
 

 

 
 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT DE LA 
RECOLLIDA DE RESIDUS ESPECIALS GENERATS A LA UNIVERSITAT DE LLEIDA 
 
Expedient núm. 2017/SER-XXX 
 

1. OBJECTE DEL CONTRACTE I OBJECTE DEL PLEC 

El present plec de prescripcions tècniques te per objecte regular i definir l’abast i les condicions de la 
prestació del servei de recollida de residus especials generats a la Universitat de Lleida. Definir processos 
i metodologia per al compliment de la normativa vigent en matèria de gestió de residus perillosos a la 
Universitat de Lleida.  
 

2. OBJECTIU I ABAST DEL SERVEI  

L’objectiu d’aquest contracte és regular la recollida dels residus especials generats a la UdL i complir la 
normativa legal d’aplicació relativa amb aquesta contractació. El servei ha d’incloure la recollida, 
càrrega, descàrrega, transport, valorització, eliminació i gestió administrativa per par de l’empresa 
adjudicatària dels mateixos així com el subministrament dels envasos homologats per a la seva correcta 
disposició. L’empresa adjudicatària haurà de disposar de les eines i equips necessaris per al 
desenvolupament de les seves funcions a la UdL.  

El present plec de prescripcions tècniques inclou la recollida als diferents campus i edificis que integren 
la UdL: 

CAMPUS DE CIÈNCIES DE LA SALUT 

-Edifici Medicina. C/ Montserrat Roig, 2 
- Edifici Biomedicina. C/ Av. Rovira Roure, 80 
-Edifici UDHUAV. C/ Av. Rovira Roures, 80 

CAMPUS CAPPONT 
o Escola politècnica Superior.  
o CREA 

         CAMPUS ETSEA 
o Edifici 1 
o Edifici 2 
o Edifici 3 
o Edifici 4 i camp de pràctiques 
o Edifici 5 
o Edifici 5B 
o Edifici 6 
o Edifici B 
o Edifici SSHHVV 
o IRTA 

CAMPUS RECTORAT. Departament arqueologia. 

PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC DE GARDENY. Serveis cientificotècnics UdL. 

 
  



 

 

 
3. TIPOLOGIA DE RESIDUS A RETIRAR 
 

A efectes d’adjudicació del servei objecte d’aquest plec, es consideren residus generats pels 
departaments, laboratoris i serveis de la Universitat de Lleida tots aquells relacionats en l’annex  1 i 2 
d’aquest plec.  
 

4. DESIGNACIÓ RESPONSABLE 
 

L’adjudicatari designarà un responsable que dirigirà el personal i els treballs del contracte. Aquesta 
persona serà la interlocutora amb el personal de la UdL, i estarà permanentment localitzable mitjançant 
un telèfon mòbil, als efectes de poder comunicar les emergències. Serà aquesta persona l’encarregada 
de comunicar les incidències pròpies del servei i de participar en la comissió de seguiment de l’execució 
del contracte. 
 
Per part de la UdL, serà Serveis Comunitaris el responsable del seguiment del contracte.  

 
5. EXECUCIÓ DELS TREBALLS 
 
L’adjudicatari ha de realitzar tot el procés des de la recollida del residu fins la destrucció i/o gestió d’aquest. 
Les tasques a realitzar són: 
 

5.1 Subministrament dels envasos de recollida, emmagatzemament i transport dels residus 

L’adjudicatari ha de complir amb tota la normativa vigent relativa a l’envasat i etiquetatge dels 
productes perillosos amb les degudes mesures de seguretat. 

 
5.2 Retirada, càrrega i descàrrega dels envasos amb residus de tots els centres productors de la UdL. 

S’emmagatzemen temporalment els residus generats per la UdL en un lloc habilitat i de restringit 
accés dels diferents centres productors. L’adjudicatari retirarà els residus, com a mínim, una vegada 
al trimestre per centre productor d’acord amb el calendari de recollides que s’haurà d’editar a l’inici 
del contracte. 

5.3 Reposició d’envasos 

Es realitzarà aprofitant les retirades de residus i deixant oberta la possibilitat de petició independent 
per part dels diferents serveis d’acord amb la necessitat existent. 

Els contenidors es subministraran correctament etiquetats o en el seu defecte s’entregaran les 
etiquetes impreses als diferents centres productors perquè les col·loquin a demanda. La informació 
de les etiquetes ha de ser com a mínim la que indica la normativa vigent. 

5.4 Seguiment 

L’adjudicatari ha de proporcionar un sistema de pesatge adequat a la naturalesa dels residus a 
eliminar.  
 

5.5 Tramitació de tota la documentació implícita 

L’adjudicatari s’encarregarà de tota la documentació relativa a la gestió dels residus identificant cada 
centre productor i en facilitarà una còpia a la UdL. 

 



 

 

 
 

5.6 Control de qualitat 

L’adjudicatari facilitarà un certificat de destrucció dels residus entregats a més dels diferents 
documents de seguiment del residu. 
 

5.7 Servei de transport tècnic 

L’adjudicatari estarà a disposició de la UdL quan aquesta necessiti qualsevol tipus d’assessorament 
sobre la gestió dels residus, informació de normativa nova, nous tràmits, nous procediments, etc. 

 
6. PRESSUPOST DE LICITACIÓ 

El pressupost de licitació és d’un màxim de 56.000,00€ (IVA exclòs) per als 1 any amb un import d’IVA 
(10%) de 5.600,00€ que suposa un total de 61.600,00€.  

7. DURADA DEL CONTRACTE 

La durada del present contracte és d’un any amb possibilitat de pròrroga per un més.  

8. CRITERIS VALORACIÓ DE LES OFERTES 
 

CRITERI PUNTS 
I. Criteris avaluables de forma automàtica 55 
II. Criteris la ponderació dels quals depengui d’un judici de valor 45 

TOTAL 100 
 



 

 

 
 

I. Criteris avaluables de forma automàtica PUNTUACIÒ 
MÀXIMA 

Oferta econòmica: A l’oferta econòmica més baixa s’atorgarà la 
màxima puntuació possible i a la resta d’ofertes s’atorgarà la puntuació 
que correspongui d’acord amb la següent fórmula: 
 
Puntuació de l’oferta = Puntuació màxima de l’oferta X Preu de l’oferta 
més econòmica / Preu de l’oferta del licitador 

 
 
 

55 

 
II. Criteris la ponderació dels quals depengui d’un judici de valor  PUNTUACIO 

MÀXIMA 

1. Programa de treball. Memòria de prestació del servei on es descrigui 
l’organització general del servei, personal, controls de qualitat interns que 
es realitzaran i condicions de seguretat i salut.  

35 

2. Millores del servei: Els licitadors podran presentar millores en 
l’execució del servei, addicionals a les tasques que es descriuen en el Plec 
de prescripcions tècniques. Aquestes millores podran ser acceptades o 
no per la Mesa de contractació d’acord amb el grau d’encaix amb la UdL. 

 
5 

3. Servei d’emergències. Breu descripció del protocol d’actuació en cas 
d’emergències.  

5 

 
 

CONTINGUT DE LES PROPOSICIONS RELATIVES A CRITERIS  

I. Criteris avaluables de forma automàtica. 

 Oferta econòmica 

 

II. Criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor.  

 
Programa de treball a realitzar. 

 
Els licitadors hauran d’explicar en una memòria sobre com es prestarà del servei on es descrigui 
l’organització general del servei, personal, controls de qualitat interns que es realitzaran i condicions de 
seguretat i salut. 
 

Millores 
 

Document on es detallin les propostes de millora (a cost zero) respecte les que figuren en el plec de 
prescripcions tècniques, i que hauran d’anar valorades econòmicament. 
 
La Mesa de contractació té la facultat d’acceptar o no la proposta de millora presentada. 

 
 
 



 

 

 
Servei d’emergències. 
 

Els licitadors hauran de complimentar, en amb els mitjans que compta l’empresa per a fer front a 
emergències, i la possibilitat de disposar de 24 hores al dia els 365 dies de l’any. 
Es valorarà la millor cobertura de les emergències tant en personal com en disponibilitat horària. 

 

CRITERIS  PER A  LA DETERMINACIÓ  DE  L’EXISTÈNCIA  DE  BAIXES PRESUMPTAMENTS ANORMALS O 
DESPROPORCIONADES 

En relació amb el criteri preu, d’acord amb l’article 152 del TRLCSP i a efectes de consideració d’oferta 
temerària o desproporcionada, s’estarà subjecte a allò establert als articles 85.1 a 85.4 del RGLCAP. 

 

Lleida, 21 de setembre de 2017 
 



 

 

 
 
 

ANNEX 1. QUADRE SIMPLIFICAT DE RESIDUS I PREUS MÀXIMS DE RECOLLIDA  
CAMPUS DE CIÈNCIES DE LA SALUT 

 
 

 

TIPUS RESIDU UNITATS PREU UNITAT 
MÀXIM 

Dissolvent halogenat. Garrafa 25 Ut 95,55€ 
Dissolvent halogenat. Garrafa 5 Ut 23,93€ 
Dissolvent no halogenat. Garrafa 25 Ut 48,95 
Dissolvent no halogenat. Garrafa 5 Ut 18,00 
Solucions aquoses. Garrafa 25 Ut 48,95 
Solucions aquoses. Garrafa 5 Ut 18,00 
Àcids. Garrafa 25 Ut 48,95 
Àcids. Garrafa 5 Ut 18,00 
Olis. Garrafa 25 Ut 48,95 
Olis. Garrafa 5 Ut 18,00 
Sòlids. Garrafa 25 Ut 48,95 
Sòlids. Garrafa 5 Ut 18,00 
Reactius per a laboratoris. Caixes Kg 6,00 
Envasos buits contaminants, caixes, bosses Kg 3,00 
Subministrament bosses Ut 2,00 
Subministrament envasos ballesta 120l Ut 27,12 
Subministrament envasos ballesta 60l Ut 16,73 
Absorbents en bidó ballesta Kg 3,65 
Residus sanitaris grup III. O.Humà (bidó 1lt) Ut 3,50 
Residus sanitaris grup III. O.Humà (bidó 5lt) Ut 5,00 
Residus sanitaris grup III. O.Humà (bidó 30lt) Ut 16,00 
Residus sanitaris grup III. O.Humà (bidó 60lt) Ut 23,00 
P.Citotòxics o citostàtics. O. Humà (B.30lt) Ut 37,50 
P.Citotòxics o citostàtics. O. Humà (B.60lt) Ut 43,00 
Subministrament contenidor per a piles Ut 15,00 
Piles Kg 1,57 
Preu de Transport i recollida - 150 
Preu subministrament altres envasos:   
Contenidor de 60 litres Ut 17,00 
Contenidor de 30 litres Ut 11,00 
Contenidor de 10 litres Ut 4,50 
Contenidors de 5 litres Ut 3,50 
Contenidor de 3 litres Ut 3,50 
Contenidor de 1.8 litres Ut 3,50 
Contenidor de 1 litre Ut 2,00 

 



 

 

 
 
 

ANNEX 3. QUADRE SIMPLIFICAT DE RESIDUS I PREUS MÀXIMS DE RECOLLIDA PER LA RESTA DE CAMPUS 
 
 
 

 

TIPUS RESIDU UNITATS PREU UNITAT 
MÀXIM 

Productes Químics amb substàncies perilloses Kg 4,5€ 
Absorbents filtració, draps, roba contaminada Kg 1,5€ 
Olis minerals mecanització sense halògens Kg 1,2€ 
Olis i greixos comestibles (>2% impureses) Kg 0,75€ 
Àcid clorhídric Kg 1,45€ 
Àcid sulfúric i àcid sulfurós Kg 1,45€ 
Altres dissolvents i mescles de dis. halogenats Kg 1,10€ 
Altres dissolvents i mescles de dis. No halogenats Kg 1,10€ 
Envasos amb restes de substàncies perilloses Kg 1,15€ 
Altres bases Kg 1,35€ 
Altre àcids Kg 1,30€ 
Residus sanitaris grup III o animal (bidó 5 lt) Ut 7,50€ 
Residus sanitaris grup III o animal (bidó 10 lt) Ut 8,55€ 
Residus sanitaris grup III o animal (bidó 30 lt) Ut 23,00€ 
Residus sanitaris grup III o animal (bidó  60 lt) Ut 33,00€ 
P.Citotòxics o citostàtics o animal (B.30 lt) Ut 49,00€ 
P.Citotòxics o citostàtics o animal (B.60 lt) Ut 55,00€ 
R. líquids aquosos que contenen substàncies 
perilloses Kg 1,35€ 

Terra i pedres que contenen substàncies perilloses Kg 1,70€ 
Mescles de formigó M3 25€ 
Deixalla: neta, mixta, bruta amb transport ut 23,95€ 
R. líquids aquosos que contenen substàncies 
perilloses Kg 1,35€ 

Preu recollida  150€ 
Preu subministrament altres envasos:   
Bidó de 60 litres Ut 17,00€ 
Bidó  de 30 litres Ut 11,00€ 
Bidó de 10 litres Ut 4,50€ 
Big pag per residus especials Ut 21,50€ 
Garrafes Ut 5,50€ 
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