, podrà disposar d’aquest material 
lliurement. 

En cas de que no ho hagués ofert, serà l’Ajuntament el que procedirà a la seva venda. 

Valor residual  

31/01/2018

1,00 Contenidors càrrega lateral (50 uts), bujols d'orgànica (100uts). - - 01/03/2015 25.000,00 25.000,00           8 17.065,27           

1,00 Furgoneta Equip antigraffitis NISSAN INTERSTAR 8480FLT 01/03/2007 50.000,00 50.000,00           12 6.007,66             

1,00 Camió càrrega lateral FARID MERCEDES 2529L 5184FNZ 01/03/2007 170.381,95 170.381,95         12 20.471,94           

165,00 Contenedores PE 3200l. RSU  2ªmà ROS ROCA (METALOPLÁSTICO) - 01/03/2011 400,00 66.000,00           10 23.886,73           

180,00 Contenedores PE 3200l. RSU  ROS ROCA (METALOPLÁSTICO) - 01/03/2009 793,50 142.830,00         12 44.740,14           

1,00 Piaggio Porter PIAGGIO PORTER 9795FLX 01/03/2007 10.272,95 10.272,95           12 1.234,33             

1,00 Vehícle inspecció RENAULT KANGOO 1755FMB 01/03/2007 11.500,00 11.500,00           12 1.381,76             

Total Inversió 
(€/any)

Període 
d'amortització 

(anys)
Unitats Descripció Marca / Model Matrícula

Data  Inici 
Amortització

Preu unitari 
(€)



2. VALOR D’ADQUISICIÓ 
A continuació, es mostren els preus unitaris de referencia per a l’adquisició 

del material posat a disposició de la contracta en el cas de que correspongui 

d’acord a l’indicat als plecs, en diferents escenaris en funció de l’any de 

finalització de contracte, que podria ser el quart o el cinquè o el sisè any. 

No obstant això, l’empresa licitadora farà una proposta amb els mitjans 

materials que consideri adient i realitzarà una baixa respecte a la seva 

oferta que serà valorada als criteris de valoració. 

 

També, caldrà tenir en compte el valor d’adquisició dels vehicles que 

continuen prestant servei i que es renovaran quan finalitzi la seva vida útil.  

 

  

Valor adquisició 
2022  

Valor adquisició 
2023 

Valor adquisició 
2024 

01/02/2022 01/02/2023 01/02/2024

1,00 Recol·lector CL 25 m3 01/09/2018 207.000 207000 10 145.568,98         125.902,96         105.415,32          

1,00 Rentacontenidors CL 01/09/2018 226.000 226000 10 158.930,38         137.459,28         115.091,12          

1,00 Contenidor lateral 3200L 01/09/2018 790,00 790 12 603,04                 543,18                 480,83                  

1,00 Contenidor lateral 2400L 01/09/2018 690,00 690 12 526,70                 474,43                 419,96                  

1,00 Puesta inicio soterrados 01/09/2018 35.500,00 35500 6 16.358,21           10.230,32           3.846,41              

1,00 Bufadora 01/09/2018 2.240,00 2240 10 1.575,24             1.362,43             1.140,73              

1,00 Desbrossadora/Motosierra 01/09/2018 1.000,00 1000 10 703,23                 608,23                 509,25                  

1,00 Escombradora manual 01/09/2018 799,00 799 10 561,88                 485,97                 406,89                  

1,00 Sistema vacri 01/09/2018 424,00 424 10 298,17                 257,89                 215,92                  

1,00 Caixa oberta 5m3 01/09/2018 35.000,00 35000 10 24.613,11           21.287,94           17.823,85            

1,00 Vehicle lleuger 01/09/2018 24.000,00 24000 10 16.877,56           14.597,45           12.222,07            

1,00 Escombradora asp. 2 m3 01/09/2018 117.000,00 117000 8 71.670,82           57.159,52           42.041,94            

1,00 Escombradora asp. 4,5 m3 pertigas 01/09/2018 219.000,00 219000 8 134.153,08         106.990,89         78.693,89            

1,00 Cisterna 8 m3 01/09/2018 135.000,00 135000 10 94.936,29           82.110,63           68.749,12            

1,00 Furgoneta neteja pressió 01/09/2018 50.000,00 50000 10 35.161,59           30.411,34           25.462,64            

1,00 Sistema geoposicionament 01/09/2018 760,00 760 10 534,46                 462,25                 387,03                  

1,00 Equips informàtics i software 01/09/2018 6.175,00 6175 10 4.342,46             3.755,80             3.144,64              

1,00 Sistema identificació aut cont 01/09/2018 3,00 3 10 2,11                     1,82                     1,53                      

1,00 Sistema identificació aut veh 01/09/2018 6.680,00 6680 10 4.697,59             4.062,96             3.401,81              

1,00 Carretó 01/09/2018 500,00 500 10 351,62                 304,11                 254,63                  

1,00 Identificació contenidors 01/09/2018 300,00 300 10 210,97                 182,47                 152,78                  

1,00 Software i identificació targetes 01/09/2018 7.160,00 7160 10 5.035,14             4.354,90             3.646,25              

1,00 Furgoneta inspecció 01/09/2018 12.000,00 12000 10 8.438,78             7.298,72             6.111,03              

1,00 Pesatge 01/09/2018 17.186,00 17186 10 12.085,74           10.452,99           8.752,02              

1,00 vehicle mant 01/09/2018 50.000,00 50000 10 35.161,59           30.411,34           25.462,64            

total 773.398,74       651.169,83       523.834,29        

Total Inversió 
(€/any)

Període (anys)Unitats Descripció Data  Inici
Preu unitari 

(€)

Valor adquisició 
2022  

Valor adquisició 
2023 

Valor adquisició 
2024 

01/02/2022 01/02/2023 01/02/2024

1,00 Camió recol·lector càrrega trasera GEESINK 01/03/2021 143.000,00 143.000,00 10 132.190,28         119.925,99         107.149,29          

1,00 Escombradora baldejadora 01/03/2021 219.100,00 219.100,00 10 202.537,70         183.746,74         164.170,70          

1,00 Piaggio Porter 01/03/2019 28.250,00 28.250,00 10 21.167,61           18.538,08           15.798,70            

1,00 Furgó caixa oberta amb grúa 01/03/2019 45.000,00 45.000,00 10 33.718,31           29.529,69           25.166,08            

1,00 Vehícle inspecció 01/03/2021 14.512,93 14.512,93 10 13.415,86           12.171,17           10.874,48            

total 403.029,76       363.911,67       323.159,25        

Unitats Descripció Data  Inici 
Preu unitari 

(€)
Total Inversió 

(€/any)
Període 
(anys)
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En aquesta taula s’indica el valor de referència que es considera per tal 

d’adquirir, si és el cas, els vehicles al finalitzar la contracta. El valor que 

s’ha de prendre com a referència per a la puntuació del criteri 4 dels 

automàtics és la baixa respecte els 2.715.091,30 € de l’any 2022. 

 

 

 

  

Valor adquisició 2022  Valor adquisició 2023 Valor adquisició 2024 

01/02/2022 01/02/2023 01/02/2024

4 Recol·lector CL 25 m3 01/09/2018 207.000         828.000,00     10 582.275,91                   503.611,86                   421.661,28                   

1 Rentacontenidors CL 01/09/2018 226.000         226.000,00     10 158.930,38                   137.459,28                   115.091,12                   

644,00 Contenidor lateral 3200L 01/09/2018 790,00         508.760,00     12 388.355,13                   349.809,73                   309.653,92                   

346,00 Contenidor lateral 2400L 01/09/2018 690,00         238.740,00     12 182.238,98                   164.151,22                   145.307,76                   

1,00 Puesta inicio soterrados 01/09/2018 35.500,00            35.500,00     6 16.358,21                     10.230,32                     3.846,41                        

3,00 Bufadora 01/09/2018 2.240,00              6.720,00     10 4.725,72                        4.087,28                        3.422,18                        

3,00 Desbrossadora/Motosierra 01/09/2018 1.000,00              3.000,00     10 2.109,70                        1.824,68                        1.527,76                        

3,00 Escombradora manual 01/09/2018 799,00              2.397,00     10 1.685,65                        1.457,92                        1.220,68                        

100,00 Sistema vacri 01/09/2018 424,00            42.400,00     10 29.817,03                     25.788,82                     21.592,32                     

2,00 Caixa oberta 5m3 01/09/2018 35.000,00            70.000,00     10 49.226,22                     42.575,88                     35.647,69                     

2,00 Vehicle lleuger 01/09/2018 24.000,00            48.000,00     10 33.755,13                     29.194,89                     24.444,13                     

3,00 Escombradora asp. 2 m3 01/09/2018 117.000,00         351.000,00     8 215.012,47                   171.478,55                   126.125,82                   

2,00 Escombradora asp. 4,5 m3 pertigas 01/09/2018 219.000,00         438.000,00     8 268.306,15                   213.981,78                   157.387,78                   

1,00 Cisterna 8 m3 01/09/2018 135.000,00         135.000,00     10 94.936,29                     82.110,63                     68.749,12                     

3,00 Furgoneta neteja pressió 01/09/2018 50.000,00         150.000,00     10 105.484,77                   91.234,03                     76.387,91                     

13,00 Sistema geoposicionament 01/09/2018 760,00              9.880,00     10 6.947,93                        6.009,28                        5.031,42                        

1,00 Equips informàtics i software 01/09/2018 6.175,00              6.175,00     10 4.342,46                        3.755,80                        3.144,64                        

732,00 Sistema identificació aut cont 01/09/2018 3,00              2.196,00     10 1.544,30                        1.335,67                        1.118,32                        

4,00 Sistema identificació aut veh 01/09/2018 6.680,00            26.720,00     10 18.790,35                     16.251,82                     13.607,23                     

6,00 Carretó 01/09/2018 500,00              3.000,00     10 2.109,70                        1.824,68                        1.527,76                        

400,00 Identificació contenidors 01/09/2018 300,00         120.000,00     10 84.387,81                     72.987,23                     61.110,33                     

1,00 Software i identificació targetes 01/09/2018 7.160,00              7.160,00     10 5.035,14                        4.354,90                        3.646,25                        

1,00 Furgoneta inspecció 01/09/2018 12.000,00            12.000,00     10 8.438,78                        7.298,72                        6.111,03                        

1,00 Pesatge 01/09/2018 17.186,00            17.186,00     10 12.085,74                     10.452,99                     8.752,02                        

1,00 vehicle mant 01/09/2018 50.000,00            50.000,00     10 35.161,59                     30.411,34                     25.462,64                     

total 2.312.061,54            1.983.679,32            1.641.577,52            

Valor adquisició 2022  Valor adquisició 2023 Valor adquisició 2024 

01/02/2022 01/02/2023 01/02/2024

1,00 Camió recol·lector càrrega trasera GEESINK 01/03/2021 143.000,00 143.000,00    10 132.190,28                   119.925,99                   107.149,29                   

1,00 Escombradora baldejadora 01/03/2021 219.100,00 219.100,00    10 202.537,70                   183.746,74                   164.170,70                   

1,00 Piaggio Porter 01/03/2019 28.250,00 28.250,00      10 21.167,61                     18.538,08                     15.798,70                     

1,00 Furgó caixa oberta amb grúa 01/03/2019 45.000,00 45.000,00      10 33.718,31                     29.529,69                     25.166,08                     

1,00 Vehícle inspecció 01/03/2021 14.512,93 14.512,93      10 13.415,86                     12.171,17                     10.874,48                     

total 403.029,76               363.911,67               323.159,25               

TOTAL 2.715.091,30  2.347.590,99  1.964.736,77  

 Total Inversió 
(€/any) 

Període
(anys)

Unitats Descripció
Data  Inici 

Amortització
Preu unitari 

(€)
 Total Inversió 

(€/any) 

Període 
d'amortització 

(anys)

Unitats Descripció Data  Inici
Preu unitari 

(€)
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3. MODEL DE FITXES TÈCNIQUES DE LA MAQUINÀRIA 
Els licitadors hauran d’omplir les fitxes amb les característiques tècniques, 

seguint aquest format, de tot el material ofertat en la seva oferta. En 

aquestes ja figuren algunes de les característiques mínimes que el material 

ofertat ha de complir. Si l’empresa licitadora no ofereix algun material del 

qual hi figura una fitxa en aquest annex, llavors no cal que la fitxa en 

qüestió s’empleni. Cas que s’ofereixi algun material del qual no se’n trobi 

una fitxa en aquest annex, s’haurà de crear una fitxa seguint el format de 

les altres aquí exposades. 

A les fitxes tècniques de la maquinaria s’han establert unes característiques 

optimes per desenvolupar el servei en el municipi d’Esplugues de Llobregat i 

que seran valorades. No obstant, el compliment d’aquestes característiques 

no és obligatori. 
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RECOL·LECTOR CÀRREGA LATERAL Descripció

AUTOBASTIDOR:
Nº unitats 4

Indicar Marca i Model

MMA Xassís (Tn)

Tara autobastidor

Carga util respectant el MMA

Potència motor (CV) >=340

Nº Cilindres motor

Nº Velocitats endavant 

Canvi automàtic?  (Si o No). Especificar marca. SI

Direcció assistida hidràulica ? (Si o no)

Nº d’eixos. Són direccionals? 

Disposa de suspensió neumàtica ? (SI o NO )

Aire Condicionat ( Si o no ) SI

Tipus de carburant utilitzat  ( Biodiesel - Gasoil )

Pot carregar cubells de 1.100 litres SI

Sistema de antibloqueig rodes ABS

Sistema de antipatinatge de rodes (ASR)

Sistema d'assistencia d'arrancada en pendent.

Llums rotatives exteriors

Camara de marxa enrera

Sistema de engrasat automàtic elevador

Rellotge contahores motor

Mesures o elements d'insonorització, baixar par motor, cubrir elements metal·lics, etc

Compleix EURO 6. SI

Indicar valors emissions segons normativa CE/2005/55, de CO en g/Kwh

Indicar valors emissions segons normativa CE/2005/55, de HC en g/Kwh

Indicar valors emissions segons normativa CE/2005/55, de Nox en g/Kwh

CAIXA:
Certificat EN1501.2 

Indicar Marca i Model

Capacitat caixa compactadora (m3)

Tara caixa compactadora

Presa de força contínua

Indicar número de càmeres >=4

Disposa de telecàmera dins la tremuja ?

La caixa te porta d’accés per facilitar la neteja interior? (SI o NO)

Volum de la tremuja (m3)

Índex/Capacitat de compactació en residu resta/ Exemple (6:1)

Indicar marcatge Nº màxim dBA de l’equip , segons norma 2000/14 CE

ELEVADOR:
Temps de cicle de l’elevador ( Indicar els segons )

Pot carregar contenidors sobre la vorera ? ( SI o NO ) SI

Indicar els tipus de contenidors de pot aixecar ( Ex: de 770 fins a 3200 Lts)

Te capacitat de compensació d’error en l’enganxa ? (Si o NO)

contenidor al borde del xassís ( Ex 680-2720 mm)
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CONTENIDORS SELECTIVA Descripció

Nº unitats 478

estoc 50

Marca i Model

Indicar capacitats ( En litres )

Indicar tipus de normativa que compleix ( ex: EN 12574)

Indicar material del Cos del contenidor ( Resina, Polietilè; ect..)

Indicar densitat del material del cos .

Indicar en mm, l’espessor del material del cos.

Disposa d’elements per facilitar l’accés a gent discapacitada ?

Es totalment estanc, fins la boca de càrrega ?

Indicar en mm, l’alçada de terra a la boca de càrrega.

Adjuntar informe de sonometria 

Numero de contenidors vidre sistema vacri 100

Indicar marca i model de la màquina que els pugui rentar

CONTENIDORS REBUIG Descripció

Nº unitats 269
estoc 14
Marca i Model
Indicar capacitats ( En litres )
Indicar tipus de normativa que compleix ( ex: EN 12574)
Indicar material del Cos del contenidor ( Resina, Polietilè; ect..)
Indicar densitat del material del cos .
Indicar en mm, l’espessor del material del cos.
Disposa d’elements per facilitar l’accés a gent discapacitada ?
Es totalment estanc, fins la boca de càrrega ?
Indicar en mm, l’alçada de terra a la boca de càrrega.
Adjuntar informe de sonometria 
Indicar marca i model de la màquina que els pugui rentar

CONTENIDORS ORGÀNICA Descripció

Nº unitats 162
estoc 17
Marca i Model
Indicar capacitats ( En litres )
Indicar tipus de normativa que compleix ( ex: EN 12574)
Indicar material del Cos del contenidor ( Resina, Polietilè; ect..)
Indicar densitat del material del cos .
Indicar en mm, l’espessor del material del cos.
Disposa d’elements per facilitar l’accés a gent discapacitada ?
Es totalment estanc, fins la boca de càrrega ?
Indicar en mm, l’alçada de terra a la boca de càrrega.
Adjuntar informe de sonometria 
Indicar marca i model de la màquina que els pugui rentar
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RENTACONTENIDORS DE CARREGA 
LATERAL Descripció 

AUTOBASTIDOR:   
Nº unitats 1 
Marca i Model   
MMA Xassís (Tn)   
Tara camió abans de carrossar.   
Tara del carrossat   
Carga util respectant el MMA   
Potència motor (CV) >=270 
Si disposa de Canvi automàtic ( SI o NO ) SI 
Aire Condicionat ( Si o no ) SI 
Tipus de carburant utilitzat  (Gasoil- Biodiesel)   
Compleix EURO 6. SI 
Indicar valors emissions segons normativa CE/2005/55, 
de CO en g/Kwh   

Indicar valors emissions segons normativa CE/2005/55, 
de HC en g/Kwh   

Indicar valors emissions segons normativa CE/2005/55, 
de Nox en g/Kwh   

    
CISTERNA:   

Indicar marca i model   
Indicar la Capacitat de la cisterna en litres   
Càmera de rentat d’inoxidable  o de acer al carbó   
Permet que  el cicle de rentat sigui parametritzable 
seqüencialment   

Renta els contenidors – interior - exterior seqüencialment 
?.   

Incorpora  neteja interior de contenidors i cubells 
mitjançant   

capsals d’accionament simultani ?   
Habitacle de rentat de contenidors fabricat en acer 
inoxidable ?   

Cisterna d’aigua fabricada en acer al carbó ST 44.2 ? O 
Inox ?   

Disposa Estreps del darrera; plegables amb control de 
presència. ?   

Es insonoritzada ? ( SI o NO )   
Indicar marcatge Nº màxim dBA de l’equip , segons 
norma 2000/14 CE   

Té filtres per a aigua NO potable ?   
Indicar cabdal i pressió de la bomba de pressió   
Sortides de pressió Lateral dret i frontal ?    
Quantes pinyes d’aiguabatre incorpora ?   
Quants baldejadors incorpora ?   
Te mànega de reg amb carret ?   
Disposa d’aigua calenta ?   
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VEHICLE LLEUGER CAIXA OBERTA 5m3 
ELÈCTRIC Descripció 

Nº unitats 3 

Marca i Model   

Nº eixos   

MMA Total del Xassís (Tn)   

Tara del xassís abans de carrossar.   

Potència motor (CV)   

Carga útil respectant el MMA   

Nº Velocitats endavant    

Canvi automàtic?  (Si o No)   

Disposa de suspensió neumàtica ? (SI o NO )   

Aire Condicionat ( Si o no ) SI 

Tipus de carburant utilitzat  ( Biodiesel - Gasoil- Elèctric ) Elèctric 

Compleix EURO 6. no procedeix 
Indicar valors emissions segons normativa CE/2005/55, de CO en 
g/Kwh no procedeix 

Indicar valors emissions segons normativa CE/2005/55, de HC en 
g/Kwh no procedeix 

Indicar valors emissions segons normativa CE/2005/55, de Nox en 
g/Kwh no procedeix 

    

CAIXA   

Marca i Model   

Capacitat de la caixa en m3 >=5 

Llargada de la caixa   

Plataforma elevadora per carregar voluminosos  SI  

La caixa es pot descarregar basculant per el darrera ? SI 

Disposa de porta lateral per càrrega manual ( SI o NO ) SI 

Disposa de far treball en caixa ? ( SI o NO ) SI 
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VEHICLE LLEUGER VOLQUET I RASPALL 
ELEVADOR Descripció 

Nº unitats 1 

Marca i Model   

Nº eixos   

MMA Total del Xassís (Tn)   

Tara del xassís abans de carrossar.   

Potència motor (CV)   

Carga útil respectant el MMA   

Nº Velocitats endavant    

Canvi automàtic?  (Si o No)   

Disposa de suspensió neumàtica ? (SI o NO )   

Aire Condicionat ( Si o no )  SI 

Tipus de carburant utilitzat  ( Biodiesel - Gasoil )   

Compleix EURO 6.   
Indicar valors emissions segons normativa CE/2005/55, de CO en 
g/Kwh   

Indicar valors emissions segons normativa CE/2005/55, de HC en 
g/Kwh   

Indicar valors emissions segons normativa CE/2005/55, de Nox 
en g/Kwh   

Ha d'admetre presa de força per l'accionament de la grua   

Xassis preparat per montar equip de ganxo i ploma    

    

CAIXA   

Marca i Model   

Capacitat de la caixa en m3 >=3 

Llargada de la caixa   

Raspall voltea cubells SI 

Indicar potencia elevació de grua a 2 mts   

Indicar alçada total amb la grua inclosa en mm   

Pot circular amb la grua desplegada sobre la caixa ( SI o NO )   

Grua controlada per radio ? ( SI o NO )   

La caixa es pot descarregar basculant per el darrera ? SI 

Disposa de porta lateral per càrrega manual ( SI o NO ) SI 

Disposa de far treball en caixa ? ( SI o NO ) SI 
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VEHICLE HIDRONETEJADOR Descripció 

Nova / Usada / De lloguer ( Indicar opció )   
Nº unitats 3 
Marca i Model   
Nº eixos   
MMA Total del Xassís (Tn)   
Tara del xassís abans de carrossar.   
Potència motor (CV)   
Carga útil respectant el MMA   
Nº Velocitats endavant    
Canvi automàtic?  (Si o No)   
Disposa de suspensió neumàtica ? (SI o NO )   
Aire Condicionat ( Si o no ) SI  
Equip amb toma de força o sense   
Equipament especific d'insonorització SI 
Tipus de carburant utilitzat  ( Biodiesel - Gasoil )   
Compleix EURO 6. SI 
Indicar valors emissions segons normativa CE/2005/55, de CO en 
g/Kwh   

Indicar valors emissions segons normativa CE/2005/55, de HC en 
g/Kwh   

Indicar valors emissions segons normativa CE/2005/55, de Nox 
en g/Kwh   

    
CAIXA   

Marca i Model   
Potencia motor auxiliar (CV) >=10  
Capacitat de la caixa en LITRES >=800 
Pressió treball (bar) >= 200 
Cabal de treball l/min >=15 
Temperatura máxima    
Aigua calenta SI 
Equips dosificadors de productes de neteja   
Manega metres >=20 
Prestatges interiors   
Disposa de far treball en caixa ? ( SI o NO )   
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CISTERNA Descripció 

AUTOBASTIDOR:   
Nº unitats 1 
Marca i Model   
MMA Xassís (Tn)   
Tara camió abans de carrossar.   

Tara del carrossat   

Carga util respectant el MMA   

Potència motor (CV) >=240 

Si disposa de Canvi automàtic ( SI o NO )  SI 

Aire Condicionat ( Si o no )  SI 

Tipus de carburant utilitzat  (Gasoil- Biodiesel)   

Compleix EURO 6.  SI 
Indicar valors emissions segons normativa CE/2005/55, de 
CO en g/Kwh   

Indicar valors emissions segons normativa CE/2005/55, de 
HC en g/Kwh   

Indicar valors emissions segons normativa CE/2005/55, de 
Nox en g/Kwh   

    

CISTERNA:   

Indicar marca i model   

Indicar la Capacitat de la cisterna en litres =8000 

Càmera de rentat d’inoxidable  o de acer al carbó   

Habitacle interior fabricat en acer inoxidable ?   
Cisterna d’aigua fabricada en acer al carbó ST 44.2 ? O Inox 
?   

Es insonoritzada ? ( SI o NO )   
Indicar marcatge Nº màxim dBA de l’equip , segons norma 
2000/14 CE   

Té filtres per a aigua NO potable ?   

Indicar cabdal i pressió de la bomba de pressió   

Sortides de pressió Lateral dret i frontal ?    

Quantes pinyes d’aiguabatre incorpora ? >=2 

Quants baldejadors incorpora ? >=2 
Te mànega de reg amb carret automàtic amb comandament 
a distància ?   

Sistema de boquilles d'estalvi d'aigua >=20% 

Disposa d’aigua calenta ?   
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ESCOMBRADORA D'ASPIRACIÓ  GRAN 
CAPACITAT Descripció 

Nº unitats 2 
Marca i model de la màquina   
Disposa de tres raspalls ? SI o NO   
Es d’aspiració o d’arrossegament ? ASPIRACIÓ 
Ample d’escombrada, indicar en MM   
Llarg en mm   
Alt en mm   
Cavalls del  Motor   
Disposa de 3 seients SI 
Marca Motor   
Disposa d’aire condicionat ( SI o NO ) SI 
La Màquina es articulada ? ( SI o NO )   
Radi de gir exterior, indicar en MM   
Velocitat treball en Km/h   
Velocitat desplaçament en Km/h   
Desnivell màxim, indicar en Graus   
Càrrega útil en Kg   
PMA   
Capacitat de la tremuja en m3 4,5 
Material de la Tolba ( INOX /ACER )   
Altura descàrrega, indicar en mm   
Numero de pertigues 2 
Es baldejadora ?   
Te manegot d’aspiració d’embornals ( SI o NO )   
La boca d’aspiració disposa de sistema antixocs ? (SI o NO )   
Cabdal d’aspiració , indicar m3 per hora   
    

NORMES MEDIAMBIENTALS   
Marcatge acústic segons norma CE 2000.14  (aportar certificat 
potencia acústica)   

Compliment de norma PM 10 ( Emissions de Pols )   
Compleix EURO 6.   
Indicar valors emissions segons normativa CE/2005/55, de CO 
en g/Kwh   

Indicar valors emissions segons normativa CE/2005/55, de HC 
en g/Kwh   

Indicar valors emissions segons normativa CE/2005/55, de Nox 
en g/Kwh   
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ESCOMBRADORA D'ASPIRACIÓ  PETITA 
CAPACITAT Descripció 

Nº unitats 3 

Marca i model de la màquina   

Disposa de tres raspalls ? SI o NO   

Es d’aspiració o d’arrossegament ? ASPIRACIÓ 

Ample d’escombrada, indicar en MM   

Llarg en mm   

Alt en mm   

Cavalls del  Motor   

Marca Motor   

Disposa d’aire condicionat ( SI o NO ) SI 

La Màquina es articulada ? ( SI o NO )   

Radi de gir exterior, indicar en MM   

Velocitat treball en Km/h   

Velocitat desplaçament en Km/h   

Desnivell màxim, indicar en Graus   

Càrrega útil en Kg   

PMA   

Capacitat de la tremuja en m3 1-2 

Material de la Tolba ( INOX /ACER )   

Altura descàrrega, indicar en mm   

Es baldejadora ?   

Te manegot d’aspiració d’embornals ( SI o NO )   

La boca d’aspiració disposa de sistema antixocs ? (SI o NO )   

Cabdal d’aspiració , indicar m3 per hora   

    

NORMES MEDIAMBIENTALS   
Marcatge acústic segons norma CE 2000.14  (aportar certificat 
potencia acústica)   

Compliment de norma PM 10 ( Emissions de Pols )   

Compleix EURO 6.   
Indicar valors emissions segons normativa CE/2005/55, de 
CO en g/Kwh   

Indicar valors emissions segons normativa CE/2005/55, de 
HC en g/Kwh   

Indicar valors emissions segons normativa CE/2005/55, de 
Nox en g/Kwh   
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Vehicle polivalent 4x4 Descripció 

Nº unitats 1 

Marca i Model   

Nº eixos   

MMA Total del Xassís (Tn)   

Tara del xassís abans de carrossar.   

Potència motor (CV)   

Carga útil respectant el MMA   

Nº Velocitats endavant    

Canvi automàtic?  (Si o No)   

Disposa de suspensió neumàtica ? (SI o NO )   

Aire Condicionat ( Si o no ) SI  

Tipus de carburant utilitzat  ( Biodiesel - Gasoil )   

Compleix EURO 6. SI 
Indicar valors emissions segons normativa CE/2005/55, de CO en 
g/Kwh   

Indicar valors emissions segons normativa CE/2005/55, de HC en 
g/Kwh   

Indicar valors emissions segons normativa CE/2005/55, de Nox en 
g/Kwh   

Capacitat de la caixa en m3   

Llargada de la caixa   

Disposa de dispensador de sal (SI o NO) SI  

Disposa de pala llevaneus i les seves adaptacions (SI o NO) SI  

La caixa es pot descarregar basculant per el darrera ?   

Disposa de porta lateral per càrrega manual ( SI o NO )   

Disposa de far treball en caixa ? ( SI o NO )   
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4. MODEL DE CARTA DE COMPROMÍS 

 (Nom de l’empresa)  AJUNTAMENT D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT 
 

 
 

 

En/Na ............... amb DNI núm. .................. en nom i 

representació de/d’  ..................... amb NIF ................... i domicili 

a ..............................  

 

MANIFESTA que: 

Un cop revisada la maquinària que l’Ajuntament d’Esplugues deixa en 

règim de cessió pel concurs de SERVEI DE NETEJA VIÀRIA I 

RECOLLIDA DE RESIDUS D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT, consta que 

és apta pel correcte desenvolupament dels serveis previstos a la 

contracta i es compromet a mantenir-la en perfecte estat de 

funcionament i fer servir la mateixa fins al final de la seva vida útil, 

amb cap dret de demanar un increment del pressupost per aquest 

concepte durant el període aquí determinat. 

 

(Signatura)  

 

(Lloc), (dia) de (mes) del 2018 
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5. MANTENIMENT MÍNIM DELS CONTENIDORS 

5.1. MANTENIMENT PREVENTIU 

S’entén com a manteniment preventiu l’execució a intervals regulars i 
prèviament definits, de les intervencions dirigides a assegurar l’eficàcia i 
fiabilitat dels contenidors a fi de reduir la probabilitat d’avaria mecànica o 
degradat estructural dels components dels mateixos. 

Cal realitzar una planificació de les inspeccions, de manera que s’efectuï 
una rotació de les intervencions que asseguri el correcte funcionament dels 
contenidors. La revisió de tot el parc de contenidors de tindrà una 
periodicitat mensual. 

Cal mantenir un registre de les inspeccions de manteniment preventiu de 
manera que, amb la periodicitat que s'estipuli, es comuniqui a l’ajuntament 
les intervencions realitzades. 

 

5.1.1. Contenidors càrrega lateral 
S’entén que les activitats mínimes a realitzar en el manteniment preventiu 
dels contenidors de càrrega lateral són: 

1. Desplaçament fins a cada una de les ubicacions dels contenidors. 

2. Verificació de la ubicació, tipus de contenidor i matrícula. 

3. Inspecció visual de l’estat del contenidor i de les guies del contenidor 

4. Lectura i comprovació del tag en la base de dades. 

5. Comprovar coincidència física amb PDA - Notificar canvis en PDA 

6. Substitució, dels adhesius reflectors dels laterals en mal estat. 

7. Substitució, dels adhesius "prohibit aparcar" en mal estat. 

8. Substitució del patí de sacrifici. 

9. Restrènyer els cargols de subjecció de les caixes/capses laterals a la 
cubeta. 

10.Verificar obertura de la tapa a través dels pedals. 

11.Verificar obertura de la tapa a través de la maneta de la tapa. 

12. Verificar tancament de la tapa sobre la vora de càrrega del 
contenidor. 

13. Verificar l’estat de les gomes de les tapes i substituir-les si és precís. 

14. Verificar estrenyi del cargol dels amortidors i substitució d’aquests. 

15. Verificar tensió i subjecció de la sirga de les tapa. Substituir-la, si es 
requereix. 
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16. Revisar pius d’elevació del contenidor i substituir 
tefló si es requereix. 

17. Revisar obertura tapa mitjançant maneta lateral per a discapacitat, 
si n’hi ha. 

18. Substitució de la goma de la maneta de la palanca.  

19. Verificar sistema de bloqueig i substituir-lo cas de mal 
funcionament. 

20.Registre de les activitats realitzades. 

21. Registre de les dades de carrer en el sistema informàtic. 

22. Comunicació de les anomalies detectades que puguin generar 
incidències. 

 

5.2. EL MANTENIMENT CORRECTIU 

 
S’entén que el manteniment correctiu es detecta a partir de, almenys, tres 
situacions: 
 
1) En les inspeccions de manteniment preventiu ordinari. 
 
2) En les rutes de recollida de residus o personal de la contracta en general. 
 
3) L’Ajuntament a través dels seus inspectors o qualsevol altre canal. 
 
 
En qualsevol dels casos caldrà procedir a la reparació del contenidor, posant 
en coneixement de l’Ajuntament la intervenció una vegada reparada amb 
els mecanismes establerts, en el termini de 24 hores. 
En el cas que un contenidor resulti avariat de tal manera que únicament 
sigui possible la seva reparació al taller es retirarà  de la via pública, 
substituint-lo per un dels de reserva. 
 
Es disposarà d’una base de dades en la que es registren i identifiquen de 
manera unívoca tots els contenidors i les operacions de manteniment que 
se’ls efectua,  tant preventiu com correctiu i que serà consultable “on line”.  
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1. SERVEIS INCLOSOS A LA CONTRACTA 

1.1. RECOLLIDA DE RESIDUS 

1.1.1. FITXES TÈCNIQUES 

 

Fitxa T/RR-00 Logo Empresa 
licitadora

SERVEI RECORREGUT Nº:___ Full____ de____

(*) Incloure també els equips de comunicació, localització,... si és el cas

Cal omplir una fitxa per cada servei i recorregut (recollida de Resta, recollida de FORM, recollida de Vidre, etc.)

 Categoria __________________________unitats___

SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS

Empresa licitadora__________________________________________________

FREQÜÈNCIA  La recollida es realitzarà ___________ dies a la setmana

HORARI
□ Diürn     de________hores a ______hores

□ Nocturn de________hores a ______hores

KM. RECORREGUT     ___________Km

…

MITJANS MATERIALS *              
(per recorregut)

Tipologia __________________________unitats___

Tipologia __________________________unitats___

Tipologia __________________________unitats___

Tipologia __________________________unitats___

Tipologia __________________________unitats___

…

MITJANS HUMANS                     
(per recorregut)

 Categoria __________________________unitats___

 Categoria __________________________unitats___

 Categoria __________________________unitats___

ALTRES DADES 
D’INTERÈS

RECOLLIDA DE FRACCIÓ ______________

CONTENIDORS BUIDATS PER RECORREGUT      _________  contenidors

TIPUS I VOLUM DE CONTENIDOR  □ (Especificar) :    _______
ÍNDEX OPERATIVITAT (Temps efectiu de 

treball/ Duració del torn del servei)

VIATGES A PLANTA  Cada recorregut realitza ___ viatges a la planta d'eliminació/centre de tractament  de  
___
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Fitxa T/RR-00 Logo Empresa 
licitadora

SERVEI Full____ de____

(*) Incloure també els equips de comunicació, localització,... si és el cas

(**) Per calcular l'índex d'operativitat no es tindrà en compte el "Temps de buidat dels residus a planta"

FREQÜÈNCIA  La recollida es realitzarà ___________ dies a la setmana

SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS

RECOLLIDA MOBLES I TRASTOS VELLS

Empresa licitadora__________________________________________________

HORARI
□ Diürn     de________hores a ______hores

□ Nocturn de________hores a ______hores

…

MITJANS MATERIALS *              
(per recorregut)

Tipologia __________________________unitats___

Tipologia __________________________unitats___

Tipologia __________________________unitats___

Tipologia __________________________unitats___

Tipologia __________________________unitats___

…

MITJANS HUMANS                     
(per recorregut)

 Categoria __________________________unitats___

 Categoria __________________________unitats___

 Categoria __________________________unitats___

 Categoria __________________________unitats___

ÍNDEX OPERATIVITAT (Temps efectiu de 
treball/ Duració del torn del servei) (**)

ALTRES DADES 
D’INTERÈS
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Fitxa T/RR-00 Logo Empresa 
licitadora

SERVEI Full____ de____

(*) Incloure també els equips de comunicació, localització,... si és el cas

(**) Per calcular l'índex d'operativitat no es tindrà en compte el "Temps de buidat dels residus a planta"

FREQÜÈNCIA  La recollida es realitzarà ___________ dies a la setmana

SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS

REPÀS UBICACIONS

Empresa licitadora__________________________________________________

HORARI
□ Diürn     de________hores a ______hores

□ Nocturn de________hores a ______hores

…

MITJANS MATERIALS *              
(per recorregut)

Tipologia __________________________unitats___

Tipologia __________________________unitats___

Tipologia __________________________unitats___

Tipologia __________________________unitats___

Tipologia __________________________unitats___

…

MITJANS HUMANS                     
(per recorregut)

 Categoria __________________________unitats___

 Categoria __________________________unitats___

 Categoria __________________________unitats___

 Categoria __________________________unitats___

ÍNDEX OPERATIVITAT (Temps efectiu de 
treball/ Duració del torn del servei) (**)

ALTRES DADES 
D’INTERÈS
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Fitxa T/NM 00 Logo Empresa 
licitadora

SERVEI RECORREGUT Nº:___ Full____ de____

(*) Incloure també els equips de comunicació, localització,... si és el cas

Cal omplir una fitxa per cada servei i recorregut (neteja de Resta, neteja de FORM, neteja de Vidre, etc.)

NETEJA INTERIOR DE CONTS FRACCIÓ 
__________

TIPUS DE CONTENIDOR I FRACCIÓ  □ (Especificar) :    _______
ÍNDEX OPERATIVITAT (Temps efectiu de 

treball/ Duració del torn del servei)

ALTRES DADES 
D’INTERÈS

KM. RECORREGUT     ___________Km

CONTENIDORS NETEJATS PER RECORREGUT      _________  contenidors

…

MITJANS MATERIALS *              

Tipologia __________________________unitats___

Tipologia __________________________unitats___

Tipologia __________________________unitats___

Tipologia __________________________unitats___

Tipologia __________________________unitats___

…

HORARI
□ Diürn     de________hores a ______hores

□ Nocturn de________hores a ______hores

MITJANS HUMANS                    

 Categoria __________________________unitats___

 Categoria __________________________unitats___

 Categoria __________________________unitats___

 Categoria __________________________unitats___

SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS

Empresa licitadora__________________________________________________

FREQÜÈNCIA

          Hivern                                           Estiu  
□ Trimestral  □ Bimensual         □ Trimestral □ Bimensual

□ Mensual   □  Quinzenal         □ Mensual   □ Quinzenal

□ Setmanal                          □ Setmanal        
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1.1.2. FITXES DE DIMENSIONAMENT 

Fitxa D/RR-01 FITXA DIMENSIONAMENT DEL SERVEI 
DE RECOLLIDA DE RESIDUS 

Logo Empresa 
licitadora 

SERVEI ____________________________ Full____ de____ 
  

1. RECURSOS DE PERSONAL 

Unitats Categoria 
Jornals Jornals 
Parcial Total 

        
        
        
        
        
        
        
        

TOTAL RECURSOS DE PERSONAL (JORNADES/ANY)X            
2. RECURSOS D’EXPLOTACIÓ 

Unitats Tipus de maquinària 
Jornals Jornals 
Parcial Total 

        
        
        

TOTAL RECURSOS MATERIALS (JORNADES/ANY) X            
Cal omplir una fitxa per cada servei (Recollida de resta, recollida de vidre, neteja de 
contenidors, deixalleria, etc.) 

       Unitats: reflexa la duració de la jornada on 1,00 és jornada completa, expressar amb un 
màxim de dos decimals 
Jornals parcials: dies a l'any que es presta el servei   
Jornals totals: multiplicació de Jornals parcials per Unitats   

 

Llegenda Codi Fitxa: D: Dimensionament; RR: Servei Recollida de residus 
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Les empreses concursants hauran d’emplenar totes les fitxes que apareixen en 

aquest annex i podran presentar tantes fitxes com considerin necessàries per a 

la bona comprensió de l’oferta presentada.  

En el cas que, per alguna raó es decideixi no emplenar una fitxa, s'haurà 

d'argumentar les raons de perquè no s’ha fet. De la mateixa manera el licitador 

podrà afegir noves fitxes sempre que ho cregui convenient. Aquestes fitxes 

hauran de seguir el model de les ja establertes al present annex. 
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1.2. NETEJA VIÀRIA 

1.2.1. FITXES TÈCNIQUES 

Fitxa T/NVb-00 SERVEI DE NETEJA VIÀRIA                                                                                                                                              
NETEJA BÀSICA 

Logo Empresa 
licitadora 

SERVEI ESCOMBRADA MANUAL Full____ de____ 

Empresa licitadora__________________________________________________ 

  

SECTOR ZONA RECORREGUT 
FREQÜÈNCIA (x 

vegades a la 
setmana) 

metres 
lineals 
/ m2 

HORARI 

1 A #1     

□ Diürn  de __hrs a  
__ hrs 
□ Nocturn   de __hrs a  
__ hrs 

1 B #2     

□ Diürn      de __hrs a  
__ hrs 
□ Nocturn   de __hrs a  
__ hrs 

… … …     

□ Diürn      de __hrs a  
__ hrs 
□ Nocturn   de __hrs a  
__ hrs 

… … …     

□ Diürn      de __hrs a  
__ hrs 
□ Nocturn   de __hrs a  
__ hrs 

  

DOTACIÓ DELS EQUIPS 

RECORREGUT RENDIMENT * MITJANS 
HUMANS MITJANS MATERIALS ** 

#1       

#2       

…       
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 ÍNDEX OPERATIVITAT (Temps 
efectiu de treball/ Duració del torn 
del servei). Especificar per cada 
servei 

  

  

ALTRES DADES 
D’INTERÈS   

  
(*) Expecificar també la unitat de mesura del rendiment del equip (ex. Km/h, m2/h,…) 
(**) Incloure també els equips de comunicació, localització,... si és el cas 
  
Metre lineal: Metres lineals d’eix de carrer amb neteja viària (en el cas d’haver de netejar 
en ambdues direccions, tan sols es compta una vegada). 
Adequar sector i/o zona a les necessitats de cada àmbit geogràfic 
Cal aportar plànols de cada recorregut descrit 

 

Llegenda Codi Fitxa: T: Tècnica; NVb: Neteja viària bàsica 
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Logo Empresa licitadora

Full____ de____

SECTOR metres lineals / 
m2 HORARI

□ Diürn      de __hrs a  __ hrs

□ Nocturn   de __hrs a  __ hrs

□ Diürn      de __hrs a  __ hrs

□ Nocturn   de __hrs a  __ hrs

(**) Incloure també els equips de comunicació, localització,... si és el cas

Metre lineal: Metres lineals d’eix de carrer amb neteja viària (en el cas d’haver de netejar en ambdues direccions, tan sols es compta una ve
Adequar sector i/o zona a les necessitats de cada àmbit geogràfic
Cal aportar plànols de cada recorregut descrit

Fitxa T/NVb-00 SERVEI DE NETEJA VIÀRIA                                                                                                                           
NETEJA BÀSICA

SERVEI ESCOMBRADA MIXTA

Empresa licitadora__________________________________________________

ZONA RECORREGUT FREQÜÈNCIA

1 A #1

… …

DOTACIÓ DELS EQUIPS

RECORREGUT RENDIMENT * MITJANS HUMANS MITJANS MATERIALS **

#1

…

ÍNDEX OPERATIVITAT (Temps efectiu de
treball/ Duració del torn del servei).
Especificar per cada servei

(*) Expecificar també la unitat de mesura del rendiment del equip (ex. Km/h, m2/h,…)

ALTRES DADES 
D’INTERÈS
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Logo Empresa licitadora

Full____ de____

ACTUACIONS FREQÜÈNCIA HORARI
□ Diürn         de______ hrs a ______ hrs

□ Nocturn     de______ hrs a ______ hrs

□ Diürn         de______ hrs a ______ hrs

□ Nocturn     de______ hrs a ______ hrs

□ Diürn         de______ hrs a ______ hrs

□ Nocturn     de______ hrs a ______ hrs

(**) Incloure també els equips de comunicació, localització,... si és el cas

ÍNDEX OPERATIVITAT (Temps efectiu de treball/ Duració
del torn del servei). Especificar per cada servei

Fitxa T/NVc-01R1

SERVEI

#1

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS

…

SERVEI DE NETEJA VIÀRIA                                                                                                  
NETEJA COMPLEMENTÀRIA

NETEJA DEL MERCAT SETMANAL

MITJANS HUMANS

DOTACIÓ DELS EQUIPS

EQUIP

(*) Expecificar també la unitat de mesura del rendiment del equip (ex. Km/h, m2/h,…)

ALTRES DADES 
D’INTERÈS

RENDIMENT * MITJANS MATERIALS **

…

ACTUACIÓ # 1

ACTUACIÓ # 2

Empresa licitadora__________________________________________________

… …

#2 …
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1.2.2. FITXES DE DIMENSIONAMENT 

Fitxa D/NVb-00 FITXA DIMENSIONAMENT DEL SERVEI DE 
NETEJA VIÀRIA: NETEJA BÀSICA 

Logo Empresa 
licitadora 

SERVEI ____________________________ Full____ 
de____ 

  
1. RECURSOS DE PERSONAL 

Unitats Categoria 
Jornals Jornals 
Parcial Total 

        
        
        
        
        
        
        
        

TOTAL RECURSOS DE PERSONAL (JORNADES/ANY)X            
2. RECURSOS D’EXPLOTACIÓ 

Unitats Tipus de maquinària 
Jornals Jornals 
Parcial Total 

  …     
  …     
        

TOTAL RECURSOS MATERIALS (JORNADES/ANY) X            
Cal omplir una fitxa per cada servei (Esc. Manual, esc. Mecànica, esc. Mixta) 

       Unitats: reflexa la duració de la jornada on 1,00 és jornada completa, expressar amb un 
màxim de dos decimals 
Jornals parcials: dies a l'any que es presta el servei   
Jornals totals: multiplicació de Jornals parcials per Unitats   
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Fitxa D/NVc-00 
FITXA DIMENSIONAMENT DEL SERVEI DE 

NETEJA VIÀRIA: NETEJA 
COMPLEMENTÀRIA 

Logo Empresa 
licitadora 

SERVEI ____________________________ Full____ de____ 
  

1. RECURSOS DE PERSONAL 

Unitats Categoria 
Jornals Jornals 

Parcial Total 

        

        

        

        

        

        

        

        

TOTAL RECURSOS DE PERSONAL (JORNADES/ANY)X            

2. RECURSOS D’EXPLOTACIÓ 

Unitats Tipus de maquinària 
Jornals Jornals 

Parcial Total 

  …     

  …     

        

TOTAL RECURSOS MATERIALS (JORNADES/ANY) X            
Cal omplir una fitxa per cada servei    

       
Unitats: reflexa la duració de la jornada on 1,00 és jornada completa, expressar amb un 
màxim de dos decimals 
Jornals parcials: dies a l'any que es presta el servei   
Jornals totals: multiplicació de Jornals parcials per Unitats   

 

Les empreses concursants hauran d’emplenar totes les fitxes que apareixen en 

aquest annex i podran presentar tantes fitxes com considerin necessàries per a 

la bona comprensió de l’oferta presentada.  

En el cas que, per alguna raó es decideixi no emplenar una fitxa, s'haurà 

d'argumentar les raons de perquè no s’ha fet. De la mateixa manera el licitador 

podrà afegir noves fitxes sempre que ho cregui convenient. Aquestes fitxes 

hauran de seguir el model de les ja establertes al present annex. 
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2. QUADRE DE SERVEIS TIPUS 
A continuació es presenta la plantilla a complimentar d’un mes “tipus” de servei. A cada casella cal posar el servei que 
realitzarà aquest treballador. Quan es facin servir abreviatures cal especificar a quin servei es refereixen tal i com s'indica a 
sota a mode d'exemple: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DL DM DC DJ DV DS DG DL DM DC DJ DV DS DG DL DM DC DJ DV DS DG DL DM DC DJ DV DS DG DL DM DC EMA Escombrada manual

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 EMC Escombrat mecànic

Peó NV 1 EMA EMA EMA EMA EMA D 2 D EMX Ecombrat mixt

Peó NV 2 EMA EMA EMA EMA D D EMA Graf Pintades i graffitis

… … Pass Passeig marítim

Peó NV n … Mob Mobiliari urbà

Cond NV 1 MEC MEC MEC MEC MEC D D Env Recollida d'envasos

Cond NV 2 MEX MEX MEX MEX D D MEX Org Recollida fracció FORM

… … RES Recollida de resta

Cond NV n … P/C Recollida paper i cartró

Peó Rec 1 ENV P/C ENV P/C D D ENV etc. …

Peó Rec 2 ORG RES ORG RES ORG D D

… …

Peó Rec n …

Cond Rec 1 ENV P/C ENV P/C D D ENV

Cond Rec 2 ORG RES ORG RES ORG D D

… …

Cond Rec n …

Peó Cond NV 1 Graf

Peó Cond NV 2 Pass

… …

Peó Cond NV n …

Encarregat brigada Mob
Encarregat

Mecànic

(1) Les categories laborals aquí enumerades només ho estan a mode d'exemple. En l'oferta presentada s'haurà d'incloure tots els treballadors de totes les categories laborals que siguin objecte de la contracta.

(2) El dia de descans del personal es marcarà amb una D

PERSONAL 1

LLEGENDA SERVEISSETMANA 1 SETMANA 2 SETMANA 3 SETMANA 4 …
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1. FITXES DELS SERVEIS DE LA CONTRACTA 

1.1. Preus unitaris de personal 

 

 

 

 

 

 

 

  

%

Hores per jornada 
Hores anuals de servei

Logo Empresa licitadora

Full____ de____

FITXA PREUS UNITARIS DE PERSONAL

Jornades / any
Preu per jornada (€)

(3+4+5)TOTAL ANUAL PER OPERARI d
Subtotal (5)

…

Absentisme (%)

Altres

...
Subtotal (4)

Desocupació, FGS i FP
Accidents

Cotitzacions
Assegurança social

(1+2)

Subtotal (2)

TOTAL RETRIBUCIONS SALARIALS (3)

...

...

Plus ___

Pagues extraordinàries

...
Subtotal (1)

% antiguitat (mitjana)
Plus ___

Import Total

Salari base

Fitxa E/PER-01

CATEGORIA

Unitats Concepte Valor unitari
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1.2. Preus unitaris realitzats en festius, nocturns i hores extra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIA TOTAL COST ANUAL MIG 
PER OPERARI HORES / JORNADA JORNADES / ANY

PREU JORNADA
(€/jornada)

Fitxa E/PER-R Logo Empresa licitadora

Full____ de____

FITXA RESUM PREUS UNITARIS PERSONAL

Fitxa E/PER-Ea

(€/hora) (€/jornada) (€/hora) (€/jornada) (€/hora) (€/jornada) (€/hora) (€/jornada)

Fitxa E/PER-Eb

CATEGORIA

Logo Empresa licitadora

Full____ de____

Logo Empresa licitadora

Full____ de____

FITXA PREUS UNITARIS PERSONAL 

FITXA PREUS UNITARIS PERSONAL HORES EXTRA

FEINER DIÜRN

FEINER NOCTURN FESTIU DIÜRN FESTIU NOCTURN

FEINER NOCTURN FESTIU DIÜRN FESTIU NOCTURN

PREUS UNITARIS DE PERSONAL

PREUS UNITARIS DE PERSONAL HORES EXTRES (€/HORA)

FEINER DIÜRN
CATEGORIA
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1.3. Preus unitaris de material 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa E/MAT-00

(*) En el cas que el material sigui de l loguer, s'enten que totes les despeses de Manteniment, Consums i 
Assegurances i  impostos van incloses dintre del preu del l loguer

FITXA DE PREUS UNITARIS DE CADA 
MATERIAL PRESENTAT A L'OFERTA

Logo Empresa 
licitadora

Full____ de____

MATERIAL ____________________________                                       

DADES BÀSIQUES
Tipus de material

Règim (nova adquisició, lloguer, propietat Ajuntament, …)

1. COST ANUAL DE DISPONIBILITAT I FINANÇAMENT
Inversió  €

Cal omplir aquesta fitxa per cada material que formi part de l 'oferta, ja sigui de nova adquisició, l loguer, propietat 
de l 'Ajuntament, etc. Omplir i  deixar en blanc en cada cas la informació que s'escaigui

2d Lloguer (*)

2b Consums

2c Assegurances i impostos

Tipus d’interès %
Període (n) anys

TOTAL ANUAL DISPONIBILITAT I FINANÇAMENT 
(€/ANY)

2. COST D'EXPLOTACIÓ

Tipus de despesa

€/jornada

€/jornada

€/anual

€/jornada

Servei

2a Despeses manteniment
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Logo Empresa licitadora

Full____ de____

LLOGUER  (2d)                             
€/jornada

Fitxa E/MAT-R

TOTAL DISPONIBILITAT PER 
VEHICLE.                          (disp. 

+  finanç)  €/any

ASSEGURANCES I 
IMPOSTOS (2c) €/any

MANTENIMENT (2a)              
€/jornada

CONSUMS (2b)                        
€/jornada

FITXA RESUM DELS PREUS UNITARIS DEL MATERIAL OFERTAT

Unitats MATERIAL RÈGIM (*)

(*) Règim en el qual s'adscriurà el material a la contracta: lloguer, propietat de l'Ajuntament, cessió en propietat de XX (nom empresa adjudicatària), rènting, etc.
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1.4. Taula d’inversions 

 

Fitxa E/MAT-INV

Anys Inversió (€/un) Unitats (un)
TOTAL 

INVERS (€)
Tipus d'inter 

(%) disp. any 1 (€) Finanç. any 1   
(€)

TOTAL DISPONIBILITAT.               
(disp. +  finanç) (€/any)

ASSEGURANCES I 
IMPOSTOS (2c) (€/any)

0,00 € 0,00 € TOTAL (DISP + ASSEG)TOTAL DISPONIBILITAT (disp. +  finanç)TOTAL INVERSIÓ

FITXA: TAULA GENERAL D'INVERSIONS

MATERIAL
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1.5. Preus unitaris de cada servei: Recollida de residus 

 

 

 

 

 

Logo Empresa 
licitadora

Full____ de____

Jornals Jornals Import
Parcial Total €/any

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0

Jornals Jornals Import
Parcial Total €/any

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0

0

Cal omplir una fitxa per cada servei (…)

Unitats: reflexa la duració de la jornada on 1,00 és jornada completa, expressar amb un màxim de dos decimals
Jornals parcials: dies a l'any que es presta el servei
Jornals totals: multiplicació de Jornals parcials per Unitats
Import unit €/jornada: ha de conincidir necessàriament amb la informació facilitada en fitxes anteriors
Import €/any: multiplicació de Jornals total per Import unit

TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ (€/ANY)         

TOTAL DESPESES DE PERSONAL (€/ANY)         

CONSUMS (2b)

LLOGER (2d)

VESTUARI I 
EINES

MANTENIMENT 
(2a)

2. DESPESES D’EXPLOTACIÓ

Unitats Tipus de 
maquinària

Import unit
€/jornada

Tipus de 
despeses

TOTAL DESPESES DIRECTES (€/ANY)  

Fitxa E/RR-00 FITXA PREUS UNITARIS DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE 
RESIDUS

Categoria

SERVEI ____________________________

1. DESPESES DE PERSONAL

Unitats
Import unit
€/jornada 
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1.6. Preus unitaris de cada servei: Neteja viària 

 

 

  

Logo Empresa 
licitadora

Full____ de____

Jornals Jornals Import
Parcial Total €/any

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0

Jornals Jornals Import
Parcial Total €/any

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0

0

Cal omplir una fitxa per cada servei (…)

Unitats: reflexa la duració de la jornada on 1,00 és jornada completa, expressar amb un màxim de dos decimals
Jornals parcials: dies a l'any que es presta el servei
Jornals totals: multiplicació de Jornals parcials per Unitats
Import unit €/jornada: ha de conincidir necessàriament amb la informació facilitada en fitxes anteriors
Import €/any: multiplicació de Jornals total per Import unit

Unitats Categoria
Import unit
€/jornada 

Fitxa E/NVb-00 FITXA PREUS UNITARIS DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA: 
NETEJA BÀSICA

SERVEI ____________________________

1. DESPESES DE PERSONAL

2. DESPESES D’EXPLOTACIÓ
TOTAL DESPESES DE PERSONAL (€/ANY)         

MANTENIMENT 
(2a)

Unitats Tipus de maquinària Tipus de 
despeses

Import unit
€/jornada

CONSUMS (2b)

LLOGER (2d)

TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ (€/ANY)         

TOTAL DESPESES DIRECTES (€/ANY)  

VESTUARI I 
EINES
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Logo Empresa 
licitadora

Full____ de____

Jornals Jornals Import
Parcial Total €/any

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0

Jornals Jornals Import
Parcial Total €/any

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0

0

Cal omplir una fitxa per cada servei

Unitats: reflexa la duració de la jornada on 1,00 és jornada completa, expressar amb un màxim de dos decimals
Jornals parcials: dies a l'any que es presta el servei
Jornals totals: multiplicació de Jornals parcials per Unitats
Import unit €/jornada: ha de conincidir necessàriament amb la informació facilitada en fitxes anteriors
Import €/any: multiplicació de Jornals total per Import unit

Unitats Categoria
Import unit
€/jornada 

Fitxa E/NVc-00 FITXA PREUS UNITARIS DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA: 
NETEJA COMPLEMENTÀRIA

SERVEI ____________________________

1. DESPESES DE PERSONAL

2. DESPESES D’EXPLOTACIÓ
TOTAL DESPESES DE PERSONAL (€/ANY)         

MANTENIMENT 
(2a)

Unitats Tipus de maquinària Tipus de 
despeses

Import unit
€/jornada

CONSUMS (2b)

LLOGER (2d)

TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ (€/ANY)         

TOTAL DESPESES DIRECTES (€/ANY)  

VESTUARI I 
EINES
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1.7. Pressupost anual de instal·lacions fixes i serveis 
comuns 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa E/COM-01 Logo Empresa 
licitadora

Full____ de____

Quantitat Preu unitari 
anual

Cost anual               
(€/any)

€/jornada Durada jornada 
(hores) Jornades / any €/any

Quantitat Preu unitari 
anual

Cost anual               
(€/any)

€/jornada Durada jornada 
(hores) Jornades / any €/any

€/jornada Durada jornada 
(hores) Jornades / any €/any

(1+2+3)

Descripció vehicle/material

Descripció vehicle/material

Tipus

Tipus

TOTALSERVEIS COMUNS (€/ANY)

Categoria

3. PERSONAL INDIRECTE

TOTAL PRESSUPOST ANUAL INSTAL·LACIONS I SERVEIS 
COMUNS (€/ANY)

FITXA PRESSUPOST ANUAL D'INSTAL·LACIONS 
FIXES I SERVEIS COMUNS

TOTAL INSTAL·LACIONS FIXES (€/ANY)

  1A. INVERSIONS

1. INSTAL·LACIONS FIXES

2. SERVEIS COMUNS

  1A. INVERSIONS

  1B. FUNGIBLES

  1B. FUNGIBLES

TOTAL PERSONAL INDIRECTE (€/ANY)



  
 

Annex 7: Fitxes econòmiques dels serveis                                                               12 
 

 

2. PRESSUPOST DE LA LICITACIÓ TIPUS 
 

 

 

Logo Empresa 
licitadora

Full____ de____

(1)

(2)

(1)+(2)

(3)

(4)

(1+2+3+4)

(1+2+3+4+5)

IMPORT ANUAL OFERTAT AMB IVA (€/ANY)

PRESSUPOST ANUAL SERVEIS COMPLEMENTARIS
TOTAL (€/ANY) 15.000

TOTAL (€/ANY)
TOTAL COST ANUAL DELS SERVEIS (€/ANY)

2.  PRESSUPOST ANUAL DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA

Fitxa E/LIC-01 FITXA PRESSUPOST  DE LICITACIÓ

1. PRESSUPOST ANUAL DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS
TOTAL (€/ANY)

 IMPORT ANUAL TOTAL DELS SERVEIS (€/ANY)

INVERSIÓ TOTAL ANUAL (DISPONIBILITAT + ASSEG)
TOTAL INVERSIÓ ANUAL (€/ANY)

TOTAL (€/ANY) (5)

% TOTAL (€/ANY)

% TOTAL (€/ANY)
BENEFICI INDUSTRIAL

IMPORT ANUAL TOTAL (€/ANY)
DESPESES GENERALS: DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ

PRESSUPOST LICITACIÓ AMB IVA (€/ANY)

PRESSUPOST ANUAL DELS SERVEIS OBJECTE DE CONTRACTE

PRESSUPOST ANUAL D'INSTAL·LACIONS I SERVEIS COMUNS

PRESSUPOST ANUAL CAMPANYES

IVA VIGENT
% TOTAL (€/ANY)

IMPORT ANUAL OFERTAT  SENSE IVA (€/ANY)

TOTAL INST. I SERV. COMUNS (€/ANY)
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3. MODEL DE FITXES ECONÒMIQUES DE MATERIAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Preu (sense IVA)  
IVA  
Preu (IVA inclòs)  

 

RECOL·LECTOR CÀRREGA LATERAL Descripció

AUTOBASTIDOR:
Nº unitats 4

Indicar Marca i Model

MMA Xassís (Tn)

Tara autobastidor

Carga util respectant el MMA

Potència motor (CV) >=340

Nº Cilindres motor

Nº Velocitats endavant 

Canvi automàtic?  (Si o No). Especificar marca. SI

Direcció assistida hidràulica ? (Si o no)

Nº d’eixos. Són direccionals? 

Disposa de suspensió neumàtica ? (SI o NO )

Aire Condicionat ( Si o no ) SI

Tipus de carburant utilitzat  ( Biodiesel - Gasoil )

Pot carregar cubells de 1.100 litres SI

Sistema de antibloqueig rodes ABS

Sistema de antipatinatge de rodes (ASR)

Sistema d'assistencia d'arrancada en pendent.

Llums rotatives exteriors

Camara de marxa enrera

Sistema de engrasat automàtic elevador

Rellotge contahores motor

Mesures o elements d'insonorització, baixar par motor, cubrir elements metal·lics, etc

Compleix EURO 6. SI

Indicar valors emissions segons normativa CE/2005/55, de CO en g/Kwh

Indicar valors emissions segons normativa CE/2005/55, de HC en g/Kwh

Indicar valors emissions segons normativa CE/2005/55, de Nox en g/Kwh

CAIXA:
Certificat EN1501.2 

Indicar Marca i Model

Capacitat caixa compactadora (m3)

Tara caixa compactadora

Presa de força contínua

Indicar número de càmeres >=4

Disposa de telecàmera dins la tremuja ?

La caixa te porta d’accés per facilitar la neteja interior? (SI o NO)

Volum de la tremuja (m3)

Índex/Capacitat de compactació en residu resta/ Exemple (6:1)

Indicar marcatge Nº màxim dBA de l’equip , segons norma 2000/14 CE

ELEVADOR:
Temps de cicle de l’elevador ( Indicar els segons )

Pot carregar contenidors sobre la vorera ? ( SI o NO ) SI

Indicar els tipus de contenidors de pot aixecar ( Ex: de 770 fins a 3200 Lts)

Te capacitat de compensació d’error en l’enganxa ? (Si o NO)

contenidor al borde del xassís ( Ex 680-2720 mm)
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Preu (sense IVA)  
IVA  
Preu (IVA inclòs)  

 

 

 

 

CONTENIDORS REBUIG Descripció

Nº unitats 269
estoc 14
Marca i Model
Indicar capacitats ( En litres )
Indicar tipus de normativa que compleix ( ex: EN 12574)
Indicar material del Cos del contenidor ( Resina, Polietilè; ect..)
Indicar densitat del material del cos .
Indicar en mm, l’espessor del material del cos.
Disposa d’elements per facilitar l’accés a gent discapacitada ?
Es totalment estanc, fins la boca de càrrega ?
Indicar en mm, l’alçada de terra a la boca de càrrega.
Adjuntar informe de sonometria 
Indicar marca i model de la màquina que els pugui rentar

Preu (sense IVA)  
IVA  
Preu (IVA inclòs)  

CONTENIDORS SELECTIVA Descripció

Nº unitats 478

estoc 50

Marca i Model

Indicar capacitats ( En litres )

Indicar tipus de normativa que compleix ( ex: EN 12574)

Indicar material del Cos del contenidor ( Resina, Polietilè; ect..)

Indicar densitat del material del cos .

Indicar en mm, l’espessor del material del cos.

Disposa d’elements per facilitar l’accés a gent discapacitada ?

Es totalment estanc, fins la boca de càrrega ?

Indicar en mm, l’alçada de terra a la boca de càrrega.

Adjuntar informe de sonometria 

Numero de contenidors vidre sistema vacri 100

Indicar marca i model de la màquina que els pugui rentar
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Preu (sense IVA)  
IVA  
Preu (IVA inclòs)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDORS ORGÀNICA Descripció

Nº unitats 162
estoc 17
Marca i Model
Indicar capacitats ( En litres )
Indicar tipus de normativa que compleix ( ex: EN 12574)
Indicar material del Cos del contenidor ( Resina, Polietilè; ect..)
Indicar densitat del material del cos .
Indicar en mm, l’espessor del material del cos.
Disposa d’elements per facilitar l’accés a gent discapacitada ?
Es totalment estanc, fins la boca de càrrega ?
Indicar en mm, l’alçada de terra a la boca de càrrega.
Adjuntar informe de sonometria 
Indicar marca i model de la màquina que els pugui rentar
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RENTACONTENIDORS DE CARREGA 

LATERAL Descripció 

AUTOBASTIDOR:   
Nº unitats 1 
Marca i Model   
MMA Xassís (Tn)   
Tara camió abans de carrossar.   
Tara del carrossat   
Carga util respectant el MMA   
Potència motor (CV) >=270 
Si disposa de Canvi automàtic ( SI o NO ) SI 
Aire Condicionat ( Si o no ) SI 
Tipus de carburant utilitzat  (Gasoil- Biodiesel)   
Compleix EURO 6. SI 
Indicar valors emissions segons normativa 
CE/2005/55, de CO en g/Kwh   

Indicar valors emissions segons normativa 
CE/2005/55, de HC en g/Kwh   

Indicar valors emissions segons normativa 
CE/2005/55, de Nox en g/Kwh   

    
CISTERNA:   

Indicar marca i model   
Indicar la Capacitat de la cisterna en litres   
Càmera de rentat d’inoxidable  o de acer al carbó   
Permet que  el cicle de rentat sigui parametritzable 
seqüencialment   

Renta els contenidors – interior - exterior 
seqüencialment ?.   

Incorpora  neteja interior de contenidors i cubells 
mitjançant   

capsals d’accionament simultani ?   
Habitacle de rentat de contenidors fabricat en acer 
inoxidable ?   

Cisterna d’aigua fabricada en acer al carbó ST 44.2 ? 
O Inox ?   

Disposa Estreps del darrera; plegables amb control de 
presència. ?   

Es insonoritzada ? ( SI o NO )   
Indicar marcatge Nº màxim dBA de l’equip , segons 
norma 2000/14 CE   

Té filtres per a aigua NO potable ?   
Indicar cabdal i pressió de la bomba de pressió   
Sortides de pressió Lateral dret i frontal ?    
Quantes pinyes d’aiguabatre incorpora ?   
Quants baldejadors incorpora ?   
Te mànega de reg amb carret ?   
Disposa d’aigua calenta ?   
 
Preu (sense IVA)  
IVA  
Preu (IVA inclòs)  
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Preu (sense IVA)  
IVA  
Preu (IVA inclòs)  
 
 
 
 
 
 

VEHICLE LLEUGER CAIXA OBERTA 5m3 
ELÈCTRIC Descripció 

Nº unitats 3 

Marca i Model   

Nº eixos   

MMA Total del Xassís (Tn)   

Tara del xassís abans de carrossar.   

Potència motor (CV)   

Carga útil respectant el MMA   

Nº Velocitats endavant    

Canvi automàtic?  (Si o No)   

Disposa de suspensió neumàtica ? (SI o NO )   

Aire Condicionat ( Si o no ) SI 

Tipus de carburant utilitzat  ( Biodiesel - Gasoil- Elèctric ) Elèctric 

Compleix EURO 6. no procedeix 
Indicar valors emissions segons normativa CE/2005/55, de CO en 
g/Kwh no procedeix 

Indicar valors emissions segons normativa CE/2005/55, de HC en 
g/Kwh no procedeix 

Indicar valors emissions segons normativa CE/2005/55, de Nox en 
g/Kwh no procedeix 

    

CAIXA   

Marca i Model   

Capacitat de la caixa en m3 >=5 

Llargada de la caixa   

Plataforma elevadora per carregar voluminosos  SI  

La caixa es pot descarregar basculant per el darrera ? SI 

Disposa de porta lateral per càrrega manual ( SI o NO ) SI 

Disposa de far treball en caixa ? ( SI o NO ) SI 
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Preu (sense IVA)  
IVA  
Preu (IVA inclòs)  
 

VEHICLE LLEUGER VOLQUET I RASPALL 
ELEVADOR Descripció 

Nº unitats 1 

Marca i Model   

Nº eixos   

MMA Total del Xassís (Tn)   

Tara del xassís abans de carrossar.   

Potència motor (CV)   

Carga útil respectant el MMA   

Nº Velocitats endavant    

Canvi automàtic?  (Si o No)   

Disposa de suspensió neumàtica ? (SI o NO )   

Aire Condicionat ( Si o no )  SI 

Tipus de carburant utilitzat  ( Biodiesel - Gasoil )   

Compleix EURO 6.   
Indicar valors emissions segons normativa CE/2005/55, de CO en 
g/Kwh   

Indicar valors emissions segons normativa CE/2005/55, de HC en 
g/Kwh   

Indicar valors emissions segons normativa CE/2005/55, de Nox 
en g/Kwh   

Ha d'admetre presa de força per l'accionament de la grua   

Xassis preparat per montar equip de ganxo i ploma    

    

CAIXA   

Marca i Model   

Capacitat de la caixa en m3 >=3 

Llargada de la caixa   

Raspall voltea cubells SI 

Indicar potencia elevació de grua a 2 mts   

Indicar alçada total amb la grua inclosa en mm   

Pot circular amb la grua desplegada sobre la caixa ( SI o NO )   

Grua controlada per radio ? ( SI o NO )   

La caixa es pot descarregar basculant per el darrera ? SI 

Disposa de porta lateral per càrrega manual ( SI o NO ) SI 

Disposa de far treball en caixa ? ( SI o NO ) SI 
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VEHICLE HIDRONETEJADOR Descripció 

Nova / Usada / De lloguer ( Indicar opció )   
Nº unitats 3 
Marca i Model   
Nº eixos   
MMA Total del Xassís (Tn)   
Tara del xassís abans de carrossar.   
Potència motor (CV)   
Carga útil respectant el MMA   
Nº Velocitats endavant    
Canvi automàtic?  (Si o No)   
Disposa de suspensió neumàtica ? (SI o NO )   
Aire Condicionat ( Si o no ) SI  
Equip amb toma de força o sense   
Equipament especific d'insonorització SI 
Tipus de carburant utilitzat  ( Biodiesel - Gasoil )   
Compleix EURO 6. SI 
Indicar valors emissions segons normativa CE/2005/55, de CO en 
g/Kwh   

Indicar valors emissions segons normativa CE/2005/55, de HC en 
g/Kwh   

Indicar valors emissions segons normativa CE/2005/55, de Nox 
en g/Kwh   

    
CAIXA   

Marca i Model   
Potencia motor auxiliar (CV) >=10  
Capacitat de la caixa en LITRES >=800 
Pressió treball (bar) >= 200 
Cabal de treball l/min >=15 
Temperatura máxima    
Aigua calenta SI 
Equips dosificadors de productes de neteja   
Manega metres >=20 
Prestatges interiors   
Disposa de far treball en caixa ? ( SI o NO )   
 
 
 
 
 
Preu (sense IVA)  
IVA  
Preu (IVA inclòs)  
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CISTERNA Descripció 

AUTOBASTIDOR:   
Nº unitats 1 
Marca i Model   
MMA Xassís (Tn)   
Tara camió abans de carrossar.   
Tara del carrossat   
Carga util respectant el MMA   
Potència motor (CV) >=240 
Si disposa de Canvi automàtic ( SI o NO )  SI 
Aire Condicionat ( Si o no )  SI 
Tipus de carburant utilitzat  (Gasoil- Biodiesel)   
Compleix EURO 6.  SI 
Indicar valors emissions segons normativa CE/2005/55, 
de CO en g/Kwh   

Indicar valors emissions segons normativa CE/2005/55, 
de HC en g/Kwh   

Indicar valors emissions segons normativa CE/2005/55, 
de Nox en g/Kwh   

    

CISTERNA:   
Indicar marca i model   
Indicar la Capacitat de la cisterna en litres =8000 
Càmera de rentat d’inoxidable  o de acer al carbó   
Habitacle interior fabricat en acer inoxidable ?   
Cisterna d’aigua fabricada en acer al carbó ST 44.2 ? O 
Inox ?   

Es insonoritzada ? ( SI o NO )   
Indicar marcatge Nº màxim dBA de l’equip , segons 
norma 2000/14 CE   

Té filtres per a aigua NO potable ?   
Indicar cabdal i pressió de la bomba de pressió   
Sortides de pressió Lateral dret i frontal ?    
Quantes pinyes d’aiguabatre incorpora ? >=2 
Quants baldejadors incorpora ? >=2 
Te mànega de reg amb carret automàtic amb 
comandament a distància ?   

Sistema de boquilles d'estalvi d'aigua >=20% 
Disposa d’aigua calenta ?   
 
Preu (sense IVA)  
IVA  
Preu (IVA inclòs)  
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Preu (sense IVA)  
IVA  
Preu (IVA inclòs)  

 

ESCOMBRADORA D'ASPIRACIÓ  GRAN 
CAPACITAT Descripció 

Nº unitats 2 
Marca i model de la màquina   
Disposa de tres raspalls ? SI o NO   
Es d’aspiració o d’arrossegament ? ASPIRACIÓ 
Ample d’escombrada, indicar en MM   
Llarg en mm   
Alt en mm   
Cavalls del  Motor   
Disposa de 3 seients SI 
Marca Motor   
Disposa d’aire condicionat ( SI o NO ) SI 
La Màquina es articulada ? ( SI o NO )   
Radi de gir exterior, indicar en MM   
Velocitat treball en Km/h   
Velocitat desplaçament en Km/h   
Desnivell màxim, indicar en Graus   
Càrrega útil en Kg   
PMA   
Capacitat de la tremuja en m3 4,5 
Material de la Tolba ( INOX /ACER )   
Altura descàrrega, indicar en mm   
Numero de pertigues 2 
Es baldejadora ?   
Te manegot d’aspiració d’embornals ( SI o NO )   
La boca d’aspiració disposa de sistema antixocs ? (SI o NO )   
Cabdal d’aspiració , indicar m3 per hora   
    

NORMES MEDIAMBIENTALS   
Marcatge acústic segons norma CE 2000.14  (aportar certificat 
potencia acústica)   

Compliment de norma PM 10 ( Emissions de Pols )   
Compleix EURO 6.   
Indicar valors emissions segons normativa CE/2005/55, de CO 
en g/Kwh   

Indicar valors emissions segons normativa CE/2005/55, de HC 
en g/Kwh   

Indicar valors emissions segons normativa CE/2005/55, de Nox 
en g/Kwh   
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ESCOMBRADORA D'ASPIRACIÓ  PETITA 
CAPACITAT Descripció 

Nº unitats 3 

Marca i model de la màquina   
Disposa de tres raspalls ? SI o NO   
Es d’aspiració o d’arrossegament ? ASPIRACIÓ 
Ample d’escombrada, indicar en MM   
Llarg en mm   
Alt en mm   
Cavalls del  Motor   
Marca Motor   
Disposa d’aire condicionat ( SI o NO ) SI 
La Màquina es articulada ? ( SI o NO )   
Radi de gir exterior, indicar en MM   
Velocitat treball en Km/h   
Velocitat desplaçament en Km/h   
Desnivell màxim, indicar en Graus   
Càrrega útil en Kg   
PMA   
Capacitat de la tremuja en m3 1-2 
Material de la Tolba ( INOX /ACER )   
Altura descàrrega, indicar en mm   
Es baldejadora ?   
Te manegot d’aspiració d’embornals ( SI o NO )   
La boca d’aspiració disposa de sistema antixocs ? (SI o NO )   
Cabdal d’aspiració , indicar m3 per hora   
    

NORMES MEDIAMBIENTALS   
Marcatge acústic segons norma CE 2000.14  (aportar certificat 
potencia acústica)   

Compliment de norma PM 10 ( Emissions de Pols )   
Compleix EURO 6.   
Indicar valors emissions segons normativa CE/2005/55, de 
CO en g/Kwh   

Indicar valors emissions segons normativa CE/2005/55, de 
HC en g/Kwh   

Indicar valors emissions segons normativa CE/2005/55, de 
Nox en g/Kwh   

 
 
Preu (sense IVA)  
IVA  
Preu (IVA inclòs)  
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Vehicle polivalent 4x4 Descripció 

Nº unitats 1 

Marca i Model   

Nº eixos   

MMA Total del Xassís (Tn)   

Tara del xassís abans de carrossar.   

Potència motor (CV)   

Carga útil respectant el MMA   

Nº Velocitats endavant    

Canvi automàtic?  (Si o No)   

Disposa de suspensió neumàtica ? (SI o NO )   

Aire Condicionat ( Si o no ) SI  

Tipus de carburant utilitzat  ( Biodiesel - Gasoil )   

Compleix EURO 6. SI 
Indicar valors emissions segons normativa CE/2005/55, de CO en 
g/Kwh   

Indicar valors emissions segons normativa CE/2005/55, de HC en 
g/Kwh   

Indicar valors emissions segons normativa CE/2005/55, de Nox en 
g/Kwh   

Capacitat de la caixa en m3   

Llargada de la caixa   

Disposa de dispensador de sal (SI o NO) SI  

Disposa de pala llevaneus i les seves adaptacions (SI o NO) SI  

La caixa es pot descarregar basculant per el darrera ?   

Disposa de porta lateral per càrrega manual ( SI o NO )   

Disposa de far treball en caixa ? ( SI o NO )   
 
 
 
Preu (sense IVA)  

IVA  

Preu (IVA inclòs)  
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