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CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS 

 
Article 1. Objecte del contracte. 
 
1. L’objecte del present plec és la contractació de la prestació dels següents serveis 

públics dintre l’àmbit operatiu de la comarca del Baix Ebre i del Montsià: 

 La recollida i el transport fins al centre de tractament de les fraccions de 
resta, matèria orgànica, paper-cartró, vidre i envasos lleugers dels residus 
municipals domiciliaris i assimilables. 

 El repàs,  manteniment i neteja dels contenidors de via pública. 

 La recollida de voluminosos. 

 La gestió de l’àrea de transferència situada a l’Aldea. 

 La gestió i explotació de la xarxa de deixalleries. 

 La neteja viària de les poblacions de Freginals, Masdenverge, Godall i La 
Galera. 
 

2. Queden exclosos de l’àmbit del contracte altres fluxos de residus recollits 
selectivament com la roba, l’oli vegetal dels comerços, la retirada dels vehicles 
abandonats i la runa procedent d’obres públiques o privades. 

 

3. Aquest contracte tindrà per objectiu:  

 Desplegar de forma ràpida i eficient una integració territorial a nivell dels 
diferents  models de recollida existents,  trobant solucions tècniques 
eficaces per a la convergència dels sistemes i aconseguint logístiques més 
òptimes; 

 Millorar el servei, en especial la neteja i el manteniment de l’espai públic i 
dels equipaments; 

 Introduir les millors operatives disponibles per incrementar la qualitat i la 
quantitat de les diferents fraccions selectives recollides, en especial, la 
fracció orgànica i els envasos;  

 Incrementar la proactivitat de les deixalleries i introduir mesures de 
prevenció de residus, desenvolupant activitats de reutilització i preparació 
per a la reutilització, col·laborant sempre que sigui possible amb empreses 
d'economia social; 

 Implementar operatives basades en tecnologies de la informació i de la 
comunicació, que permetin i facilitin el seguiment efectiu dels diferents 
serveis, la col·laboració entre l'administració i l'empresa contractista i 
l'intercanvi i l'anàlisi de dades,  tot afavorint la transparència i la introducció 
de plans de qualitat. 
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Article 2. Àrees operatives del contracte. 
 
1. Aquest contracte s’estructurarà amb dues àrees operatives diferenciades: 

a. Àrea Operativa Montsià. Inclou els 12 municipis de la comarca del Montsià: 
Alcanar, Amposta, Freginals, La Galera, Godall, Mas de Barberans, 
Masdenverge, Sant Carles de la Ràpita, Sant Jaume d’Enveja, Santa 
Bàrbara, La Sénia i Ulldecona. Habitants: 67.646 

b. Àrea Operativa Baix Ebre. Inclou els següents municipis: L’Aldea, Aldover, 
Alfara de Carles, l’Ametlla de Mar, l’Ampolla, Benifallet, Camarles, , Paüls, 
el Perelló, Roquetes, Tivenys i Xerta. Habitants: 33.690 

 
2. Les àrees operatives designaran un o més responsables que efectuaran, 

conjuntament amb els serveis tècnics del COPATE, la direcció tècnica de la 
contracta, la supervisió i el seguiment de les tasques que presta el concessionari. 
Tindran interlocució directa amb l’empresa i podran ordenar tasques, accedir al 
sistema de pesatge, accedir als sistemes de localització i control, etc. 
 

 
Article 3. Lots del contracte. 
 

1. Aquest contracte es dividirà en dos lots perquè es tracta de serveis que tenen 
unes característiques intrínseques diferenciades. Aquests lots seran: 

 LOT RECOLLIDA, TRANSFERÈNCIA, TRANSPORT DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA 

- La recollida i el transport fins al centre de tractament de les fraccions 
de resta, matèria orgànica, paper-cartró, vidre, i envasos lleugers dels 
residus municipals domiciliaris i assimilables. 

- El repàs,  el manteniment i la neteja dels contenidors de via pública. 

- La recollida de voluminosos. 

- La gestió de l’àrea de transferència situada a l’Aldea. 

- La neteja viària i el trasllat de l'escombradora a les poblacions usuàries 
del servei. 

 LOT GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEIXALLERIES  

- Explotació i manteniment de les instal·lacions fixes i mòbils de 
deixalleria, transport i gestió dels diferents residus fins als centres de 
tractament autoritzats. 

 
Article 4. Condicions mínimes. 
 
1. Les condicions tècniques que s’especifiquen en el present títol són les que regiran 

la prestació del servei per part de l’adjudicatari. Aquestes condicions tenen el 
caràcter de mínimes. Tanmateix, podran ésser millorades pel contractista 
adjudicatari, al seu càrrec, en qualsevol moment durant la vigència del contracte. 
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Article 5. Normes imperatives. 
 
1. Les condicions tècniques d’aquest plec són sotmeses a variació en funció de la 

normativa de caràcter imperatiu comunitària, estatal o autonòmica que pogués 
dictar-se en el futur referida a residus sòlids urbans, circulació i seguretat vial, 
seguretat i higiene al treball o qualsevol altra que afecti el Servei. 

 
2. Tanmateix, el COPATE podrà variar les condicions tècniques del Servei durant el 

període contractual, atenent a raons de caràcter ambiental i de millora dels 
paràmetres de recollida o a causa de la modificació de les necessitats dels 
municipis usuaris del Servei. En aquest sentit, es resoldrà de forma contradictòria 
o mitjançant preus unitaris, segons el cas, amb l’adjudicatari la nova estructura del 
servei i la corresponent compensació econòmica.  

 
Article 6. Abast territorial. 
 
1. La prestació del servei de recollida, manteniment i neteja dels contenidors es 

realitzarà dins dels dos àmbits operatius descrits a l’article 2. 
 
2. La prestació del servei de transferència i transport dels residus fins al centres de 

tractament es realitzarà als municipis descrits a l’article 2. 
 
3. La prestació del servei de gestió i explotació de les deixalleries es realitzarà als 

dotze municipis del Montsià, tots ells amb deixalleria fixa; i als següents municipis 
del Baix Ebre: L’Aldea, Alfara de Carles, L’Ametlla de Mar, L’Ampolla, Benifallet, 
Camarles, el Perelló, Roquetes i Xerta, amb deixalleria fixa; i Aldover, Paüls i 
Tivenys, amb servei de deixalleria mòbil. 

 

4. La neteja viària es realitzarà a  les poblacions de Freginals, Masdenverge, Godall i 
La Galera. Així mateix, també es podrà prestar tasques puntuals de neteja viària a 
altres poblacions de l’àmbit.   
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CAPÍTOL 2. SERVEI ACTUAL I PERIODE TRANSITORI 
 
 
Article 7. Definició del període Transitori. 

 
1. Es defineix el període transitori, com aquell termini temporal que s’estén des de 

l’inici de la contracta fins la disponibilitat en ple ús i funcionament de tots els 
materials, béns i logístiques plantejades per al desenvolupament de l'oferta 
adjudicatària. 

 
2. Durant aquest període el contractista haurà de prestar el servei en les condicions 

descrites en aquest plec i en el plec administratiu. El COPATE facilitarà els mitjans 
materials adscrits a l’actual contracta i l’adjudicatari haurà de fer ús d’aquests 
mitjans materials durant aquest període de transició; tanmateix, si es requereix 
d’altres mitjans, caldrà que aporti al seu càrrec i de forma provisional els 
equipaments, personal i infraestructures que siguin necessaris fins que aquests 
puguin ser substituïts pels equips i logístiques ofertats. 

 
3. L’adjudicatari, durant aquest període transitori, rebrà pels serveis realitzats, com a 

màxim, la mateixa compensació econòmica que hagi ofertat a la seva plica, per al 
servei completament implementat. Això vol dir que en el supòsit que els costos del 
període transitori siguin diferents als del servei demandat, en més o en menys, la 
seva oferta integrarà aquestes diferències i les ponderarà per al conjunt del 
contracte.  En cap cas l’adjudicatari podrà reclamar cap tipus de compensació 
econòmica derivada de no desenvolupar la contracta segons els plantejaments 
tècnics ofertats. 

 

4. Al Capítol 2 del present plec es detalla la forma de prestació de servei de recollida, 
neteja i transport al període transitori. Les tasques que fan referència a la 
transferència i servei de deixalleria, estaran descrites als capítols corresponents 
sense que hi hagi una diferenciació d’operatives entre període transitori i el 
definitiu. 

 

5. La durada i la temporalització de la implantació de la nova operativa queda 
definida i regulada a l’article 28 “fases d’implantació i subministrament”. 

 
Article 8. Descripció general del model actual de recollida a la zona operativa 
Montsià. 

 
1. A la comarca del Montsià el servei de recollida es realitza amb àrees d'aportació o 

illes compactes de 5 fraccions amb contenidors soterrats d'una sola peça de 
càrrega superior. 

 
2. L’equip de contenidor soterrat és en el seu conjunt d’una sola peça, és a dir, en el 

moment de la descàrrega s’eleva formant un conjunt tant el contenidor com la 
bústia. Les mesures del contenidor de 5.000 litres són 2.500 x 1.400 x 1.400 mm. i 
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té un pes en buit de 565 kg. Les mesures del contenidor de 3.000 litres són 1.500 x 
1.400 x 1.400 mm i el seu pes en buit es de 461 kg. 

 
3. Cada contenidor disposa d’una arqueta registrable tancada mitjançant una tapa 

metàl·lica. Aquest registre permet la mesura del nivell de lixiviats o pluvials 
acumulats a l’interior del cub de formigó prefabricat que encabeix el contenidor i, 
si és el cas, facilita la seva extracció mitjançant la introducció d’una mànega 
d’aspiració. 

 
4. També es realitza recollida en contenidors tipus iglú de paper, vidre i envasos 

lleugers; aquests contenidors poden estar formant part d'alguna illa en superfície 
que dóna servei a zones on no s'ha realitzat el desplegament de contenidors 
soterrats, o bé de forma individual en punts concrets. 

 
5. Es realitza una recollida de fracció resta amb contenidors de càrrega posterior que 

dóna servei a zones on no s'ha realitzat el desplegament de contenidors soterrats, 
a grans productors de fracció resta, i a punts que tenen un contenidor per a ús 
exclusiu. Aquest servei vindrà regulat al Capítol 4. 

 
6. A més a més del servei de buidat de contenidors, també s'ha de prestar el servei 

de neteja, manteniment preventiu i manteniment correctiu dels mateixos per tal 
que en tot moment estiguin en estat òptim d’explotació. Aquest servei inclou la 
instal·lació de productes antiolor específics en punts concrets que així ho 
requereixin, que aniran a càrrec de l'empresa adjudicatària; la pauta d'instal·lació 
d'aquests productes, així com els llocs on caldrà posar-los, la marcarà l'equip 
tècnic del COPATE, que la farà arribar a l'empresa adjudicatària.  

 

7. El destí dels diferents tipus de residus recollits serà el següent: 

 Fracció resta: dipòsit controlat del Mas de Barberans 

 Fracció orgànica: planta de compostatge del Mas de Barberans 

 Paper i cartró: gestor autoritzat a elecció de l’adjudicatari prèvia acceptació 
pel COPATE 

 Envasos lleugers: planta de Griñó Ecologic SA (E-1042.08), a Constantí, 
previ pas per gestor autoritzat de la zona designat pel COPATE. No obstant, 
cap la possibilitat de l’entrada en funcionament de la planta de 
transferència d’envasos de l’Aldea. 

 Vidre: planta de tractament de vidre Recuperadora de Vidrio de Barcelona 
SA (E-1156.10), a Montblanc 

 
Article 9. Tipologia contenidors en el període transitori a la zona operativa Montsià. 

 

1. Pel que fa als contenidors de tipus soterrat, n'hi ha de dos tipus d'enganxament: 

a. Per a paper, envasos lleugers i vidre: contenidors soterrats d’acer 
inoxidable galvanitzat amb enganxament de tipus ‘doble anella’ o ‘doble 
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ganxo’. La capacitat del contenidor de fracció paper i envasos és de 5.000 
litres i els de fracció vidre és de 3.000 litres.  

b. Per a resta i fracció orgànica: contenidors soterrats d'acer inoxidable 
galvanitzat amb enganxament de tipus "bolet" o "kinshòfer". La capacitat 
del contenidors de fracció resta és de 5.000 litres i el de la fracció orgànica 
és de 3.000 litres. 

 
2. El número d'illes i contenidors soterrats instal·lats és el que apareix a la taula 

següent: 
 

Municipi Resta Orgànica Paper Vidre Envasos Nº 
contenidors 

Nº illes 

Alcanar 22 20 19 19 19 99 19 

Les Cases 
d'Alcanar 

10 6 6 6 6 34 6 

Amposta 59 44 44 44 44 235 44 

Poble Nou del 
Delta 

2 2 2 2 2 10 2 

Eucaliptus 2 2 2 2 2 10 2 

Freginals 3 3 3 3 3 15 3 

Galera, La 7 7 7 7 7 35 7 

Godall 5 5 5 5 5 25 5 

Mas de 
Barberans 

5 5 5 5 5 25 5 

Masdenverge 6 6 6 6 6 30 6 

Sant Carles de la 
Ràpita 

55 48 48 48 48 247 48 

Sant Jaume 
d'Enveja 

17 17 17 17 17 85 17 

Els Muntells 3 3 3 3 3 15 3 

Balada 1 1 1 1 1 5 1 

Santa Bàrbara 17 16 16 16 16 81 16 

Sénia, La 23 18 18 18 18 95 18 

Ulldecona 20 17 17 17 17 88 17 

Sant Joan del 
Pas 

1 1 1 1 1 5 1 

Els Rajolars 1 1 1 1 1 5 1 

Molí de l'Om 1 1 1 1 1 5 1 

El Castell  1 1 1 1 1 5 1 

Els Valentins 2 2 2 2 2 10 2 

TOTAL 263 226 225 225 225 1164 225 

 
3. Per a fracció resta en superfície: contenidors de polietilè d'alta densitat de càrrega 

posterior, de tapa plana o corba, amb capacitat de 1.100 litres. Es descriu el 
número i la forma de prestació del servei al capítol 4. 

 
4. Pel que fa als contenidors en superfície per a paper, envasos lleugers i vidre: 

contenidors tipus iglú amb enganxament de tipus doble anella o doble ganxo, amb 
capacitats de 2.500 i 3.000 litres. El número de contenidors en superfície instal·lats 
és el que apareix a la taula següent: 
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Municipi Paper Vidre Envasos Vidre 
VACRI 

Nº 
contenidors 

Alcanar 4 1 2 1 8 

La Selleta 1 1 1   3 

Les Cases d'Alcanar 1 5 1 5 12 

Alcanar Platja 21 23 20   64 

Amposta 10 4 10 1 25 

Poble Nou del Delta 4 1 3 3 11 

Eucaliptus 2 1 2 2 7 

Galera, La 1 1 1   3 

Masdenverge 2 2 2   6 

Sant Carles de la 
Ràpita 

3 2 2 11 18 

Sant Jaume d'Enveja       2 2 

Els Muntells 1 1 1 1 4 

Santa Bàrbara 3 2 2   7 

Sénia, La 1 1 1   3 

Ulldecona 3 6 6   15 

El Castell   1     1 

La Miliana 1 1 1   3 

Les Ventalles 1 1 1   3 

TOTAL 59 54 56 26 195 

 
5. En el cas de les zones més turístiques, en temporada alta, pot ser necessari posar 

contenidors de reforç per tal d'evitar que es produeixin desbordaments. També 
pot ser necessari portar contenidors addicionals a festes majors i actes festius, que 
caldrà portar i retirar seguint les indicacions que facin arribar els ajuntaments a 
l'equip tècnic del COPATE. Per tant, el contractista haurà de comptar al seu càrrec 
amb un romanent de contenidors de selectiva i de resta  per poder fer front a les 
incidències i a la major generació de l’estiu. 

 
6. Els contenidors, a efectes de tenir una nomenclatura fixa,  s’identifiquen amb un 

número d’illa, aquest sistema d’identificació és el que s’utilitza a les bases de 
dades dels sistemes de pesatge, que es podrà consultar a l’annex del present plec. 

 
Article 10. Freqüències i horaris de recollida i neteja del període transitori a la zona 
operativa del Montsià. 

 
1. Les freqüències que són d’obligatori compliment, són les de l’annex III de període 

transitori. Aquestes freqüències estan optimitzades en funció del grau 
d’emplenament. 

 
2. La freqüència del vidre és en funció del grau d’emplenament. El vidre s’ha de 

recollir com a màxim quan estigui al 80% de la seva capacitat. En termes generals, 
sol ser d’un cop al mes, a l’annex III s’especifica un número d’aixecades anual. 
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3. La temporada alta s’estendrà des del 15 de juny fins al 15 de setembre, ambdós 
inclosos. 

 
4. La freqüència de recollida dels contenidors de paper, vidre i envasos lleugers en 

superfície s'ha d'assimilar a la dels contenidors soterrats de la mateixa fracció, tot i 
que hi ha casos puntuals on són els mateixos ajuntaments els que avisen de quan 
s'ha de passar a fer la recollida: ermita d'Ulldecona, veïnat de la Miliana 
(Ulldecona), veïnat de les Ventalles (Ulldecona), diverses escoles d'Amposta, hotel 
Tancat de Codorniu d'Alcanar, etc. 

 

5. No s’admetrà sota cap concepte desbordaments per contenidor ple i aquest fet 
serà objecte de sanció. 

 
6. La freqüència de la neteja exterior del contenidors soterrats és la que apareix 

indicada a la taula següent, tot i que segons el nivell d'incidències detectat per 

l'equip de comunicació es poden donar canvis en la intensitat de neteja requerida 

per una illa, que l'adjudicatari haurà de complir segons indicacions de la Direcció 

facultativa. 

 
Municipi Illes de neteja 

setmanal 
Illes de neteja 3 
setmanes al mes 

Illes de neteja 
quinzenal 

Illes de neteja 
mensual 

Alcanar  5, 6 2, 3, 9, 10, 12, 13, 
14, 16 

1, 4, 7, 8, 11, 15, 17, 
18, 20 

Les Cases d'Alcanar   2, 3, 4 1, 5, 6 

Amposta 2, 3, 4, 11, 13, 14, 
18, 23, 24 

1, 10, 17, 19, 28, 33, 
34 

5, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 
16, 25, 32, 35, 36, 
37, 38, 39, 41, 44 

20, 21, 22, 26, 27, 
29, 30, 31, 40, 42, 43 

Eucaliptus    1, 2 

Poble Nou del Delta    1, 2 

Freginals    1, 2, 3 

Galera, La    1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

Godall    1, 2, 3, 4, 5 

Mas de Barberans    1, 2, 3, 4, 5 

Masdenverge    1, 2, 3, 4, 7 

Sant Carles de la 
Ràpita 

4, 5, 10, 16, 20, 21, 
29, 36, 45 

6, 8, 9, 11, 12, 13, 
14, 15, 17, 19, 23, 

24, 26, 32, 33, 37, 38 

3, 7, 18, 25, 27, 28, 
30, 31, 34, 35, 39, 

43, 44, 46, 47, 49, 52 

1, 2, 22, 40, 51 

Sant Jaume d'Enveja   1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 
16 

5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 
13, 17 

Els Muntells    1, 2, 3 

Balada    1 

Santa Bàrbara    1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16 

Sénia, La  2, 11, 12, 17 4, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 
15, 18 

1, 3, 5, 7, 16 

Ulldecona 7, 14 6, 9 3, 5, 8, 11, 12 1, 2, 4, 10, 13, 15, 
16, 17 

Sant Joan del Pas    1 

Els Rajolars    1 

Molí de l'Om       1 

El Castell        1 

Els Valentíns       1, 2 
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7. Pel que fa al manteniment correctiu, les incidències detectades s'han de resoldre 
en un màxim de 24 hores a partir de la comunicació de la mateixa a l'empresa 
adjudicatària. 

 
8. L'horari de recollida de les fraccions resta i orgànica, tant en contenidors soterrats 

com en superfície, és nocturn, sortint els vehicles de la base de Mas de Barberans 
a les 21:00 hores aproximadament. En el cas dels municipis de Freginals, La Galera, 
Godall, Mas de Barberans i Masdenverge, l'horari  és diürn, i és el mateix que en el 
cas de les fraccions de paper, vidre i envasos lleugers. No obstant, tan aviat sigui 
possible s’ha d’organitzar l’horari diürn tal i com s’indica a l’article 39. 

 
9. L'horari de recollida de les fraccions paper, vidre i envasos lleugers, tant en 

contenidors soterrats com en superfície, és diürn, començant la jornada a les 6:00 
aproximadament. 

 
10. Cal tenir present que en moments de festes majors o actes festius es pot fer 

necessari incrementar la freqüència de recollida de qualsevol de les fraccions, així 
com variar l'horari habitual per tal de no interferir amb els actes festius. Tot això 
es farà seguint les indicacions de l'equip tècnic del COPATE. 

 
Article 11. Tipologia i vehicles adscrits al servei del període transitori a l’àmbit 
operatiu del Montsià. 

 

1. Actualment, a la comarca del Montsià hi ha els següents vehicles prestant el servei 
de recollida: 

a. Per a la recollida de contenidors soterrats de fracció resta i orgànica estan 
adscrits vehicles de xassís IVECO model Stralis 300, de 3 eixos,  amb caixa 
recol·lectora Gessink model GMP III 18L25 de 20m3, 6 vehicles amb 
elevador de contenidors posterior (KT2), amb grua elevadora HIAB 200C-4, 
amb matrícules: 

 
Núm ID MATRICULA DATA 

MATRICULACIÓ 

1* 1913 5510-FBT 19/06/2006 

2* 1914 5521-FBT 19/06/2006 

3 1915 1172-FCW 13/07/2006 

4 1917 3792-FDY 11/08/2006 

5* 1916 6234-FDW 09/08/2006 

6* 1919 5423 FFS 15/09/2006 

7 1918 5415 FFS 15/09/2006 

8* 1920 5388-FGL 10/10/2006 

9* 1921 3852-FGM 11/10/2006 

*Vehicles amb elevacontenidors sistema posterior: 1913,1914,1916,1919,1920,1921 

 

b.  Per a la recollida de contenidors soterrats i de superfície de fracció paper, 
vidre i envasos: per al vidre, camió amb xassís IVECO Stralis 420 i Caixa 
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oberta FAMET, Sistema ganxo Multifit model LHS25051 FH-0-P, Capacitat 
17 Tones, i també un remolc de 37m3. Per al paper i els envasos, camions 
amb Xassís IVECO EuroCargo 80E28E 2 eixos  caixa compactadora Palvi 
CMSG-15 de 15 m3, sistema ganxo multilift model LHS19046 FH-0-P, 
capacitat 14 tones. Grua HIAB 099 HIDUO 

 
Núm ID MATRICULA DATA 

MATRICULACIÓ 

1 2905 6516 GKR 15/01/2009 

 2910 R2021 BCH 15/12/2008 

2 2903 9015 GJZ 15/12/2008 

3 2901 5479 GKG 15/12/2008 

4 2902 9016 GJZ 15/02/2008 

5 2908 5874 GKW 15/01/2009 

6 2904 4086 GKN 15/12/2008 

7 2909 3851 GLJ 15/03/2009 

8 2911 1031 GMJ 15/05/2009 

 
c. Per al manteniment i neteja amb aigua a pressió, es disposa de dos vehicles 

caixa oberta de 12m3, equipats amb una petita grua HIAB doble ganxo. 
 

Núm ID MATRICULA DATA 
MATRICULACIÓ 

1 2907 2960 GJZ 15/12/2008 

2 2906 2957 GJZ 15/12/2009 

 
 
2. Tal i com s’indica a l’article 7 punt 2, el contractista haurà d’aportar els vehicles 

necessaris per prestar el servei, especialment, per a la recollida posterior, si 
s’escau.  

 
3. Els vehicles dels apartats 1.a. i 1.b. porten sistema de pesatge embarcat i 

identificació de contenidor i sistema de localització en GPS. 
 
4. Al l’annex IV de Maquinari Actual es detallen les característiques tècniques dels 

vehicles. 
 
Article 12. Forma bàsica de prestació del servei i transició gradual de model a l’àmbit 
operatiu del Montsià. 

 
1. Es preveu que la durada del període transitori serà, com a màxim, d’un any. 

Qualsevol prolongació haurà d’estar plenament justificada i acceptada pel 
Consorci. En cas contrari serà motiu de sanció.  

 
2. L'adjudicatari, mentre duri el període transitori tal i com està definit a l'article 7 

del present plec de condicions tècniques, haurà de prestar els serveis descrits a 
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l'article 8 i següents amb les freqüències que allí es determinen per a cada un dels 
serveis prestats. 

 
3. A mesura que s'aniran implantant els nous contenidors i que es vagi disposant dels 

nous vehicles de recollida i mitjans tècnics previstos, es passarà a prestar el servei 
tal i com es defineix al capítol 3 del present plec de condicions tècniques. Fins que 
no es produeixi aquesta implantació per municipis o rutes completes, es 
continuarà prestant el servei establert per al període transitori. 

 
Article 13. Descripció general del model actual de recollida a la zona operativa Baix 
Ebre. 
 
1. S’entén com a període transitori a la zona operativa del Baix Ebre, el període 

d’adequació dels contenidors existents que per les seves característiques 
permeten una continuïtat en la operativa i també és el període de lliurament dels 
nous equips necessaris. L'adjudicatari, mentre duri el període transitori tal i com 
està definit a l'article 7 del present plec de condicions tècniques, haurà de prestar 
per a l’àmbit Baix Ebre, els serveis descrits a l'article 13 i els següents,  amb les 
freqüències que allí es determinen per a cada un dels serveis prestats. I al mateix 
temps, complir les especificacions de posta a punt de l’article 23 “posta a punt de 
l’actual parc de contenidors”.  

 
2. A la comarca del Baix Ebre el servei de recollida es presta en illes compactes de 

cinc fraccions amb contenidors de recollida bilateral, tant soterrats com de 
superfície. També hi ha punts on només hi ha instal·lats contenidors de resta tot 
sols. 

 
3. Hi ha una ruta de recollida de fracció resta de grans productors i zones 

disseminades, amb contenidors de càrrega posterior, veure capítol 4. 
 
4. Es realitza el servei de neteja interior de contenidors amb un equip específic, i 

també la neteja exterior amb un equip d'aigua a pressió. Aquest servei es 
complementa amb l'aplicació d'aquells productes que siguin necessaris per a 
mitigar problemes de males olors. 

 
5. A més a més del servei de buidat de contenidors, també s'ha de prestar el servei 

de manteniment preventiu i manteniment correctiu dels mateixos per tal que en 
tot moment estiguin en lo seu estat més òptim.  

 

6. El destí dels diferents tipus de residus recollits serà el següent: 

a. Fracció resta: dipòsit controlat del Mas de Barberans, directa o 
indirectament a través de la planta de transferència de l’Aldea.  

b. Fracció orgànica: planta de compostatge del Mas de Barberans directa o 
indirectament a través de la planta de transferència de l’Aldea.  

c. Paper i cartró: gestor autoritzat per l’Agència de Residus,  comptant amb el 
vistiplau del COPATE 
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d. Envasos lleugers: planta de Griñó Ecològic SA (E-1042.08), a Constantí, 
previ pas per gestor autoritzat per l’Agència de Residus, comptant amb el 
vistiplau del COPATE. No obstant, cap la possibilitat de l’entrada en 
funcionament de la planta de transferència d’envasos de l’Aldea. 

e. Vidre: planta de tractament de vidre Recuperadora de vidrio de Barcelona 
SA (E-1156.10), a Montblanc 

 
Article 14. Tipologia contenidors del període transitori a l’àmbit operatiu del Baix 
Ebre. 

 

1. Pel que fa als contenidors, ja instal·lats,  en superfície: 

a. Contenidors de recollida bilateral i mono-operador, amb enganxament 
tipus "bolet", model Easy  F90, fabricat per Nord-Engineering.  

b. Contenidors de fracció resta: contenidors de 3.500 litres de capacitat, amb 
tapa a la part frontal i posterior, i pedal per accionar una de les dues tapes. 

c. Contenidors de paper: contenidors de 3.500 litres de capacitat amb tapa 
allargada a la part frontal i posterior. 

d. Contenidors d'envasos lleugers: contenidors de 3.500 litres de capacitat, 
amb boca de 30 cm de diàmetre (per tal d'evitar l'entrada d'impropis) a la 
part frontal i posterior. 

e. Contenidors de fracció orgànica: contenidors de 2.400 litres de capacitat, 
amb tapa a la part frontal i posterior, i pedal per accionar una de les dues 
tapes. 

f. Contenidors de vidre: contenidors de 2.400 litres de capacitat, amb forat 
de 20cm de diàmetre a la part frontal i posterior. 
 

2. Pel que fa als contenidors soterrats: 

a. Contenidors d’una sola peça, de recollida bilateral monoperador, amb 
enganxament bolet, model Easy F90, de proveïdor Nord-Engineering, de 
capacitat 3.000 litres per a l’orgànica i vidre i de 5.000 per a les altres 
fraccions. 

b. Contenidors de fracció resta, fracció orgànica, paper i envasos lleugers: 
contenidors soterrats amb obertura basculant a la part frontal. 

c. Contenidors de vidre: contenidors soterrats amb obertura basculant a la 
part frontal, que es veu reduïda amb forat de 20 cm de diàmetre. 

 
3. Pel que fa als contenidors de la ruta de grans productors: contenidors de polietilè 

d'alta densitat de càrrega posterior, de tapa plana o corba, amb capacitat de 1.100 
litres. 

 

4. El nombre de contenidors bilaterals instal·lats per municipi és el que figura a la 
taula següent, dels quals 299 són contenidors soterrats i 978 són en superfície: 
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Municipi Resta Orgànica Paper Envasos Vidre TOTAL 

Aldea 27 26 22 21 21 117 

Aldover 5 5 4 4 4 22 

Alfara 4 4 4 4 4 20 

Ametlla de Mar 118 29 90 91 87 415 

Ampolla 46 39 31 32 32 180 

Benifallet 8 7 6 5 5 30 

Camarles 25 24 19 20 19 107 

Paüls 4 4 3 3 3 17 

Perelló 36 22 21 21 22 122 

Roquetes 55 31 31 32 32 181 

Tivenys 9 5 5 4 4 27 

Xerta 11 7 7 7 6 38 

TOTAL 348 203 243 244 239 1277 

 
Desglossant els municipis que tenen illes soterrades: 

 
Municipi Resta Orgànica Paper Envasos Vidre TOTAL 

Ametlla soterrats 29 20 29 28 27 133 

Ametlla superfície 89 9 61 63 60 282 

AMETLLA 118 29 90 91 87 415 

Ampolla soterrats 15 14 14 14 14 71 

Ampolla superfície 31 25 17 18 18 109 

AMPOLLA 46 39 31 32 32 180 

Camarles soterrats 2 2 2 2 2 10 

Camarles superfície 23 22 17 18 17 97 

CAMARLES 25 24 19 20 19 107 

Roquetes soterrats 17 17 17 17 17 85 

Roquetes superfície 38 14 14 15 15 96 

ROQUETES 55 31 31 32 32 181 

 
5. Hi ha 12  iglús de recollida superior amb sistema doble anella. En concret 5 iglús 

d’envasos, 2 a la deixalleria de Roquetes, un a la deixalleria de Camarles, un a la 
deixalleria de l’Ametlla i un a la deixalleria del Perelló. De vidre, n’hi ha 7, un a la 
deixalleria de l’Aldea, un a l’Ermita de l’Aldea, tres a la deixalleria de Roquetes i un 
a la deixalleria de l’Ametlla  i un a la deixalleria de Camarles. 

  
6. El nombre de contenidors de la ruta de grans productors i disseminats és de 37 

contenidors al municipi de l'Aldea, 34 contenidors al municipi de Camarles i 12 a 
l’AAVV dels Ports. Veure més detalls al Capítol 4. 

 
7. En cas de festes majors i/o actes festius, pot ser necessari portar contenidors de 

reforç de qualsevol de les fraccions. La seva instal·lació i retirada es farà segons les 
indicacions que els ajuntaments facin arribar a l'equip tècnic del COPATE, sempre 
a càrrec del contractista. 

 
Article 15. Freqüències i horaris de recollida i neteja del període transitori de l’àmbit 
operatiu del Baix Ebre. 
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1. La recollida de totes les fraccions en qualsevol tipologia de contenidor es realitza 
en horari diürn, començant la jornada a les 6:00 del matí. 

 
2. Les freqüències de recollida dels contenidors bilateral, tant soterrats com en 

superfície, són les que apareixen a la taula següent: 
 

 DIES SETMANA TEMP. BAIXA  DIES SETMANA TEMP. ALTA   

 RESTA FORM PAPER ENVASOS RESTA FORM PAPER ENVASOS 

Aldea 3 3 3 2 4 4 3 2 

Aldover 3 3 1 1 3 4 1 1 

Alfara 2 3 1 1 3 4 1 1 

Ametlla  2 - 4 2 3 2 4 - 7 5 3 2 

Ampolla 3 - 6 3 3 2 3 - 7 7 3 2 

Benifallet 2 3 3 2 3 4 3 2 

Camarles 4 3 3 2 5 - 7 4 3 2 

Paüls 3 3 1 1 3 4 1 1 

Perelló 3 - 6 3 3 2 3 - 7 6 3 2 

Roquetes  2 - 5 3 3 2 2 - 5 4 3 2 

Tivenys 3 3 2 2 3 4 2 2 

Xerta 4 3 3 2 4 4 3 2 

Nota: Els rangs de freqüència de la taula anterior, es podran consultar més 
específicament, a l’annex III 
 
3. La freqüència del vidre es en funció del grau d’emplenament. El vidre s’ha de 

recollir com a màxim quan estigui al 80% de la seva capacitat. En termes generals, 
sol ser d’un cop al mes. 

 
4. La freqüència de recollida dels contenidors de la ruta de grans productors i 

disseminats és de 3 dies en setmana al municipi de Camarles i de 2 dies en 
setmana la municipi de l'Aldea, especificat al capítol 4. 

 
5. La freqüència de recollida de qualsevol contenidor de qualsevol fracció es pot 

veure modificada a l'alça en cas de festes majors i/o actes festius, així com també 
es poden donar variacions en l'horari habitual de la recollida per tal de no 
interferir amb aquestes activitats. L'empresa adjudicatària seguirà les indicacions 
de l'equip tècnic del COPATE a tal efecte. 

 
6. S’entén la temporada alta per al període transitori del 15 de juny al 15 de 

setembre.  
 
7. No s’admetrà sota cap concepte desbordaments per contenidor ple, i aquest fet 

serà motiu de sanció. 
 
8. Les freqüències de neteja dels contenidors de recollida bilateral són les següents: 

a. Neteja interior de contenidors de fracció resta i orgànica: quinzenal a la 
temporada alta, mensual a la temporada baixa 

b. Neteja exterior de contenidors de les cinc fraccions: mensual tot l'any, tot i 
que cal tenir en compte que potser cal reforçar aquestes neteges en cas de 
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festes majors i/o actes festius, segons indicacions de l'equip tècnic del 
COPATE. 

 
9. Pel que fa al manteniment correctiu, les incidències detectades s'han de resoldre 

en un termini màxim de 24 hores des de que es passa avís de la mateixa a 
l'empresa adjudicatària. 

 
Article 16. Tipologia i vehicles adscrits al servei del període transitori a l’àmbit 
operatiu del Baix Ebre. 
 
1. Els vehicles encarregats de realitzar la recollida superior bilateral són vehicles amb 

ganxo ‘Ampliroll’ que permet intercanviar sobre el xassís caixes compactadores i la 
caixa rentacontenidors. 

 
2. Els vehicles de recollida estan previstos per ser utilitzats per un sol  conductor i 

porten incorporat el braç articulat, que permet fer la recollida tant dels 
contenidors soterrats com els de superfície. 

 
3. Actualment hi ha operatius 10 vehicles de recollida i un rentacontenidors, de 

característiques camió tipus portacontenidor model  STRALIS  310 d'IVECO, grua 
NORD ENGIENNERING, caixa model Avant Marca SCALVENZI, de 22m3. Els vehicles 
de recollida estan equipats amb sistema de pesatge embarcat i identificació de 
contenidors. 

 
Núm ID MATRICULA DATA MATRICULACIÓ 

1 270 1424 GDW        26/05/2008 

2 271 8823 GDW        27/05/2008 

3 272 0832-GHG 28/07/2008 

4 273 5878 HDR 12/05/2011 

5 274 8845 GDW        27/05/2008 

6 275 5580 GHH        03/09/2008 

7 276 7905 GFZ        03/07/2008 

8 277 5525 GHH        03/09/2008 

9 278 0518-GRW 20/11/2009 

10 281 5509 HBL 25/01/2011 

11 282 9092 HBL        26/01/2011 

 
4. Tal i com s’indica a l’article 7 punt 2, el contractista haurà d’aportar els vehicles 

necessaris per prestar el servei si així ho requereix l’estat de conservació dels 
vehicles durant el període transitori. 

 
5. Al l’annex IV de Maquinari Actual es detallen les característiques tècniques dels 

vehicles. 
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CAPÍTOL 3. SERVEI DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS FUTUR. 
 
 

Article 17. Descripció del servei proposat a l’àmbit  operatiu Montsià. Reconversió de 
l’actual sistema.  
 
1. El sistema de recollida amb contenidors soterrats en àrees d'aportació s'ha prestat 
de forma ininterrompuda des del 2006 a la comarca Montsià. En concret, les dates 
d'implementació de la recollida soterrada per municipi es van produir segons el llistat 
adjunt. 

 

Municipi o nucli Data inici model soterrat N Contenidors 

Sant Carles de la Ràpita 20/09/2006 232 

Amposta 17/10/2007 228 

La Sénia 19/11/2007 96 

Sant Jaume, Muntells i 
Balada 

27/11/2007 100 

Poble Nou i Eucaliptus 27/11/2007 20 

Alcanar i Les Cases 
d'Alcanar 

11/03/2008 128 

Santa Bàrbara 
 
Godall, La Galera, 
Masdenverge, Mas de 
Barberans 
 
Freginals 
Ulldecona i Barris 

20/05/2008 
 
 

05/06/2008 
 
 

01/07/2008 
30/09/2008 

81 
 
 

115 
 
 

15 
117 

 

2. Per tant, transcorreguts més de deu anys, aquests equipaments han de sotmetre's 
a una adequació molt intensa i una renovació per garantir una explotació segura  i 
s'ha de renovar, a més, la totalitat de la flota de camions. D'aquesta manera, es 
preveuen una sèrie d'inversions per efectuar la recollida amb plenes garanties.  

 
3. Actualment, existeix una multiplicitat de sistemes de recollida: recollida superior 

amb grua  amb 847 contenidors amb enganxament de doble anella i 488 
contenidors amb enganxament bolet o kinshofer, i també hi ha 684 contenidors de 
recollida posterior. Aquest fet obliga a tenir vehicles amb els diferents sistemes de 
recollida, així com vehicles suplents que garanteixin el servei. La qual cosa implica 
comptar amb una flota nombrosa de vehicles i comptar amb molts elements 
auxiliars. 

 
4. D'altra banda, aquest contracte encetarà un nou paradigma amb la possibilitat 

d'ampliar l'àmbit operacional a la comarca del Baix Ebre que ofereix noves 
oportunitats de gestió. Per poder implementar logístiques que siguin més òptimes 
al nou àmbit operacional és necessari que hi hagi una convergència tècnica, 
homogeneïtzant els sistemes existents de recollida al Baix Ebre i al Montsià. Per 
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l'anterior motiu, és el moment per implementar les millors tecnologies 
disponibles, les més efectives i eficients, les que tenen menors costos operacionals 
i les que presenten millors garanties d'èxit.   

 
5. Per la qual cosa, la  renovació dels contenidors soterrats del Montsià dona la 

oportunitat d’homogeneïtzar el sistema d’enganxament de la totalitat de l’àmbit 
del contracte. El sistema elegit és l’enganxament tipus bolet de recollida 
monoperador bilateral, donant abast territorial al sistema actualment operatiu al 
Baix Ebre. 

 
6. El plantejament bàsic és la reconversió d’aproximadament el 75% de les illes 

d'aportació soterrades del Montsià, canviant els actuals sistemes doble anella i 
bolet tipus kinshofer  a un sistema d'enganxament que sigui compatible a tot 
l'àmbit, amb recollida superior automàtica i bilateral. També s'hauran de dur a 
terme les tasques necessàries quan a adequació d’una nova plataforma de 
seguretat que funcioni correctament. Caldrà, per tant,  aportar un model de 
contenidor metàl·lic nou adaptat a les mides del fossat existent. Aquest 
contenidor aportat, serà una única estructura d’acer galvanitzat, comptarà amb 
una bústia d’aportació de residus unida a un cos hermètic que és el que romandrà 
dintre al fossat, amb unes comportes inferiors resistents a l’abrasió pròpia dels 
residus, amb una gruix d’acer galvanitzat adequat i tractat convenientment contra 
la corrosió, estanc que no han de permetre ni la sortida de residus ni la sortida de 
líquids. Tot el conjunt ha d’esser perfectament hermètic i inoxidable. El contenidor 
haurà de comptar amb els mecanismes necessaris per tal que l'acoblament i la 
maniobra automàtica de recollida, de retirada, descàrrega al camió  i posterior 
introducció al fossat,  sigui realitzada de forma ràpida i segura, tenint en 
consideració la inclinació del carrer on es situï l’illa de contenidors. També s’haurà 
d’aportar una  plataforma de seguretat que eviti que qualsevol persona caigui al 
fossat mentre es realitzen les tasques de buidatge. Dintre el fossat les comportes 
inferiors han de descansar de forma correcta, per tal que el conjunt quedi 
perfectament segellat i aïllat de l'aigua de pluja que pugui contenir l'arqueta. El 
contenidor aportat compatible i la plataforma de seguretat hauran de ser revisats i 
provats prèviament,  i  s’haurà de realitzar una posta a punt de cada contenidor,  
revisant tot el conjunt aportat, vetllant per tal que les unions entre la bústia i el 
cos, així com entre la plataforma antilliscant de nivell de terra i el cos del 
contenidor sigui un conjunt completament estanc. La bústia comptarà amb els 
adhesius d'identificació de la fracció tan al frontal com al tambor d'admissió de 
residus. 

 
7. Les característiques del nou contenidor metàl·lic adaptat al fossat existent i la 

plataforma de seguretat,  han de complir totes les normatives europees de 
contenidors de gran capacitat i han d'estar garantides pel contractista, certificant i 
garantint que  els contenidors soterrats adaptats al fossat existent tindran una 
vida útil d'almenys 10 anys. I que qualsevol trencament o dany dels components 
dels contenidors,  o que aquests puguin cometre a tercers, serà el contractista qui 
es responsabilitzarà de les esmenes oportunes al seu càrrec durant el període del 
contracte. Per la qual cosa, el Consorci, podrà auditar anualment i al seu càrrec, 
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l’estat de conservació dels nous contenidors, i si aquest determina que no es 
garanteix aquest període de vida útil, podrà sancionar i rescabalar-se dels 
perjudicis produïts. L’auditoria serà efectuada per un equip tècnic solvent 
reconegut per ambdues parts, en els termes descrits a l’article 161. 

 

8. A l’article 161 del present plec es descriuen el procediment que es durà a terme 

per tal de garantir la vida útil i el correcte manteniment dels contenidors.  

 

Article 18. Número i preu unitari dels contenidors soterrats nous adaptats al fossat 

existent.  

 
1. A efectes de pressupost de licitació, es preveu l’aportació de 782 nous contenidors 

soterrats adaptats al fossat actual, el 67% de les illes soterrades. Es preveu a les 
poblacions majors de 2.000 habitants una reconversió del 75% del parc de 
contenidors soterrats, i a les poblacions inferiors a 2.000 habitants el 100% dels 
contenidors passaran a ser de superfície de recollida superior bilateral.  

 
2. No obstant, en funció dels preus unitaris i de la capacitat econòmica dels 

ajuntaments poden haver-hi variacions. 
 
3. Els licitadors aportaran un preu unitari de contenidor soterrat  nou subministrat 

amb els termes descrits anteriorment, incloent totes les tasques necessàries: des 
del desmuntatge,  desplaçaments i trasllat al taller, posterior trasllat i muntatge al 
lloc,  fins al lliurament i col·locació del contenidor soterrat al fossat. També 
aportaran les patents, l’autorització i els acords que demostrin la compatibilitat 
del sistema proposat amb el sistema actualment operatiu a la comarca del Baix 
Ebre. 

 
4. El contractista aportarà un preu del nou contenidor soterrat desglossant els 

següents conceptes: 
 (+) Cost d'enganxament 
 (+) Cost de la plataforma de seguretat 
 (+) Cost de les comportes inferiors i introducció d'elements d'acoblament 

per  realitzar la maniobra automàtica, ancoratges, etc. 
 (+) Cost del cos del contenidor 
 (+) Cost de la bústia  
 (+) Cost dels adhesius del frontal i de tambor 
 (+) Cost posta a punt general i muntatge 
 (-) Valoració de les peces metàl·liques existents, els contrapesos, els tubs de 

la plataforma de seguretat, etc,  que es poden valoritzar com a ferralla o 
que poden ser recanvis. 

 Preu final contenidor nou adaptat al fossat existent: €/unitat 
 
5. Els contractista haurà de preveure i valorar que quan realitzi les tasques de 

renovació i posta a punt, haurà de combinar-les amb els serveis de manteniment i 
realitzar tasques de neteja dels fossats, incloent la retirada de residus que hi ha al 
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fossat i la succió de líquids, incloent la restitució de les tapes de l’arqueta de 
registre. 

 
6. Els licitadors aportaran un pla de d’instal·lació dels nous contenidors adaptats al 

fossat existent, acotant l'operativa exacta, els mitjans i el temps invertit, i una 
proposta d'instal·lació per fases, és a dir un calendari, tenint en consideració que 
la transformació ha de combinar-se amb l'organització de rutes òptimes.  

 

7. La substitució dels contenidors actuals ha d’assegurar en tot moment que les 
àrees estan operatives per tal que la ciutadania pugui dipositar els seus residus en 
qualsevol moment. La ciutadania ha de tenir els menors destorbs possibles a causa 
de les tasques de transformació al nou sistema de recollida. No s’admetrà sota cap 
concepte el tancament de les àrees d’aportació sense aportar una solució per a la 
deposició de les 5 fraccions. Per tant, s’haurà de preveure la col·locació al seu 
càrrec d’illes de superfície temporals.  

 
8. Totes les peces i recanvis ofertats per a la renovació s'hauran de descriure de 

forma detallada: tipus de material , gruix de xapa, tipus de tractament 
anticorrosió, etc, amb plànols a escala (en format digital) i certificats 
complementaris. Els materials descrits hauran de ser els materials que finalment 
s'instal·lin, i qualsevol canvi amb materials de menys qualitat serà motiu de sanció 
i d'immediata restitució, o bé el Consorci es reserva el dret de retraure de la 
liquidació la diferència econòmica resultant. Els serveis tècnics del COPATE 
realitzaran directament o mitjançant una auditoria externa la verificació de que els 
contenidors nous adaptats al fossat existent s’ajusten a les qualitats especificades. 
Caldrà que el licitador tingui el vistiplau i conformitat tècnica del fabricant dels 
vehicles i equips de recollida. 

 
 
9. El preu per contenidor soterrat adaptat al fossat existent serà fixe, sense 

possibilitat d'una revisió de preus a l'alça.  
 

10. A efectes de confeccionar l’oferta econòmica, els licitadors plantejaran les tasques 
de reconversió dels contenidors soterrats i transformació amb illes a superfície  
segons el següent quadre:  

 
  N 

Contenidors 
Soterrats 

nous 
‘adaptats al 

fossat 
existent’ 

N Contenidors 
en superfície 

bilateral 

N Contenidors 
total 

ALCANAR 103 160 (130 són 
d’Alcanar Platja) 

263 

AMPOSTA 194 60 254 

FREGINALS 0 15 15 

LA GALERA (*) 0 35 35 

GODALL (*) 0 25 25 
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MAS DE BARBERANS (*) 0 25 25 

MASDENVERGE (*) 0 30 30 

SANTA BÀRBARA 60 20 80 

SANT CARLES DE LA RÀPITA 187 60 247 

SANT JAUME D'ENVEJA 75 25 100 

LA SÉNIA 70 35 105 

ULLDECONA 93 35 128 

TOTAL 782 525 1307 

 
11. Les poblacions poden variar la proposta del quadre anterior de manteniment a 

soterrats o transformació a superfície, en funció de moltes variables, 
especialment les poblacions marcades amb asteriscs, que han manifestat la 
voluntat de mantenir les illes soterrades. El municipi de Godall ha manifestat la 
voluntat de mantenir els soterrats, transformant tres àrees i suprimint-ne dos. 
 

12. Els licitadors plantejaran preus unitaris fixes tant per a l’opció de nous 
contenidors en superfície com per l’opció de nous contenidors soterrats; a 
partir d’aquests preus, els responsables de cada ajuntament confeccionaran la 
proposta definitiva quan a tipologia d’àrees d’aportació,  i es calcularà la 
compensació econòmica a percebre a partir del parc definitiu. 

 
13. El contractista un cop realitzada la total substitució dels contenidors, haurà de 

retirar al seu càrrec els contenidors fora d’ús. Els contenidors retirats passaran 
a ser titularitat del contractista que podrà procedir a la seva valorització. 

 
Article 19. Clausura de les illes soterrades i transformació a illes en superfície. 

 
1. A efectes de confeccionar l’oferta, 75 illes de contenidors soterrats es clausuraran 

i passaran a ser de superfície (aproximadament el 33% de les illes actuals). Els 
contenidors de superfície que s'instal·laran seran compatibles amb la recollida 
superior bilateral i tindran les característiques que es descriuran a l'article 29. 

 
2. Les tasques de clausura de les illes soterrades i posterior col·locació de 

contenidors en superfície de recollida superior consistiran en retirar els 

contenidors soterrats, traslladar-los a la base taller del contractista o on cregui 

oportú, prèvia autorització de Consorci.  El fossat s'haurà d'emplenar amb terra (o 

sorra, grava o material de rebliment adequat)  i s'ha d'assegurar que no entri aigua 

i que quedi ben segellat.  

 

3. Un cop ple el forat, a nivell de terra es posarà una plataforma antilliscant que 

garanteixi la màxima seguretat d'ús per a usuaris i treballadors. Damunt d'aquesta 

plataforma es posaran els contenidors en superfície, de forma que quedin 

perfectament encabits en l'espai que abans ocupaven els marcs de formigó. Per tal 

que els contenidors quedin sempre col·locats al mateix lloc damunt la plataforma, 

s'instal·laran unes guies longitudinals que evitaran que conforme es vagin fent les 

recollides els contenidors es moguin del lloc exacte on han d'estar. 
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4. A efectes de valoració econòmica s'ha de tenir en consideració que els contenidors 

soterrats retirats tenen un valor. Per tant, l’oferta inclourà un concepte amb una 
valoració econòmica que descompti (tal com diu l’article 18.4). 

 
5. Poden donar-se una sèrie de circumstàncies que desaconsellin la transformació 

d'un àrea de contenidors soterrats: 
 

 Que per presència continuada d'aigua pel fet d'una mala obra civil, els 
cossos dels contenidors presentin un elevat estat de degradació i 
desaconselli instal·lar plataformes o altre material a fossats  que 
s'emplenen de forma continuada. Pendents o ubicacions poc compatibles 
amb l’explotació bilateral automàtica. 

 Que l'ajuntament usuari decideixi canviar una illa prevista inicialment com 
a soterrada a contenidors superfície de recollida superior bilateral. 

 
6. En el primer cas, el contractista realitzarà un informe amb fotografies i es farà una 

reunió in-situ amb els responsables  facultatius del servei per validar la proposta. 
En ambdues circumstàncies del paràgraf anterior, es clausurarà l'illa segons les 
prescripcions detallades en aquest punt i es revisarà els preus unitaris i dels costos 
d’inversió segons la dotació definitiva de punts en superfície i punts soterrats 
reconvertits. 

 
7. A l’oferta s’especificaran els preus unitaris del cost d’adquisició dels contenidors 

en superfície de recollida bilateral, segons les característiques descrites a l’article 
29, i també s’especificarà el preu unitari per clausura d’illa. 

 
Article 20.  Introducció d’illes cinc fraccions a Alcanar platja. 

 
1. A la zona d’Alcanar platja, que de forma orientativa comprèn del C/ Barranc de la 

granja al C/ de la Punta,  es preveu la introducció d’illes de 5 fraccions del model 
de recollida superior bilateral, amb un total de 26 punts, amb la incorporació de la 
recollida de la fracció orgànica. 

 
2. Per tant, es passarà d’un parc de contenidors disseminats de recollida posterior 

d’aproximadament 200 unitats i un nombre de 16 punts d’iglús paper, vidre i 
envasos a 26 illes completes de 5 fraccions. L’objectiu és reduir la dispersió de 
contenidors de resta i dotar a la zona d’àrees d’aportació completes. 

 
3. La introducció de la recollida automàtica bilateral a la zona d’Alcanar platja ha de 

prioritzar-se dintre la planificació de la introducció del sistema a tot l’àmbit. 
 
4. L’emplaçament proposat dels contenidors es detalla a l’annex I de Plànols 

d’ubicació dels contenidors. Les freqüències de recollida es detallen a l’article 31 i 
l’annex III del present Plec. 
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5. Els nous 26 punts donaran servei a veïns i urbanitzacions. També existeixen 
activitats i grans generadors com la fàbrica del ciment, càmpings i restaurants que 
es preveu que mantinguin contenidors de resta posteriors i els iglús existents, 
assimilant-se aquests circuits a la recollida porta a porta de grans generadors 
descrita al capítol 4 del present plec. 

 

6. El contractista ha de considerar que la nova conterinització amb cinc fraccions de 
la zona d’Alcanar platja és una oportunitat que pot facilitar la progressiva 
reconversió dels contenidors de la zona operativa del Montsià.  

 
Article 21. Supressió gradual del servei de recollida posterior. 

 
1. L’actual servei de recollida posterior del Montsià que consta de 617 contenidors 

de resta ha d’anar reduint-se de forma gradual. La introducció d’illes de recollida 
superior bilateral a la zona d’Alcanar Platja ha de servir per disminuir la major part 
de contenidors destinats a urbanitzacions i veïns.  

 
2. No obstant, actualment encara queden molts contenidors de resta aïllats a zones 

rústiques. Hi ha contenidors aïllats majoritàriament  a la zona d’Alcanar (de Les 
Cases, del Marjal i Sol de Riu, Partida Camaril,  etc), i uns pocs a Santa Bàrbara, 
Ulldecona, etc. De forma consensuada amb els serveis municipals, es plantejaran 
unes poques ubicacions amb sistema bilateral que donin servei a aquests llocs 
disseminats.  

 
3. Pel que respecta a contenidors verds de recollida posterior i iglús de recollida 

superior que hi ha presents als cascos urbans de les poblacions (a La Sénia, a 
Alcanar, a Masdenverge, ...) que fan la funció d’illa, passaran a substituir-se per illa 
bilateral en aquells casos en que així ho determini la direcció tècnica.  

 
4. Si la supressió gradual de contenidors de recollida posterior suposa la incorporació 

de nous punts de recollida bilateral, aquests passaran a regular-se segons els 
preus unitaris que s’estableixin de l’oferta. 

 

5. La supressió de punts aïllats ha de produir-se de forma coordinada, la direcció 
tècnica ordenarà aquests canvis i la planificació temporal dels mateixos.  El 
contractista, al seu torn, ha d’incorporar aquests punts als circuits establerts de 
recollida bilateral i ha de vetllar per tal que no hi quedin residus als antics punts de 
contenidors, i haurà de recollir-los amb els serveis de repàs habilitats.  

 
6. La transició entre els models ha de ser gradual, per tant, s’ha de preveure un 

període on s’explotaran l’actual parc de contenidors posteriors amb les 
freqüències i les especificacions que s’estableixen al Capítol 4, article 57. 

 
7. D’altra banda els contenidors verds de recollida posterior destinats a grans 

generadors passaran a incorporar-se a la ruta porta a porta de fracció orgànica i 
resta, regulada al Capítol 5, article 70. 
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8. Amb els contenidors posteriors o iglús sobrants, els més nous formaran part del 
servei de recollida de grans productors. La valorització dels materials es pot 
utilitzar tant com a peça de recanvi o com a venta de material; aquest valor 
d’oportunitat, l’haurà de tenir en consideració el contractista a l’hora d’elaborar el  
pressupost. 

 
Article 22. Servei previst de recollida en iglús al Montsià. 

 
1. L’actual parc de contenidors tipus iglú per a la recollida selectiva es reduirà 

sobretot a la zona d’Alcanar platja. Tanmateix, es preveu mantenir una ruta de 
recollida d’iglús per a les fraccions paper, vidre i envasos, per tal de donar servei a 
centres públics, centres educatius, disseminats i grans productors que queden 
allunyats dels nuclis de la població. El contractista haurà de preveure comptar amb 
els mitjans necessaris per poder recollir aquests contenidors. 

 
2.  Es preveu que hi hagi per a l’àmbit del Montsià la següent dotació de contenidors 

tipus iglú (als annexos d’aquests plec hi ha un detall d’on es troben els iglús):  
 
Municipi Paper Envasos Vidre Vidre 

VACRI 
Nº 

contenidors 

Alcanar 2 1 1 1 5 

La Selleta 1 1 1   3 

Les Cases d'Alcanar   2 5 5 12 

Alcanar Platja 4   3   7 

Amposta 9 9 3 1 22 

Poble Nou del Delta 2 1 1 3 7 

Eucaliptus 2 2 1 2 7 

Galera, La 1 1 1   3 

Sant Carles de la 
Ràpita 

3 2 2 11 18 

Sant Jaume d'Enveja       2 2 

Els Muntells 1 1 1 1 4 

Santa Bàrbara 3 2 2   7 

Ulldecona 2 5 5   12 

El Castell     1   1 

La Miliana         0 

Les Ventalles         0 

TOTAL 30 27 27 26 110 

 
3. La freqüència prevista serà, com a mínim, de dos cops al mes. Tanmateix, en 

aquells casos que la producció sigui major (grans productors, escoles en època 
lectiva, etc.)  caldrà ajustar la freqüència a les necessitats reals de cada punt. 

 
4. El contractista, al seu càrrec,  podrà plantejar una sèrie d’accions, com canvi 

d’enganxament, substitució per contenidors de segona mà o reacondicionats, en 
una zona o vàries,  per tenir una logística més òptima.  
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Article 23. Àmbit operatiu Baix Ebre. Tasques de posta a punt de l’actual parc de 
contenidors. 

 
1. S’adscriuran al servei a principi del contracte 1.268 contenidors de recollida 

bilateral superior segons l’article 14 i els seus subapartats del present plec. Dels 
quals, 301 són contenidors soterrats i 967 són contenidors en superfície.  

 
2. Els contenidors es van posar en funcionament segons el següent quadre: 

 
Municipi/s Model compacte N 

Contenidors 
N 

Contenidors 
soterrats 

Camarles, El Perelló i L’Aldea 17, 18 i 19/07/08 
respectivament 

324   

Benifallet i Xerta 28/07/2008 75   

Tivenys, Alfara de Carles i 
Aldover 

31/07/2008 69   

Paüls 08/09/2008 17   

L’Ampolla 27/01/2009 108 71 

Roquetes 10/06/2009 84 85 

l’Ametlla de Mar (nucli urbà) 02/06/2010 337 88 

    1014 244 

      1.258 

El diferencial contenidors de 1.268 a 1.258, es tracta d’incorporacions al servei 
posteriors a 2010 i al planejament d’illes inicial. 

 
3. Per tant, es disposa d’un parc de contenidors en superfície que el 48 % és de 2008, 

el 19 % és de 2009 i el 33 % és de 2010. D’aquesta forma, molts contenidors 
tindran 10 anys de vida útil a 2019. No obstant aquest fet, els serveis tècnics han 
fet una valoració de les tasques necessàries que el contractista ha de realitzar de 
cara a posar-los a punt i en perfectes condicions d’ús per al nou període 
contractual.  

 
4. A nivell orientatiu, el contractista haurà de preveure i considerar despesa al seu 

càrrec,  les següents accions de posta a punt per als contenidors de superfície: 

 133 contenidors de cartró i 33 d'envasos lleugers que s’han de tornar les 
tapes descolorides al seu color original. El contractista haurà d’especificar 
si la tasca consistirà en repintar o en restituir la tapa d’admissió de forma 
integral.  

 255 contenidors que s’han de reparar les tapes d’admissió de residus, 
perquè estan abonyegades o presenten desperfectes. Es preveu la 
restitució de la tapa.  

 64 contenidors que s’han de restituir les parts de goma de les obertures de 
vidre i/o envasos. 
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 40 contenidors que s’ha de reparar el pedal que serveix per a que quedi 
oberta la tapa.  

 967 contenidors on s’ha de procedir a la restitució de la serigrafia. 100% 
del total. El contingut dels missatges i les mides dels adhesius 
s’especificaran a l’article de manteniment. 

 Altres desperfectes estructurals. Cops i abonyegaments, safates inferiors 
que no queden perfectament encaixades. Són actuacions molt puntuals. 
S’estima que s’ha de procedir a realitzar aquestes reparacions a 20 
contenidors. 2% del total.  

 Instal·lació de guies a 40 illes 

 Renovació integral del contenidor. En concret el 10% del parc total, 126 
contenidors, durant tot el període contractual.  

 
5. A nivell orientatiu, el contractista haurà de preveure i valorar les següents accions 

de posta a punt per als contenidors de soterrats: 

 Restitució de la serigrafia 301 contenidors soterrats. 100% del total. 

 17 contenidors: reparar les boques basculants que es queden obertes. 
 

6. A partir de les especificacions anteriors i dels peritatges que puguin dur a terme 
els licitadors durant el període d’elaboració de l’oferta, s’aportarà una valoració 
econòmica de la posta a punt dels contenidors que s’haurà d’integrar al quadre  
d’inversions, juntament amb els nous equips de recollida.  

 

7. La valoració de la posta a punt haurà d’estar ben detallada i desglossada amb els 
termes anteriors i d’altres que el licitador cregui oportú. Aquesta valoració de 
posta a punt no estarà sotmesa a cap revisió de preus a l’alça. Tanmateix, si es 
determina de forma objectiva que no s’han dut a terme totes aquelles tasques 
especificades com a pla de posta de punt, es podran descomptar del servei 
aquelles tasques o serveis que no s’hagin dut a terme. 

 
8. D’altra banda, el contractista haurà d’aportar un calendari de l’adequació i la 

posta a punt, tractant-se d’accions que s’han de realitzar durant els 6 mesos 
primers del contracte. Les tasques de posta a punt s’hauran de documentar amb 
mitjans tecnològics de seguiment, tal i com s’indica a l’article 90 i 172. 

 
9. El COPATE es reserva el dret de penalitzar el contractista si es produeix una 

demora injustificada en l’adequació i posta a punt dels contenidors. Aquesta 
penalització es podrà aplicar a partir del setè mes de l’inici del contracte sense que 
s’hagin completat les tasques definides. La penalització consisteix en que el 
COPATE es reserva el dret d’externalitzar aquelles tasques no realitzades, el no 
abonament dels treballs no efectuats i el trasllat dels sobrecostos derivats al 
contractista, a més de la corresponent sanció. 
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10. L’adequació i posta a punt ha de garantir el funcionament dels contenidors durant 
10 anys amb les mateixes condicions estipulades a l’article 29 de ‘Característiques 
dels contenidors en superfície per a la recollida bilateral’. 

 
11. Altres aspectes vinculats a manteniment dels contenidors quedaran regulats al 

capítol 6 del present plec. 
 
Article 24. Nous contenidors a incorporar al Baix Ebre. 

 
1. Es preveu la incorporació de nous contenidors al servei a les poblacions de 

Roquetes i el Perelló, perquè es planteja la reducció de punts sols de resta i la 
implantació d’illes de 5 fraccions per millorar la recollida selectiva. El plantejament 
és el que segueix: 

 Roquetes: 5 contenidors  
 

  R F P R V   

Proposta 45 35 35 35 35 185 

Actuals 54 31 31 32 32 180 

  -9 4 4 3 3 5 

 
 El Perelló: 8 contenidors  

 

  R FO P E V   

Proposta 29 25 25 25 25 129 

Actuals 35 22 21 21 22 121 

  -6 3 4 4 3 8 

 
2. L’objectiu de les incorporacions anteriors es treure els contenidors de resta 

disseminats d’aquestes poblacions i crear illes completes 5 fraccions. 
 
3. Així mateix, els licitadors han d’analitzar tècnica i econòmicament la incorporació 

de nous contenidors de fracció orgànica a l’Ametlla de Mar, en concret: 

 62 contenidors de fracció orgànica de 2.250 litres (volum orientatiu) a la 
zona de les urbanitzacions de l’Ametlla de Mar: Calafat, Sant Jordi, Tres 
Cales. Afegir un contenidor als punts d’aportació de 4 fraccions existents a 
les urbanitzacions.  

 El contractista dimensionarà el servei de recollida de fracció orgànica a les 
urbanitzacions, d’acord amb les freqüències especificades als annexos.  

 Els licitadors aportaran una valoració econòmica d’aquest servei 
desglossant preus unitaris d’adquisició de contenidors, rendiments i preus 
d’explotació, etc.  d’acord amb els models del capítol 14 de presentació de 
les ofertes. 

 El servei de recollida de fracció orgànica a les urbanitzacions de l’Ametlla 
de Mar es facturarà, sempre i quan s’iniciï el servei, prèvia acceptació del 
cost per l’ajuntament usuari. Per tant, el COPATE es reserva el dret de no 
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iniciar aquest servei durant el període contractual, i per tant no abonar el 
seu cost (inversió i explotació) al contractista. 

 
Article 25. Nous serveis a analitzar i proves pilot. 

 
1. Els serveis que es descriuen en aquest apartat no seran objecte d’incorporació al 

pressupost de valoració dels serveis ofertats, i per tant seran ofertats fora de 
tipus.  

 

2. Aquests serveis que es descriuran als apartats següents, de l’A al D, han de ser 
analitzats i valorats pels licitadors, i s'han d'aportar les dades dels equips més 
adequats, personal necessari i la logística necessària per dur-se a terme, per 
finalment aportar una valoració detallada dels serveis.   

a. Servei de recollida porta a porta a Benifallet 

 S’ha de valorar un servei porta a porta a Benifallet per a 492 
habitatges, tenint en consideració que la recollida interna i deposició 
als contenidors interns de transferència serà realitzat per personal 
propi de l’ajuntament, i que la recollida externa i posterior trasllat als 
centres de tractament,  s’incorporarà al servei de recollida prestat per 
l’adjudicatari. 

 Tot i que en un principi el servei de recollida intern està previst dur-se 
a terme per l’ajuntament, assumint directament l’Ajuntament els 
costos derivats dels   consumibles i manteniment del vehicle, el 
contractista dimensionarà el temps necessari per a la recollida quan a 
personal i consumibles i establirà uns preus unitaris per hora o per 
servei prestat. Aquesta dimensió la realitzarà a partir de les següents 
dades, quan a pes recollit, freqüències i característiques del tramat 
urbà: 

 

Fracció 

Pes 
recollit/dia 

(tones) 

Freqüència 
(dies a la 
setmana) 

Pes 
recollit/setmanal 

Resta 2,80 1 2,80 

Orgànica 0,80 3 2,40 

Paper 0,70 1 0,70 

Envasos 0,26 2 0,52 

Vidre 0,67 1 0,67 

 

Tipologia tramat urbà 
Longitud 

total 
Amplada 

inferior 2 m 

Amplada 
entre 2-

2,5m 

Amplada 
superior 

2,5m 

Tramat urbà Benifallet 5196,64 564,66 391,7 4240,28 

Habitatges 492 
 

11% 8% 82% 
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 Els licitadors valoraran econòmicament l’aportació d’un vehicle 
"porter" de dimensions petites i gran mobilitat. Aquest vehicle que 
s’adscriurà al servei, podrà ser nou o de segona mà.  

 Els licitadors valoraran econòmicament l’aportació dels contenidors 
interns de transferència. Aquests han de ser per a la fracció resta i 
fracció orgànica i de capacitats que puguin ser compatibles amb  el 
"porter" i el camió recol·lector extern. Els contenidors han d’estar 
adaptats al petit vehicle "porter" i aquest ha de poder bascular i 
descarregar dintre els contenidors de forma senzilla i sense necessitat 
de molls de descàrrega i sense que hi vessin els residus. Aquests 
contenidors hauran de ser compatibles amb els camions de recollida 
externa de recollida superior bilateral. 

 Amb el paper i els envasos, el "porter" bascularà a caixes obertes 
habilitades a tal efecte a la deixalleria. I es recolliran amb la logística 
habilitada en el context de deixalleria, amb camions ganxo. 

 Amb el vidre, s’ha de valorar quina és la millor logística per a la 
descàrrega i recollida externa, si bé contenidors interns de 
transferència, o bé basculant a una caixa oberta i recollint-se en 
context de deixalleria. 

 

b. Servei de recollida porta a porta al casc antic de l’Ametlla 

 Al casc antic de l’Ametlla, en concret a la zona on el tramat és més 
estret, els camions de gran capacitat no tenen accés. Actualment, hi ha 
quatre illes provisionals i els serveis de brigada de l’ajuntament 
s’encarreguen mitjançant un carretó elevador i un acoplament al 
contenidor de desplaçar-les cada dia els contenidors als punts 
habilitats per tal que el camió de recollida hi pugui accedir. 

 Per aquest motiu, l’ajuntament planteja introduir un porta a porta de 5 
fraccions al casc antic de l’Ametlla. 

 D’altra banda, a la zona de les urbanitzacions, només es recull 4 
fraccions, la orgànica encara no;  amb 62 punts de recollida de paper, 
vidre, envasos i resta. S’ha de trobar un model eficaç per tal que les 
urbanitzacions de l’Ametlla de Mar (Calafat, Sant Jordi, Tres Cales, 
Roques Daurades, Hidalgo, ...amb 2.574 persones censades però que a 
temporada alta quadruplica la població) tinguin servei a la separació 
de la matèria orgànica, però que a més,  sigui un sistema que no 
afavoreixi el mal ús.  Per això es planteja un sistema d’aportació porta 
a porta a les urbanitzacions, donant d’alta les llars que s’incloguin al 
sistema mitjançant un cubell domèstic o similar i passant aquests 
punts a estar inclosos al circuit de recollida porta a porta del casc antic. 

 Per tant es planteja un circuit porta a porta de 5 fraccions al casc antic, 
però pel que fa la fracció orgànica es planteja combina el circuit del 
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casc antic amb la recollida dels grans productors de l’Ametlla, un total 
de 37 activitats, i les cases de les urbanitzacions que s’adhereixin de 
forma voluntària.  

 De la mateixa manera que en el cas de Benifallet, els serveis municipals 
de l’Ametlla realitzaran la recollida interna, tant del casc antic com de 
les urbanitzacions. 

 Dels licitadors es necessita que aportin una valoració tècnica i 
econòmica de: 

- Vehicle porter de petites dimensions, nou o de segona mà 

- Contenidors interns on poder fer la transferència. Contenidors per 
a resta i  orgànica compatibles amb el porter i el vehicle de 
recollida externa.  

- Recollida externa d’acord amb les freqüències del municipi ja 
establertes.  

 

c. Prova pilot de contenidors amb accés tancat a un municipi de >1.000 
habitants  

 El pagament per generació és el sistema més eficaç de cara a 
incrementar la taxa de recuperació de residus. 

 Els municipis de l’àmbit del Baix Ebre i del Montsià compten amb bons  
índexs de recollida selectiva i moltes poblacions ja han arribat al 60% 
de taxa de recuperació, però en general hi ha cert estacament, s’ha 
arribat a un sostre de vidre. Es necessiten incentius i les millors 
tecnologies disponibles per assolir els recuperació que planteja 
Europa. 

 Pels motius exposats,  es vol analitzar la implantació d’un sistema de 
contenidors tancats amb clau i targeta, identificant als usuaris a un 
municipi que estigui allunyat i que tingui poques àrees d’aportació.  

 Es planteja l’anàlisi de la introducció d’aquesta tecnologia a un 
municipi com Paüls, amb tres illes completes i un 55% de taxa de 
recuperació. 

 S’haurà de valorar l’adquisició de 3 contenidors de  resta i 3 de fracció 
orgànica amb identificació d’usuari. Alternativament també s’ha de 
valorar el cost d’introduir el tancament de contenidors a tots els 
contenidors i introduir també identificació usuari a les fraccions paper, 
envasos i vidre. Pel que fa la fracció resta, la boca d’obertura ha de 
tenir el volum de deposició acotat.  

 També s’hauran de valorar les despeses associades quan a 
implementació de la base de dades, dels sistemes informàtics de 
control i del manteniment anual dels equips.  

 

d. Sensors volumètrics 
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 A l’àmbit del Baix Ebre i del Montsià hi ha dispersió dels nuclis 
generadors de residus. Hi ha zones que estan allunyades o que el 
recorregut per accedir és difícil i el temps que s’esmerça en realitzar la 
ruta per recollir els contenidors és llarg. 

 S’haurà de valorar una zona on la implementació d’aquesta tecnologia 
de control d’emplenat, tingui un període curt de retorn de la inversió 
positiu; és a dir, que els costos d’introducció dels sensors es vegin 
compensats pels estalvis produïts en recollides evitades. 

 

3. Amb la informació aportada per al desenvolupament dels serveis descrits als 
anteriors apartats, el COPATE i els ajuntaments afectats analitzaran, 
convenientment, la implantació dels serveis i les proves pilot,   podent desestimar 
finalment dur-les a terme en el període contractual.  

 
4. La incorporació d’aquestes logístiques pot fer variar la prestació del servei bàsic 

(menys freqüències, variació en altres serveis com la deixalleria, etc), aquests 
canvis es revisaran a l’alça o la baixa, en funció dels preus unitaris aportats.  

 
Article 26. Mitjans previstos per al servei. 

 
1. Es posa a disposició del servei els equips i materials descrits a l’annex IV de 

maquinari actual. 
 
2. D’altra banda,  s’han d’incorporar a la contracta nous equipaments: nous vehicles 

de recollida, renovació dels equips de transferència i nous vehicles de repàs. Les 
noves incorporacions dels equips estan descrites a l’annex V d’equipaments i 
vehicles previstos.  

 
 
Article 27. Inversions en adquisició de nova maquinària i tractament de les 
amortitzacions. 

 
1. El termini màxim d'amortització del material  serà de 10 anys. Com que el 

contracte, pròrrogues incloses, si és el cas,  finalitzarà abans que el termini 
d’amortització, quedarà pendent una part pendent d’amortitzar, motiu pel qual 
els licitadors inclouran una taula de valor residual mensuals per a la totalitat del 
període dins de la seva oferta. 

 
2. Els contractistes indicaran el valor de compra i l’import dels costos d’amortització i 

l’interès aplicat tal i com s’especifica al model de taula aportat annexos. No 
s’inclourà al concepte d’amortitzacions cap despesa addicional com despeses 
generals o benefici industrial, i tampoc serà objecte de revisió d’IPC.  

 
3. El preu tipus s’ha establert calculant l’amortització de les inversions (considerant 

inversions els costos de reconversió de l’actual parc de contenidors) per a un 
període de 10 anys. Per tant, els licitadors hauran d’assegurar aquesta vida útil de 
tota la maquinària que preveuen fer ús al nou contracte, tant la de nova adquisició 
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com la que puguin aportar com l’actual. Per això,  el contractista haurà de fer un 
bon ús i un bon manteniment de tots els equips, especialment dels de nova 
incorporació, per a que durant tot el contracte, vida útil i amortitzacions estiguin 
perfectament harmonitzades.  

 
4. Per garantir aquest fet, el COPATE encomanarà a auditories externes un informe 

de l’estat d’ús dels vehicles tal i com s’especifica a l’article 161, i podrà penalitzar 
al contractista en cas que les tasques relacionades amb el manteniment dels 
equips hagin estat negligents, disminuint la vida útil dels mateixos.  En cas 
extrem podria ser motiu de resolució del contracte. 

 
5. El preu tipus d’aquest contracte ha estat elaborat considerant el pressupost total 

d’inversió degudament aminorat amb el valor dels actius actuals determinat per 
una auditoria externa adjuntada a l’annex IV. Els licitadors podran millorar 
aquest valor d’oportunitat i millorar el preu ofertat.  

 
6. El material que s’hagi de retirar i donar de baixa,   haurà de gestionar-se a través 

de recuperador especialitzat, aportant el licitador una proposta de gestor. Serà 
responsabilitat del contractista les despeses administratives d’aquests tràmits.  

 
 
Article 28. Fases d’implantació i subministrament. 

 
1. La implantació total del sistema compatible i homogeni a tot l’àmbit operatiu del 

Baix Ebre i del Montsià, és a dir, el període transitori,  tindrà un màxim temporal  
d’un any des de la signatura del contracte, o en el seu cas, el termini de temps 
inferior a 1 any que resulti de la implantació definitiva de tots els serveis i 
maquinaria o equips previstos en el contracte. 

 
2. Els licitadors aportaran un calendari del subministrament dels nous equips i les 

fases d’implantació de la nova operativa. A la signatura del contracte, COPATE i 
concessionari concretaran el calendari d’implantació en funció dels terminis 
d’arribada dels diferents equips de nova adquisició, adequació d’imatge i posta en 
marxa real dels diferents serveis, que en cap cas podrà sobrepassar els terminis 
fixats. 

 

3. La implantació del nou sistema homogeni de recollida comportarà la priorització i 
simultaneïtat de distintes actuacions, entre elles: 

 

 Tasques de posta a punt de l’actual parc de contenidors del Baix Ebre 
(període no superior a 6 mesos des de la signatura del contracte) 

 Introducció d’illes 5 fraccions a Alcanar platja 

 Introducció nous contenidors de recollida a l’àmbit del Baix Ebre 

 Reconversió del sistema de recollida al Montsià, per rutes completes. 
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4. Amb independència de l’anterior, els terminis de previsió en l’arribada de la nova 
maquinària no podrà superar l’any pels equips adscrits als serveis de recollida de 
residus. En el cas que per algun equip no es poguessin complir els corresponents 
terminis per raons degudament explicitades i justificades, els licitadors ho faran 
constar en l’oferta, indicant el termini.  
 

5. Durant tot el període d’implementació el contractista es responsabilitzarà 
d’aportar al seu càrrec qualsevol vehicle o equip necessari per a la bona prestació 
del servei. 

 
Article 29. Característiques dels contenidors per a la recollida bilateral. 

 

1. El contractista incorporarà al servei contenidors nous en superfície, que han de 
complir les normes UNE (UNE EN 13071 per a contenidors verticals), i han de 
comptar amb les següents característiques: 

a) Seran d'acer galvanitzat amb un gruix mínim de 2mm al cos i de 2,5mm a 
les tapes inferiors, amb un disseny que permeti reduir al màxim la 
infiltració d'aigua, de construcció compacta i amb les cantonades 
arrodonides per garantir la seguretat dels usuaris. 

b) Estaran recoberts amb pintura resistent a la intempèrie, als productes 
químics i als "graffiti". La pintura serà de color gris excepte a les boques, 
que aniran pintades del color corresponent al residu que s'hi hagi de 
dipositar. 

c) A la part frontal es posarà la serigrafia indicada pel COPATE, que mitjançant 
colors i un missatge clar permetrà identificar la fracció que s'ha de dipositar 
i també donar missatges de conscienciació. Aquesta serigrafia es farà amb 
impressió digital sobre PVC, haurà de ser resistent a les condicions 
meteorològiques, en especial la radiació solar, així com a l’abrasió per 
productes de neteja i aigua a pressió,  i haurà de ser reposada en cas de 
deteriorament. Aquesta serigrafia ha d’estar coberta per algun adhesiu 
transparent de protecció per tal que la durabilitat sigui més alta. 

d) A les cantonades inferiors dels contenidors es posaran bandes reflectants 
segons la legislació vigent per tal de facilitar la seva visibilitat nocturna. 

e) Les comportes inferiors seran safates estanques per a la recuperació dels 
líquids que es puguin generar, amb una capacitat mínima de 200 litres, i 
amb una alçada de 150mm; aquestes comportes, un cop tancat el 
contenidor, quedaran superposades l'una amb l'altra i així evitaran que 
s'escapin líquids. A la part central formaran una ranura longitudinal de 
forma triangular que permeti, en els casos que sigui requerit, acoplar el 
contenidor a una guia d'alineació que permeti evitar desplaçaments dels 
mateixos.  

f) Les capacitats orientatives dels contenidors seran les que es detallen a 
continuació: 

 Fracció resta, paper i envasos lleugers: 3.750 litres 
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 Fracció orgànica i vidre: 2.250 litres 

S’admetran variacions en la capacitat dels contenidors sempre i quant 
siguin raonades, i els canvis proposats en volumetria hauran de ser 
validades pels responsables del contracte. 

 

g) Les boques per a la introducció de residus estaran fetes en acer antioxidant 
i pintura epoxídica, i seran les que es detallen a continuació: 

 Fracció resta: tipus tambor amb obertura de boca replegable i amb 
amortidors hidràules que ralenteixin l'obertura i el tancament per tal 
d'evitar danys i molèsties per sorolls; serà de color gris clar 

 Fracció orgànica: tipus tambor amb obertura de boca replegable i 
amb amortidors hidràules que ralenteixin l'obertura i el tancament 
per tal d'evitar danys i molèsties per sorolls; serà de color marró 

 Paper: boca rectangular calibrada amb cortineta de goma de PVC 
resistent als canvis de temperatura i a la radiació solar; serà de color 
blau 

 Envasos lleugers: dues boques rodones de 290mm de diàmetre, 
calibrades amb cortineta de goma de PVC resistent als canvis de 
temperatura i a la radiació solar; serà de color groc 

 Vidre: boca rodona de 220mm de diàmetre, calibrada amb cortineta 
de goma de PVC resistent als canvis de temperatura i a la radiació 
solar; serà de color verd 

h) Els contenidors de resta i fracció orgànica disposaran d'un pedal d'obertura 
per a la introducció dels residus per tal que no sigue necessari obrir la boca 
de tipus tambor amb la mà. 

i) El sistema d'acoplament dels contenidors amb el sistema d'elevació i 
buidat del vehicle que realitzarà la recollida serà de tipus bolet, realitzat 
amb acer. 

j) El mecanisme intern d'obertura i tancament dels contenidors serà d'acer 
galvanitzat i d'alta resistència al desgast per ús, a la corrosió, al foc i als 
possibles actes vandàlics que s'hi puguin produir. 

  

2. Pel que fa les característiques dels contenidors soterrats: 

a) Els contenidors soterrats seran els ja existents als municipis de la comarca 

del Baix Ebre.  

b) Als municipis del Montsià es durà a terme la substitució descrita a l'article 

17 i 18. 

Els licitadors aportaran certificats del compliment de les característiques tècniques 

pel model de contenidor que prevegi adquirir, a més d’indicar la marca, model i 
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d’altres característiques tècniques del contenidor, especificant la durabilitat 

esperada. 

Article 30. Número de contenidors per municipi i producció de residus. 
 

1. El número de contenidors per municipi, així com la tipologia del contenidor, es 
detalla als quadres de freqüències de l’annex III. 
 

2. A efectes de dimensionar correctament les rutes i les descàrregues a planta 
necessàries, s’adjunta a  l’annex II la producció de residus actual.  

 
Article 31. Freqüència de recollida de contenidors. Quadre d’aixecades. 

 
1. La freqüència mínimes de recollida dels contenidors es realitzarà d’acord amb el 

quadre de l’annex III, servei de recollida. 
 

2. Per al cas del Montsià les freqüències mínimes plantejades per al servei totalment 
implementat seran de 137.493 aixecades o recollides anuals. 

 

3. Per al cas del Baix Ebre, per al servei transitori es preveuen unes recollides 
mínimes de 176.045 aixecades anuals. En el moment que s’implementi 
completament el servei de grans productors específic porta a porta (descrit al 
Capítol 5),  es preveu la prestació del servei de recollida viaria més ajustada a la 
incorporació d’aquest nou circuit, preveient-se unes recollides mínimes de 
144.799 aixecades anuals.  

 
4. En cas de no implementar-se el servei porta a porta comercial, les recollides 

mínimes obligatòries per al Baix Ebre seran les mateixes que al transitori, al mateix 
cost global proposat per l’oferta. 

 

5. Els licitadors, a partir d’aquest quadre, hauran de confeccionar les rutes i preparar 
l’estudi econòmic, i  oferiran també uns preus unitaris de recollida per al volum 
d’aixecades anual previst. Aquest preu unitari haurà d’estar vinculat als metres 
cúbics del contenidor tal i com s’especifica a l’article 33. 

 
6. Durant la prestació del servei, els serveis tècnics del COPATE revisaran de forma 

mensual el volum d’aixecades realitzat, requerint al contractista informació quan 
no s’hagi produït una recollida d’un o varis contenidors i els motius pels quals no 
s’ha pogut fer. Si els motius no són justificats, evidentment, no es devengarà 
l’import unitari de les recollides no realitzades. És a dir, la facturació mensual de 
les recollides anirà vinculat al nombre de d’aixecades realitzat. A l’article 173 de 
tractament i tramesa de dades s’especificarà el format i operativa mensual 
d’aportació de dades i certificació dels serveis prestats. 

 
Article 32. Introducció de rutes d’elevada productivitat. 
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1. Per tal d'optimitzar el servei de recollida s’han establert per a la comarca del 
Montsià rutes d'elevada productivitat que tenen en compte les necessitats de 
buidat de cada contenidor i per a cada fracció, per tal d'evitar per una banda 
desbordaments de contenidors i també evitar desplaçaments i buidats 
innecessaris. 

 
2. Des dels serveis tècnics es presenta una proposta de freqüències de recollida a 

l'annex III, que haurà de ser revisada i adaptada a les necessitats concretes que 
pugui presentar cada contenidor de forma regular i sempre que es produeixin 
variacions en el grau d'ús i freqüentació dels mateixos.  

 

3. El contractista podrà proposar una millor optimització del servei durant el 
contracte. En aquest cas, es pretén que aquestes millores logístiques impliquin uns 
estalvis econòmics als ajuntaments usuaris del servei. Tanmateix,  per tal que 
aquestes accions d’estalvi i millora del servei no entrin en contradicció o perjudici 
amb les previsions d’ingressos que pugui tenir el contractista, es preveu a tal 
efecte que la part del benefici industrial no sigui reduïda de forma proporcional a 
l’estalvi, sinó que sigui considerada un import fix. De manera que la reducció de 
costos vingui motivada per una millor utilització de la mà d’obra i una reducció 
dels costos d’explotació (consumibles, etc). 

 
 
Article 33. Modificació de les condicions tècniques del servei. Preu per metre cúbic 
aixecat. 

 
1. La modificació de les condicions tècniques del servei pot venir derivada per: la 

variació del nombre de contenidors (ampliacions o reduccions en el número de 
contenidors a via pública); la variació de la freqüència (increments o decrements 
de freqüència); altres variacions produïdes per modificacions de la logística de 
recollida (canvis per innovacions tecnològiques o implantacions de millores 
relatives al servei...) 

 
2. La unitat de mesura que regularà l’ampliació o la reducció del servei de recollida, 

tant entre el COPATE i el contractista, així com entre els ajuntaments usuaris i el 
COPATE,  serà l’esforç de recollida o també entès com ‘l’aixecada’. El número de 
contenidors d’un municipi pel número de vegades que són recollits, és a dir, 
l’esforç de recollida, és la unitat de mesura adequada per tal d’ajustar el servei a 
les necessitats, d’acord amb els inductors reals dels costos. 

 

3. Els licitadors, d’acord amb la informació aportada a aquest plec, plantejaran un 
preu econòmic per al volum total d’aixecades, calculant-se i definint-se un preu 
per aixecada en funció del volum del contenidor, i per tant, un preu per metre 
cúbic aixecat. La distinció volumètrica del contenidor permetrà tenir una mesura 
vàlida per a tot l’àmbit del Baix Ebre i del Montsià, ja que disposen de contenidors 
de diferents volums. 
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4. Els preus unitaris per metre cúbic aixecat, hauran de ponderar correctament els 
costos associats a la recollida interna (temps de recollida per contenidor) i els 
associats a la recollida externa (del recorregut i dels desplaçaments externs). Els 
licitadors plantejaran aquests preus unitaris desglossant convenientment el 
mètode de càlcul tal i com s’indica a l’article 191. 

 
Article 34. Forma de manipular els contenidors. 
 
1. S'ha d'acoplar el bolet del contenidor al dispositiu d'enganxament automàtic del 

vehicle i realitzar el cicle de buidat de forma complerta i sense interrupcions, i 
assegurar que el contenidor ha tornat a quedar al mateix lloc de forma correcta, 
sense que s'hagin produït desplaçaments i sense que hagin quedat residus 
enganxats al contenidor o sota del mateix. 

 
2. El sistema d'enganxament automàtic del vehicle ha de disposar dels sistemes de 

seguretat adequats que evitin que el contenidor pugui caure durant la maniobra. 
 
3. Totes les operacions de buidatge, rentat i manipulació dels contenidors hauran de 

seguir un protocol de seguretat al treball, tant en referència als operaris de 
l'empresa adjudicatària com a terceres persones i béns de la via pública. 

 
Article 35. Tasques bàsiques i composició de l’equip de recollida. 

 

1. Els equips de recollida de tecnologia bilateral estan previstos que siguin d’un sol 
conductor.  

 
2. Les funció bàsica del conductor serà la realització de la maniobra de descàrrega 

amb l’ajut dels comandaments que disposa el camió recol·lector. Vetllar que el 
contenidor buidi sense perdre càrrega, i que posteriorment sigui introduït al fossat 
o l’àrea en qüestió, de forma convenient. Avisar si s’escau,  a la policia local en cas 
de vehicles mal estacionats que dificultin o impedeixin la maniobra. Avisar, quan 
sigui necessari a la brigada de reparació i manteniment del Servei, si troben una 
incidència i/o perill relacionat amb la illa de contenidors. Avisar al servei de repàs 
si hi ha residus a l’exterior dels contenidors. Utilitzar el sistema de pesatge 
embarcat, pesar convenientment cada contenidor i introduir les incidències 
detectades i vigilar que funcioni correctament.  

 
Article 36. Incidències manipulació contenidors. 

 
1. Qualsevol incidència que es produeixi en la manipulació dels contenidors (ruptures 

de l’enganxament, plataformes de contenidors soterrats que no pugen, 
acumulacions d’aigua en arquetes de contenidors soterrats, olors injustificades, 
tambors abonyegats, deformacions plataforma a nivell del terra o al cos del 
contenidor, cops a contenidors, pedals que no funcionen, tapes que queden 
obertes, etc.) i que afecti al seu correcte funcionament o al seu aspecte extern 
serà comunicada de forma immediata a la direcció facultativa. 
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2. Totes aquestes incidències han de ser registrades de forma digital tal i com 
s’indica a l’article 90 i 173. 

 
3. La direcció facultativa podrà consultar en qualsevol moment les incidències 

detectades així com les que han estat solucionades i les que resten pendents de 
resolució.  

 
4. En cas que hi hagi un contenidor que no es pugui buidar amb normalitat 

l’adjudicatari ha de detectar l’origen de la problemàtica, així com solucionar-la en 
24 hores com a màxim i assegurar el seu buidatge; la resolució de la incidència tan 
pot ser la reparació com la substitució de l'equip. En tot cas s’ha de comunicar de 
forma diligent a la direcció facultativa la incidència i les vies de solució. 

 
5. Tant sigui una incidència que comprometi la correcta utilització del contenidor i/o 

el seu buidatge, com un trencament d’alguna de les parts del contenidor que hagi 
estat detectat durant el Servei, s’ha d’avisar a la brigada de manteniment i 
reparació. S’hauran de prioritzar les incidències greus de les lleus, i el cap de 
serveis haurà de planificar la resolució de les diferents avaries de forma diligent i 
immediata. Al Capítol 6 de serveis de repàs i manteniment s’especifica la forma 
d’operar. 

 

Article 37. Incidències relacionades amb desbordaments i la pèrdua de líquids o 
càrrega dels camions. 

 
1. S’entenen també per incidència els desbordaments i acumulacions de brutícia que 

puguin trobar-se a l’àrea d’aportació. Quan l’equip habilitat per a la recollida 
detecti algun tipus de desbordament, amb independència de la causa, haurà 
d’actuar de la següent manera:  

a) Detectar si la incidència és lleu i la pot resoldre l’equip de recollida in-situ.  

b) Detectar si la incidència és greu i alertar de forma immediata l’equip 
habilitat per resoldre els desbordaments. 

 
2. S’entén per desbordament per productivitat aquell on el contenidor està ple i com 

a conseqüència hi ha residu fora. Aquesta incidència no s’admet sota cap 
concepte. En cas que es produeixi, es procedirà a recollir immediatament (via 
equip recollida o equip repàs) i posar el residu concret a dintre del contenidor que 
li correspongui, o bé al camió que realitzi el circuit. El Copate estudiarà, prèvia 
petició de l’adjudicatari, posar a la seva disposició la deixalleria municipal per tal 
d'ésser utilitzada com equipament auxiliar per regular els residus originats per 
desbordaments. 

 
3. S’entén per desbordament per mal ús aquell en que hi ha residu a l’exterior del 

contenidor però aquest està buit. En aquest cas, quan sigui detectat el personal 
habilitat a tal efecte posarà de forma correcta els residus dintre el contenidor 
corresponent o els portarà al centre de tractament o deixalleria més pròxim. 
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4. S’entén per desbordament per obturació quan hi ha residu a l’exterior com a 
conseqüència d’una obturació dintre del cos o a la boca del contenidor. 
L'operativa davant d’aquest tipus d’incidència és que quan es detecti, ja sigui 
durant el circuit de recollida o la inspecció d’altres equips (manteniment i neteja), 
s'ha de disposar dels mitjans per desobturar el contenidor i a continuació posar el 
residu exterior a l’interior dels contenidors. 

 
5. S’entén per desbordament per contenidor trencat quan un contenidor no pot fer-

se servir per l’usuari, i s’acumulen residus a l’exterior. L'operativa davant d’aquest 
tipus d’incidència és la següent:  

1r) Detecció: quan es detecti aquesta incidència, ja sigui durant el circuit de 
recollida o circuits de manteniment-neteja, s’han de recollir els residus de 
l’exterior i dur-los a un altre contenidor, deixalleria pròxima o bé planta de 
tractament.  

2n) Avaluació avaria: consisteix en advertir si es tracta d’una avaria de fàcil 
reparació o de taller. Si es tracta de fàcil reparació, s’haurà de tenir els 
mitjans per resoldre-ho al moment. Si no es pot reparar in situ, s’avisarà 
immediatament a algun mitja mòbil adscrit al servei i es substituirà el 
contenidor trencat per un altre de reserva. 

 
6. Amb independència de la tipologia de desbordaments, els operaris dipositaran 

amb cura la fracció desbordada al contenidor pertinent, és a dir, classificaran de 
forma correcta els residus a via pública. Mai en cap cas i sota cap concepte es 
podran recollir desbordaments i dipositar de forma incorrecta, mesclant les 
fraccions, dintre dels contenidors o dintre els diferents circuits. O bé recollir-se 
fraccions clarament separades com envasos, cartó o vidre dintre el circuit de la 
resta o a la inversa. Qualsevol tipus d’operativa que porti a l’increment dels 
impropis o que porti a una classificació incorrecta dels residus, amb la imatge 
negativa que això suposa per al servei, serà motiu de sanció greu. 

 
7. El vehicles adscrits al servei, especialment els de nova adquisició, han de ser 

estancs. L’adjudicatari ha de vetllar per tal que els camions no perdin cap tipus de 
càrrega, especialment si aquesta és líquida.  No s’admetran sota cap concepte 
operatives relacionades en tenir major capacitat de càrrega compactant en excés 
els residus o carregant en excés el camió i que puguin ocasionar la pèrdua de 
lixiviats del camió. No obstant això, en el cas que durant el servei de recollida o 
trasllat dels vehicles es produeixin pèrdues de lixiviats caldrà procedir de la 
següent manera: 

a) Detectar el motiu pel qual s'està perdent lixiviat (manca d'estanqueïtat de 
les caixes, vàlvules obertes...) i posar-hi remei de forma immediata 

b) Avisar a l'equip de neteja per a que vagi a netejar en menys de 2 hores la 
taca que s'hagi produït al paviment 

 
8. En el cas que durant el servei de recollida o trasllat dels vehicles es produeixin 

pèrdues d'oli caldrà procedir de la següent manera: 
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a) Parar el vehicle i detectar l'origen de la fuita  

b) Donar avís a la policia local del municipi on s'hagi produït la fuita, i també a 
la direcció facultativa, per tal que prenguin les mesures que estableixin els 
seus protocols de seguretat 

c) Aturar la fuita i procedir a la seva reparació; en cas que no sigui possible 
fer-ho in situ, es faran les tasques necessàries per a poder portar el vehicle 
amb seguretat fins al taller i procedir llavors a la seva reparació 

d) Avisar a l'equip de neteja per a que vagi de forma immediata a llençar el 
material que sigui més adient (sol ser sepiolita) per a absorbir la taca d'oli 

e) En 24 hores l'equip de neteja haurà de tornar per tal de retirar la sepiolita i 
acabar de netejar la zona 

f) Si la taca d'oli també afecta als contenidors, en 24 hores caldrà fer una 
neteja a fons dels mateixos 

 
Article 38. Altres incidències i objectes perduts. 

 
1. En el cas que algun ciutadà llenci per descuit algun objecte dins d'un contenidor i 

el vulgui recuperar, l'empresa adjudicatària serà la responsable de coordinar les 
tasques de recuperació amb el ciutadà afectat i l'ajuntament i/o policia local del 
municipi on s'hagi produït l'incident. 

 
2. El procediment per a recuperar objectes perduts dins de contenidors serà el que 

es detalla a continuació: 

a) L'empresa adjudicatària es posarà en contacte amb la persona que ha 
perdut l'objecte per tal d'esbrinar on i quan ha tingut lloc la pèrdua i així 
saber si encara està dins del contenidor o si ja ha estat buidat 

b) Si el contenidor ja ha estat buidat, no és possible recuperar l'objecte, i així 
se li farà saber a la persona afectada 

c) En cas que l'objecte encara estigui dins del contenidor, l'empresa 
adjudicatària explicarà a la persona afectada el procediment de 
recuperació, que estarà supeditat a l'autorització de l'ajuntament i/o 
policia local 

d) Es demanarà identificació de la persona que sol·licita la recuperació de 
l'objecte perdut: nom i cognoms, DNI, telèfon 

e) Es demanarà autorització a l'ajuntament i/o policia local per a fer la 
recuperació de l'objecte perdut; en cas que s'autoritzi, es donaran les 
dades de la persona sol·licitant i el dia i hora en que es farà la recuperació 
per tal que en siguin sabedors i puguin, si així ho consideren oportú, fer 
alguna inspecció  

f) Un cop autoritzat, es quedarà amb la persona afectada en un dia i hora 
concrets per tal de procedir a la recuperació  
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g) L'empresa adjudicatària buidarà a la via pública el contenidor on hi ha 
l'objecte perdut, i la persona afectada serà la que s'encarregarà de 
localitzar l'objecte en qüestió i posteriorment de posar tot el que hi ha a 
terra a dins del contenidor i deixar la zona completament neta 

h) Durant el procés detallat al punt anterior, el treballador de l'empresa 
adjudicatària no té obligació de romandre allí ni d'ajudar a la persona 
afectada 

i) En cas que l'ajuntament i/o policia local no autoritzin aquest procés, 
l'empresa adjudicatària li comunicarà a la persona afectada  

 
Article 39. Horaris recollida. 

 
1. L’horari de recollida serà diürn. En el cas del Baix Ebre ja és horari diürn. En el cas 

del Montsià, la recollida selectiva es realitza en horari diürn, però la recollida de 
resta i orgànica es realitza en horari nocturn. Per tant, en aquest sentit, es preveu 
que totes les recollides passin a ser diürnes.  
 

2. L’horari de cada nucli s’ajustarà al que provoqui menys destorbs circulatoris i 
menys molèsties als veïns, sempre amb el vistiplau de l’Ajuntament i del COPATE. 
S’ha d’evitar la recollida de certes àrees properes als col·legis en horari d’entrada i 
sortida dels alumnes.  

 
3. S’han de tenir en consideració, a l’hora de planificar i realitzar els circuits de 

recollida a cada nucli, les indicacions de la Direcció facultativa i de l’Ajuntament, 
per tal d’evitar coincidir la realització del Servei amb les activitats escolars,  
lúdiques i comercials que es produeixen a certes hores a via pública.  

 
Article 40. Especificacions tècniques dels vehicles adscrits al servei de recollida. 

 
1. El nombre, capacitat i característiques dels equips de recollida i transport seran 

concretats pels licitadors en la seva oferta d’acord amb el que s’especifica a 
l’annex V de llistat de maquinari a incorporar. Es valorarà, especialment, el seu 
grau d’automatització i la capacitat de càrrega i compactació.  

 
2. L’adjudicatari haurà de fer-se càrrec de totes les gestions, despeses, permisos i 

impostos per posar els vehicles en circulació, incloent-hi les assegurances i els 
permisos de matriculació. 

 
3. El vehicles adscrits al servei podran estar totalment o parcialment adscrits al servei 

i podran ésser nous o de segon ús. En tot cas hauran d’estar en perfecte estat de 
funcionament i presentar un aspecte net i endreçat. L’oferta haurà d’especificar 
aquestes característiques i concretar l’origen de cada vehicle. En cas d’estar 
parcialment adscrit al servei, els licitadors hauran de definir quin percentatge de 
dedicació tindrà a l’àmbit de la contracta i s’entén que serà per feines 
extraordinàries o esporàdiques.  No s’admetrà sota cap concepte que els vehicles 
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adscrits al 100% a l’àmbit de la contracta del COPATE puguin donar servei a altres 
municipis fora de l’àmbit, i aquest fet podrà ser motiu de sanció. 

 

4. Els vehicles adscrits als serveis compliran tots els preceptes que assenyali el Codi 
de Circulació vigent per a la seva lliure circulació per la via pública. Disposaran en 
lloc visible d’un far rotatori amb llum intermitent de color carbassa. Els vehicles 
han de disposar de cabina suficient perquè la dotació de cada vehicle, en el seu 
cas, pugui traslladar-se en condicions de seguretat. 

 

5. Tots els mecanismes de càrrega i compressió hauran de ser silenciosos per evitar 
les molèsties al veïnat, especialment si la recollida és matinal, i hauran de complir 
totes les disposicions legals respecte la limitació de sorolls . 

 

6. L’adjudicatari haurà de pintar, al seu càrrec, els vehicles amb els colors que 
assenyali el COPATE  i identificar-los amb el seu anagrama o qualsevol altre que es 
determini. El Consorci podrà fer pintar o repassar els vehicles sempre que la 
primera condició d’aquest punt no es compleixi, amb càrrec a l’empresa 
adjudicatària. 

 

7. Tot el material estarà sempre en perfectes condicions d’ús i de neteja, i el seu 
aspecte serà el millor, per la qual cosa haurà de ser netejat i desinfectat 
periòdicament. La Direcció Facultativa podrà exigir, en casos especials i justificats, 
la desinfecció fins als nivells sanitàriament exigibles. 

 

8. Els vehicles hauran d’estar en perfecte estat de funcionament. Així mateix, el 
licitador haurà de preveure la seva substitució per altres vehicles de la seva 
propietat en cas de que qualsevol contingència o avaria pugui obstruir la bona 
marxa del servei. 

 

9. Els licitadors hauran d’especificar a la seva oferta totes les característiques 
tècniques dels vehicles, fent costar especialment totes aquelles especificacions 
que incidiran en el correcte  transport dels residus (càrrega útil, capacitat 
d’elevació de la grua, índex de compactació, sistemes de retenció de lixiviats, ...). 
Tanmateix, l’oferta disposarà del manual de manteniment dels vehicles. 

 

10. El contractista ha de garantir la viabilitat tècnica dels vehicles que proposi per a les 
ubicacions concretes, i els circuits que hagi de realitzar dintre casc urbà, per 
recollir els contenidors. Es per això que va a càrrec del contractista qualsevol canvi 
i/o modificació en les condicions tècniques dels vehicles (dimensions, alçada de 
grua, etc.) per tal de garantir sempre el buidatge del contenidor. 

 

Article 41. Accessibilitat als contenidors. 
 

1. El contractista ha de garantir l’accés als contenidors dels vehicles adscrits al servei. 
En aquest sentit caldrà tenir en compte les dimensions de la via pública, els radis 
de gir, l’altura dels equips i l’existència de serveis i cablejat aeri i qualsevol altre 
factor que pugui dificultar l’accés a les illes i el buidatge dels contenidors. Es per 
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això que han de tenir els vehicles amb les dimensions correctes per no afectar els 
béns i treballar amb total seguretat i eficiència. 

 
2. Si per raons de força major (cablejat elèctric, obres via pública i altres imprevistos) 

no es poden recollir els contenidors, s’haurà  d’avisar immediatament a la Direcció 
facultativa. Un cop es determini amb l’Ajuntament si la raó es subsanable en un 
espai curt de temps (no més enllà de tres dies) es procedirà a recollir els 
desbordaments associats i el contenidor quan aquest estigui habilitat. Si, per 
contra, la solució és més complexa i ha de passar més temps que l’indicat 
anteriorment, s'hauran de bloquejar els contenidors i habilitar contenidors en 
superfície pròxims a l’àrea bloquejada, en cas que es tracti de contenidors 
soterrats, o bé buscar una ubicació alternativa, en cas que es tracti de contenidors 
en superfície. Per aquestes operacions l’adjudicatari no rebrà compensació 
econòmica. 

 
Article 42. Assegurança de responsabilitat civil. 

 
1. Tal com diu el PCAC, el contractista resta obligat a subscriure les assegurances 

suficients per fer front als danys i perjudicis sobre persones, béns i medi ambient 
derivats de la seva activitat i sobre danys o avaries que circumstàncies com les 
inclemències meteorològiques, actes de vandalisme, accidents en la via pública, 
entre d’altres, puguin ocasionar als contenidors o que els contenidors puguin 
ocasionar. El COPATE  l’hi podrà demanar, quan ho cregui oportú, la seva 
acreditació.  

 
2. L’adjudicatari haurà de tramitar de forma diligent tots els expedients dels 

particulars que hagin sofert danys per causes citades a l’anterior article. Alhora 
que informarà al Consorci de l’estat de cada expedient. S’ha d’informar del 
protocol en cas de sinistre i a més de forma  periòdica, almenys, de les següents 
dades: data sinistre, particular afectat, descripció del succés, import que es 
reclama, i data de l’abonament de l’import. 

 
Article 43. Sistema de pesatge. 

 
1. Actualment la flota actual de vehicles de recollida disposa de sistemes de pesatge 

embarcat així com de softwares de gestió, i les dades són analitzades pels serveis 
tècnics del COPATE per extreure els pesos i distribuir-los entre els ajuntaments 
usuaris, per fer el seguiment de les aixecades realitzades, per analitzar els 
recorreguts, per plantejar serveis de recollida optimitzats, etc. Per aquesta raó 
aquests sistemes són absolutament imprescindibles en el funcionament ordinari 
de la contracta. Als vehicles de la comarca del Montsià el sistema del pesatge 
embarcat és de l’empresa DISTROMEL i a la comarca del Baix Ebre és de l’empresa 
MOBA ISE. 

 

2. Per a la prestació del servei l’adjudicatari haurà de disposar obligatòriament als 
camions de recollida de sistemes de pesatge embarcat i de seguiment per 
GPS/GPRS per tal d’obtenir dades reals de cadascuna de les recollides per 
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municipis, nuclis, barris, urbanitzacions i contenidors de la comarca. Així com la 
ubicació dels equips en tot moment i registre dels recorreguts. Al seu torn els 
contenidors han de ser identificats al moment de la recollida i s’ha de poder 
disposar d’històrics.  

 

3. Es requereix que el sistema de pesatge instal·lat als nous equipaments sigui 
d’última generació, en el sentit, en primer terme, de precisió, i a més que 
posseeixin mecanismes per poder consultar-los a temps real mitjançant un 
servidor web. Així mateix, també es requerirà que la informació que 
s’emmagatzemi als servidors sigui fàcilment transferida i consultable a través d’un 
programa de gestió de dades adaptat a les preferències i necessitats de la Direcció 
facultativa, que estarà dissenyat en format APP per a dispositius mòbils. 

 

4. El contractista també haurà de disposar de sistemes de seguiment i geolocalització 
a altres equips auxiliars, com els equips de recollida, manteniment, etc. Les 
característiques i funcions mínimes seran descrites als pertinents apartats de 
manteniment. 
 

5. El contractista ha d’obligar als operaris a usar convenientment el sistema de 
pesatge, així com procedir després al manteniment de les bases de dades a través 
d’un contracte de manteniment amb l’empresa subministradora dels equips de 
seguiment i pesatge, que formalitzarà a l’inici del contracte. També ha de realitzar 
proves periòdiques per a garantir que les cèl·lules de pesatge pesen correctament. 
El COPATE requerirà de forma puntual els certificats de les bàscules embarcades. 

 
6. Els licitadors oferiran una solució de gestió de dades i de traçabilitat que haurà 

d’integrar els mòduls de recollida amb altres mòduls de manteniment i seguiment 
d’equips que es descriuran a altres apartats. Aquesta solució passa per aprofitar 
de forma convenient tots els equips que ja es disposa i proposar una solució  
integradora tant al Baix Ebre com al Montsià.  

 
7. Per al bon funcionament del sistema, tota l’electrònica que s’hagi d’instal·lar als 

nous vehicles ha de ser robusta, i aquesta solució passa necessàriament per un pla 
d’implementació i un contracte de manteniment dels equips, esmentat 
anteriorment,  que asseguri el bon funcionament durant el període contractual. 
Els licitadors descriuran aquest pla d’implementació i integració dels sistemes de 
pesatge a l’oferta. 

 

8. Independentment dels sistema proposat pel contractista el Consorci podrà obligar 
a aquest a disposar d’un altre sistema de control de pesatge. En aquest cas, 
s’estudiarà de forma contradictòria les quantitats addicionals o les quantitats a 
retraure de l’ofertat per l’adjudicatari.  

 
9. L’empresa designarà un responsable de la gestió i del manteniment de la base de 

dades del sistema de pesatge. Aquest responsable facilitarà amb la freqüència 
(diària, setmanal o mensual)  i el format que la Direcció facultativa determini com 
a mínim les següents dades: el pes per contenidor, per nucli, a més del pes portat 
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a tractador, circuits realitzats, graus d’emplenat del contenidor, hora de recollida, 
temps de descàrrega, incidències de recollida etc. S’efectuarà un informe 
setmanal sobre el funcionament del servei i les dades relacionades i mensualment 
es lliurarà un informe resum (segons article 173 d’aquest plec). 

 
10. L’adjudicatari està obligat a que els sistemes de pesatge i seguiment de rutes siguin 

operatius i a subministrar les dades de les fraccions selectives en un termini 
immediat a partir de la signatura del contracte. En cas que l’adjudicatari no faciliti 
les dades de pesatge d’alguns dels vehicles en un termini d’un mes, es 
descomptarà la part proporcional del sistema de pesatge de les factures i s’iniciarà 
el corresponent procediment sancionador. 

 
Article 44. Valorització dels residus selectius. 

 
1. El contractista ha de portar obligatòriament els residus de paper, vidre i envasos a 

tractadors i /o gestors autoritzats que designi el Consorci. 
 
2. El material recollit de l’explotació del Servei és propietat del Consorci, que ho 

cedirà a l’adjudicatari per a la seva valorització econòmica i, per tant, aquest podrà 
percebre ingressos de la venda del material. No obstant això, la valorització dels 
materials mai anirà en perjudici de les possibles compensacions econòmiques que 
pugui rebre el Consorci a causa de la seva adhesió als convenis d’Ecoembes i 
Ecovidrio. 

 
3. En els seus estudis econòmics, l’adjudicatari ha d’incorporar els ingressos de la 

venda del material al preu final. També serà necessari que indiqui el preu de 
venda de les diferents fraccions a la documentació tècnica i econòmica. 

 
Article 45. Transferència dels residus selectius.  
 
1. L’adjudicatari ha de realitzar, obligatòriament i com a part fonamental del servei, 

el transport de totes les fraccions fins el centre receptor de tractament i/o triatge. 
Per tant, haurà de habilitar les logístiques de transport i transferència necessàries 
per als residus selectius. A l’oferta l’adjudicatari descriurà aquestes logístiques 
amb els mitjans que hi té previstos dedicar. 

 
2. De l’article 115 al 121 d’aquest Plec es descriu l’operativa bàsica requerida del 

servei de transferència d’envasos fins a la planta de triatge de Constantí 
(Tarragona). A tal efecte, l’adjudicatari comptarà amb una planta de transferència 
d’envasos a la planta de l’Aldea, ubicada a la parcel·la 20 del polígon 3, del Polígon 
Industrial Catalunya Sud. 

 

3. El grau de compactació dels envasos transferits serà el requerit per la planta de 
triatge, per tal de no dificultar les tasques pròpies de separació i classificació de 
residus. 
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4. L’adjudicatari està obligat a efectuar en la transferència un pretriatge previ de les 
fraccions selectives, amb l’objectiu de retirar fracció resta i altres fraccions com 
plàstic dur o RAEE’s, que poden representar un major percentatge d’impropis. 
Aquest pretriatge consistirà en la retirada dels impropis més visibles,  per volum o 
pes, del flux de descàrrega a la zona de la cinta transportadora.  

 
5. El Consorci es reserva el dret, si així ho creu oportú, que la transferència dels 

envasos fins la planta de triatge la realitzi directament Ecoembes. En aquest cas, 
es disminuirà el preu de la contracta d’acord amb la quantitat establerta pel 
contractista en el seu estudi econòmic.  

 
Article 46. Serveis excepcionals per fires i festes. Calendari. 

 
1. Als annexes es recull el calendari de fires i festes més destacades que es realitzen 

als municipis de les comarques del Baix Ebre i del Montsià. Les dates són 
aproximades, ja que es tracta d'esdeveniments que no tenen una data fixa sinó 
que varien al voltant d'una festivitat, onomàstica o algun cap de setmana 
determinat, però sense tenir uns dies concrets. A més a més, cal tenir en compte 
que d'un any a un altre les dates poden variar de setmana i fins i tot de mes. 

 
2. Aquestes fires i festes presenten necessitats especials que poden anar des de 

portar contenidors de reforç fins a canviar horaris de recollida, canviar recorreguts 
de les rutes per restriccions de pas, retirar o tancar contenidors que queden 
afectats per actes festius, increment de freqüències de recollida i/o neteja, o 
qualsevol altre tipus d'actuació especial. 

 
3. L'empresa adjudicatària haurà de donar resposta a aquestes necessitats, que 

estaran consensuades amb cadascun dels ajuntaments i amb els serveis tècnics del 
COPATE, per tal que es puguin desenvolupar sense incidències i de la manera més 
òptima i eficient possible. 

 
4. A l'annex III es descriu breument el principal tipus d'afectació i/o actuació que es 

duu a terme en cada una de les festes.  
 
5. Cal tenir present que si algun municipi duu a terme alguna activitat, acte festiu o 

festa major que no apareix al calendari de l'annex caldrà donar compliment a les 
necessitats que aquest presenti, el fet de no aparèixer al calendari annexat no 
implica que no s'hagi de donar servei especial i ajustat a les necessitats. 

 
Article 47. Serveis extres: neteja mercadet d’Amposta  

 
1. L'empresa adjudicatària realitzarà cada dimarts la recollida dels residus generats al 

mercat setmanal d'Amposta. 
 
2. La brigada municipal s'encarregarà de recollir les deixalles generades pels 

paradistes i posar-les dins dels contenidors de recollida posterior destinats a tal 
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efecte, per tal que l'empresa procedeixi al seu buidat i trasllat al D.C Mas de 
Barberans. De mitjana la producció es de 500 kg per servei. 

 
3. L’Adjudicatari desglossarà el preu d’aquest servei especials al seu estudi econòmic. 
 
Article 48. Moviments de contenidors. 

 
1. L'empresa adjudicatària haurà de fer els moviments de contenidors de superfície 

requerits pels serveis tècnics del COPATE sempre i quan les noves ubicacions ho 
permetin tant pel que fa a requeriments tècnics i de seguretat (cablejat aeri 
d'enllumenat i telefonia, balcons, elements de mobiliari urbà...) com d'accés dels 
vehicles (sentit de circulació dels carrers, radis de gir, estacionament de 
vehicles...). 

 
2. Aquests moviments poden obeir a necessitats puntuals com poden ser actes 

festius o bé poden ser canvis permanents en el temps. Els moviments de 
contenidors, ja sigui per ubicar o retirar contenidors, no donen dret a cap 
compensació econòmica o revisió de preus.  

 
Article 49. Reserva permanent de contenidors. 

 
1. El contractista ha de preveure en tot moment del contracte una reserva 

permanent de contenidors de recollida bilateral, per tal de poder donar resposta 

de forma ràpida i eficient a qualsevol contingència.  

 

2. La reserva mínima de contenidors que ha de preveure el contractista serà 

aproximadament del 2% del parc de contenidors existents o l’equivalent a 10 illes 

de 5 contenidors. Aquesta despesa l’haurà de tenir en consideració i desglossada a 

la partida de manteniment. Dintre d’aquesta partida, haurà de tenir també 

almenys 4 contenidors soterrats de recollida bilateral de diferents volums, de 3 i 

de 5m3.  
 

Article 50. Reducció de boques per millorar la qualitat de la recollida. 
 

1. Una de les majors preocupacions i reptes que té l’actual gestió dels residus a 

l’àmbit del Baix Ebre i del Montsià és l’elevat nivell d’impropis que presenten la 

fracció orgànica, la fracció envasos i  també la fracció paper. 

 

2. S’han dut a terme diferents iniciatives per a la millora de la qualitat, i la reducció 

de les tapes o boques d’admissió de residus sembla ser una iniciativa que 

incrementa la qualitat de les fraccions al dificultar l’admissió de bosses de gran 

dimensió sense triar.  

 

3. El contractista aportarà un model de boca d’admissió de residus reduïda per al cas 

dels tambors dels contenidors soterrats del Montsià per a les fraccions envasos i 

orgànica El COPATE es reserva el dret d’iniciar o no,  la reducció de les boques 
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d’admissió de residus, en funció de les preferències dels municipis usuaris. Per 

tant, aquest cost està fora tipus. 

 

4. Pel que fa els contenidors de recollida bilateral, a la descripció dels mateixos ja es 

preveuen boques calibrades pensades per tal de dificultar l’admissió de residus 

diferents de la fracció sol·licitada.  
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CAPÍTOL 4. SERVEI  DE RECOLLIDA DE GRANS PRODUCTORS DURANT EL 
PERIODE TRANSITORI. 

 
 
Article 51. Objecte del servei actual. 

 
1. El servei actual comprèn recollida posterior de contenidors de 1.000/1.100 litres 

de grans productors que es troben situats dintre dels cascs urbans, així com també 

a les afores. També tenen aquesta consideració els contenidors de superfície i 

càrrega posterior que donen servei a les urbanitzacions, nuclis aïllats i disseminats 

que no han pogut estar incorporats a cap ruta de recollida municipal amb 

contenidors de càrrega superior, siguin soterrats o de superfície. 

 
Article 52. Definició tipus actual de contenidors i de les tipologies d’usuaris (grans 
productors, ús exclusiu, disseminats). 
 
1. S’entén per grans productors aquelles activitats econòmiques, ja sigui d’àmbit del 

comerç al detall com a l’engròs, l’hoteleria, els mercats, les oficines i serveis. 
Aquestes activitats no poden fer servir els contenidors viaris donat que aquests, 
són estrictament mobiliari habilitat per a recollir la generació domiciliaria i no la 
comercial. 

 
2. Així mateix, també existeixen contenidors  que donen servei a urbanitzacions i 

nuclis poblats aïllats (disseminats) que no disposen del sistema estandarditzat de 

recollida. En aquesta categoria s’entén per veïns aquells habitatges discontinus 

(formats per un o més habitatges familiars) aïllats del casc urbà.  

 

3. Definim per contenidors d’ús exclusiu, aquells contenidors de titularitat pública 

que els ajuntaments o l’administració fan servir per activitats o zones de caire 

municipal/públic (mercats, piscines, camps de futbol, menjadors escolars, casal de 

jubilats, col·legis, instituts etc.) de forma intermitent o estable. 

 

4. També s’inclou dintre aquest concepte els residus industrials que siguin 

assimilables als urbans i situats en polígons industrials.  

 
Article 53.  Àmbit del servei. 

 
1. L’àmbit del servei de recollida de grans productors, urbanitzacions i disseminats i 

ús exclusiu  que descriu aquest articulat fa referència a tota la comarca del 

Montsià.  

 

2. Així mateix, també hi ha una ruta de grans productors però de menor entitat a la 

comarca del Baix Ebre que incorpora a l’Aldea i Camarles. 
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3. Durant el període transitori se tractarà eminentment de recollida de fracció resta, 

però es vol reorientar  per  incorporar recollides d’orgànica comercial i vindrà 

regulat a l’articulat de Capítol 5 de nou servei de recollida de grans productors 

 
Article 54. Tasques del servei i forma de prestació del servei. 

 
Les tasques bàsiques del servei de recollida de contenidors de superfície de recollida 

posterior són: 

1. Recollida dels contenidors en superfície habilitats per als grans productors, 
disseminats, urbanitzacions i veïns i d’ús exclusiu públic/municipal. 
 

2. Neteja dels contenidors en una freqüència mensual a la temporada baixa i 
quinzenal a l’alta (temporada alta: del 15 de juny al 15 de setembre ambdós 
inclosos) als contenidors disseminats, urbanitzacions i veïns i d’ús exclusiu 
públic/municipal. No obstant, la Direcció facultativa podrà demanar de forma 
discrecional la neteja de qualsevol tipus de contenidors, amb independència de la 
tipologia que sigui. 

 

3. El contractista haurà de disposar dels mitjans necessaris per a efectuar aquestes 
neteges i adscriure’ls parcialment al servei. 
 

4. Restitució i reparació dels contenidors disseminats, urbanitzacions i veïns i d’ús 
exclusiu públic/municipal. També es podrà requerir la restitució i reparació dels 
contenidors d’ús de grans productors.  

 
5. Incorporar al servei les peticions de contenidors que sol·liciti el COPATE 

(incorporacions i baixes). 
 
6. Aportació d’informació relativa al número de contenidors recollits i el seu grau 

d’emplenament,  cens  i estoc de contenidors, tasques de manteniment i neteja. 
 
7. Un cop finalitzat el període transitori, la destrucció i/o valorització dels 

contenidors vells i/o fora d’ús anirà càrrec del contractista, quedant expressament 
prohibit l’emmagatzematge no autoritzat dels mateixos. 

 
Article 55. Cens de contenidors actual. 

 
1. Els contenidors habilitats per aquest servei són en superfície de 1.100/1000 litres, 

ja sigui tapa plana o basculant. També pot donar-se el cas de contenidors més 

petits de 240 i 300 litres. El servei es presta mitjançant quatre rutes definides, dos 

al Montsià i dos al Baix Ebre (una Camarles-Aldea; i l’altra AAVV Ports),  i consta de 

617 contenidors al Montsià i 85 contenidors al Baix Ebre: 
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Municipi Grans 
productors 

Ús 
exclusiu 

Veïns / 
disseminats 

TOTAL 

Alcanar 79 11 164 254 

Amposta 81 28 5 114 

Poble Nou del Delta 9   9 

Eucaliptus 22   22 

Freginals 2   2 

Galera, La 2   2 

Godall 1   1 

Masdenverge 2  8 10 

Sant Carles de la Ràpita 73 20 3 96 

Sant Jaume d'Enveja 11  2 13 

Els Muntells 4   4 

Santa Bàrbara 4 4 7 15 

Sénia, La 2  3 5 

Ulldecona 40 7 23 70 

TOTAL 332 70 215 617 

 
 

Municipi Grans 
productors/ús 
exclusiu 

Veïns/disseminats TOTAL 

L’Aldea 13 24 37 

Camarles 32 2 34 

AAVV dels Ports  2 10 12 

Circuit de Calafat 10  10 

TOTAL 47 36 85 

 
2. S’incorpora a l’annex I de plànols d’ubicació dels contenidors un llistat específic 

amb els contenidors per població. 

 
3. La logística actual separa les recollides per comarques, però el servei pot prestar-

se fusionant circuits entre ambdues comarques, buscant sinèrgies de servei i 
estalvis econòmics. 

 
Article 56. Producció actual de residus de la ruta posterior. 

 
1. La producció de resta anual de circuit de recollida posterior a la comarca del 

Montsià és d’unes 5.508,56 tones a l’any. Pel que fa al Baix Ebre, és 390,71 tones a 
l’any.  A l’annex II del present document es detalla la producció de residus per 
municipi per a l’àmbit del Montsià, donada la seva entitat. 

 
Article 57. Freqüències i horaris de recollida. 

 
1. La freqüència de recollida dels contenidors de fracció resta en superfície al 

Montsià és de dies alterns en temporada baixa, sent el mínim tres dies en 
setmana, i en temporada alta serà  diària. En punts d'alta productivitat com poden 
ser Les Cases d'Alcanar, alguns grans productors i altres punts, la recollida serà 
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aquella que garanteixi que no hi hagi desbordaments i que el contenidor sempre 
tingui capacitat per a l’admissió de residus. La recollida diària en temporada alta 
pren molta importància sobretot en la zona costanera d'Alcanar i Sant Carles de la 
Ràpita i a tota la zona del delta, ja que a l'estiu incrementa molt l'afluència 
d'usuaris i la generació de residus, amb la qual cosa és important mantenir una 
freqüència diària per tal d'evitar desbordaments.  

 

4. Pel que fa al Baix Ebre, la freqüència és de dos dies a la setmana al municipi de 

l’Aldea: dilluns i divendres;  i tres dies a la setmana al municipi de Camarles: 

dilluns, dimecres i divendres. Pel que fa l’AAVV dels Ports, la recollida es realitza a 

demanda i a efectes de dimensionament es calcularan 26 recollides anuals.  

 

5. S’entén temporada alta del 15 de juny al 15 de setembre, ambdós inclosos. 

 

6. Els equips de recollida estaran formats almenys per un conductor i un peó. 

 

7. La recollida es realitzarà en horari diürn al Baix Ebre i en horari nocturn al Montsià, 

i haurà de ser el que menys destorbs provoqui a la circulació i el que millor 

s’adapti a les generacions comercials.  No obstant, es pot plantejar traslladar la 

recollida de resta en posterior del Montsià a horari diürn.  

 

8. En el cas de les zones més turístiques, en temporada alta pot ser necessari posar 
contenidors de reforç per tal d'evitar que es produeixin desbordaments. També 
pot ser necessari portar contenidors addicionals a festes majors i actes festius, que 
caldrà portar i retirar seguint les indicacions que facin arribar els ajuntaments a 
l'equip tècnic del COPATE. Per tant, el contractista haurà de comptar amb un 
romanent de contenidors de recollida posterior de 1.100 litres per poder fer front 
a les incidències i a la major generació de l’estiu d’almenys un 5% del parc actual 
de contenidors.  

 

9. S’estudiarà  i es pactarà de forma contradictòria amb el contractista, tan el 
detriment com l’increment econòmic que se’n pugui derivar de l’augment o la 
disminució de freqüències o del número de contenidors recollits.  

 

Article 58.  Gestió, manteniment i neteja dels contenidors. 
 

1. A les  activitats comercials, el COPATE ha cedit per al seu ús un o més contenidors, 

segons la necessitat de l’establiment. És obligació dels comerços: senyalitzar amb 

un rètol a la part frontal que es tracta d’un contenidor d’us exclusiu de l’activitat,  i 

posar-lo a via pública, degudament tancat amb un cadenat, a l’hora de la recollida. 

L’adjudicatari, al seu torn, té l’obligació d’obrir el cadenat, buidar el contenidor i 

tornar-lo a tancar, i deixar-lo al lloc corresponent, degudament frenat.  

 

2. Als contenidors de titularitat privada, el manteniment i la neteja d’aquests 

contenidors de superfície serà a càrrec de l’establiment.  La reparació i substitució 
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dels contenidors trencats anirà a càrrec del contractista, sempre i quan l’ús del 

contenidor per part del usuaris hagi estat l’adequat. En cas de trencaments de 

contenidors per mal ús de l’usuari, l’adjudicatari haurà de justificar-ho amb 

informes i fotografies d’aquest mal ús a la Direcció tècnica. 

 

3. Amb els contenidors de titularitat pública, el manteniment , reparació i neteja, així 

com la substitució d’aquests contenidors de superfície, serà a càrrec del 

contractista.  

 

4. L’adjudicatari resta obligat a netejar i desinfectar les zones públiques on es presti 

el servei (com Alcanar Platja i les urbanitzacions) les àrees de vorera i espais 

destinats als contenidors i a garantir la recollida d’aquells residus que estiguin 

disposats fora dels contenidors o que en les operacions de recollida i transport 

puguin abocar-se en la via pública. El contractista aportarà a tal efecte un 

rentacontenidors propi.   

 

5. L’adjudicatari haurà de garantir, en tot moment i durant tot el període 

contractual, que els operaris del Servei faran un bon ús dels contenidors, que 

aquests seran situats sempre en el lloc corresponent, i que seran convenientment 

frenats.  

 

6. El contractista serà l’encarregat de vetllar pel parc de contenidors de 1.100 litres 

de propietat del COPATE, així mateix serà responsable del seu correcte 

emmagatzemament, de la seva destrucció i la seva valorització, si s’escau.  Si fos 

necessari,  l’adjudicatari n’haurà d’adquirir al seu càrrec per fer front possibles 

demandes.    

 
Article 59. Tramesa de dades i informes mensuals. 

 
1. El contractista haurà de disposar, ja sigui als vehicles i mitjans actuals que se li 

adscriuran o els que pugui aportar, d’un sistema de seguiment de rutes i 

geolocalització dels vehicles de recollida posterior. La Direcció facultativa podrà 

consultar els recorreguts realitzats i la posició dels vehicles. 

 

2. Així mateix, si els vehicles per a realitzar la recollida no disposen de pesatge 

embarcat, es disposarà d’algun mètode automàtic i fàcil de cara als operaris,  que 

determini si el contenidor ha estat recollit o no i que almenys determini si ha estat 

recollit i si el grau d’emplenament ha estat del 0%-25%-50%75%-100% de 

capacitat.  

 

3. Per tant, el contractista ha d’aportar informació del cens dels contenidors, plànols 

d’ubicació, manteniments realitzats, neteges realitzades, sempre que li sigui 

requerit per  la Direcció facultativa. De forma mensual el contractista aportarà 

fulls de càlcul o base de dades per poder fer les consultes on constin les dades 

relatives al pes per municipi i grau d’emplenat per contenidor.  
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Article 60. Assegurança de responsabilitat per danys. 

 
1. L’adjudicatari serà l’únic responsable dels danys ocasionats pels contenidors de 

superfície de les rutes de GP (Grans Productors), amb independència de la seva 

tipologia (activitats econòmiques, disseminats, etc)  i pels vehicles adscrits al 

Servei.  

 

2.  Per aquesta raó, haurà de preveure, contractar i disposar de les corresponents 

assegurances i fer front a les indemnitzacions corresponents pels danys ocasionats 

de forma atenta i ràpida.  

 

3. El contractista coordinarà i tramitarà els expedients de les reclamacions per danys, 

haurà de respondre davant del Consorci sobre l’estat dels expedients de 

reclamacions que es puguin produir i aportar informes i documentació pertinent 

dels sinistres que es puguin produir. 

 

4. En cas de manca de resposta per part de l’empresa en el termini de tres mesos des 

de la notificació dels danys, el Consorci es reserva el dret subsidiari de tramitar 

qualsevol expedient sempre i quan reuneixi una sèrie de característiques quant a 

veracitat dels fets que es reclamen.  
 

Article 61. Vehicles i mitjans actuals. 
 

1. Per a la recollida en exclusiva de contenidors de càrrega posterior, el Montsià 
disposa d’un vehicle Xassís Renault, compactador Gessink de 18m3. Tanmateix, 
també disposa de 6 vehicles amb sistema compatible d’elevació de contenidors de 
recollida superior i elevacontenidors de recollida posteriors. 

 

Núm ID MATRICULA DATA 
MATRICULACIÓ 

1 1904 T-7702-AZ 01/06/1999 

 
2. Per a la recollida en exclusiva de contenidors de càrrega posterior el Baix Ebre 

disposa de tres vehicles de recollida posterior, de 3,5, 21 i 16 tones de càrrega, 
respectivament:  
 

Núm ID MATRICULA DATA 
MATRICULACIÓ 

1 294 4276BYK 26/07/2002 

2 802 9729 DSX        29/11/2005 

3 803 T-8396-BB       22/09/2005 

 
 

3. A l’annex de maquinari actual es poden consultar les característiques tècniques. 
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CAPÍTOL 5. NOU SERVEI DE RECOLLIDA DE GRANS PRODUCTORS 
 
 
Article 62.  Objecte del servei.  

 
1. L’objecte del servei serà la recollida de residus comercials d’establiments, 

activitats econòmiques i en definitiva, de grans productors que estiguin adherits al 
servei de recollida municipal,  en contenidors de recollida posterior. 

 
2. També seran objecte del servei els residus assimilables a urbans produïts a 

instal·lacions públiques i d’ús municipal, com ara ajuntaments, mercats 
municipals, centres d’ensenyament, centres d’assistència primària, etc.  recollits 
en contenidors d’ús exclusiu. 

 
3. El servei consisteix en la recollida porta a porta de fracció resta i fracció orgànica  

dels contenidors habilitats a aquestes activitats generadores amb freqüències 
preestablertes. La introducció de recollida de fracció orgànica es planteja només a 
la zona litoral Baix Ebre i Montsià. 

 
4. La implementació d’aquest nou servei podrà perllongar-se més enllà de l’any de 

transició en funció de les demandes dels municipis. En cas de no implementar-se o 
d’implementar-se de manera incompleta, el COPATE no compensarà 
econòmicament al contractista el preu ofertat, liquidant únicament allò 
efectivament realitzat i caldrà continuar prestant el servei amb els mitjans i les 
operatives descrites en el capítol anterior. Es procedirà de la mateixa manera en el 
cas de la implementació gradual i progressiva del Servei. 

 
Article 63. Substitució dels contenidors en superfície posteriors d’àmbit veïns i 
disseminats per contenidors de recollida bilateral. 

 
1. Tal i com es descriu a l’article 21 sobre la supressió gradual del servei de recollida 

posterior, un dels objectius principals del contracte és la supressió de contenidors 

de 1.100 litres de recollida posterior a zones allunyades, urbanitzacions o zones 

rústiques.  

 

2. Per tant, en termes generals, s’eliminaran de la via pública aquells contenidors 

destinats a veïns i a disseminats, substituint-los per uns punts reduïts d’àrea 

d’aportació completa de contenidors bilaterals.  

 

 

3. El contractista s’encarregarà del trasllat dels contenidors verds eliminats de la via 

pública i la seva posterior neteja i adaptació si s’escau, ja sigui per a la venda o 

valorització dels mateixos o per tenir-los en romanent per al servei de grans 

productors. 
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4. Així mateix, el contractista s’encarregarà del trasllat i la ubicació dels nous punts 

de recollida bilateral de forma consensuada amb els serveis tècnics i ajuntaments 

implicats. 

 

Article 64. Introducció de la recollida segregada de fracció orgànica als grans 
productors. 
 
1. Pel que fa al circuit de grans productors (bàsicament restaurants, hotels i 

càmpings) es dimensionaran dues rutes diferenciades, una de recollida d’orgànica i 

l’altra de resta.  

 

2. La introducció d’una recollida comercial d’orgànica segregada porta a porta ha de 

permetre d’una banda recollir orgànica de qualitat del sector econòmic que més 

en genera, com les activitats dedicades a la restauració i al turisme. De l’altra, 

permet focalitzar les tasques de control i seguiment del material aportat a un 

nombre acotat d’activitats, i per tant controlar el nivell d’impropis i poder incidir 

de forma individualitzada sobre el sector dels grans generadors, assegurant que 

aquests facin un triatge adequat dels seus residus. 

 

3. En aquest sentit, els operaris implicats en la recollida han de tenir un paper clau, ja 

que són el contacte directe entre l’activitat i l’administració encarregada de dur a 

terme el servei. Per tant, l’adjudicatari haurà de formar adequadament als seus 

treballadors i exercir controls puntuals sobre la fracció orgànica lliurada pel 

productor.  

 

4. Tanmateix, l’adjudicatari ha d’informar als serveis tècnics del COPATE sobre l’ús 

adequat o inadequat dels cubells de recollida per part de les activitats 

econòmiques a fi i efecte que es puguin prendre mesures per reconduir males 

pràctiques. 

 
Article 65. Tasques del servei i forma prestació del servei i característiques dels 
contenidors 
 
1. Els equips de recollida de grans productors estaran formats per un conductor i un 

peó, sempre i quan la normativa referida a riscos laborals o altres no indiqui 

quelcom  diferent. Els licitadors plantejaran el dimensionament més oportú per a 

la logística descrita. L’adjudicatari haurà d’informar de qualsevol variació en la 

composició dels equips. No s’admetran sota cap concepte variacions a la baixa pel 

que fa la dotació del personal sense el consentiment explícit del COPATE. 
 
2. Es disposarà de vehicles de recollida posterior adaptats per recollir contenidors 

normalitzats de diferent capacitats (de 90-1100 litres).  Aquests vehicles hauran de 

disposar dels sistemes tecnològics de seguiment i geolocalització. En principi no es 

preveu la instal·lació de pesatge embarcat, ja que la unitat de mesura que regularà 

el servei serà la de contenidor recollit o aixecat per tal d’optimitzar les rutes i que 
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les activitats demandin freqüències ajustades a la seva producció. No obstant això, 

sí que s’ha de preveure la instal·lació d’un software especialitzat que permeti la 

identificació i lectura dels contenidors recollits a la ruta així com la informació de 

l’article 59.2 (percentatge d’emplenament).  

 

3. També s’ha de facilitar que l’operari pugui informar de qualsevol anomalia o 

incidència de forma immediata i que aquestes dades quedin emmagatzemades a 

una base de dades consultable pels serveis tècnics. D’altra banda, a partir del 

manteniment d’una base de dades adequada i del sistema de recompte o lectures 

d’aixecades i la volumetria del contenidor, el contractista sí que ha d’aportar les 

tones produïdes per població amb un procediment similar al descrit a l’article 

59.2. Els licitadors descriuran aquest sistema de control i s’ha d’integrar al servei 

demandat de gestió de flotes, de seguiment de tasques de manteniment, 

incidències, neteja, etc., que es descriu per als altres serveis. 

 

4. L’adjudicatari facilitarà per als grans productors que s’integrin al circuit per a la 

recollida d’orgànica contenidors específics per a la fracció orgànica, que hauran de 

tenir una imatge homogènia. Aquests hauran de ser de color marró RAL 8024, 

complint la normativa UNE EN840, que permetin la introducció d’etiquetes o 

sistemes d’identificació, i a més estaran dotats d’una serigrafia permanent 

normalitzada per l’Agència de Residus, on s’indiqui clarament quins materials 

orgànics poden ser dipositats. Els licitadors plantejaran els volums més adequats 

que han de tenir els contenidors de fracció orgànica comercial, tenint en 

consideració que els contenidors oferts seran els que l’activitat lliurarà a via 

pública per ser recollits. Els contenidors que pugui tenir l’activitat a l’interior de 

l’establiment seran a lliure criteri de l’activitat i aquests no seran objecte del 

circuit de recollida. A l’estudi econòmic, especificarà el preu unitari d’adquisició 

d’aquests contenidors, i s’especificarà també la durabilitat o vida útil esperada.  

 

5. Pel que fa el circuit de recollida de fracció resta, la majoria de grans productors 

així com dependències municipals i edificis públics ja disposen de contenidors de 

resta de 1100 litres. Aquest parc de contenidors es troba en molts casos envellit, i 

potser caldrà la renovació dels contenidors que estiguin en mal estat o presentin 

danys irreparables a l’estructura, les rodes, els bulons, etc. Per tant, els 

contenidors normalitzats per a la recollida de resta seran de color verd, de 

polietilè d’alta densitat, amb 4 rodes i que compleixin la norma UNE EN840. El 

contractista ha de preveure la identificació de cadascun dels contenidors de resta 

amb etiquetes o sistemes permanents d’identificació. A l’estudi econòmic, 

s’especificarà el preu unitari d’adquisició de nous contenidors de resta i 

s’especificarà també definirà la durabilitat o vida útil esperada. 

 

6. L'empresa adjudicatària haurà de contemplar la partida d’adquisició de 325 

contenidors per a la fracció orgànica i de 50 contenidors per a la fracció resta a la 

seva oferta econòmica.  L’adquisició d’aquests contenidors d’acord amb el preu 
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unitari ofertat pel contractista està fora del contracte, i per tant del tipus. La seva 

adquisició serà autoritzada i retribuïda pel COPATE, o es reutilitzaran contenidors 

actualment en servei. En cas d’adquirir-se a càrrec del COPATE, el termini màxim 

d'amortització serà de 10 anys. Pel cas que el contracte finalitzés abans que el 

termini d’amortització, es compensarà la part que quedi per amortitzar motiu pel 

qual els licitadors inclouran una taula de valor residual dins de la seva oferta. 
 

7. Les especificacions tècniques dels contenidors, tant de resta com d’orgànica, que 

s’hauran d’adquirir seran:  

 Fabricat amb materials 100% reciclables (HDPE) i preferentment fet a partir 

de plàstic reciclat a partir de residus d’envasos, derivat del Post-Consum.  

 Construït amb elements plàstics per injecció. 

 Els elements plàstics estaran protegits de la radiació UV. 

 Sistema de recollida DIN 

 Certificat segons les normatives EN840 i RAL GZ 951/1 

 Distintiu CE amb indicació del nivell sonor d’acord amb la directiva 200/14 

CE. 

 Disposar zona per a instal·lació de xip d’acord amb la norma RAL GZ 951/1 

 

8. Els licitadors aconsellaran i oferiran a l’oferta, si així ho veuen convenient, 

contenidors amb clau incorporada. L’objectiu dels contenidors tancats en clau és 

que cap persona aliena a l’establiment pugui fer servir els contenidors que són 

destinats als grans generadors. No obstant, si el fet d’incorporar aquest element, 

ja sigui pany incorporat al contenidor o un sistema de cadenat tradicional afegit a 

posteriori, repercuteix en un endarreriment de la ruta, es preferible no incorporar-

ho de forma general i fer-ho en aquells casos específics que així sigui requerit.  

 

9. L’adjudicatari haurà de portar un registre actualitzat dels contenidors que lliuri o 

adeqüi, així com el comprovant de la recepció del contenidor per part de 

l’activitat.  

 

10. L’equip de recollida ha de tractar amb cura els contenidors, vetllar i inspeccionar la 

qualitat dels materials lliurats pel generador en el cas de l’orgànica, recollir bosses 

que hi pugui haver fora, informant d’aquests mals usos. Han de deixar els 

contenidors de forma convenient al seu lloc, ben frenats.  

 

11. Les tasques bàsiques del servei de recollida porta a porta de fracció resta i 

orgànica en superfície de grans productors són: 
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 Recollida dels contenidors en superfície habilitats per als residus comercials 

de resta i fracció orgànica, produïts per activitats econòmiques (hotels, 

restaurants, càmpings, etc). 

 Recollida dels contenidors en superfície d’ús exclusiu dels ajuntaments, i en 
general d’instal·lacions públiques com ara mercats municipals, centres 
d’ensenyament, i residus de centres d’assistència primària assimilables a 
domèstics, de resta i de fracció orgànica. 

 Definició de rutes i circuits òptims de recollida. 

 Restitució i reparació dels contenidors de fracció resta i orgànica. 

 Incorporar al servei les peticions dels contenidors que sol·liciti el COPATE 
(incorporacions o baixes). 

 Aportació d’informació relativa a les tones generades i mitjançant un 
sistema informàtic de seguiment i de control de la ruta mitjançant GPS, 
control dels buidats. Els contenidors hauran d’estar dotats amb una etiqueta 
o identificador que permeti conèixer amb exactitud els contenidors buidats 
durant el servei. D’altra banda, també serà necessari que s’integri al sistema 
informatitzat qualsevol anomalia del servei que es detecti. 

 
Article 66. Cens de contenidors proposat. 

 
1. A efectes de dimensionament del circuit de recollida segregada d’orgànica, es 

planteja cobrir les activitats considerades grans generadors com ara hotels, 
restaurants, càmpings, i en general, activitats que disposin de menjador com 
geriàtrics o menjadors escolars. Pel que fa a altres activitats dedicades al sector de 
l’alimentació com fruiteries, peixateries, supermercats, etc, es preveu que facin 
servir els contenidors d’orgànica de via pública.  

 
2. L’àmbit de prestació del servei de la recollida segregada d’orgànica es preveu que 

doni abast a la zona litoral del Baix Ebre i del Montsià perquè concentren la 
màxima producció de residus i la màxima concentració d’activitats generadores. 
Als grans productors ubicats als municipis de l’interior se’ls facilitarà contenidors 
propis de recollida bilateral o la logística més apropiada, segons s’escaigui. 

 
3. Els licitadors plantejaran el servei d’acord amb el següent cens d’activitats: 
 

 Nº Activitats generadores de 
fracció orgànica 

Alcanar 35 

Sant Carles de la Ràpita 99 

Amposta (Poble nou i Eucaliptus) 14 

Sant Jaume d'Enveja 9 

L'Aldea 11 

L'Ametlla de Mar 58 

L'Ampolla 26 
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Camarles 6 

El Perelló- zona litoral 3 

 261 

 
Les activitats podran disposar d’un o més contenidors en funció de la producció. A 
l’annex de plànols d’ubicació es podran consultar les ubicacions de les activitats 
abans esmentades per tal de realitzar un correcte dimensionament dels 
desplaçaments i de les rutes a realitzar. 

 
4. Pel que fa als contenidors de resta (entenent que els contenidors de grans 

productors de resta i FORM seran aquells que tindran doble circuit de recollida, 
mentre que la resta de grans productors amb contenidors de resta i els 
contenidors d’us exclusiu dels ajuntaments només comptaran amb un circuit) es 
preveu la següent dotació: 

 
  N grans 

productors 
R+FO 

Contenidors 
grans 

productors 
R 

Contenidors 
ús exclusiu 

Contenidors 
totals 

Alcanar 35 49 11 95 

Amposta 14 46 28 88 

Freginals     2 2 

Galera, La   2   2 

Godall       0 

Masdenverge   1 0 1 

Sant Carles de la 
Ràpita 

99 18 20 137 

Sant Jaume d'Enveja 9     9 

Santa Bàrbara   3 4 7 

Sénia, La       0 

Ulldecona   28 7 35 

L'Aldea 11     11 

L'Ametlla de Mar 58     58 

L'Ampolla 26     26 

Camarles 6     6 

El Perelló 3     3 

Total 261 147 72 480 

 
5. A efectes de dimensionament es preveu aquesta dotació de contenidors de resta i 

orgànica. Tanmateix, s’estudiarà  i es pactarà de forma contradictòria amb el 

contractista tant el detriment com l’increment econòmic que se’n pugui derivar de 

l’augment o la disminució de contenidors; diferenciant si l’increment és 

conseqüència d’una alta d’una nova activitat o l’increment de dotació d’una 

activitat existent. A l’estudi econòmic s’hauran de fer constar preus unitaris 

reguladors del servei. 
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6. També s’ha de preveure que s’intentarà racionalitzar i reduir la dotació de 

contenidors d’ús exclusiu. 

 
Article 67.  Producció de residus prevista fracció orgànica de grans productors. 

 
La producció de residus prevista per a la ruta de grans productors de fracció orgànica 
serà de 5,8 tones per gran productor i any (dada extreta d’un estudi de generació de 
residus comercials a Catalunya, ARC 2014), per tant, es preveu un circuit de 1.500 
tones a l’any de fracció orgànica comercial; de totes maneres l’adjudicatari s’adaptarà 
als fluxos de residus produïts. 

 
Article 68.  Recollides especials de fracció resta posterior: AAVV dels Ports i Calafat. 
 
1. Formen part del contracte i són d’obligada prestació un conjunt de recollides 

sol·licitades per tercers als ajuntaments, als Consells i/o al propi COPATE. El 
contractista, a petició del COPATE, els estudiarà  i pressupostarà d’acord amb els 
preus unitaris o preus desglossats ofertats i els executarà amb caràcter de serveis 
addicionals. 

 
2. Es defineix el servei especial de recollida de l’AAVV dels Ports amb un total de 12 

contenidors i una durada del servei de de quatre hores en total, des de la sortida 
de la base fins a la descàrrega al DC del Mas de Barberans, la càrrega neta mitjana 
per viatge és de 1,5 tones. El servei és a demanda i en termes generals es 
produeixen entre 20 i 26 recollides any, amb una freqüència de dos cops a la 
setmana al mes d’agost. L’adjudicatari analitzarà i plantejarà un preu unitari per 
recollida. Aquest preu serà traslladat l’AAVV per a la seva validació. L’AAVV pot 
suspendre el servei en qualsevol moment sense que això doni dret a cap 
reclamació per part del contractista.  

 
3. Un altre servei especial és el que es presta actualment al circuit de Calafat, es 

tracta d’un servei a demanda, consistent en tres hores de duració i un total de 10 
contenidors de resta. 

 

4. Els contenidors que donen servei a les depuradores del Montsià, que actualment 
estan afegits als circuits de recollida posterior, es tracten de serveis especials. 
Actualment es disposa de 23 contenidors segons el quadre adjunt. L’adjudicatari 
desglossarà de forma convenient els costos de recollida d’aquests tipus de 
contenidors en funció de la demanda de recollida d’aquestes instal·lacions. 
L’adjudicatari, si així se li requereix per part del COPATE, traslladarà aquests costos 
als explotadors d’aquestes instal·lacions.  

 

 
EDAR Contenidors 

Amposta 6 

Les Cases 2 

Godall 1 
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Masdenverge 1 

La Sénia  2 

Santa Bàrbara 1 

Ulldecona 3 

Sant Carles (Estació de bombament 2 

Els Muntells  1 

Sant Jaume  4 

 23 

 
Article 69.  Recollides especials de fracció resta posterior: Polígons Industrials.   
 
1. Els contenidors dels polígons industrials que actualment estan afegits als circuits de 

recollida posterior, com els polígons d’Amposta amb Tosses 21 (21 unitats) i Oriola 
(6 unitats), o Polígon El Rajolar (6 unitats), seran retirats. Es tracta d’activitats 
industrials que no requereixen de contenidors de via pública. L’adjudicatari, si així 
se li requereix per part del COPATE, prestarà el servei als polígons industrials, i 
traslladarà aquests costos als explotadors d’aquestes instal·lacions. 

 
2. Qualsevol nova petició de serveis especials haurà de ser valorada i analitzada per 

l’adjudicatari, i al seu torn validada pels serveis tècnics del COPATE. Per a la 
confecció del pressupost dels diferent serveis, seran d’aplicació els preus unitaris 
resultants de l’oferta. El COPATE o l’usuari final del servei pot decidir suspendre el 
servei en qualsevol moment, sense que això doni dret a cap reclamació per part del 
contractista.  

 
Article 70. Freqüències i horaris de recollida. 
 

1. Les freqüències de recollida previstes per al circuit de recollida porta a porta 
d’orgànica de grans productors seran de 290 dies a l’any. Set dies a la setmana en 
temporada alta i setmana santa i en temporada baixa 5 dies a la setmana. L’horari 
de recollida es preveu nocturn o aquell que s’adapti millor a les necessitats dels 
grans productors. 
 

 

 

 

Període Setmanes 

Freqüència 

 
FORM Resta FORM Resta 

 
d/setmana d/setmana d/any d/any 

Temporada alta 
del 15 de juny al 15 

de setembre 14 7 3 98 42 

Setmana Santa Variable 1 7 3 7 3 

Temporada baixa 
del 16 de setembre 

al 14 de juny 37 5 2 185 74 

     

290 119 
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2. Les freqüències previstes per al circuit de recollida de contenidors de resta serà de  
tres dies a la setmana en temporada alta i de dos en temporada baixa. L’horari de 
recollida es preveu nocturn o aquell que s’adapti millor a les necessitats del servei. 

 
3. Aquestes freqüències són generals i a efectes de dimensió de la recollida  per al 

parc de contenidors esmentats a l’article 66. A partir d’aquí s’establiran preus 
unitaris per a recollida de resta i orgànica porta a porta. 

 
4. En la mesura que sigui possible, les freqüències s’adaptaran a les demandes dels 

usuaris i es preveu una racionalització del servei. S’estudiarà  i es pactarà de forma 

contradictòria amb el contractista tant el detriment com l’increment econòmic 

que se’n pugui derivar de l’augment o la disminució de la freqüència de recollida. 

A l’estudi econòmic s’haurà de fer constar preus unitaris reguladors del servei. 

 
Article 71. Gestió, manteniment i neteja de les diferents tipologies de contenidors.  
 
1. A les  activitats comercials i  centres públics se’ls facilitarà un o varis contenidors 

per a la resta i l’orgànica en funció de la producció que tinguin i demandin. 

Aquests contenidors lliurats han de tenir una identificació per a poder llegir les 

aixecades realitzades (TAG identificatiu), i s’ha de portar una base de dades 

adequada. 

 

2. Serà obligació de les activitats comercials: senyalitzar amb un rètol a la part frontal 

que es tracta d’un contenidor d’ús exclusiu de l’activitat  i posar-lo l’interior de les 

seves dependències i a la via pública a l’hora establerta de la recollida,  i posar el 

cadenat, si s’escau. Abonar el cost d’adquisició dels diferents contenidors nous 

que se li facilitin, si així es determina i s’inclou a les ordenances municipals o de les 

que disposen els òrgans de govern corresponents. 

 

3. L’adjudicatari, al seu torn, té l’obligació d’obrir el cadenat, buidar el contenidor i 

tornar-lo a tancar, i deixar-lo al lloc corresponent.  

 

4. Amb els contenidors de titularitat privada, la neteja anirà a càrrec de l’activitat. La 

reparació i substitució dels contenidors trencats anirà a càrrec del contractista, 

sempre i quan l’ús del contenidor per part del usuaris hagi estat adequat. En cas 

de trencaments de contenidors per mal ús de l’usuari, l’adjudicatari haurà de 

justificar-ho amb informes i fotografies d’aquest mal ús a la Direcció tècnica. 

 

5. Amb els contenidors de titularitat pública, el manteniment , reparació i neteja, així 

com substitució d’aquests contenidors de superfície, serà a càrrec del contractista.  

 

6. L’adjudicatari resta obligat a netejar i desinfectar, a les zones públiques on es 

presti el servei, les àrees de vorera i espais destinats als contenidors. A tal efecte, 

el contractista aportarà a tal efecte un rentacontenidors posterior, si s’escau.  
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7. L’adjudicatari també procedirà a la neteja immediata dels residus disposats fora 

dels contenidors o que en les operacions de recollida i transport puguin abocar-se 

en la via pública.  

 

8. L’adjudicatari haurà de garantir, en tot moment i durant tot el període 

contractual, que els operaris del Servei faran un bon ús dels contenidors, que 

aquests seran situats sempre en el lloc corresponent i que seran convenientment 

frenats. Han de recollir les bosses que hi poden romandre fora, reportant aquest 

fet com a incidència. 

 

9. El contractista serà l’encarregat de vetllar pel parc de contenidors de 1.100 litres 

propietat del COPATE, així com els de nova adquisició; així mateix, serà 

responsable del seu correcte emmagatzemament, de la seva destrucció i 

valorització, si s’escau.  L’empresa n’haurà d’adquirir al seu càrrec per fer front a 

possibles demandes.    

 
Article 72. Tramesa de dades i informes mensuals. 

 

1. El contractista haurà de disposar als vehicles i mitjans adscrits al servei , d’un 

sistema de seguiment de rutes i geolocalització dels vehicles de recollida posterior, 

a més d’un software descrit a l’article 65.2, 65.3. La Direcció facultativa podrà 

consultar online els recorreguts realitzats i la posició dels vehicles en qualsevol 

moment.  

 

2. Així mateix es disposarà d’un sistema on els operaris puguin introduir les 

incidències (presència d’impropis, bosses fora dels contenidors, etc.)  i el grau 

d’ompliment dels contenidors recollits. Aquesta informació ha de ser fàcilment 

consultable pels serveis tècnics del COPATE. 

 

3. El contractista ha d’actualitzar la informació sobre el cens dels contenidors adscrits 

al servei de GP, plànols d’ubicació, manteniments realitzats, neteges realitzades, 

sempre que li sigui requerit per la Direcció facultativa. De forma mensual el 

contractista aportarà fulls de càlcul o base de dades per poder fer les consultes on 

constin les dades relatives al pes per municipi i grau d’emplenat per contenidors 

recollits. 

 

4. El contractista també haurà d’aportar, amb la periodicitat que li sigui requerida, 

informació de les recollides realitzades per activitat. Aquesta informació ha de ser 

vàlida de cara a poder determinar el cost de recollida de cada activitat usuària. 

 

5. Es valorarà en l’anàlisi de les ofertes que el contractista aporti un dispositiu que 

permeti identificar els pesos de cadascuna de les activitats.  

 
Article 73.  Assegurança de responsabilitat per danys. 
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1. L’adjudicatari serà l’únic responsable dels danys ocasionats pels vehicles adscrits a 

aquest servei com pels contenidors en superfície, amb independència de la 

tipologia d’aquests, ja sigui d’activitats econòmiques o de titularitat pública. 

 

2. Per aquesta raó, haurà de disposar, preveure i contractar les corresponents 

assegurances i fer front a les indemnitzacions corresponents pels danys ocasionats 

de forma atenta i ràpida.  

 

3. El contractista coordinarà i tramitarà els expedients de les reclamacions per danys, 

haurà d’aportar la informació que li sigui requerida sobre els sinistres i respondre 

davant del Consorci sobre l’estat dels expedients de reclamacions que es puguin 

produir. 

 

4. En cas de manca de resposta per part de l’empresa en el termini de tres mesos des 

de la notificació dels danys, el Consorci es reserva el dret subsidiari de tramitar 

qualsevol expedient sempre i quan reuneixi una sèrie de característiques quant a 

veracitat dels fets que es reclamen.  
 
Article 74. Vehicles i mitjans proposats. 

 
1. El contractista compta amb els vehicles de recollida posterior esmentats  al capítol 

anterior. 
 
2. Tanmateix, l'empresa adjudicatària aportarà els vehicles necessaris per a la 

prestació del servei, els quals s'indicaran en la documentació a presentar per 
prendre part en el concurs, que permetin la seva realització d'acord amb els 
àmbits i les freqüències definides en el present Plec 

 
Article 75. Període transitori. Transició del servei actual al servei proposat. 
 
1. El contractista proposarà un pressupost pel servei objecte d’aquest Capítol, així 

com els preus unitaris que puguin ser d’aplicació a partir de l’esforç de recollida 

efectiu dels contenidors posats en funcionament  (€/contenidor ), desglossat per 

poblacions i nuclis.  

 

2. El contractista ha de tenir en consideració que quan es retirin contenidors de 

càrrega posterior de la zona d’Alcanar platja (es preveu una reducció d’almenys 

122 contenidors resta), haurà de descomptar aquest servei del preu inicial del 

servei de recollida posterior. 

 

3. A mesura que es farà la transició del model actual al model proposat, transició que 

es farà per poblacions i/o nuclis, es restarà el cost del servei actual i es sumarà el 

cost del nou servei, fins a  la implementació total del servei. 

 

4. Pot donar-se el cas, per qüestions alienes a la voluntat d’aquest Consorci, que 

algun ajuntament usuari decideixi no implementar el servei de recollida de grans 
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productors a la seva població. En aquest cas, es retribuirà el servei de recollida 

posterior que es desenvolupi. 
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CAPÍTOL 6. SERVEI DE REPÀS, SERVEI DE MANTENIMENT I NETEJA DELS 
CONTENIDORS. 

 
Article 76. Tasques generals del servei de repàs, manteniment i neteja dels 
contenidors. 
 
1. De forma general, el servei de repàs, manteniment i neteja dels contenidors haurà 

de dur a terme les tasques de retirada de residus de l’exterior dels contenidors i 
de l’entorn immediat de les àrees d’aportació, les tasques de manteniment 
preventiu i correctiu del parc de contenidors, la neteja interna i externa de tots els 
contenidors siguin soterrats, de superfície o considerats GP, la neteja intensiva de 
les arquetes i de les parts interiors dels contenidors soterrats i l’extracció dels 
possibles líquids continguts a l’arqueta. Tanmateix procedirà a la desobturació de 
les bústies de cartó i envasos de manera immediata quan sigui requerit o detecti 
aquesta necessitat. 

 
2. Tan en el període transitori com quan estigui completament implementat el 

servei, els serveis de manteniment tindran un paper fonamental, especialment en 
l’adequació dels contenidors existents.  

 
3. Les tasques relatives a la neteja i el repàs són la part més visible de la bona marxa 

del servei, per tant, un dels objectius de la contracta serà la intensificació 
d’aquests serveis. D’altra banda, també caldrà que el contractista aporti una 
solució tecnològica que faciliti el seguiment i la comprovació de l’efectivitat 
d’aquestes tasques.  

 

4. Els licitadors prepararan un dimensionament de les tasques que es descriuen en 
aquest capítol, amb el seu organigrama, dedicació horària, configuració d’equips, 
etc. Si durant l’execució del servei la planificació de mitjans emprats són 
insuficients, el Consorci podrà obligar a l’adjudicatari a incrementar aquestes 
tasques per sobre de l’establert en la seva oferta. En aquest cas, l’adjudicatari no 
percebrà cap compensació econòmica.  

 

5. El manteniment o el subministrament de recanvis de la xarxa de contenidors 
podrà ser realitzat de forma directa pel contractista o subcontractant els serveis a 
una o diverses empreses externes que realitzin aquestes tasques. En aquest sentit, 
sense perjudici de la coordinació i supervisió del servei efectuat per part del 
contractista, s’estableix com a condició d’execució per a l’adjudicatari la 
subcontractació d’almenys un 20 % del pressupost de manteniment amb Centres 
Especials de Treball legalment constituïts i registrats conforme la legislació vigent. 
En aquest context es demana que les empresa subcontractes del Tercer Sector 
disposen d’experiència amb l’ús de les TIC aplicades a les operatives de 
manteniment de contenidors i de gestió de residus municipals. A tal efecte caldrà 
que els licitadors aportin un document que acrediti l’acord o preacord amb les 
empreses d’inserció i/o Centres Especials de Treball per tal de donar compliment a 
aquesta clàusula. Tanmateix, l’adjudicatari tindrà l’obligació de complir vers a les 
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entitats i/o empreses subcontractades les mateixes condicions de pagament 
establertes al contracte principal.  

 

6. Si les tasques de manteniment i neteja dels contenidors no es realitzen seguint les 
especificacions tècniques d’aquest plec, havent demores injustificades en la 
realització dels treballs o les actuacions són defectuoses, el Consorci es reserva el 
dret de subcontractar una empresa especialitzada, traspassant els costos relatius 
de les tasques externalitzades al contractista i procedint a aplicar el corresponent 
règim sancionador.  

 
 

Article 77.  Tasques i obligacions del servei de repàs. 
 

1. Les tasques de repàs consistiran en la retirada de bosses i objectes que puguin 
romandre fora dels contenidors a les àrees d’aportació.   
 

2. Les tasques de l’operari quan detecti bosses i altres objectes fora dels contenidors 
seran les següents:  

a) Recollir les bosses, vetllant per fer una separació adequada dels residus i 
introduir-los correctament dintre dels contenidors. Escombrar els residus 
solts que puguin quedar a l’àrea d’aportació. Si es detecta la presència de 
residus especials o voluminosos, els de poc pes, seran introduïts al furgó i 
traslladats a la deixalleria pertinent; pel que fa als residus de gran volum, 
s'informarà al servei de recollida de voluminosos per a la seva retirada 
immediata.  

b) Desobturar els contenidors que presentin problemes per a la introducció de 
residus, si s’escau. 

c) Vetllar perquè l'illa de contenidors estigui en perfectes condicions d’ús i 
reportar les possibles incidències que es puguin detectar, com males olors, 
presència d’aigua, presència de voluminosos, trencaments d’alguna part del 
contenidor, etc. 

d) Registrar tant la incidència solventada com les que s’han quedat per 
resoldre, de forma àgil, a través d’algun sistema robust de recollida de dades 
i d’incidències. Amb la introducció massiva de dades, consultables per part 
dels serveis tècnics, després  es podran optimitzar les rutes de repàs.  

e) Bloquejar i desbloquejar contenidors, a petició dels serveis tècnics, per 
motius d’obres o altres qüestions. Posar convenientment cartells de fora 
d´ús, si és el cas. 

 
3. Les rutes de repàs, en general, seran prèvies a les tasques de recollida i buidat dels 

contenidors, tanmateix també podran ser rutes especials i per resoldre 
emergències i punts negres que hagin sigut detectats pels serveis tècnics, 
ajuntaments i/o usuaris. Sempre ha d’estar disponible un equip de repàs per 
resoldre les urgències que puguin sorgir. 
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4. L’adjudicatari ha de garantir la resolució immediata i diligent de tots els 
desbordaments que es puguin produir a arreu de l’àmbit del contracte. Es tracta 
d’un dels objectius prioritaris d’aquest servei.  

 
5. Es preveuen almenys cinc peons destinats al repàs de l’àmbit del Baix Ebre i del 

Montsià. Els licitadors plantejaran i descriuran convenientment a l’oferta les  rutes 
de repàs, els horaris i la freqüència de pas, així com els sistemes tecnològics de 
seguiment dels repassos i presa de dades.   

 

6. Els furgons de repàs estaran dotats de sistemes de seguiment de la ruta 
mitjançant GPS/GRPS, i hauran d’estar localitzats permanentment pels serveis 
tècnics. D’altra banda, els operaris disposaran d’un dispositiu robust i fàcil per 
introduir les tasques realitzades i les incidències, de forma que es creïn sinèrgies 
adequades entre tots els equips (recollida, manteniment, voluminosos, neteja). Els 
serveis tècnics podran consultar en tot moment la ubicació dels equips de repàs.  

 

7. El furgons de repàs són vehicles molt visibles per part de la ciutadania, per tant, 
l’operari en cap cas podrà barrejar residus o posar de forma inadequada residus 
selectius ja triats (envasos, vidre) a altres contenidors. 

 

8. D’altra banda, amb incidències reiterades de mal ús dels contenidors, si es troba 
algun objecte que identifiqui l’usuari que ha originat el mal ús, l’operari realitzarà 
fotografies on hi consti la data i hora, i aquestes seran traslladades als serveis 
tècnics. 

 
Article 78.  Intensificació dels serveis de repàs. 

 
En períodes de molta freqüentació turística com Setmana Santa i els mesos de juliol i 
agost, o quan es produeixi alguna fira, festa o esdeveniment, es podrà requerir la 
intensificació dels serveis de repàs a un municipi o a una zona en concret, tenint 
freqüències de pas més elevades. 

 
Article 79.  Tasques i obligacions del manteniment preventiu. 

 
1. El manteniment preventiu inclou com a mínim: la comprovació del contenidor i de 

tots els elements que l’integren, que per al cas dels contenidors soterrats serà la 
bústia, marc, plataforma de seguretat i contrapesos, plataforma a nivell de terra, 
cos del contenidor intern/extern i fossat de formigó, sistema d’enganxament i 
d’obertura de comportes, etc. La freqüència d’aquestes tasques serà 
quadrimestral. 
 

2. Pel que fa als contenidors de superfície es tindrà cura del cos del contenidor, les 
tapes, les safates inferiors, els mecanismes interns, etc.  La freqüència d’aquestes 
tasques serà quadrimestral.  
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3. El servei de manteniment preventiu consisteix en garantir el correcte estat de tots 
els elements que integren els diferents tipus de contenidors. Les actuacions que 
s’inclouen en aquest  servei són, com a mínim: 

a) La comprovació i validació de tots els elements integrants del contenidor, 
tan externs com interns (amb els pertinents greixatges, canvis de peces, 
cadenats i gomes, i restitució dels adhesius identificatius, si s’escau). 

b) En el cas dels contenidors soterrats del Montsià, la reposició de l’element 
metàl·lic que tapa l’arqueta de registre dels lixiviats.  

c) Comprovació de l’efectivitat i utilització de productes minimitzadors d’olors 
al tambor (o cos del contenidor) per allargar els efectes de la neteja. 

d) L’avís immediat als serveis de manteniment correctiu quan es detecti una 
avaria. 

e) Anotar als fulls de treball i  al sistema  tecnològic habilitat a tal efecte totes 
les accions realitzades, fent incís a les peces i anomalies reparades a cada 
contenidor, i lliurar a la Direcció facultativa l’esmentada informació.  

 
4. L’adjudicatari haurà de tenir en compte que les operacions de manteniment 

preventiu poden necessitar que els contenidors estiguin buits, per aquesta raó 
caldrà que les planifiqui de forma vinculada als circuit de recollida. 

 

5. El manteniment descrit s’haurà de realitzar com a mínim tres cops a l’any a cada 
contenidor. Aquesta mínima freqüència no eximeix al contractista de tenir 
especial cura amb aquells contenidors que per les causes que siguin necessiten un 
tractament més intensiu. 

 

6. El contractista proposarà al Consorci una programació anual del manteniment 
preventiu, especificant calendari i tasques, que alhora serà lliurada a tots els 
municipis usuaris. Aquesta programació podrà variar a petició del Consorci o de 
l’adjudicatari en funció de les necessitats; no obstant això, la revisió de la 
programació es farà d’acord entre les parts. La programació haurà de tenir en 
compte l’estacionalitat d’algunes de les actuacions i preveure les condicions 
climàtiques (estacions càlides, èpoques de pluja, ...) per tal de prioritzar-les 
correctament i tenir una atenció especial a aquells nuclis d’elevada freqüentació 
turística. Així mateix, també es preveu que hi hagi sinèrgies entre els equips de 
neteja amb furgó hidronetejador o repassos per al compliment de totes les 
tasques de manteniment preventiu. 

 

7. El servei de manteniment preventiu reportarà les tasques realitzades mitjançant 
un sistema de seguiment i control de la localització via GPS/GRPS i introduiran les 
tasques realitzades al sistema tecnològic habilitat per a tal efecte. 

 
Article 80.  Tasques i obligacions del manteniment correctiu. 

 
1. El manteniment correctiu dels contenidors ha de resoldre les incidències per 

avaries. Hi ha les avaries de resolució in situ que han de ser immediates i n’hi ha 
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de resolució a taller. Aquestes últimes  comporten la corresponent substitució per 
un altre contenidor fins la reparació oportuna, per tal de no interrompre el servei 
de recepció de residus.  

 
2. El servei de manteniment correctiu ha de reparar les anomalies i els trencaments 

dels contenidors, ja siguin detectats pels serveis de recollida, pels serveis de 
manteniment preventiu, de repàs i neteja, o bé per la Direcció facultativa i 
Ajuntaments. Entre les anomalies, avaries i incidències que cal resoldre de forma 
immediata es destaquen les següents: 

a) pel que fa als contenidors soterrats: manca de reblons de la plataforma 
superior de nivell de terra amb el cos del contenidor, manca de segellat la 
bústia i la plataforma de nivell de terra, la no elevació de la plataforma de 
seguretat o que aquesta quedi travada al fons, trencament o falta de 
greixatge dels dispositius d’obertura dels tambors o de les boques 
d’admissió de residus, doblegament de la barra interior del sistema 
d’enganxament, trencament dels dispositius d’obertura de les portes 
inferiors, oxidació de qualsevol element del contenidor, abonyegaments de 
la bústia o cos del contenidor, presència de forats al cos del contenidor, 
reposició de serigrafies o qualsevol anomalia que no permeti el 
funcionament correcte del contenidor. Es donarà prioritat a aquelles 
incidències que puguin posar en entredit la seguretat de l’explotació dels 
contenidors o dels usuaris o dels operaris del Servei. 

b) pel que fa els contenidors en superfície bilateral: que s’hagin cremat, 
abonyegat, que les tapes romanguin obertes, que no funcionin els pedals, 
falta de serigrafia, cops al cos de contenidor, manca de les gomes presents a 
les obertures d’admissió dels residus, comportes que no tanquin, la mala 
alineació dels contenidors (no és una avaria en si mateix, no obstant, és una 
de les incidències més habituals), substitució de les guies d’alineació, etc. 

c) amb els contenidors de recollida posterior: trencaments de tapa i/o del cos 
del contenidor, substitució i reparació dels frens, rodes, taps de la base del 
contenidor, etc. 

 

3. El contractista haurà de preveure al seu càrrec la substitució dels contenidors que 
per actes vandàlics com ara incendis, o per altres circumstàncies, malmetin o 
destrueixin el contenidor. Tal i com s’indica a l’article 88 de reposició de 
contenidors,  i a l’article 42, d’assegurança de responsabilitat civil. 

 
4. L’equip de reparació d’incidències sempre ha d’estar operatiu. En tot cas, 

l’empresa designarà un responsable que ha d’estar a disposició de donar resposta 
i atenció a la Direcció facultativa davant de les incidències. El responsable de 
reparació d’avaries ha de ser capaç d’organitzar l’equip en qualsevol moment, per 
prioritzar aquelles anomalies greus i susceptibles de ser un perill. 

 

5. Quan a la substitució d’un contenidor trencat per un altre s’ha de procedir 
preferentment de la següent manera: retirar el trencat un cop es dugui fins a 
l’àrea el substitut, de manera que no s’abandonarà mai un àrea a la que li falti un 
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contenidor, sobretot en el cas dels contenidors soterrats pel perill que comporta 
per als vianants que puguin caure al fossat per trencament de la plataforma de 
seguretat. En tot cas, quan es detecti un contenidor trencat que s’hagi de canviar, 
s’ha de bloquejar i senyalitzar que temporalment no funciona i, si s’escau,  aïllar-lo 
amb elements perimetrals mentre no es posa el substitut. 

 

6. Amb els contenidors trencats impossibles de reutilitzar o reaprofitar, s’haurà de 
presentar un informe amb fotografies identificant-lo i definint l’avaria. Es 
procedirà a la seva eliminació material, prèvia valoració de la Direcció facultativa,  
i en el cas que no hi hagi cap destí final que asseguri el reciclatge del material, es 
durà al dipòsit controlat del Mas de Barberans. Les operacions de transport i 
tractament a planta autoritzada aniran a càrrec del contractista.  

 

7. Totes les incidències relacionades amb el manteniment correctiu de contenidors 
seran comunicades immediatament a la Direcció facultativa i posteriorment amb 
històrics i informes de forma diària i/o setmanal (segons la gravetat). També 
s’inclouran als informes, les rutes i itineraris de resolució d’incidències que s’hagin 
produït. Totes aquestes dades s’han de recollir al software de gestió d’incidències. 

 

8. A efectes de tipus de licitació s’ha previst almenys la  dotació de  7 llocs de treball 
entre mecànics, ajudants i peons per als serveis de manteniment preventiu i 
correctiu.  

 

Article 81.  Tasques i obligacions del servei de neteja del contenidors. 
 

1. El servei de neteja dels contenidors comprèn les operacions de rentat de la xarxa 

de contenidors de recollida de residus i la seva desinfecció amb productes adients 

per aquestes tasques. 

 

2. Serà objecte d’aquest servei: 

a) El rentat de tota la xarxa de contenidors a la via pública, de superfície i 

soterrats. El rentat podrà ser interior i exterior amb equips automatitzats de 

rentat de contenidors o bé exterior amb furgons que disposin 

d’hidronetejadors.  

b) A requeriment dels serveis tècnics s’efectuaran neteges extraordinàries dels 

contenidors que originen situacions de queixa i molèsties als usuaris. 

c) Les neteges exteriors integrals dels contenidors s’hauran de fer extensives a 

la seva ubicació i voltants. Caldrà garantir la neteja de paviment i/o l’espai 

ocupat pels contenidors. 

 

3. Per complir les tasques bàsiques anteriors es definiran les següents logístiques: 

 Neteges interior i exterior automatitzades i simultànies amb equip 
rentacontenidors. 
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 Neteges exteriors amb furgó hidronetejador. 
 

4. Al començar la contracta, i abans no es disposi d’una integració total dels sistemes 
de recollida al Baix Ebre i al Montsià, s’establirà també un període transitori per a 
la neteja de contenidors. Les tasques de neteja del període transitori es duran a 
terme segons el que determinen el Capítol 2 i el Capítol 4. Un cop es disposi de la 
integració total del sistemes i es compti amb els mitjans de neteja automatitzada, 
el serveis es prestaran segons el que regulen el punts següents. 

 
5. Així mateix, també s’establirà la següent tipologia de servei: els serveis programats 

i els serveis especials o extraordinaris. 
 

6. El contractista haurà de preveure, al seu càrrec, la instal·lació de productes 
antiolor específics (per exemple, plaques que neutralitzen els olors, pulveritzadors 
o similar) en punts concrets que així ho requereixin, que aniran a càrrec de 
l'empresa adjudicatària;  la pauta d'instal·lació d'aquests productes, així com els 
llocs on caldrà posar-los, la marcarà l'equip tècnic del COPATE, que la farà arribar a 
l'empresa adjudicatària. El consum actual és de 150 pastilles anuals tipus Gelativ i 
el servei es presta, habitualment i a tall informatiu, a la temporada alta. 

 
Article 82.   Neteja amb rentacontenidors bilateral. 
 
1. Pel que fa a la neteja dels contenidors superfície i soterrats de sistema bilateral es 

realitzarà amb un rentacontenidors habilitat per a tal efecte. La neteja haurà de 
ser integral, a nivell intern i extern i de forma simultània, amb aigua a pressió i 
productes de neteja i desinfecció.  Les mínimes freqüències de rentat són les que 
s’especifiquen al següent quadre: 

 
 

 
2. Per tant, de forma general, a l’estudi econòmic els licitadors plantejaran els 

mitjans necessaris per a dur a terme al Baix Ebre 11.870 rentats anuals  i al 
Montsià 10.812 rentats anuals (les freqüències anteriors pel número de 
contenidors previstos). Per tant, un total de 22.682 rentats interiors i exteriors 
anuals amb mitjans automatitzats. 

 

Rentat interior + Exterior 
 

Freqüència de rentat 

  

N 
rentats 

any T.Alta T.Baixa 
Resta 16 Quinzenal Mensual 
Fracció orgànica 16 Quinzenal Mensual 
Paper-cartró 3 Quadrimestral 
Envasos Lleugers 3 Quadrimestral 
Vidre 3 Quadrimestral 
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5. A partir de l’anterior número de rentats, els licitadors dimensionaran els mitjans 

necessaris en termes de dedicació de personal, consumibles, rentacontenidors, 

etc. Es definirà un preu unitari per rentat intern + extern amb mitjans 

automatitzats. A partir d’aquest preu unitari es revisarà a l’alça o a la baixa en 

funció de les neteges realitzades sol·licitades pels ajuntaments usuaris. A l’estudi 

econòmic s’hauran de fer constar preus unitaris reguladors del servei. 

 

3. El contractista ha de preveure una optimització del servei de neteja, centrant 
esforços en aquelles ubicacions d’àrees d’aportació més freqüentades o amb més 
necessitat de ser netejades.  

 

4. A l’estudi tècnic apareixerà informació sobre el rendiment de l’operativa, com per 
exemple número de contenidors netejats per servei o per jornada,  i descripció de 
la fitxa tècnica dels productes que es fan servir. Qualsevol variació sobre el 
rendiment i operativa descrita a l’oferta s’haurà de justificar, i en cap cas es 
prestarà el servei per sota de les qualitats especificades per aquest plec.  

 

5. Per a la realització d’aquest servei amb les freqüències de rentat internes i 
externes programades, el Contractista caldrà que aporti mensualment un 
calendari on hi consti la planificació de les neteges. Aquests calendaris es lliuraran 
amb antelació suficient i en format digital per tal que puguin ser distribuïts als 
ajuntaments usuaris, i als serveis d’inspecció propis del Consorci,  per tal de dur a 
terme la supervisió de la qualitat de les tasques realitzades.  

 

6. Aquest servei també ha de comptar amb els sistemes de seguiment GPR/GPRS de 
la ruta i de les neteges realitzades,  instal·lats al camió i al sistema d’elevació, que 
permetrà fer un recompte de les neteges efectives realitzades. 

 
Article 83.  Neteja amb furgó hidronetejador. 
 
1. D’altra banda, i complementari  al servei anterior, es durà a terme un servei de 

neteja dels exteriors dels contenidors i de l’àrea d’aportació en general i voltants. 
Aquesta neteja es realitza de forma completa i integral a l’àrea d’aportació. 
Aquest servei tindrà dues modalitats, la programada, fent especial èmfasi a les 
àrees soterrades (donat que el rentacontenidors no pot rentar les parts relatives a 
la bústia d’admissió de residus); i la modalitat  especial o extraordinària a petició 
dels serveis tècnics.  

 
2. El servei de neteja exterior amb furgó consisteix en l’escombrat de l’àrea 

d’aportació, la retirada dels objectes que hi pugui haver,  la neteja amb aigua a 
pressió a l’exterior dels contenidors amb els productes desodoritzants i 
desinfectants. En el cas dels contenidors soterrats, es netejaran amb cura les 
bústies i els tambors d’admissió de residus, tant de dintre com de fora; i 
s’escombrarà i es netejarà bé la plataforma antilliscant a nivell de terra, així com 
els entorns de l’illa.  
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3. Per a la realització d’aquest servei amb les freqüències de rentat programades, el 
contractista caldrà que aporti mensualment un calendari on hi consti la 
planificació de les neteges. Aquests calendaris es lliuraran amb antelació suficient i 
en format digital per tal que puguin ser distribuïts als ajuntaments usuaris i als 
serveis d’inspecció propis del Consorci,  per tal de dur a terme la supervisió de la 
qualitat de les tasques realitzades.  

 

4. Els furgons d’hidropressió hauran d’estar dotats amb un sistema de seguiment i 
localització del vehicle mitjançant sistemes GPS/GPRS. Els serveis tècnics podran 
localitzar en qualsevol moment els mitjans. A més, també comptaran amb un 
sistema fàcil per tal de prendre proves gràfiques, fent constar la data i l’hora,  de 
l’abans i del desprès de la neteja. Aquesta informació ha de ser fàcilment 
consultable i accessible de forma on-line. 

 

5. De forma general, per a l’àmbit del Montsià,  s’ha de dimensionar el servei seguint 
les freqüències esmentades a l’article 10.6 (on hi ha 20 àrees d’aportació  que es 
netegen de forma setmanal, 32 àrees que es netegen cada tres setmanes, 67 àrees 
que es netegen de forma quinzenal i 105 àrees que es netegen un cop al mes) sent 
un total  4.586 neteges exteriors per àrea completa a l’any; i per a l’àmbit del Baix 
Ebre, 3.924 neteges exteriors per àrea completa (que resulten de rentar les àrees 
d’aportació amb una freqüència mensual).  

 

6. A l’estudi tècnic s’ha de dimensionar, a criteri del licitador, l’equip hidropressió per 

a un total de  8.510 neteges exterior d’àrees d’aportació a l’any, més un 5% que 

serien les neteges extraordinàries, per tant, un total de 9.000 neteges anuals 

externes. Dintre aquest dimensionat, els licitadors descriuran el personal i els 

mitjans adscrits, els rendiments (temps de neteja per illa), els productes i 

l’operativa. Així mateix, el contractista definirà un preu unitari per neteja externa, 

que serà el preu regulador del servei de neteja externa. A partir d’aquest preu 

unitari es revisarà a l’alça o a la baixa en funció de les neteges externes realitzades 

sol·licitades pels ajuntaments usuaris. A l’estudi econòmic s’hauran de fer constar 

preus unitaris reguladors del servei. 

 

Article 84. Neteja dels fossats dels contenidors soterrats. 
 

1. Durant el període transitori, el contractista ha de preveure la neteja intensiva del 
fossat i la corresponent succió dels lixiviats i retirada dels residus continguts al 
fons de l’arqueta. De forma coordinada amb les tasques de renovació dels 
contenidors soterrats al Montsià s’ha de realitzar la neteja dels fossats així com la 
substitució de totes les plataformes de seguretat. 

 
2. S’efectuarà la neteja de l’arqueta de formigó amb aigua a pressió i els 

desinfectants i desincrustants necessaris, quan es detecti presència de males olors 
o  a petició de la Direcció facultativa. 

 

3. El contractista haurà de tenir en consideració, a l’hora de prestar el servei de 
succió de l’aigua continguda a les arquetes, el posterior abocament de forma 
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correcta de d’aquesta aigua seguint els preceptes que s’ajustin al Reglament de 
sanejament i abocament d’aigües a la xarxa de clavegueram prèvia autorització del 
municipi i dels serveis tècnics del COPATE o allà on aquests indiquin. 

 
Article 85. Resolució d’incidències relacionades amb l’aigua continguda a les 
arquetes. 

 
1. Un dels objectius de canviar certs punts de contenidors soterrats a àrees en 

superfície és erradicar del servei aquelles àrees que, per una mala execució de 
l’obra civil o per ubicació inapropiada, en períodes de fortes pluges s’emplenen 
d’aigua. Per tant, en aquest sentit, es preveu que aquest servei serà minimitzat. 
Tanmateix, l’adjudicatari ha de preveure i tenir capacitat no només per solventar 
aquest tipus d’incidències, sinó per reportar a la Direcció facultativa històrics i 
dades rellevants per a poder emprendre mesures correctores. 

 
2. L’equip de neteja exterior, l’equip de manteniment preventiu, els serveis de 

repàs...,  han d’agafar, sistemàticament, dades del nivell de lixiviats o pluvials de 
cada arqueta de les àrees de cinc o de sis contenidors, i elaborar històrics per tal 
de modelitzar el grau d’emplenat dels daus de formigó i lliurar-ho a la Direcció 
facultativa amb la periodicitat que aquesta determini, que com a mínim serà 
semestralment.  

 

3. En períodes de pluja, el licitador ha de realitzar de forma urgent les mesures dels 
nivells a les arquetes. Amb les dades de nivells, i a partir del nivell que la Direcció 
facultativa determini (normalment quan la part inferior del contenidor estigui en 
contacte amb l’aigua), l’adjudicatari haurà d’organitzar una ruta òptima 
d’extracció de lixiviats. L’extracció de lixiviats o pluvials de les arquetes s’efectuarà 
mitjançant manega connectada a un sistema d’aspiració. L’oferta haurà de 
concretar i descriure el sistema i equip adoptats.  

 
4. En les tasques de succió de lixiviats, el contractista ha de preveure executar-les en 

horaris que provoquin menys molèsties a la població, tant a nivell de sorolls 
emesos com a nivell circulatori. 

 
5. El licitador ha de comunicar i documentar (amb la periodicitat que el Consorci 

determini) la resolució d’incidències relatives a aigua dintre les arquetes. 
 
Article 86.  Resolució d’altres incidències. 

 
1. El contractista ha de comunicar de forma immediata i documentar amb fotografies 

a la Direcció facultativa qualsevol incidència per ruptura i trencament de qualsevol 
peça del contenidor, per actes vandàlics, sinistres o qualsevol situació esdevinguda 
al servei, i també ha d’informar de la solució duta a terme de forma diligent. S’ha 
d’indicar el moment de la detecció de la incidència i el moment de la resolució de 
la mateixa, així com les mesures pal·liatives i /o provisionals que s’adoptin mentre 
no es realitza la restitució definitiva del contenidor, del vehicle de recollida, etc. 
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2. El licitador també ha de preveure la resolució d’altres incidències com ara olors 
injustificats o presència anòmala de mosques o insectes als contenidors. Al seu 
torn, s’ha de resoldre de forma diligent, i  també s’ha de comunicar les mesures 
que es duen a terme per minimitzar les olors, o bé l’aplicació de productes per 
eradicar els insectes i altres vectors biològics. 

 
3. Altres incidències de servei com ara la no realització de les tasques, ja sigui de 

recollida, de manteniment preventiu i correctiu, de neteja exterior, etc.  per avaria 
dels mitjans tècnics, mòbils o per causa d’altres imprevistos, s’haurà de comunicar 
de forma immediata a la Direcció facultativa; així com la resolució de la mateixa. 

 
Article 87.  Composició dels equips. 

 
Els equips dedicats a les tasques de repàs, manteniment preventiu i correctiu i neteja 
de contenidors seran els necessaris en cada cas, tanmateix es preveu un servei d’un sol 
operari tant per al cas de la neteja amb furgó amb hidronetejador com per les neteges 
realitzades amb camió rentacontenidors bilateral, com per als altres equips de repàs i 
manteniment. L’oferta especificarà de forma clara el nombre d’equips previst pel 
licitador. 

 
Article 88.  Reposició i manteniment dels contenidors. 

 
1. La distribució, instal·lació i reposició dels contenidors és fonamental per poder 

prestar el servei de forma adequada. Per tant el contractista, com a prestatari dels 
serveis, s’ha de fer càrrec de totes les substitucions de contenidors a la via pública, 
inclosos incendis i actes vandàlics. Tal com indica l’article 42, l’assegurança ha de 
fer front a actes derivats del vandalisme o altres com els motivats per accidents de 
circulació a la via pública. 

 
2. El contractista disposarà, per agilitzar les tasques de reposició d’unitats malmeses 

a la via pública, sempre i al llarg de tots els anys del contracte una garantia de 

reserva mínima del 2% de la xarxa de contenidors instal·lats a la via pública per a 

cada fracció i sistema de recollida per al cas dels contenidors en superfície; pel que 

fa als contenidors soterrats es disposarà d’almenys dos unitats per volum, tal i 

com s’especifica a l’article 49 d’aquest Plec. L’objectiu d’aquesta mesura és la de 

poder resoldre qualsevol contingència o avaria que impedeixi el bon funcionament 

o la bona imatge del servei. L’emmagatzematge dels contenidors de reserva és 

responsabilitat de l’empresa contractista. 

 

3. El contractista portarà un registre de tots els contenidors substituïts, el motiu de la 

seva substitució, les accions de reparació efectuades o bé la causa justificada de la 

seva substitució. 

 

4. Quan un contenidor es consideri deteriorat serà obligació del contractista la seva 
retirada de la via pública i es substituirà per un en perfecte estat. Un cop el 
contenidor deteriorat estigui al parc central, l’empresa el repararà o bé el donarà 
de baixa en funció de si és possible o no la seva reparació. 
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5. Tenint en consideració els darrers punts, el contractista detallarà al seu estudi 

econòmic el cost anual del manteniment correctiu  incloent tot l’estoc de peces i 
recanvis que siguin necessaris. Aquest cost serà vàlid per tot el període 
contractual. L’import es desglossarà amb el cost de la mà d’obra (incloent els 
desplaçaments) i cost dels recanvis de contenidor soterrat per desgast natural, 
especificant el preu de cada part.  
 

6. El contractista es compromet a realitzar els recanvis i substitucions amb les 
mateixes peces i qualitats que les que presenten els contenidors soterrats pre-
existents i que indiquin els fabricants. 

 
Article 89.   Preus unitaris per servei de neteja bàsic (de neteja interior i exterior dels 
contenidors) i per manteniment bàsic. 

 
Tal i com es descriu als anteriors articles, els licitadors, a partir de les especificacions 
tècniques de partida, calcularan uns preus unitaris per al següents conceptes: 

 Preu unitari de neteja exterior i interior amb rentacontenidors 

 Preu unitari de neteja exterior per àrea completa 

 Preu unitari de manteniment bàsic de contenidor bilateral 

 Preu unitari de manteniment bàsic de contenidor soterrat  
 
 
El preu unitari de neteja exterior i interior, així com el preu unitari de neteja exterior 
per àrea completa, serà el preu regulador del servei, tant entre el contractista i el 
COPATE, com al seu torn, el COPATE amb els ajuntaments usuaris. Els ajuntaments 
podran incrementar o reduir freqüència de rentat, i a partir dels preus unitaris 
incrementar o reduir despesa associada, en funció de les seves demandes. 
 
D’altra banda, en aquest sentit, el contractista ha de ser flexible i adaptar-se a la 
demanda efectiva del servei. La liquidació mensual del servei de neteges, serà variable 
en funció de les neteges realitzades. No obstant això, quedarà garantida la quantitat 
de DG/BI contemplada a l’oferta. 
 
Pel que fa al preu per manteniment bàsic dels contenidors, l’aportació d’aquesta dada 
és únicament a tall informatiu. El que es pretén és que els licitadors aportin de forma 
detallada el còmput d’intervencions de manteniment (manteniment bàsic així com 
manteniment correctiu per desgast o ruptura dels diferents components del 
contenidor) que s’han de complir (restitució adhesius, greixatges, etc) per tal que la 
direcció facultativa tingui elements de judici a l’hora d’analitzar si s’estan realitzant les 
tasques de cura i manteniment del parc de contenidors de la forma pressupostada i 
plantejada a l’oferta. 
 
Article 90.  Introducció d’elements TIC de seguiment dels diferents serveis. 
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1. Els contractistes aportaran una solució tecnològica que ha de permetre realitzar 
un seguiment de les tasques que es duen a terme, tal i com s’ha explicitat a cada 
apartat de repàs, manteniment i neteja. Aquesta solució ha de poder-se integrar o 
ser compatible amb la informació aportada pel software de pesatge i seguiment 
de la recollida. 

 
2. El software de gestió i seguiment dels equips de repàs, neteja i manteniment, no 

només ha de servir per localitzar en tot moment els equips, analitzar dades a 
l’entorn dels quilometres de desplaçament efectiu, rutes, velocitat i jornades de 
treball efectives, etc. sinó que ha de servir per documentar de forma gràfica la 
qualitat dels serveis realitzats, així com analitzar les incidències més comuns per 
tal d’optimitzar els processos, etc. 

 
3. Els licitadors plantejaran un hardware i un software, descrivint i valorant 

exactament els components i els costos de manteniment. 
 
4. El contractista haurà de preveure que la tecnologia que s’implementi i les dades 

generades seran propietat del COPATE, i aquest tindrà accés a les dades més enllà 
del període contractual. Per tot això, el software haurà de permetre el volcaltge i 
tractament de les dades en qualsevol dels programes usuals de tractament de 
dades que disposa el COPATE. 

 

5. El software de gestió estarà disponible, també amb format d’aplicació per a 
dispositius mòbils. Aquesta App serà facilitada als responsables de les àrees 
operatives i als responsables municipals. Tanmateix, l’adjudicatari haurà de 
preveure formació específica en el seu ús als futurs usuaris. 

 
Article 91.  Pla de seguiment i qualitat del servei de neteja i manteniment. 

 
És objectiu fonamental del contracte que el servei no només ha de ser prestat sinó que 
ha de ser prestat amb uns estàndards de qualitat adequats. Amb la finalitat 
d’assegurar la prestació dels serveis contractats així com la seva correcta execució, 
s’establirà un paràmetre contractual d’exigència d’eficiència del servei, sent aquest el 
valor de referència i d’obligat compliment en el decurs de tota la contracta. 
Desviacions a la baixa podran tenir una repercussió directa sobre la certificació i/o fins 
i tot ser motiu de resolució de contracte. Al capítol 12 es regula de quin manera 
s’implantarà un pla de qualitat i els seus barems, així com la metodologia d’inspecció i 
els criteris i indicadors a assolir. 
 
Article 92. Contraprestació econòmica en base dels serveis prestats. 

 
1. El servei de neteja vindrà regulat en funció de les neteges efectives realitzades. 

Durant la prestació del servei, els serveis tècnics del COPATE revisaran de forma 
mensual el volum de neteges realitzat, requerint al contractista informació 
quan no s’hagi produït la neteja d’un o varis contenidors o la neteja integral 
d’una illa, i els motius pels quals no s’ha pogut fer.  
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2. Si els motius no són justificats no es devengarà l’import unitari de les recollides 
no realitzades. És a dir, la facturació mensual de les neteges anirà vinculada al 
nombre de neteges efectives realitzat. A l’article 173 de tractament i tramesa 
de dades, s’especificaran els format i operativa mensual d’aportació de dades i 
certificació dels serveis prestats. 

 
3. Pel que fa al manteniment, a partir del dimensionament ofertat en quan 

personal i mitjans necessaris al llarg de la contracta,  es percebrà un preu fixe. 
Tanmateix, s’han d’especificar de forma detallada les tasques a complir i la seva 
valoració. Si es detecta que de forma injustificada, ni raonada, ni acordada, no 
s’acompleixen els requisits dimensionats a l’oferta (per exemple manca de 
personal o mitjans, no procedir a la renovació dels sistemes d’identificació del 
contenidor o altres peces desgastades, sobredimensionar logístiques i 
renovació dels elements, rendiments operatius teòrics que no s’adiuen amb els 
reals, etc.), produint-se estalvis ocults, el COPATE podrà repercutir sobre la 
certificació les despeses no realitzades.  

 
4. El contractista podrà proposar una millor optimització del servei durant el 

contracte, en especial per al cas de les neteges prestades, però també per als 
altres servei de repàs. En aquest cas, es pretén que aquestes millores 
logístiques impliquin uns estalvis econòmics als ajuntaments usuaris del servei 
o un millor servei. Tanmateix,  per tal que aquestes accions d’estalvi i millora 
del servei no entrin en contradicció o perjudici amb les previsions d’ingressos 
que pugui tenir el contractista, es preveu a tal efecte que la part del benefici 
industrial i les despeses generals no sigui reduïda de forma proporcional a 
l’estalvi, sinó que sigui considerada un import fix. De manera que la reducció de 
costos vingui motivada per una millor utilització dels recursos disponibles, i 
especialment d’una reducció dels costos d’explotació per major eficiència 
(consumibles, etc.). 
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CAPÍTOL 7. SERVEI DE RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS 
 
 
Article 93.  Tasques generals del servei de recollida de voluminosos. 
 
1. S’entén per voluminosos els residus que per les seves dimensions considerables no 

es poden posar en els contenidors del carrer i són difícils de transportar fins a les 
deixalleries. Alguns dels residus considerats com a voluminosos són els mobles i 
trastos vells, els matalassos, les catifes, les persianes i els electrodomèstics de 
grans dimensions, entre d’altres. 

 
2. En cap cas es pot considerar residu voluminós qualsevol residu tòxic i/o perillós 

com la uralita, bombones o residus sanitaris. Tanmateix, en cas que es produeixi 
un abocament incontrolat d’aquest tipus de residu, el contractista ho comunicarà 
al COPATE a efectes d’aplicació del Reglament. Alhora, el contractista proposarà 
una solució per a la seva recollida i posterior trasllat a deixalleria o al gestor 
autoritzat corresponent. Els costos excepcionals que puguin ser derivats, hauran 
de ser prèviament autoritzats per la direcció facultativa.  

 
3. Hi haurà les següents modalitats de servei de recollida de voluminosos: 

a) Recollida programada d’acord amb la freqüència acordada amb 
l’ajuntament, establint dia i hora del servei 

b) Recollida concertada a domicili, prèvia sol·licitud, dels residus dipositats 
també a la via pública davant l’adreça del sol·licitant; aquesta segona 
modalitat serà combinada amb la primera i coincidiran els dies de prestació 
del servei 

c) Recollida de residus dipositats, sense prèvia comunicació, a la via pública i al 
costat de les àrees d’aportació 

d) Recollida puntual a demanda, ordenades per la Direcció facultativa. 

 
4. Les modalitats a. i b. es duran a terme als municipis de la comarca del Montsià, 

mentre que per als municipis de la comarca del Baix Ebre seran els ajuntaments 
els que directament amb els seus mitjans faran el servei de recollida de 
voluminosos i els portaran a la seva deixalleria municipal. Pel que fa a la modalitat 
b., les peticions de recollida de voluminosos a domicili vindran majoritàriament 
dels ajuntaments i aquests són els que faran arribar el llistat de recollides 
demanades a l’empresa adjudicatària. 

 
5. La Direcció tècnica establirà el centre de tractament on s’han de portar els 

voluminosos en funció de les seves característiques i circumstàncies de recollida 
per ser classificats prèviament (deixalleria, dipòsit controlat o centre de 
recuperació i tractament o gestor autoritzat). 
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Article 94.  Calendari de recollides dels serveis concertats. 

 

1. Als municipis de la comarca del Montsià, les recollides concertades (modalitats a. i 
b. de l’article 93, es duran a terme segons el següent calendari: 

 Alcanar (inclou Les Cases d’Alcanar i Alcanar Platja): tots els dimecres del 
mes 

 Amposta: tots els dilluns del mes 

 Freginals: el primer dijous de cada mes 

 La Galera: el tercer divendres de cada mes 

 Godall: el tercer divendres de cada mes 

 Mas de Barberans: el tercer dijous de cada mes 

 Masdenverge: el segon dijous de cada mes 

 Sant Carles de la Ràpita: tots els dimarts del mes 

 Sant Jaume d’Enveja i Els Muntells: el tercer dimarts de cada mes 

 Santa Bàrbara: el segon divendres de cada mes 

 Ulldecona: el primer divendres de cada mes 

2. Tot i que el servei concertat és el que s’indica al llistat anterior, l’ús del servei per 
part dels ajuntaments és desigual, especialment, per part a d’aquells ajuntaments 
petits que compten amb deixalleria. A nivell orientatiu, només van fer servir el 
servei de voluminosos concertat a 2016 les poblacions d’Alcanar, Amposta, Sant 
Carles de la Ràpita, Sant Jaume d’Enveja, Santa Bàrbara i Ulldecona (aquestes tres 
darreres, ni tan sols tots els mesos).  
 

3. A efectes de producció de residus, amb l’operativa concertada es recullen al 
voltant de 100 tones a l’any de voluminosos, dels quals el 75% es material 
valoritzable (fusta, etc.). 

 
4. La resta d’ajuntaments no esmentats o no tenen necessitat de tenir un servei 

concertat o se’l presten actualment a través de mitjans propis, utilitzant les seves 
deixalleries respectives com a punts de descàrrega.  

 
Article 95.  Resolució d’incidències relacionades amb l’abandó de voluminosos. 

1. La incidència més freqüent és l’abandó de bosses d’escombreries fora dels 
contenidors, juntament amb altres objectes i voluminosos El contractista haurà de 
posar tots els medis necessaris per resoldre aquesta incidència de manera ràpida i 
eficient i portarà un registre en format digital dels llocs on es produeixen més 
freqüentment per tal de poder reconduir les situacions de mal ús. 
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2. La resolució òptima i diligent d’incidències en aquest sentit passa necessàriament 
per la combinació i la creació de sinergies entre els equips de repàs i l’equip de 
recollida de voluminosos.  
 

3. Per tant, en cas que a les àrees d’aportació apareguin voluminosos es procedirà de 
la següent manera: 

 Voluminosos de petit tamany: seran retirats pel peó que realitza el repàs de 
contenidors. 

 Voluminosos de gran tamany: es passarà avís a l’equip de recollida de 
voluminosos per a que procedeixin a la seva retirada en un termini màxim de 
24 hores. 

 
4. En el cas de trobar voluminosos abandonats a la via pública fora de les àrees 

d’aportació, es donaran indicacions específiques a l’empresa adjudicatària per tal 
que procedeixi a la seva retirada en un termini màxim de 48 hores.  

 
Article 96. Tasques específiques de la recollida de voluminosos. 

 
1. El Contractista nomenarà un encarregat del servei amb telèfon i correu electrònic 

per a traslladar-li les peticions de recollida domiciliaria de voluminosos. De la 
mateixa manera, la Direcció facultativa també li farà arribar informació dels 
voluminosos que siguin detectats a via pública pels serveis d’inspecció. 

 
2. L’organitzador del servei establirà la ruta de recollida de voluminosos, combinant 

els serveis concertats (modalitat a i b) amb els no concertats (modalitat c i d), 
tenint en consideració les millors logístiques, les més òptimes, per tal que els 
voluminosos romanguin les menys hores possibles al carrer. 

 
3. Aquestes rutes seran introduïdes en format digital i consultables per la Direcció 

facultativa.  
 
4. L’equip de recollida de voluminosos constarà del personal necessari que 

s’encarregarà de la càrrega al camió i posterior trasllat i descàrrega a deixalleria, 
gestor autoritzat o zona de transferència designada per la direcció facultativa. 
Tanmateix seran els responsables d’utilitzar els mitjans TIC de seguiment de la 
ruta, així com del desballestament bàsic dels voluminosos a fi i a efecte de poder 
aprofitar aquells objectes que puguin ser classificats i/o reparats per a una 
posterior valorització o reutilització dels materials.   

 
Article 97. Composició dels equips i mitjans. 

1. L’equip de recollida de voluminosos estarà format pel personal habilitat a tal 
efecte, segons el que determini la legislació de riscos laborals  quan a manipulació 
manual de càrregues, que de forma general estarà constituït per un conductor i un 
peó. Si hi ha una variació en el personal que realitza les tasques haurà de ser 
comunicat a la direcció facultativa.  
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2. El COPATE posarà a disposició del contractista un vehicle dotat de caixa oberta 
basculant de 16 m3 i una grua, amb plataforma elevadora i grua, model Nissan 
Atleon 140. 

Núm. ID MATRICULA DATA MATRICULACIÓ 

1 262 7689 FRK 11/06/2007 

3. Així mateix, també es disposa dels vehicles actuals de caixa oberta amb grua. No 
obstant, si s’escau, el contractista, al seu càrrec, haurà d’assignar o adscriure 
puntualment els mitjans necessaris per a una prestació correcta del servei. 

Article 98.  Preus unitaris reguladors del servei de recollida de voluminosos. 
 

1. A efectes de dimensionament de l’oferta, pel que fa al servei de recollida de 
voluminosos, els licitadors plantejaran l’operativa, les hores de dedicació previstes 
per a les recollides concertades i no concertades, descriuran els equips emprats, 
etc. tenint en consideració que en l’actualitat es presta aquest servei amb un sol 
equip de recollida de voluminosos a tot l’àmbit.  

 
2. Tanmateix, a partir del dimensionament establert, els licitadors establiran un preu 

per servei de recollida de voluminosos concertada, expressat en euros per hora de 
servei.  

 
3. Aquest preu unitari per recollida de voluminosos servirà per regular les 

ampliacions o reduccions de servei, com per exemple que un municipi decideixi 
prestar recollides concertades o per contra serveis addicionals als descrits que 
puguin ser demandats pels ajuntaments usuaris. 

 
Article 99.  Informació a aportar del servei de recollida de voluminosos i introducció 
d’elements TIC de seguiment. 
 
1. L’empresa concessionària haurà de lliurar mensualment un informe del servei de 

recollida de voluminosos, que haurà de contenir la següent informació: 
 Punts on s’han realitzat recollides. 
 Tipologia dels residus retirats a cada punt. 
 Modalitat de recollida: concertada general (a), concertada a domicili (b) o sense 

comunicació prèvia (c). 
 
2. Per tal d’agilitzar aquesta tasca, l’equip de recollida de voluminosos haurà d’estar 

dotat d’un sistema de localització GPS/GPRS i d’un aplicatiu o sotfware que permeti 
entrar la informació requerida de manera immediata a la realització del servei i la 
presa de fotografies que puguin acreditar el compliment del mateix, i que pugui ser 
consultable per la direcció tècnica en temps real. 

 

3. Caldrà lliurar a la Direcció tècnica de forma mensual els albarans de lliurament a 
planta de destí, en el qual hi haurà de figurar les dades següents:  
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 Data i hora d’entrada a planta. 

 Quilograms nets recollits. 

 Matrícula del vehicle.  

 Nom del municipi d’on prové aquest viatge. 
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CAPÍTOL 8.   SERVEI DE NETEJA VIÀRIA  
 
 
Article 100.  Àmbit del servei i municipis usuaris. 

 
1. El servei de neteja viària actualment és un servei de poca entitat que es presta a les 

poblacions de de Freginals, Masdenverge, Godall i La Galera. Així mateix, es podrà 
prestar la neteja viaria de forma puntual per cobrir necessitats molt concretes a 
altres poblacions de l’àmbit.  

 
2. El servei de neteja viària demandat és un servei complementari que es prestarà a  

quatre poblacions molt petites que no disposen dels recursos per efectuar-la o 
contractar-la amb els seus mitjans, tot aprofitant l’estructura tècnica i 
administrativa dels servei de gestió residus.  

 
3. Per tant, els municipis podran encomanar la prestació o no del servei en funció del 

grau de sinèrgies i complementarietat que es pugui crear amb la seva gestió pròpia, 
sense que això doni dret a cap reclamació per part del contractista.  

 
Article 101. Tasques generals del servei de neteja viaria. 
 
El servei de neteja de l’espai públic inclou la neteja de tots els residus dipositats en 

l’espai viari públic, així com la retirada dels residus no dipositats dins dels contenidors 

de qualsevol tipus i fracció presents a la via pública, i el transport dels residus de la 

neteja a les plantes de tractament indicades. En concret, els serveis hauran d’abastar: 

 Neteja de carrers, voreres, calçades, escocells i embornals. 

 Retirada de les fulles dels arbres. 

 Retirada d’arrossegaments de terres al damunt de zones pavimentades. 

 Retirada de deixalles i assimilables abandonats a la via pública. 

 Recollida i transport dels residus recollits fins a l’abocador o, si s’escau, fins 

a la planta de tractament adequada en funció de la seva tipologia. 

 
Article 102.  Horaris de neteja actuals i dedicació per municipis. 

 
1. La dedicació actual de neteja viària és la sol·licitada pels ajuntaments usuaris i es 

realitza en horari matinal.  
 
2. De forma general a Freginals i Masdenverge es realitza la neteja viària amb 

freqüència quinzenal. A Godall i la Galera, també es quinzenal però els mesos de 
temporada baixa, és mensual. La dedicació per municipis, així com els temps de 
neteja interna per ajuntaments, és el que es mostra al següent quadre: 
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Número neteges 
realitzades 2016 

Temps neteja 
interna Hores totals 

FREGINALS 25 2 50 

MASDENVERGE 25 4 100 

GODALL 19 3 57 

LA GALERA 18 4 72 

    ALTRES 4 
 

12,00 

    DESPLAÇAMENTS 
  

65,00 

   
356,00 

 
3. El contractista dimensionarà el servei segons la dedicació de la taula anterior. 

D’altra banda proposarà un preu unitari per hora de dedicació de neteja viària 
interna i per hora de desplaçament.  

 
4. El contractista percebrà la compensació econòmica segons les hores efectives 

prestades. En cap cas donarà lloc a cap reclamació econòmica per part del 
contractista si un o més municipis decideixen deixar de prestar el servei de neteja 
viària. 

 
Article 103.  Desplaçaments entre municipis. 
 
1. Actualment la base on es troba l’escombradora és al Dipòsit Controlat del Mas de 

Barberans. Tanmateix, el contractista pot proposar un altra ubicació com a base 

del servei que haurà d’especificar i comunicar a la direcció facultativa. 

 

2. De forma general es combinen els serveis de Freginals i Masdenverge, i els serveis 

de La Galera i Godall. El repartiment del cost del desplaçament es fa de forma 

equitativa entre les poblacions usuàries.  

 

3. El contractista haurà de tenir en compte a l’hora de prestar el servei que els temps 

de desplaçaments de la base als municipis són grans i que, per tant, la logística 

proposada per l’adjudicatari  ha d’optimitzar el rendiment de la maquinària que 

aporta el COPATE, en especial pel que fa al desplaçament entre els ajuntaments 

usuaris i la base del servei.   

 
Article 104. Composició dels equips. 

 
1. Aquest servei es presta mitjançant un operari utilitzant l’escombradora. 

Actualment la dedicació és d’un 25% de la jornada. 
 
2. L’ajuntament pot aportar personal propi complementari per millorar el rendiment 

i l’efectivitat de l’operació. A tal efecte el contractista coordinarà les tasques 
seguint les indicacions de l’Ajuntament.   

 
Article 105.  Mitjans materials. 
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1. El COPATE posarà a disposició del contractista una escombradora model SCHMIDT 
Cleango Elite de M.M.A 12,10 T 

 

Núm. MATRICULA DATA MATRICULACIÓ 

1 E-9128-BCT 13/08/2004 

 
2. El contractista ha d’aportar  la resta de mitjans necessaris per a prestar el servei de 

forma convenient. 
 
Article 106.  Tramesa de dades i Introducció d’elements TIC de seguiment. 
 
1. El contractista haurà d’instal·lar i operar amb un sistema de seguiment i 

geolocalització de l’equip de neteja, i haurà d’emetre albarans indicant la 
dedicació horària, aquests han de ser conformats per un responsable de 
l’ajuntament. 

 
2. Així mateix, el contractista lliurarà un calendari amb la programació de les tasques 

anual que prèviament s’haurà pactat amb els ajuntaments usuaris.  
 
3. De forma mensual, el contractista elaborarà un full de càlcul amb el recull de la 

següent informació: data, lloc prestació servei, hora inici servei, hora final, temps 
neteja interna, temps desplaçament i incidències. El contractista percebrà a partir 
dels preus unitaris del servei la compensació econòmica del servei.  

 
4. La Direcció facultativa requerirà els albarans signats conforme s’ha prestat la 

neteja viària de forma puntual.  
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CAPITOL 9.   SERVEI DE TRANFERÈNCIA DE RESIDUS. 
 
 
Article 107.  Àmbit territorial del servei i descripció general. 
 
1. La planta de transferència de resta i la planta de transferència d’envasos són 

equipaments estratègics per disminuir els costos logístics i transportar majors 
quantitats de residus als diferents centres de tractament. Tanmateix, tant l’actual 
planta de transferència de resta com la planta d’envasos podran tenir altres usos, 
com per exemple transferir la FORM o residus voluminosos, que permetin millorar 
i abaratir els costos de transport.  

 
2. La Planta de transferència de fracció resta es troba ubicada al polígon Catalunya 

Sud (Coordenades: X: 280410, Y: 4510876), terme municipal de l’Aldea (comarca 
del Baix Ebre). La Planta consta d’un moll de descarrega, 4 tremuges, dues 
tractores i quatre pisos mòbils de 60 m3 de capacitat.  

 
3. A les mateixes instal·lacions també hi ha l’antic abocador de l’Aldea, ara clausurat i 

convertit en un parc ambiental, així com la deixalleria de l’Aldea, i tot el conjunt 
compta amb una petita caseta de recepció i una bàscula. Properament es 
construirà annexa a aquests equipaments una planta de transferència d’envasos. 

 
4. El servei de transferència de residus es prestarà als municipis contemplats a 

l'article 2 del present plec de condicions. Els municipis usuaris de l’àmbit operatiu 
del Baix Ebre seran fonamentalment els usuaris de la transferència de resta. En el 
cas de la transferència d’envasos, els municipis usuaris seran els pertanyents a 
l’àmbit del Montsià i a l’àmbit del Baix Ebre. 

 
5. Es pot ampliar aquest àmbit en casos puntuals en què el Consorci titular de la 

Planta així ho acordi. Per tant, el contractista ha d’estar en disposició de poder 
prestar el servei i adaptar-se a les necessitats i logístiques de transferència que li 
sigui encomanades en cada moment, a partir de preus unitaris. 

 
Article 108. Descripció instal·lacions i mitjans aportats per a la  transferència de 
resta. 
 

1. Es posa a disposició del servei una instal·lació de transferència, que consta en 
primer lloc d’una zona de recepció de residus  amb un edifici d’administració  i una 
bàscula. També disposa d’una zona d’alimentació i càrrega de residus, on es poden 
distingir dos nivells: el de càrrega, situat a nivell de terra, i el d’alimentació o 
descàrrega, que es troba sobrelevat, units per una rampa.  

 
2. La zona de descàrrega de residus és una zona 5 m. per sobre el nivell del sòl, de 

planta quadrada i d'uns 360 m2, de manera que els vehicles que hi accedeixen 
tenen prou espai per poder fer les maniobres de buidat a la tremuja. Consta de 4 
tremuges d'una capacitat de 25m3 cadascuna, disposades de dues en dues, a 
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banda i banda de la base elevada. En aquests espais és on es procedeix la 
descàrrega de la fracció resta dels vehicles recol·lectors. Els residus cauen per 
gravetat fins als pisos mòbils que hi ha a la zona de càrrega i llavors s'acciona 
manualment el mecanisme de les caixes de pis mòbil, de manera que aquests es 
distribueixen al llarg de tota la caixa, fins a l'ocupació total del seu volum. L’accés 
dels vehicles a aquesta zona és a través d’una rampa asfaltada.  També s’hi pot 
accedir a peu, per les dues escales que hi ha a cada costat, a on estan situades les 
tremuges. Aquestes són de carrega directa a semi -remolc de pis mòbil amb xapa 
de 4 mm d’espessor, de 4 x 3,4 x 6 m amb paravents, de secció tronco-piramidal a 
la part inferior que encaixa en forma d'embut a la boca de càrrega del semi-remolc 
de transferència mitjançant faldons de goma, i de secció paral·lela equipada a la 
part superior, amb parets i sostre tallavents. 

 
3. L’equipament mòbil actual esta compost per dos caps tractors i 4 semiremolcs 

amb pis mòbil de 13,55 x 2,5 x 2,6 m interiors, amb porta posterior d'obertura i 
tancament hidràulic, amb tancaments tipus paracaigudes, vàlvules de seguretat i 
juntes d’estanqueïtat, amb carrosseria d'alumini, equip hidràulic autònom dièsel 
muntat damunt del bastidor del semi-remolc. Amb una capacitat d’uns 60-88 m3 
que s’emplena sense compactació, distribuint-se  uniformement els residus. Pel 
que fa les tractores i els remolcs que es posen a disposició del servei es poden 
identificar a partir dels següents números de matricula:  

 
Núm ID Matricula Any Matriculació 

1 265 7897 FWC 01/10/2007 

2 285 3734 DKP 19/05/2005 

1 286 R 4532 BBV 2005 

2 287 R 7527 BBV 2005 

3 288 R 9101 BBT 2005 

4 289 R 9102 BBT 2005 

 
4.  Donada l’antiguitat d’aquests equips s’ha previst al pressupost d’aquest 

contracte l’adquisició d’un nou cap tractor i d’un semiremolc amb pis mòbil, 
amb les característiques descrites a l’annex V. 
  

5. Així mateix, pel que fa a la gestió dels lixiviats generats a les operacions de 
transferència, hi ha un dipòsit que recull les aigües generades en les operacions 
de descàrrega de fracció resta, aquest dipòsit s’anomena dipòsit petit i té unes 
dimensions aproximades de 2,20 metres d’alçada x 3,40 d’amplada x 5,00 m de 
llargada, i per tant té una capacitat màxima orientativa de 37,5 m3.  
 

 
Article 109. Quantitat de resta a transferir i destins. 
 
1. A efectes de dimensionament dels mitjans necessaris tant de personal com de 

costos d’explotació i inversions, els licitadors dimensionaran les necessitats per a 
les següents tones: 
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Origen Tones anuals Viatges entrats  Horari 
entrada  

Grans productors recollida posterior (Camarles-
L'Aldea) 

390,71 161 Diürn 

Zona litoral: L'Ametlla-El Perelló-Camarles-
L'Aldea 

6.845,31 1134 Diürn 

Zona Interior: Aldover-Alfara-Benifallet-Paüls-
Roquetes-Tivenys-Xerta 

2.967,79 490 Diürn 

  10.203,81 1785   

 
2. El Dipòsit Controlat de referència per a la fracció resta serà el del Mas de 

Barberans (Localització: Ctra. Santa Bàrbara, km. 7,  43514 Mas de Barberans, 

coordenades: X: 2803381, Y: 4510662). Tanmateix, sempre i quan ho designi la 

Direcció facultativa, la resta es podrà traslladar a altres destins com el D.C de 

Tivissa, la planta TMB de Botarell, etc. 

 

3. Els licitadors especificaran al seu estudi econòmic els mitjans i personal necessaris 

per a la prestació de serveis d’acord amb les tones especificades i per al destí 

preferent que s’esmenta, que és el D.C del Mas de Barberans. Els licitadors 

emplenaran el model que s’explicitarà establint preus unitaris per tona i segons el 

destí, que servirà per regular les condicions econòmiques del servei.  

 
Article 110.  Operativa bàsica de la planta  de transferència de resta. 
 
1. El contractista portarà el control, la vigilància i el manteniment de les instal·lacions, i 

realitzarà totes les tasques organitzatives relacionades amb la recepció de la fracció 
resta i posterior trasllat; a tal efecte,  es duran terme les següents tasques: 

 Control dels residus admesos. 

 Control de l’entrada i sortida dels vehicles, i que aquests  estiguin en 
perfectes condicions per al transport dels residus, sense vessaments o 
dispersió dels mateixos. 

 Prohibició de l’accés a  persones alienes a les instal·lacions. 

 Control dels conductors  adscrits al servei, per tal que transitin per les 
instal·lacions seguint les indicacions de seguretat necessàries.  

 Registre i control de bàscula, realitzant el pes en brut, abans de la 
descàrrega, i el control de tara, efectuat a la sortida de la planta,  un cop feta 
la descàrrega. 

  Emissió i lliurament del comprovants de pesada a la Direcció facultativa. El 
control serà realitzat tan a les entrades com a les sortides de transferència. 
Aquestes dades han de ser tractades informàticament. 

 Tasques de neteja de l’àrea de descàrrega de residus. 
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2. Per tant, per a la realització de les anteriors tasques es disposarà d’un operari, en 

horari diürn,  que realitzarà les tasques de recepció de residus, atenció de bàscula i 
control de les correctes descàrregues, i verificació de les expedicions dels pisos 
mòbils es realitzin de forma ordenada i sempre disponible d’acord amb l’aportació 
de residus.  

 
3. L’operativa bàsica de recepció, descàrrega dels camions de recollida de resta, per a 

la càrrega dels pisos mòbils i posterior trasllat a destí final es realitzarà, de forma 
orientativa,  de la següent manera: 

 
 Descàrrega de fracció resta: Els conductors que portin la fracció resta 

recollida passaran en primer lloc per la zona de control per tal de 
complimentar els tràmits de recepció (identificació, control de pes). A 
continuació, el personal de planta donarà les indicacions de a quina tremuja 
han de fer la descàrrega. En cas que durant la descàrrega del residu es 
produeixi algun tipus d'abocament, el conductor o el personal designat a tal 
efecte es responsabilitzarà de la recollida del mateix, per la qual cosa,  
sempre hi haurà material de neteja disponible, i la zona sempre estarà en les 
millors condicions possibles.  Per últim, els conductors tornaran a passar per 
la zona de control per a fer el control de tara, moment en que se'ls farà 
entrega del comprovant de lliurament .  

 
 Maneig d'equips de transferència: Els mecanismes hidràulics que accionen 

els equips de transferència (pisos mòbils o walking floors) només podran ser 
accionats pel personal de planta. El personal de planta haurà d'accionar el 
mecanisme dels pisos mòbils per tal de distribuir la massa residual dins de 
les caixes de transferència i així tenir sempre espai disponible per a fer la 
descàrrega per part dels conductors que entren a descarregar a la planta. 

 
 Sortida de transferència de fracció resta: Cada vegada que una caixa de 

transferència arribi al màxim de la seva capacitat es procedirà al seu 
transport fins al destí marcat per la Direcció facultativa. S'enganxarà la caixa 
plena al cap tractor i es farà el seu transport fins al destí designat. Es faran 
els controls de sortida i entrada especificats. 

 
Article 111. Manteniment de les instal·lacions de transferència. 
 
1. El contractista està obligat a que les instal·lacions i tots els equipaments estiguin en 

bon estat de conservació i a efectuar el manteniment preventiu i correctiu 
necessari. De la mateixa manera, el contractista haurà de reparar la maquinària, 
equips, paviment, lluminàries, tancament perimetral,  etc. que es deteriori ja sigui 
pel propi desgast del funcionament ordinari de la instal·lació o per altres causes 
alienes com les inclemències meteorològiques (ràfegues de vent, etc.). Qualsevol 
avaria haurà de ser comunicada a la Direcció facultativa.  
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2. El contractista disposarà de tots aquells mitjans materials necessaris per a dur a 
terme el manteniment i neteja de les instal·lacions de la planta de transferència. En 
aquest sentit, el contractista establirà un Pla de manteniment que serà lliurat a la 
direcció facultativa, i correspondrà al responsable de l'explotació executar-lo. El Pla 
afectarà als equips o zones següents: 

 Maquinària i equips de la transferència.  
 Embornals, canalitzacions, pous, dipòsits, etc.  per al tractament de 

lixiviats. 
 Edificis i dependències. 
 Vials d'accés i comunicació. 

 
3. Si durant el funcionament ordinari de la planta s’avaria un pis mòbil o qualsevol 

equip necessari per a la explotació normal de la planta, i la durada de la reparació 
incideix en la prestació del servei, l’adjudicatari aportarà al seu càrrec, el material 
necessari per poder prestar el servei en les condicions normals d’explotació. 
 

4. El contractista haurà de procedir a tasques de repintat d’aquells elements que 
presentin corrosió, al condicionament i repintat de les tremuges de recepció de 
residus, i tasques de neteja intensiva dels molls de descàrrega i del paviment en 
general.  

 
5. Es prendran les mesures necessàries i adequades per reduir al mínim inevitable les 

molèsties i riscos procedents de la planta causats per: 
 Emissió d'olors i pols. 
 Materials volàtils, residus i altres materials emportats pel vent. 
 Soroll i trànsit. 
 Ocells, rosegadors, paràsits i insectes. Es lluitarà contra l'aparició i 

proliferació d'animals amb un tractament adequat. 
 Incendis. 

 
Article 112.  Neteja de les instal·lacions de transferència. 
 
1. El personal de planta s'encarregarà de mantenir les instal·lacions en òptim estat 

de neteja i tindrà especial cura de la zona de descàrrega de la fracció resta, ja que 
és el punt on més incidències poden haver per caiguda de residus des dels vehicles 
autocompactadors i per pèrdua de lixiviats al moment d'iniciar la descàrrega a les 
tremuges. En cas que es produeixin abocaments accidentals dins o fora de les 
zones de descàrrega haurà de procedir-se a la neteja immediata de l'àrea. 

 
2. Així mateix,  s’ha de procedir a la neteja diària de la part posterior de la caixa del 

pis mòbil, també s’ha de netejar l’interior i s’ha d’assegurar en tot moment 
l’estanqueïtat i el correcte funcionament d’aquests equipaments. No s’admetrà 
sota cap concepte la circulació dels pisos mòbils on hi hagi perill de pèrdua de 
càrrega, líquids, etc. o que presentin un estat de neteja no adequada. 

 
3. S'hauran de netejar les superfícies externes a la Planta que es puguin veure 

afectades per la presència d'impropis procedents de l’activitat de Transferència. 
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Periòdicament es procedirà a la neteja dels materials residuals que pugin haver-se 
dispersat a les zones assenyalades anteriorment, posant especial cura en la neteja 
de les superfícies del perímetre exterior. 

 
4. Per a aquestes tasques, el contractista farà servir hidronetejadores o baldejadores 

per netejar amb aigua a pressió els diferents equips i el paviment, la desobturació 
dels embornals, etc. 

 
5. El personal de planta haurà de mantenir en bon estat la tanca perimetral del 

recinte i adoptar les mesures de seguretat per tal d'impedir el lliure accés a les 
instal·lacions. Així mateix, el contractista també haurà de tenir cura i regar les 
zones ajardinades de l’exterior i desbrossar de forma puntual els voltants de la 
instal·lació, així com retirar els volàtils i els residus dels entorns.  

 
6. El contractista aportarà un pla anual de treball, detallant les tasques i la dedicació 

plantejada i documentarà amb la periodicitat que li sigui requerida les tasques 
realitzades de neteja.  

 
Article 113. Gestió dels lixiviats produïts. 
 
1. El contractista està obligat a la correcta gestió dels lixiviats generats a la 

transferència de resta. A nivell orientatiu es solen produir 200-300 litres per 
buidada de camió recol·lector, i aquestes aigües es canalitzen fins el dipòsit petit.  
Per tant, els líquids continguts a aquest dipòsit s’hauran de gestionar de forma 
convenient i portar-los, mitjançant un transport autoritzat, a una depuradora 
designada a tal efecte, complint totes les especificacions i procediments establerts 
per l’ACA i pels Consells com a ens gestors.  

 
2. Tanmateix, el contractista haurà de realitzar de forma periòdica mesures de nivell 

de les basses i dels pous, realitzar analítiques de qualitat de les aigües, etc. Els 
licitadors descriuran a l’oferta com procediran a realitzar aquestes tasques i el 
destí de les aigües. El contractista reportarà de forma mensual informació relativa 
als buidats i posterior transport i tractament dels lixiviats.  

 
Article 114. Altres transferències (fracció orgànica i altres). 

 
1. Les actuals instal·lacions de l’Aldea permeten que s’hi puguin efectuar altres 

transferències a part dels envasos i de la fracció resta. 
 
2. En l’actualitat, la fracció orgànica recollida a l’àmbit del Baix Ebre es transfereix 

mitjançant l’àrea de transferència de resta, habilitant un/s piso/s mòbils per 
aquest ús. Aquesta logística abarateix costos respecte l’operativa de que cada 
camió recol·lector descarregui a la planta de compostatge del Mas de Barberans. 
Els licitadors hauran de tenir en consideració aquesta logística de cara a 
dimensionar el servei.  
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3. Si es realitza la transferència de fracció orgànica, el contractista haurà d’aportar o 
assegurar un pis mòbil que sigui completament estanc i que probablement tingui 
unes característiques quan a anticorrosió més importants. El contractista seguirà 
les mateixes especificacions i operativa que la descrita per a la transferència de 
fracció resta. No s’admetrà sota cap concepte pèrdua de líquid en el transport de 
matèria orgànica. 

 
4. D’altra banda, la planta de transferència d’envasos també pot crear altres 

sinèrgies i altres transferències que poden abaratir certes logístiques. El 
contractista comunicarà a la Direcció facultativa tots els canvis logístics que pugui 
produir de cara a millorar l’eficiència del servei.   

 
Article 115. Descripció instal·lacions i mitjans aportats per a la transferència 
d’envasos. 
 
1. Es  posa a disposició del servei una planta de transferència d’envasos per a l’àmbit 

dels municipis del Baix Ebre i del Montsià, que també tindrà funcions de 
preselecció i retirada d’impropis. Aquesta planta té un rendiment de disseny de 
4.000 tones d’envasos a l’any, 15,68 t/dia. 

 
2. Està constituïda per una nau tipus industrial de forma rectangular de 943,28 m2. 

Ubicada a la parcel·la 20 del polígon 3, a la partida del Pla dels Catalans de l’Aldea 
(Polígon Industrial Catalunya Sud). Les coordenades UTM son X: 296.531 /  
Y:4.515.350.  
 

3. La instal·lació constarà d’un àrea on hi haurà pròpiament els elements de 
compactació i triatge, consistents en  una cinta transportadora metàl·lica revestida 
de goma, la qual disposarà d’un espai per tal de fer un triatge d’impropis. Aquesta 
cinta alimentarà una estació compactadora automàtica i anirà omplint els 
contenidors. Aquests estaran ubicats a l’exterior sobre un carro de transferència, 
amb 5 posicions i amb capacitat per a tres contenidors, permeten disposar de 
contenidors buits que s’intercanviaran amb els plens a l’espera de ser retirats per 
la seva expedició final. La planta comptarà amb dos contenidors de 30m3.  

 
Article 116.  Quantitat d’envasos a transferir i destí. 
 
1. La quantitat d’envasos prevista a transferir és la següent (dades 2016): 
 

  

A PLANTA 
TRANSFERÈNCIA 

L’ALDEA 

A PLANTA DE 
TRIATGE D'ENVASOS  

CONSTANTÍ 

IMPROPIS A 
ABOCADOR 

MAS DE 
BARBERANS 

  
viatges 
entrats 

tones 
entrades 

viatge a 
planta 

tones 
entrades 

viatges 
entrats 

tones 
entrades 

municipis àmbit Montsià 651 2.038,63 218 1.910,80 27 127,83 

municipis àmbit Baix Ebre 307 690,92 69 650,36 9 40,56 

TOTAL 958 2.729,55 287 2.561,16 35 168,39 
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2. El destí dels envasos serà la planta de triatge d’envasos ubicada a Constantí. El 

destí de referència dels impropis o banals serà el Dipòsit Controlat del Mas de 
Barberans. 

 
Article 117.  Operativa bàsica de la planta  de transferència d’envasos. 
 
1. El contractista portarà el control, la vigilància i el manteniment de les 

instal·lacions, i realitzarà totes les tasques organitzatives relacionades amb la 
recepció de la fracció envasos i posterior trasllat, i a tal efecte  s’operarà de la 
manera descrita a l’article d’operativa bàsica de la transferència de resta perquè 
són tasques coincidents. Per tant, a nivell de personal necessari, els licitadors han 
de tenir en consideració la combinació i optimització de les dues instal·lacions de 
transferència. 

 
2. L’operativa bàsica de recepció, descàrrega dels camions de recollida selectiva 

d’envasos, càrrega de les caixes i posterior trasllat a la planta de triatge de 
Constantí es realitzarà, de forma orientativa,  de la següent manera: 

 Els conductors que portin els envasos lleugers recollits als contenidors instal·lats a 
la via pública passaran en primer lloc per la zona de control de bàscula per tal de 
complimentar els tràmits de recepció (identificació, control de pes). 

 Un cop hagin passat per control, el personal de planta donarà les indicacions del 
punt de la planta de transferència d’envasos on han de fer la descàrrega. La 
descàrrega es farà a dojo a l’interior de la nau, allí es realitzarà una primera 
preselecció amb la retirada dels banals més grossos. Aquests es dipositaran a un 
contenidor de fracció resta o a aquells contenidors que s’habilitin per a la recollida 
separada de certes fraccions que són impropis però que es poden valoritzar.  

 Posteriorment, es carregarà a la tremuja de la cinta transportadora mitjançant una 
pala carregadora, que haurà de ser aportada pel contractista. Aquesta cinta 
disposa d’un espai amb plataforma de treball per retirar els impropis. El personal 
habilitat a tal efecte farà una retirada d’impropis per tal que els envasos lleugers 
tinguin millor qualitat. Els impropis serà tot allò que no sigui envasos lleugers, però 
a grans trets es retirarà sobretot aquells objectes més pesants i evidents, és a dir, 
impropis més visibles per volum o per pes. 

 La cinta transportadora alimenta l’estació compactadora, la qual anirà omplint els 
contenidors, ubicats a l’exterior de la nau, fins la seva capacitat màxima. Un cop el 
contenidor estigui ple, s’intercanviarà per un altre mitjançant la plataforma de 
transferència.  

 La compactació de sortida dels envasos serà la que especifiqui la planta receptora 
dels envasos, la planta de triatge de Constantí, i /o el que determina el conveni 
d’Ecoembes.  

 Els contenidors plens seran enretirats mitjançant camió ganxo per al seu transport 
fins destí final, previ pas per la bàscula per al seu pesatge. Per tant, els conductors 
passaran per la zona de bàscula per fer el pes brut, on es lliurarà un albarà i es 
registrarà de forma digital. Un cop realitzat el transport i retornat en buit es 
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situaran novament sobre la plataforma de transferència per tornar a iniciar el 
cicle. 

 Un cop el/s contenidor/s d’impropis estiguin plens seran  enretirats per al seu 
transport i deposició al dipòsit controlat del Mas de Barberans. Altres materials no 
envasos que es puguin valoritzar seran traslladats a gestor autoritzat. 

 

Article 118. Manteniment de la planta d’envasos. 
 
1. La instal·lació de transferència d’envasos serà totalment nova. El contractista 

haurà d’efectuar tots els treballs de manteniment als equips de pretriatge i 
compactació i de transferència, especificats pels fabricants dels equips, durant tot 
el període contractual.  

 
2. El contractista haurà de disposar, al seu càrrec, de tots aquells mitjans materials 

necessaris per a dur a terme el manteniment i neteja de les instal·lacions de la 
planta de transferència. El contractista establirà un pla de manteniment que 
afectarà als equips o zones següents: 

- Maquinària i equips de la transferència d’envasos. 
- Embornals, canalitzacions, pous, dipòsits, etc. per al tractament de 

lixiviats 
- Edificis i dependències. 
- Vials d'accés i comunicació i perímetre de la instal·lació. 

 
3. El pla de manteniment serà lliurat a la direcció facultativa, i correspondrà al 

responsable de l'explotació executar-lo. 
 
4. El Concessionari està obligat a que les instal·lacions i tots els equipaments estiguin 

en bon estat de conservació i a efectuar el manteniment preventiu i correctiu 
necessari. De la mateixa manera, el contractista haurà de reparar la maquinaria, 
equips, paviment, lluminàries,  tancament perimetral,  etc. que es deteriori ja sigui 
pel propi desgast del funcionament ordinari de la instal·lació o per altres causes 
alienes com les inclemències meteorològiques (ràfegues de vent, etc.). Qualsevol 
avaria haurà de ser comunicada a la Direcció facultativa.  

 
5. Si durant el funcionament ordinari de la planta s’avaria qualsevol equip necessari 

per a la explotació normal de la planta, i la durada de la reparació incideix en la 
prestació del servei, l’adjudicatari aportarà al seu càrrec el material necessari per 
poder prestar el servei en les condicions normals d’explotació. 

  
6. El contractista haurà de procedir a tasques de repintat d’aquells elements que 

presentin corrosió, l’acondicionament i repintat dels equips,  i tasques de neteja 
intensiva de la platja de descàrrega i del paviment en general, des del primer dia, 
per tal de que no es deteriori la instal·lació.  

 
7. Es prendran les mesures necessàries i adequades per reduir al mínim inevitable les 

molèsties i riscos procedents de la planta causats per: 

- Emissió d'olors i pols. 
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- Materials volàtils, residus i altres materials emportats pel vent. 

- Soroll i trànsit. 

- Ocells, rosegadors, paràsits i insectes. Es lluitarà contra l'aparició i 
proliferació d'animals amb un tractament adequat. 

- Incendis. 
 
8. Els serveis tècnics requeriran de forma puntual els llibres de manteniment realitzat 

sobre els equips de transferència. Així mateix, la direcció facultativa podrà 
encomanar peritatges externs per tal de comprovar que s’estan duent a terme les 
tasques necessàries per a una bona explotació i conservació dels elements. En cas 
de detectar negligències en la correcta conservació dels materials, el Consorci es 
reserva el dret d’externalitzar les reparacions necessàries i requerides a aquest 
plec, traslladant els costos al contractista, independentment de les sancions i/o 
rescabalaments que es puguin originar.  

 
Article 119. Neteja de les instal·lacions de la transferència d’envasos. 
 
1. El contractista mantindrà en perfecte estat de neteja la nau i especialment, les 

zones al voltant de la tremuja d’alimentació, escombrant i retirant els residus de 
terra i baldejant la instal·lació amb aigua a pressió de forma periòdica.  

 
2. Netejarà els equips de transferència i compactació segons les especificacions dels 

fabricants. Tanmateix, per allò no previst, seguirà les especificacions descrites a 
l’article  que fa referència a les tasques de neteja de la planta de resta. 

 
3. El contractista a tal efecte aportarà un pla anual de treball, detallant les tasques i 

la dedicació plantejada, i documentarà amb la periodicitat que li sigui requerida, 
les tasques realitzades tant de manteniment com de neteja.  

 
Article 120.  Gestió dels lixiviats de la transferència d’envasos. 
 
La planta d’envasos comptarà amb uns embornals a la zona, on es podran produir 
vessaments dels líquids continguts als envasos, i un petit dipòsit amb un separador de 
banals. El contractista mitjançant un gestor extern s’encarregarà de l’extracció i el 
posterior tractament dels lixiviats generats a la planta de transferència d’envasos. 
 
Article 121. Qualitat dels envasos, caracteritzacions, retirada i valorització dels 
impropis. 

1. L’objectiu prioritari de la planta de transferència d’envasos de l’Aldea és  
incrementar la qualitat actual dels envasos de les comarques del Baix Ebre i 
Montsià, mitjançant la retirada manual d’impropis. 

 
2. La qualitat actual dels envasos a l’àmbit dels municipis del Montsià està al voltant 

del 40 % d’impropis, o millor dit, 45 % de material no sol·licitat per Ecoembalajes 
España S.A. (Ecoembes). Dintre d’aquest grup cal distingir els municipis on s’ha 
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implantat la boca reduïda per als envasos, on la qualitat que presenten global és 
del 35 %; tanmateix els municipis menors de 1.000 habitants tenen una qualitat al 
voltant del 25-30 %, segons les caracteritzacions realitzades. Pel que fa al Baix 
Ebre, on disposen d’una boca calibrada d’un diàmetre aproximat de 35 cm, la 
qualitat mitjana és del 35 % de material no sol·licitat per Ecoembes. 

 

 
3. L’objectiu que es persegueix és millorar la qualitat de les fraccions recollides, en 

especial la d’envasos, i tenir uns impropis per sota del 20 %. Aquest nivell 
d’impropis  permetria incrementar els ingressos tant per tona recollida, com pels 
plusos de qualitat, percebuts pels conveni d’Ecoembes i l’Agència de Catalunya. 
Amb la finalitat d’estimular al contractista en les tasques de millora de la qualitat, 
si es perceben ingressos fruit d’un increment de la qualitat aportada, és a dir, si es 
perceben els plusos variables anuals per eficiència del sistema de recollida , el 
contractista percebrà un 10 % dels majors ingressos per qualitat, sense que 
aquesta quantitat pugui superar els 45.000 euros. La direcció facultativa, aportarà 
els càlculs d’aquestes bonificacions si s’acaben produint. Tot i així, el contractista 
haurà d’operar de la manera descrita a l’article 117, rebi compensació o no. 

 
4. Per contra, si la qualitat actual empitjora, com a conseqüència de que no es fan les 

tasques de preselecció de forma adequada, o pitjor encara, que de forma 
inadmissible hi hagi contaminació en les logístiques de recollida per mala praxis 
dels repassos o dels equips de recollida o neteja, es sancionarà al contractista 
d’acord amb les faltes descrites al PCA.  

 

 
5. El contractista haurà de preveure reservar una zona de la nau per a les 

caracteritzacions que realitzen les empreses contractades per Ecoembes. Aquestes 
caracteritzacions implicaran la dedicació del personal i l’assistència als 
caracteritzadors, descarregant a una zona habilitada la càrrega que s’ha d’expedir, 
quartejant-la amb la pala, etc. i la posterior recollida dels envasos per tornar-los a 
carregar a la caixa. Aquestes operacions es realitzen de forma quadrimestral, però 
a conseqüència de la realització d’estudis o proves determinades poden realitzar-
se més caracteritzacions durant l’any o d’altres fraccions. 

6. El contractista podrà habilitar una sola caixa per a banals, o per contra tenir una o 
més caixes o contenidors per a  materials no admesos amb punt verd, com per 
exemple plàstic no envàs (com el plàstic dur), el vidre, etc. La gestió de la 
valorització dels materials així com els ingressos percebuts seran del contractista, 
tanmateix, haurà de comptar amb l’autorització de la Direcció facultativa i a més, 
reportarà informes amb les quantitats de les fraccions valoritzables i els ingressos 
percebuts.  

 
Article 122. Tasques i obligacions generals de l’àrea de transferència (resta, envasos i 
altres). 

 
1. Hi ha un seguit de tasques que tenen caràcter de generals a l’àrea de 

transferència, aquestes estan subjectes a reglamentació superior com ara: 
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- Realització dels calibratges pertinents de la bàscula.  

- Adopció i desplegament d’un pla de prevenció d’incendis i control de la 
xarxa d’extintors. 

- Control i gestió de les aigües residuals. 

- Control de pluvials. 

- Control de plagues. 

- Adopció i desplegament d’un pla de prevenció de riscos laborals i 
prevenció contra accidents. 

 
2. El contractista ha de preveure al seu estudi de costos les formalitzacions dels 

respectius contractes amb empreses externes per tal de complir amb la normativa 
bàsica. També ha de preveure assumir les despeses de llum i aigua de la 
instal·lació. 

 
Article 123. Horaris de funcionament de l’àrea de transferència (resta, envasos i 
altres). 
 
1. El contractista organitzarà els horaris d’obertura de la planta de transferència 

d’envasos i resta adaptant-se als horaris que permetin la descàrrega dels diferents 
camions recol·lectors de forma fluida sense interrupcions. Així mateix, també 
haurà de tenir en consideració els horaris d’obertura i d’atenció dels destins 
autoritzats de tractament final de residus i de triatge d’envasos. 

 
2. No obstant, la direcció facultativa adequarà el calendari i horari d'obertura amb la 

finalitat d'adaptar-se a les necessitats del servei sempre que aquest ho requereixi. 
 
3. Excepcionalment, per causes justificades i prèvia comunicació al contractista, 

d'acord amb la direcció facultativa es podrà restringir i/o modificar temporalment 
la recepció i descàrrega dels vehicles. 

 
Article 124. Coexistència de les instal·lacions de la deixalleria de l’Aldea, de l’antic 
abocador clausurat i del parc ambiental amb l’àrea de transferència. 
  

1. La deixalleria de l’Aldea coexisteix dintre les instal·lacions de transferència, per la 

qual cosa, a nivell d’operativa, s’establiran sinèrgies entre el personal que estigui a 

càrrec de l’obertura i atenció al públic de la deixalleria i el personal que atengui a 

bàscula i realitzi tasques a la planta de transferència de resta. 

 

2. El contractista vetllarà per tal que tota l’àrea disponible que correspon a l’antic 

abocador fins al talús que parteix amb el parc ambiental estigui endreçada i que, 

en cas d’emmagatzemar-se contenidors o altres materials, es realitzi d’una forma 

correcta i ordenada.  
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3. Hi ha una fossa sèptica corresponent als sanitaris i la seva gestió es fa mitjançant 

camió cisterna i trasllat a l’EDAR Tortosa-Roquetes. El contractista n’ha de 

preveure la seva gestió. 

 

4. Així mateix, el contractista també ha de controlar el dipòsit gran circular  que hi ha 

a l’àrea corresponent a l’antic abocador de l’Aldea. Aquest dipòsit soterrat de 

formigó es va construir al 2005, amb les obres de clausura de l’abocador de 

L’Aldea, i té una capacitat d’uns 700m3.  El dipòsit gran contenia  les aigües 

generades de la planta de transferència fins principis de 2014, que és quan es va 

construir el dipòsit petit. El contractista ha d’aportar mesures del nivell, i calcular 

l’aigua que hi ha continguda de forma puntual. A més de forma periòdica, 

mitjançant gestor extern, s’ha de procedir al seu buidat. 

 

5. Al costat del dipòsit gran hi ha el pou de control del mateix. Es tracta d’un pou no 

estanc, amb anelles d’un metre, per la qual cosa no és impermeable, amb 

l’objectiu de detectar si hi ha pèrdues i/o fuites del dipòsit. Tanmateix, l’aigua que 

es troba present  recull les aigües de pluja que s’infiltren pel terreny, ja que aquest 

tub d’una profunditat de 5 metres no és estanc. Per tant, puntualment s’ha de 

controlar aquest pou i analitzar-lo. 

 

6. Els licitadors analitzaran, descriuran i valoraran de forma desglossada i a part dels 

costos de la transferència  un estudi sobre les aigües contingues al dipòsit gran, a 

tal efecte aportaran un pressupost que ha d’incloure almenys les següents 

tasques: 

 Buidar completament el dipòsit gran mitjançant camió cisterna i gestió externa 

(via EDAR Roquetes –Tortosa, si compleix els requisits). 

 Controlar  els  nivells i analitzar  les canalitzacions que arriben al dipòsit gran 

mitjançant prospectors de serveis i definir les canalitzacions aportant plànols. 

 Analitzar els corrents d’escorrentia per desviar-los del dipòsit gran o 

impermeabilització del dipòsit gran,  si és cas. 

La direcció facultativa analitzarà el cost de l’estudi i decidirà si es porta a terme o es 

realitza amb recursos propis.   

 

7. Els elements que no són objecte d’aquest contracte, ni objecte de la gestió 
d’aquest Consorci, són les relatives a l’antic dipòsit controlat donat que  el titular 
és l’Ajuntament de l’Aldea i  fou l’Agència Catalana de Residus l’encarregada de la 
clausura. En concret són totes les immediacions del parc ambiental que consten 
d’una bassa de pluvials de 5 metres d’alçada, on hi consta també una bomba que 
fou dimensionada per abastir d’aigua el parc ambiental annexes;  un pou de 
bombament de 14 metres de profunditat i una torxa de gasos. No obstant això, els 
licitadors aportaran una valoració econòmica que no serà objecte dels serveis 
ofertats, consistent en un manteniment mínim del parc ambiental, reparació de la 
tanca perimetral, reg de les zones ajardinades i, en definitiva, mantenir els 
elements que conté el parc ambiental. Amb la valoració aportada, el Consorci 
decidirà si presta aquests serveis o no. Per tant, el cost d’aquests serveis estan 
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fora del tipus de licitació i la seva realització a càrrec del contractista es valorarà 
com a millora en el procés de puntuació de les ofertes.  

 

Article 125.  Incidències i responsabilitat per danys a la Planta de Transferència. 
 
1. El contractista serà el responsable dels danys causats a les instal·lacions de la 

planta de transferència. Aquest estarà obligat a formalitzar una assegurança per a 

les instal·lacions de l’àrea de transferència.   

 

2. Dels accidents o afeccions que el funcionament de les Plantes de Transferència 

causin al medi ambient, personal adscrit o a tercers, com a conseqüència d’unes 

deficients condicions en el transport i descàrrega dels residus, o bé de les 

condicions d’ús,  se’n responsabilitzarà exclusivament el contractista. 

 
Article 126. Sistemes de control de pesos i presentació de documentació relativa al 
servei. 
 
1. El contractista esta obligat a calibrar i verificar periòdicament la bascula de l’àrea 

de transferència, al seu càrrec i d’acord la normativa vigent. 
 

2. El contractista haurà de portar el control dels pesos i presentar la documentació 
relativa al servei: 

 
- Control de pesos: Per tal de portar un correcte control de les quantitats de residus 

transferits mitjançant la planta de transferència, el personal de planta haurà de 
donar compliment a les especificacions descrites del present plec de condicions.  

 
- Presentació de documentació: De forma mensual, el contractista elaborarà un 

informe d'activitats amb els continguts següents: 
- Entrades i sortides de residus, indicant les dades de referència (data 

hora, matrícula, pes brut, tara, tipus residu, ruta...) 
- Incidències produïdes a la planta de transferència 

 
L'informe mensual serà lliurat a la direcció facultativa dins dels 5 dies següents a la 

finalització del mes a que fa referència. 
 
3. De forma mensual/anual, el contractista elaborarà un informe resum amb els 

següents continguts: 
- Tones anuals transferides de residus, classificades per procedència, tipus i 

destí. 
- Volum mensual de gestió de llots tractats en gestor extern i resultat de la seva 

analítica. 
- Volum mensual d'aigües brutes i/o lixiviats tractats en gestor extern i resultat 

de la seva analítica. 
- Certificat anual de revisió dels extintors i/o altres equips de protecció contra 

incendis. 
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- Certificat bianual de verificació i calibratge de la bàscula de la planta, emès per 
empresa certificadora homologada. 

- Pla de manteniment de les instal·lacions (preventiu i correctiu). 
- Pla de neteja de les instal·lacions i de l’àrea de transferència. 
- Llibre d’explotació: s’hi consignaran les dades rellevants per a l’explotació així 

com les observacions, reconeixements i incidències la importància de les quals 
aconsellés que se’n guardés constància. Aquest Llibre tindrà caràcter de diari i 
la Direcció facultativa podrà consultar-ho quan ho requereixi. 

 
L'informe anual es lliurarà a la direcció facultativa dins del mes de gener de la següent 

anualitat. 
 
4. Addicionalment es lliurarà la informació i es faran els registres que la legislació 

vigent en cada moment estableixi i/o la que els organismes de control de les 
administracions competents requereixin. 

 
Article 127.  Preus unitaris de tona de transferida en funció dels destins. 
 
1. Els licitadors analitzaran i dimensionaran els mitjans necessaris per explotar l’àrea 

de transferència de l’Aldea a partir de les dades aportades pel present Plec. 
Aquest dimensionament inclourà un desglossament i una justificació dels mitjans 
humans i materials necessaris, incloent a les amortitzacions aquells materials que 
s’hagin d’incorporar al servei, establint preus unitaris per tona en funció del destí. 
S’haurà de definir els següents preus unitaris: 

 

- Preu unitari per tona de resta transferida a  D.C del Mas de 
Barberans. 

- Preu unitari per tona de resta transferida a  D.C Tivissa. 

- Preu unitari per tona de resta transferida a la Planta Mecànico- 
Biològica de Botarell. 

- Preu unitari per tona d’envasos transferida a la planta de triatge de 
Constantí. 

 
2. Aquests preus seran els reguladors de la quantitat a percebre en funció de les 

tones gestionades. Així mateix, els licitadors presentaran un pressupost anual 
d’acord amb les tones definies a l’article 109 i 116. 
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CAPÍTOL 10. SERVEI D’EXPLOTACIÓ DE LES DEIXALLERIES (LOT 
DEIXALLERIES) 

 
Article 128. Objectius generals en la prestació del servei d’explotació de les 
deixalleries. 
 
1. L’actual xarxa de deixalleries és extensa i gestiona al voltant del 20 % dels residus 

totals generats, un total de 11.570 tones anuals. La millora de la gestió interna de 
les deixalleries ha de comportar un increment de les taxes de recuperació, com és 
el cas dels residus voluminosos (2.180 tones que representen un 18% del total de 
la deixalleria), que en la seva majoria tenen de destí final l’abocador. 

 
2. Per això, aquest Plec té com objectiu superar el paper de transferència de residus 

de les deixalleries i que aquestes esdevinguin un centre de recuperació de residus, 
desenvolupant activitats de reutilització i preparació per a la reutilització (PxR). 
Per assolir aquest objectiu  aquestes instal·lacions han de tenir un paper més 
proactiu; les deixalleries han de desplegar accions en aquest sentit, afavorint al 
mateix temps la col·laboració amb associacions sense ànim de lucre, centres 
especials de treball i empreses d’inserció, per tal de prevenir la generació de 
residus. 

 
3. L’objectiu primordial és, per tant, augmentar qualitativa i quantitativament el 

servei de recollida selectiva, millorar la gestió actual d’aquestes instal·lacions de 
manera que es valoritzin el màxim de residus augmentant la rendibilitat  de les 
deixalleries, així com dotar-se de millors protocols,  mitjans i infraestructures que 
permetin millorar aquesta gestió. Es vol diferenciar d’una forma clara els usuaris 
naturals de la instal·lació (particulars i petites activitats comercials) d’aquells que 
s’han de gestionar els residus mitjançant gestor autoritzat, i si aquests darrers 
volen gestionar els residus a través de la deixalleria, disposar dels elements i 
protocols necessaris per quantificar els costos d’eliminació que l’activitat 
produeixi. 

 
4. La millora de la gestió passa necessàriament per la formació constant del personal, 

que són els interlocutors directes amb la ciutadania, i que a part de realitzar les 
tasques bàsiques d’explotació, serà necessari que tinguin coneixements sobre la 
destinació dels diferents residus i que sàpiguen orientar i educar als usuaris de 
forma convenient. Les deixalleries han de ser centres d’educació i sensibilització 
ambiental. 

 
5. L’altre aspecte que es vol aconseguir és la implementació de tecnologies de 

control d’usuari i de control d’entrades i sortides, ja que el funcionament actual es 

via paper i es fa una tasca absolutament inviable poder processar les dades dels 

usuaris. Millorar la gestió implica conèixer les dades sobre el seu ús,  processar de 

forma convenient la informació de les entrades, la tipologia dels usuaris, els 

horaris més freqüents d’entrada, etc. i  ha de permetre una millora en quan a 

optimització de la instal·lació, podent-se adoptar mesures concretes de millora de 
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gestió interna com canviar o ampliar els horaris d’obertura per adaptar-se a 

majors demandes, o bé disposar d’aquesta informació per engegar iniciatives de 

bonificacions i promoció més efectiva d’aquesta instal·lació. 

 

 

6. Així mateix, també s’espera que el contractista tingui cura de les instal·lacions, que 

els hi doni la imatge de serveis necessària per tal d’incentivar-ne l’ús.  Les millores 

necessàries que caldria afrontar estan relacionades en millorar la senyalització de 

la deixalleria, identificant de forma convenient  els residus i assenyalant a nivell de 

paviment  un sentit de circulació per tal de millorar la seguretat de la instal·lació, 

així com repassar la senyalització, repintar i adequar els contenidors de recepció 

de residus, etc. Pel que fa els coberts d’especials, és necessari una neteja i un 

ordre correcte de tots els residus, i d’altra banda millorar la seguretat de les 

instal·lacions per reduir-ne els furts. 

 

7. En definitiva, es tracta d’unes instal·lacions que tenen un llarg recorregut per a la 
millora, i en aquest sentit s’espera que el contractista posi tots els mitjans i ‘know-
how’ necessaris per tal de fer un salt qualitatiu important. 

 
8. Per totes aquestes raons, les deixalleries constitueixen un lot d’aquesta licitació, 

amb la voluntat de gestionar-les d’acord els principis de l’economia circular, la 
reutilització de materials i la màxima recuperació; tot impulsant l’activitat 
econòmica a escala local i permeten una activa participació d’entitats del Tercer 
Sector Social i d’economia social.  

 
9. La gestió de les deixalleries es planteja, en aquest escenari, com una gestió en 

xarxa que manté les especificitats locals de cadascuna de les instal·lacions: per 
això, els licitadors hauran de proposar un preu per a cadascuna de les 
instal·lacions que contempli el personal, el manteniment i neteja i la retirada i el 
transport dels residus fins la destinació final. El pressupost no contemplarà el 
tractament dels residus, ni el personal d’aquelles instal·lacions gestionades per 
personal propi dels Ajuntaments, d’acord amb els següent articulat. 

 
Article 129. Forma de prestació del servei. 

 
1. El Consorci posarà a disposició del Servei 21 deixalleries i una de mòbil, que són les 

que es defineixen al següent quadre: 
 

MUNICIPI-Any construcció TIPUS DEIXALLERIA SUP. ADREÇA 

ALCANAR A (bascula 
palets.+compact.) 

1.400,00 Camí de Vinarós, s/n 

AMPOSTA B (+compact.) 1.743,00 P.I. Les Tosses, par., 47 

ULLDECONA A (+bàscula palets) 2.300,00 P.I. Valldepins, c/ Paris 

FREGINALS bàsica 654,00 Pol 8, parc.176 

GODALL bàsica 670,00 Pol. 56, parc. 150 

GALERA bàsica 800,00 Pol. 26, parc.18 

SÉNIA A 1.584,00 Ctra. de Benifassar  Parc 33, s/n 

MAS DE BARBERANS bàsica 684,00 Pol. 28,  parc. 16 
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SANT CARLES DE LA RÀPITA A (bàscula 
vehicles.+compact.) 

3.174,00 Camí de boti, parc 30 

SANT JAUME D'ENVEJA A (+compact.+bàscula 
palets) 

1.635,00 Ctra. de balada, s/n 

SANTA BÀRBARA Bàsica (+compact.) 1.277,00 Par. del cementeri 

MASDENVERGE bàsica 684,00 c/ onze de setembre-passeig les 
roses 

CAMARLES Bàsica 885,00 P. I. Venta Nova, c/ Aldea, 10 

L'ALDEA Bàsica (+compact.+ 
bàscula vehicles) 

800,00 Ctra. C-230,  Km. 0,2 

L'AMETLLA DE MAR A 1.796,00 Pol. 45, Parc. 2-3 

L'AMPOLLA A 1.183,00 c/ Lligallo de Farnos, 12 

ROQUETES A (+compact) 2.256,00 Ctra. Dels Reguers, km. 1 

EL PERELLÓ A 1.262,00 Pol. 65, Par. 27 

ALFARA Bàsica 400,00 Ctra. de Xerta 

BENIFALLET Bàsica 415,00 Pol 18, par. 73 

XERTA  Bàsica 400,00 Camí dels Molins, 15  

PAÜLS, TIVENYS I ALDOVER Mòbil   

 

2. L’empresa adjudicatària s’ocuparà de la gestió i explotació de les deixalleries, la 
qual cosa implica que l’adjudicatari es farà càrrec de la contractació i despeses del 
personal, del manteniment, reparació i neteja de les instal·lacions i de 
l’equipament adscrit, de les despeses generals i derivades de l’explotació (llum, 
aigua, etc.) i del transport del residus fins les plantes de valorització i de 
tractament.  

 
3. Pel que fa les despeses derivades de l’explotació (energia elèctrica, aigua, ...) 

aniran a càrrec del contractista, que les ha de tenir en consideració als seus 
estudis. Així mateix,  està obligat a gestionar, davant dels subministradors 
electricitat  i d’aigua potable la domiciliació de la despesa. Actualment la majoria 
de municipis es fan càrrec de la despesa elèctrica excepte en el cas de les 
deixalleries de l’Ampolla-Xerta- Amposta i el subministrament elèctric i d’aigua de 
l’àrea de transferència i la deixalleria de l’Aldea. Transcorreguts uns mesos des de 
l’inici del contracte, si el contractista no ha realitzat els tràmits de traspàs de 
despesa de llum i aigua al seu compte d’explotació, el Consorci es reserva el dret 
de descomptar aquestes despeses de la certificació. 

 
4. Els residus de les deixalleries seran transportats a càrrec de l’adjudicatari fins les 

plantes de tractament o valorització, excepte aquells casos en que el COPATE 
mitjançant convenis amb l’Agència de Residus, té establerts tractadors i 
transportistes autoritzats. S’inclourà un apartat on es defineixen els gestors 
actuals per a cada residu. En cap cas s’admetrà l’acumulació de residus a les 
deixalleries i el desbordament dels contenidors. El Consorci, sempre i quan ho 
cregui oportú, obligarà al contractista a portar els diferents residus al centre de 
tractament més adequat.  

 
5. L’adjudicatari haurà de preveure la contractació de les assegurances 

corresponents per tal de fer front a danys a tercers i a les instal·lacions. En cap cas 
el Consorci serà responsable dels danys i perjudicis causats a les deixalleries 
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6. L’adjudicatari ha de complir escrupolosament tota la normativa tècnica sobre 

deixalleries de la Agència Catalana de Residus, reglamentació superior i els 
requisits admissió i emmagatzematge dels diferents SIG’s.  

 
Article 130. Residus admesos i no admesos. 
 
1. Els residus admesos són els que segueixen: 

- Residus especials: Fluorescents i làmpades de vapor de mercuri, 
Pneumàtics, Bateries, Residus especials en petites quantitats com 
dissolvents, pintures i vernissos, Piles, Frigorífics i Electrodomèstics amb 
CFC, Oli mineral usat, Olis vegetals. 

- Residus municipals voluminosos: Ferralla electrònica, Electrodomèstics que 
no continguin substancies perilloses, Mobles i altres 

- Residus municipals ordinaris i altres: Vidre d’envasos, Vidre pla, Paper-

cartró, Envasos lleugers, Ferralla i metalls, Plàstics no envàs, Fusta,  Residus 

verds, Tèxtils. 

- Els que es detallen a la Norma Tècnica sobre Deixalleries de 2017 pàgina 

11-16. 

2. L’adjudicatari haurà de garantir  la correcta separació i gestió dels residus abans 
esmentats i altres diferents que la Direcció facultativa designi, com ara 
fitosanitaris, etc.  

 
3. Els residus no admissibles són els residus barrejats, matèria orgànica que no sigui 

poda, residus industrials en grans quantitats, residus radioactius, sanitaris, 
explosius i no identificats. Així com els residus industrials en grans quantitats o 
provinents del procés productiu, que han de ser gestionats a través de gestors 
privats autoritzats per l'Agència de Residus de Catalunya 

 

Article 131.  Tasques pròpies del servei. 
 
1. El concessionari restarà obligat a fer-ne la vigilància, la neteja, el manteniment i la 

conservació de les instal·lacions, així com l’atenció als usuaris dintre dels horaris 

habilitats al servei, el control de residus entrats i la correcta destinació dels residus 

gestionats a la deixalleria.  

 

2. El concessionari complirà les condicions i la documentació necessària descrita a la 

reglamentació superior de deixalleries, especialment la Norma Tècnica Sobre 

Deixalleries de 2017 (NTSF-2017). 

 
Article 132.  Tasques pròpies del personal adscrit a les deixalleries. 

 
1. L’adjudicatari haurà de disposar del personal necessari per tal d’assegurar la 

realització de les tasques referides. Tanmateix haurà d’anomenar un responsable 
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del servei amb la formació suficient per desenvolupar les tasques de coordinació i 

control del servei. Aquest responsable també serà la persona encarregada de la 

formació dels treballadors en la recuperació de materials i en l’impuls de les 

accions d’economia circular on ha de pivotar el nou servei de deixalleria. El nom i 

l’experiència d’aquest responsable serà recollit a l’oferta. 

 

2. Les tasques encomanades al personal de les deixalleries seran, almenys, les 

següents: 

 Orientar i ajudar als usuaris a la correcta disposició dels residus en els 
contenidors o àrees específiques. Conèixer els destins dels diferents fluxes 
de residus i els límits d’admissió, i informar als usuaris de forma convenient 
i educada, de com ha de gestionar-los en cas de no ser admesos a la 
deixalleria.  

 Manipulació dels residus aportats, vetllant al màxim per la recuperació dels 
voluminosos i andròmines vàries. L’operari ha d’estar informat per 
l’empresa adjudicatària d’aquells residus que tenen cost de tractament 
dels que no, i ser rigorós a l’hora de classificar de forma convenient els 
residus.  

 Vigilar les instal·lacions dintre de l’horari d’atenció al públic. Si altres 
usuaris autoritzats per l’ajuntament, com ara les brigades municipals,  fan 
un mal ús de la deixalleria, l’operari mitjançant fotografies informarà de les 
incidències produïdes. 

 Manteniment de l’ordre i la neteja de la instal·lació, accessos i entorn 
immediat. En especial ha de tenir cura del cobert dels especials, netejant-lo 
i endreçant-lo de forma periòdica, i retirar els residus que pugui trobar a 
l’exterior de la instal·lació. Ha d’escombrar i mantenir la instal·lació 
endreçada. 

 Tenir cura del manteniment de totes les infraestructures (contenidors, 
enllumenat, desaigües, jardineria, equips de prevenció i extinció 
d’incendis...) i de l’obra civil.  

 Assegurar una correcta manipulació dels contenidors per part dels 
recuperadors i transportistes autoritzats. 

 Consignar en un registre informàtic les dades referides al nombre 
d’usuaris, tipologia dels residus, incidents i reclamacions dels usuaris, i 
documentació dels transports. Emetre albarans de recepció de residus a 
aquells usuaris que ho reclamin amb el format que facilitarà el Consorci. 
Aquest registre serà realitzat preferentment amb la utilització d’un 
dispositiu tipus mòbil robust. 

 L’ús dels equipaments que pugui disposar la deixalleria (compactadors, 
bàscules, etc.). 

 Anar convenientment uniformat  i amb els elements de protecció estipulats 
pel contractista segons el pla de riscos laborals. 
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 Actuar immediatament en cas de situacions de risc (vessament d'algun 
residu, incendi, actes de vandalisme, etc.). 

 Desballestar, desmuntar i classificar els materials valoritzables disposats a 
la deixalleria. 

 Preguntar als usuaris si els objectes aportats funcionen i custodiar aquests 
elements fins a la recollida dels mateixos per part de les entitats o 
associacions que siguin designades per la Direcció facultativa. 

 Vetllar per tal que els contenidors per als diferents residus estiguin sempre 
amb capacitat admissible i avisar al contractista de quan els contenidors 
estiguin preparats per a la retirada. 

 
Article 133. Responsabilitat de la instal·lació amb les deixalleries que aporten 
personal. 

 
1. Les poblacions  d’Alfara de Carles, Ametlla de Mar, Benifallet i Camarles presten el 

servei d’atenció al públic de la deixalleria amb mitjans personals propis. En aquest 
cas, el contractista haurà de vetllar per implementar les mesures de seguretat 
necessàries en el seu pla de riscos laborals dintre les instal·lacions de deixalleria 
(extintors i altres mesures necessàries). Tot i això, qualsevol incident relacionat 
amb la praxis de l’operari durant les hores d’obertura de la instal·lació, serà 
responsabilitat de l’Ajuntament usuari.  

 
2. Tanmateix, a efectes del pressupost de la seva oferta anirà a càrrec del 

contractista la despesa logística (transport de caixes fins gestor) i de consumibles 
d’aquestes deixalleries. 

 
 

Article 134.  Usuaris del servei. 
 

1. La deixalleria està destinada principalment per acceptar residus d’origen 
particular, així com comerços, oficines, tallers i petites instal·lacions amb llicència 
d’activitat econòmica,  sempre en petites quantitats, inclosos en els municipis que 
dóna servei. 
 

2. El següent quadre aporta un  llistat orientatiu on apareixen  les quantitats 
màximes a aportar per a cada residu. Aquest llistat de quantitats màximes de 
lliurament permeses tindrà una doble finalitat: evitar grans acumulacions de 
residus i de l’altra, diferenciar aquelles activitats, com ara els comerciants o 
petites empreses,  susceptibles d’usar la deixalleria, de les que no, de les que han 
de tenir un gestor propi. La Direcció Facultativa, conjuntament amb els municipis 
usuaris decidiran, en tot cas, que la proposta sigui viable i es reserva el dret 
d’efectuar-ne de diferents. El contractista formarà al personal a tal efecte, 
documentant i prenent les dades d’aquelles activitats que superen el límit màxim 
d’admissió i reportant aquesta informació a la Direcció facultativa.  
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Residus  Límit màxim admissió particular 

Poda o Jardineria 1m
3
/mes 

Fusta 1m
3
/trimestre 

Runa neta 1m
3
/semestre 

Voluminosos 1 unitat/mes (o en cas de varies <100kg/mes) 

Pneumàtics bici, moto Màxim 4 unitats/any. No s’admet als tallers 

Residus especials: Sòlids i 
pastosos  
(vernissos,  pintures, etc.), 
Aerosols buits, dissolvents, 
envasos a pressió, envasos 
bruts, etc... 5  unitats/mes 

Filtres oli 2 unitats/any 

Reactius de laboratori 2 unitats/any 

Vidre Sense límit 

Paper Sense límit 

Envasos Lleugers Sense límit 

Fluorescents Sense límit 

Electrodomèstics CFC 
Sense límit, excepte els comerços de venta al 

detall o l’engròs d’electrodomèstics 

Ferralla electrònica RAEE’s 
Sense límit, excepte els comerços de venta al 

detall o l’engròs de RAEE’s 

Bateries Sense límit, excepte tallers 

Fitosanitaris 
Tan sols amb logo SIGFITO i 30  envasos per 

aportació 

Piles Sense límit 

Ferralla i metalls Sense límit 

Olis vegetals Sense límit 

Olis minerals Sense límit 

Plàstics Sense límit 

 
 
Article 135.  Horaris del funcionament de les deixalleries fixes. 

 
1. Els licitadors han de prestar el servei i l’han de dimensionar segons el següent 

quadre, on consta les hores d’obertura setmanals i anuals per instal·lació: 
 

Població Instal·lació Setmanal Anual 

ALCANAR Fixa 26 1352 

AMPOSTA Fixa 40 2080 

FREGINALS Fixa 12 624 

LA GALERA Fixa 12 624 

GODALL Fixa 4 208 

MAS DE BARBERANS Fixa 12 624 

MASDENVERGE Fixa 12 624 
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SANTA BÀRBARA Fixa 12 624 

SANT CARLES DE LA 
RÀPITA Fixa 40 2080 

SANT JAUME D'ENVEJA Fixa 20 1040 

LA SÉNIA Fixa 20 1040 

ULLDECONA Fixa 20 1040 

L'ALDEA Fixa 20 1040 

ALFARA DE CARLES (*) Fixa -   

AMETLLA DE MAR (*) Fixa -   

AMPOLLA Fixa 40 2080 

BENIFALLET (*) Fixa -   

CAMARLES (*) Fixa -   

PERELLÓ, EL Fixa 12 624 

ROQUETES Fixa 20 1040 

XERTA Fixa 9 468 

      17.628 

 

Les poblacions amb asteriscs (Alfara de Carles, Ametlla de Mar, Benifallet i 
Camarles) presten el servei d’atenció al públic de la deixalleria amb mitjans 
personals propis. Per tant, els licitadors dimensionaran els costos d’obertura de 
personal per a 17.628 hores anuals. Els licitadors a l’estudi econòmic indicaran un 
preu unitari per hora de personal d’atenció de deixalleria, que seran els reguladors 
en cas que els municipis sol·licitin ampliacions o reduccions de servei. 
L’adjudicatari haurà d’acceptar la modificació dels horaris i la seva ampliació o 
reducció, en cas que sigui necessari. En aquest cas, la compensació econòmica a 
percebre s’establirà proporcionalment a la reducció o increment de les hores 
d’obertura.  

 
2. L’adjudicatari podrà consultar els horaris de les deixalleries a l’annex d’aquest 

document, l’adjudicatari podrà proposar modificacions en els horaris d’obertura 
en l’objectiu de promoure una major utilització de la deixalleria i seran acceptats 
sempre i quan comptin  amb el vistiplau dels ajuntaments i del Consorci. Pel que fa 
les deixalleries on el contractista no aportarà el personal, haurà d’ajustar-se als 
horaris d’obertura que presten els diferents ajuntaments a l’hora de recollir els 
contenidors que estiguin plens.  

 
3. En el cas de variació dels horaris d’obertura per raons d’indisposició del personal, 

l’adjudicatari ha de procedir a la substitució del personal. Si no és possible, 
informarà d’aquesta incidència a la Direcció facultativa i a l’Ajuntament. 

 
4. El contractista mantindrà ben visible l’horari de la instal·lació i els seus possibles 

canvis al cartell de l’entrada de la deixalleria.  
 

Article 136. Funcionament de la deixalleria mòbil. 
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1. Als municipis d'Aldover, Paüls i Tivenys es presta el servei de deixalleria mòbil de 
forma mensual: els dies acordats amb els respectius ajuntaments es porta la 
deixalleria mòbil, es deixa dos dies al punt habilitat per a tal finalitat, i es 
procedeix a la seva retirada.  

 

2. El punt de descàrrega de la mòbil serà preferentment la deixalleria de Roquetes 
però pot variar entre diverses deixalleries o inclús l’àrea de transferència, en 
funció de disposar de millors condicions per al bon triatge dels materials recollits. 
Tanmateix, s’ha d’informar a la Direcció facultativa de qualsevol canvi en la 
operativa.  

 

3. En cas de que abans de que toqui retirar la deixalleria mòbil aquesta ja s'hagi 
emplenat, es procedirà a retirar-la, buidar-la i tornar-la a portar fins al dia que 
toqui retirar-la de forma definitiva. S’ha de tenir en consideració que el conductor 
adscrit al servei de deixalleria mòbil ha de recollir els residus que els usuaris 
puguin deixar fora o als entorns immediats de la caixa. 

 

4. Per tant, s’ha de dimensionar el personal necessari per fer el  transport i buidat 
mensual de la caixa mòbil a les poblacions esmentades, però que de forma general 
s’estableix en 14 viatges anuals (anada i tornada) per població. Així mateix, el 
contractista ha de disposar d’un camió amb ganxo braç hidràulic per poder fer el 
transport.  

 

5. El contractista elaborarà un calendari anual, que serà lliurat a les poblacions 
usuàries i a la Direcció facultativa. El contractista s’haurà d’adaptar a les peticions 
sol·licitades pels ajuntaments usuaris. 

 

6. El contractista haurà de dur a terme, al seu càrrec, les mesures necessàries 
d’adequació de la deixalleria mòbil existent: reparar la caixa, reposar els 
compartiments interiors, repintar-la eliminant la presencia d’òxids, i retolar la 
caixa amb la serigrafia que li sigui ordenada per la Direcció facultativa. Tanmateix, 
es tracta d’una caixa molt antiga, i per tant es preveu que l’adequació sigui per tal 
de tenir-la de suport i utilitzar-la quan es produeixin utilitzacions intenses de la 
deixalleria mòbil, i es pugui utilitzar aquesta caixa per facilitar la logística del 
recanvi de caixa o per donar serveis puntuals.  

 

7. Per tant, els licitadors han de tenir en consideració als seus estudis econòmics,  
formant part de les inversions a realitzar i per tant, dintre tipus, l’adquisició i 
incorporació al servei d’una nova deixalleria mòbil. Aquesta deixalleria mòbil ha de 
ser del tipus que subministra l’Agència de Residus, sent un contenidor 
autocarregable  de 17m3, amb diferents compartiments per a la recollida dels 
residus. Recollirà voluminosos, electrodomèstics a la part central i als laterals 
altres residus més petits com olis, RAEEs, bateries, ferralla, etc.  

 

8. L’adjudicatari guardarà, netejarà i mantindrà les deixalleries mòbils a les seves 
instal·lacions. 
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9. El licitador haurà de quantificar i informar dels residus gestionats a cada municipi 
usuari de la mòbil, per unitats i en allò que  fos possible, del pes. 

 
10. De manera addicional, els licitadors valoraran una proposta de servei de 

deixalleria mòbil més ambiciosa amb la intenció millorar la logística actual. 
Aquesta proposta podrà ser acceptada o no pel COPATE o implementar-se en 
qualsevol moment del període contractual. Només en el moment de implementar-
se hi haurà compensació econòmica per la proposta de millora. La millora pot 
consistir en: 

 L’adquisició d’una deixalleria mòbil carrossada sobre furgó i adaptada a 
una deposició controlada de residus especials amb la presència d’un 
operari de forma permanent. Aquesta deixalleria ha de servir també com a 
element comunicatiu i donar servei també a altres poblacions que tenen 
deixalleria fixa, a certes hores concertades quan hi hagi afluència de gent 
com mercats o mercadets municipals. Donaria servei de dilluns a dissabte 
amb 6 hores de dedicació incloent els desplaçaments. 

 Pel que fa la recollida de voluminosos, fustes i electrodomèstics  a les 
poblacions de Paüls, Aldover i Tivenys, es concertaria a demanda amb la 
recollida de voluminosos que es desplegarà en la prestació de serveis del 
present contracte. 

 D’altra banda, s’ha d’analitzar un servei d’apropament de la deixalleria als 
centres de les poblacions més grans. El servei que es planteja és de mini o 
micro deixalleria, que consistiria en la instal·lació d’uns plafons adaptats a 
l’entorn urbà que poden contenir publicitat (amb lloguer de l’espai 
publicitari) i diferents compartiments per depositar residus especials com 
ara CD’s/DVD’s, cartutxos d’impressora, piles convencionals, botó, bateries 
de mòbils, etc. Aquests compartiments haurien de ser recollits de forma 
puntual i ser traslladats a les deixalleries pertinents. A més, s’hauria de fer 
la neteja periòdica i manteniment d’aquests punts. Valorar aquest servei 
per 10 punts, ubicats als centres urbans de les poblacions més grans. 

 
Article 137.  Vehicles adscrits al servei de deixalleria. 
 
1. El COPATE posarà a disposició del servei un camió portacontenidors amb  ganxo 

braç hidràulic de 16 tones carrossat sobre xassís IVECO ML180E28: 
 

Núm. MATRICULA DATA MATRICULACIÓ 

1 4622DSV 25/11/2005 

 
2. Tanmateix, l’empresa adjudicatària haurà d’aportar els vehicles per a la recollida 

dels diferents contenidors que li siguin necessaris. A l’annex del present document 
hi ha un llistat amb els vehicles actuals, i el COPATE disposa de 6 vehicles amb 
sistema de ganxo multilift model LHS . A efectes de confecció del preu tipus s’ha 
comptat amb una inversió relativa a dos vehicles portacontenidors amb ganxo 
braç hidràulic.  
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3. Els licitadors descriuran a la seva oferta quins equipaments o serveis a 

subcontractar són els necessaris d’acord amb la diferent tipologia de caixes i els 
viatges a transportar especificats al plec tècnic.  

 
Article 138.  Mitjans materials adscrits al servei. 
 
1. A la següent taula adjunta es descriuen els materials, bàsicament caixes 

metàl·liques i caixes per a residus especials, que el COPATE posarà a disposició del 
servei. Als annexes del present plec, es podrà consultar els materials disponibles 
per deixalleria.  

 
Tipus de material Montsià Baix Ebre Total 

CAIXA METAL.LICA 1,6 M3 6 8 14 

CAIXA METAL.LICA 4,2 M3 11 5 16 

CAIXA METÀL.LICA 14 M3 2 6 8 

CAIXA METAL.LICA 16 M3 21 25 46 

CAIXA METAL.LICA 20 M3 30 21 51 

ESPECIALS CAIXA PETITA PLÀSTIC 74 54 128 

ESPECIALS CAIXA GRAN PLÀSTIC 0,5M3 62 25 87 

ESPECIALS OLI MINERAL 13 9 22 

ESPECIALS OLI VEGETAL 10 7 17 

ESPECIALS FLUORESCENS 6 6 12 

ESPECIALS PILES 120L 16 12 28 

ESPECIALS PASTOSOS 0,5 M3 0 0 0 

ESPECIALS BIDO 200 L PLASTIC 6 7 13 

ESPECIALS BIDO 120 L METAL.LIC 0 0 0 

ESPECIALS BIDO 120 L PLÀSTIC 4 1 5 

ESPECIALS BIDÓ 60 L PLÀSTIC 4 8 12 

ESPECIALS BIDÓ 200 L METÀL.LIC 1 11 12 

ESPECIALS CAIXA CARTRO GRAN 0 0 0 

ESPECIALS CAIXA CARTRO PETITA 20 4 24 

SELECTIVA IGLUS 25 13 38 

RAEE GÀBIES METAL.LIQUES 23 20 43 

CONTENIDORS ROBA AMIGA 2 1 3 

COMPACTADORS 6 2 8 

BÀSCULA   

6 (de les 

quals, 
5 fora 
d’ús) 

1 7 

TRANSPALET 2 3 5 

ROLLER PACK 0 1 1 

EXTINTORS 18 15 33 

CUBITAINERS OBERTS 19 58 77 

SAFATA RECOLLIDA OLIS 2 2 4 

        

ESPECIALS BIDÓ 50 L PLÀSTIC OLI VEGETAL 2 0 2 
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ESPECIALS BIDÓ 150 L PLÀSTIC 1 0 1 

CUBITAINER TANCAT 1M3 1 1 2 

        

CAIXA METÀL.LICA 4,2 M3 CEDITS (*) 0 1 1 

CAIXA METÀL.LICA 14 M3 CEDITS (*) 2 0 2 

CAIXA METAL.LICA 16 M3 CEDITS (*) 5 0 5 

CAIXA METAL.LICA 20 M3 CEDITS (*) 10 1 11 

  0 0 0 

 

410 328 738 

 
 

Els asteriscs fan referència als mitjans que ha cedit al servei l’anterior empresa 
adjudicatària, per tant el nou contractista haurà d’aportar o bé preveure la 
compra de dinou (19) caixes metàl·liques.  
 
Les unitats de contenidors que s’expressen són a data de la darrera revisió, pot 
variar lleugerament la dotació de contenidors a la data de publicació del Plec. 

 
Article 139. Posta a punt de les deixalleries i actuacions de millora de les 
instal·lacions. 

 
1. L’adjudicatari ha de realitzar una sèrie de tasques per tal de millorar la xarxa de 

deixalleries i ho ha de realitzar durant els 9 primers mesos del contracte. Aquestes 
tasques consisteixen en: 

 Repintat dels contenidors de recollida, reparació i substitució dels que estiguin 
malmesos. El contractista ha de preveure la substitució dels contenidors 
malmesos als seus estudis econòmics i farà constar la quantitat que preveu 
substituir, que no serà menor del 30% de l’estoc de caixes de 16 i 20m3. 

 Senyalització amb els pictogrames de l’Agència de Residus, i de forma 
permanent, indicant convenientment on s’ha de dipositar cada tipus de residu. 

 Adequar els cartells de l’entrada incorporant els logos del COPATE i afegint les 
dades reglamentàries descrites a la guia d’implantació i gestió de les 
deixalleries de l’ARC i a la NTSD-2017. Aquestes dades són:  Nom de la 
deixalleria, Dies i horaris d'obertura, Residus admesos, Restriccions d'aportació 
(naturalesa i/o quantitats), Taxes per a determinats tipus d'usuaris (si s'escau), 
Taxes per excés de material aportat (si s'escau),  Entitat/empresa responsable 
de l'explotació, Telèfon de contacte. 

 Elaborar un pla de circulació per deixalleria i pintar els vials i les direccions. 

 Procedir a les neteges intensives dels coberts, neteges de les zones al voltant 
dels dipòsits d’olis, etc., i emmagatzemar de forma convenient i seguint les 
pautes descrites a la guia d’implantació i gestió de les deixalleries. 

 Posta a punt d’aquell material que no s’està usant a les deixalleries: en concret 
hi ha una sèrie de bàscules que no estan en funcionament i és un dels objectius 
del contracte posar-les en funcionament i utilitzar-les durant tot el període 
contractual. S’haurà de revisar i posar en funcionament les bàscules per a 
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camió de La Ràpita, Amposta i Santa Bàrbara (aquesta darrera deixalleria no té 
llum). Les altres bàscules que hi ha són per a palets, també seria interessant 
posar-les en funcionament. També s’haurien de posar en funcionament els 3 
compactadors que actualment no estan en funcionament per manca de llum de 
la instal·lació en el cas de Santa Bàrbara (2 a Santa Bàrbara i un altre que es 
troba al DC Mas de Barberans). En el cas dels compactadors sobrants, un de 
Santa Bàrbara i l’altre ubicat al D.C del Mas de Barberans, s’hauria de traslladar 
i posar en funcionament a un altra deixalleria que no en tingui, com per 
exemple, l’Ampolla.   

 Introduir i habilitar a les deixalleries un espai on s’identifiqui (amb la imatge 
que determini la Direcció facultativa) que es tracta d’un lloc de disposició,   
magatzem i custodia  dels materials cedits pels part dels particulars 
susceptibles d’un aprofitament posterior.  

 L’adjudicatari ha d’implementar, durant els 9 primers mesos de contracte, un 
sistema de control d'usuaris, transmissió de dades, software i accés online. 
Aquest sistema ha de ser robust i de fàcil maneig per part de l’operari. 

 
2. Pel que fa les anteriors accions, els licitadors aportaran un calendari amb la 

planificació de les tasques, i s’han d’ajustar al període marcat. En cas de no ser 

realitzades s’ha de justificar documentalment els motius pels quals no s’han dut a 

terme les accions. Així mateix,  els licitadors aportaran documentació gràfica de les 

accions dutes a terme.  

 

3. El COPATE es reserva el dret de penalitzar el contractista si es produeix una 
demora injustificada en l’adequació i posta a punt de les deixalleries. Aquesta 
penalització es podrà aplicar a partir del primer any de l’inici del contracte sense 
que s’hagin completat les tasques definides. La penalització consisteix en que el 
COPATE es reserva el dret d’externalitzar aquelles tasques no realitzades i 
traslladar el costos derivats al contractista, independentment de les sancions i 
rescabalaments que es puguin originar. 

 
4. Tanmateix, l’adjudicatari ha de realitzar, també durant els 9 mesos primers del 

contracte, els projectes constructius amb amidaments i preus unitaris d’una sèrie 
d’actuacions estructurals relacionades amb la millora de la seguretat de la 
instal·lació i l’ampliació de coberts. Les poblacions destacades en negreta són 
aquelles on s’ha de prioritzar les obres. Aquestes obres consisteixen en: 

 Ampliacions de cobert, adjunt als existents amb les mateixes característiques 
constructives, a les deixalleries d’Amposta, La Ràpita, Santa Bàrbara, Alcanar, la 
Sénia, Godall, Freginals, la Galera, Masdenverge, Mas de Barberans, Camarles, 
El Perelló, Benifallet, Xerta i Alfara de Carles. 

 Tancaments en obra: desmuntatge tanca existent; excavació rases fonaments 
(0,5x0,6 m sabata correguda + 1x1x0,5 sabata reforç cada 5 m); formigó armat 
fonaments; mur de  blocs de formigó (2 m d'alçada x 20 cm de gruix) amb 
cèrcol perimetral i armat vertical cada 5 m; acabat amb tanca de torsió simple 
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sobre mur inclinada cap a l'exterior) a les deixalleries de: Sant Jaume, la Ràpita, 
Santa Bàrbara, Ulldecona, el Perelló.  

 Pavimentació del cobert a la deixalleria de l’Ametlla. 

 Informe tècnic per dotar d’energia elèctrica aquelles deixalleries que no en 

disposen (Santa Bàrbara, Freginals, la Galera, Godall i Mas de Barberans). En el 

cas de Santa Bàrbara és més necessari des del punt de vista que tenen 

equipaments en desús com la bàscula per camions. Es poden plantejar 

alternatives a fer l’escomesa elèctrica com habilitar generadors, donat que 

l’horari de les instal·lacions és limitat.  

 

5. El valor de la redacció dels projecte està dins del tipus i, per tant aquests s’han de 

lliurar a la Direcció facultativa en el període marcat. La Direcció facultativa 

juntament amb els municipis usuaris  analitzaran els projectes aportats pel 

contractista i decidiran si s’executa o no l’actuació plantejada, i en aquest cas, un 

cop acceptada, el cost de l’obra s’afegiria amb la resta d’amortitzacions, amb els 

mateixos paràmetres financers quan a tipus d’interès i anys d’amortització.  

 
Article 140. Manteniment dels mitjans materials i neteja de les instal·lacions. 
 

1. L’adjudicatari té l’obligació de mantenir i conservar en bon estat de neteja i 
conservació tots els elements de les instal·lacions, contenidors i elements 
mecànics i mòbils  adscrits al servei.  
 

2. El contractista haurà d’efectuar al seu càrrec la substitució i/o reposició dels 
contenidors o qualsevol altre equipament adscrit al servei que estigui deteriorat. 
Reparació de totes les anomalies que es puguin produir, inclosos els danys o 
desperfectes a tercers. 

 
3. Els licitadors hauran de presentar en la seva oferta un pla de neteja i manteniment 

de les instal·lacions i equips adscrits al servei de deixalleria. Indicaran en aquest 
pla la periodicitat en què es realitzen les tasques de neteja i manteniment. 

 
4. El contractista assumirà. així mateix, els serveis de desinfecció segons el que 

disposa la normativa vigent i el manteniment dels equips de prevenció contra 
incendis. 

 
5. L’adjudicatari disposarà de l’utillatge i material necessari per dur a terme el 

manteniment de la jardineria interior i de l’entorn immediat de les instal·lacions. 
 

6. L’adjudicatari tindrà actualitzat mensualment l’inventari de materials i 
equipaments propis de la deixalleria i realitzarà el seguiment del pla de neteja i 
manteniment presentat, documentant les tasques i les incidències (avaries, 
reparacions, renovacions, robatoris, etc.) preferentment en format digital. Aquest 
document estarà en tot moment a disposició del Consorci i servirà per verificar 
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que s’estan duent a terme les tasques necessàries per a una bona gestió de les 
instal·lacions. 

 
 
Article 141.  Disposició, gestió i transport dels residus. 

 
1. Els usuaris de la deixalleria hauran de classificar i dipositar ells mateixos els residus 

no especials en els diferents contenidors, prèvia orientació i vigilància de l’operari 
responsable, especialment si la deixalleria està molt concorreguda.  Tanmateix, 
com a procedir general, l’operari ajudarà en tot moment a l’usuari i vetllarà per tal 
que faci un bon triatge. 

 
2. Els operaris de les deixalleries realitzaran directament (no ho ha de fer l’usuari) la 

correcta deposició dels residus especials. Pel que fa els mobles i andròmines, 
sempre que sigui possible es desballestaran i classificaran segons els materials. 

 
3. Qualsevol pertorbació produïda per la mala disposició d’algun residu serà 

responsabilitat de l’adjudicatari. 
 
4. No s’admetrà que cap particular o entitat vagi a recollir els residus dipositats a les 

deixalleries a excepció dels que tinguin l’autorització del COPATE i/o de 
l’Ajuntament. 

 
5. El licitador en la seva oferta haurà d’expressar quin és el gestor al qual es 

destinaran els residus, que en tot cas haurà de ser un gestor autoritzat per 
l’Agència de Residus de Catalunya per a aquell tipus de residu i d’operació. 
Qualsevol canvi que es produeixi durant la vigència del contracte serà comunicat 
prèviament al Consorci.  

 
6. Aniran a càrrec del concessionari les despeses de transport dels residus recollits a 

les deixalleries fins a les instal·lacions de tractament autoritzades, fins i tot la 
d’aquells ajuntaments que gestionen amb personal propi la instal·lació.                     

 
7. L’empresa adjudicatària no es farà càrrec del transport d’aquells residus que siguin 

objecte de sistemes de gestió pública (OFIRAEE, OFIPILAS, SIGFITO, etc.) o dels que 
el COPATE tingui un contracte de gestió (Residus Especials) sempre i quant aquests 
ja incorporin el transport en el servei.  

 
8. Durant les operacions de càrrega i descàrrega dels contenidors, l’adjudicatari 

haurà de procurar que es facin d’una forma acurada, amb l’objectiu de preservar 
la netedat de la instal·lació. En cas de vessament accidental total o parcial del 
contenidors, l’adjudicatari haurà de procedir de forma immediata a recollir els 
residus i a la neteja de la zona.  
 

9. Per tal d’evitar la dispersió de volàtils a les deixalleries, aquells contenidors que 
continguin materials lleugers hauran d’estar convenientment resguardats per una 
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xarxa. En cas de vents i de dispersió del volàtils, s’ha de procedir a la seva retirada 
de forma diligent.   

 
10. Els dies de fortes inclemències meteorològiques (fortes ràfegues de vent, pluges...) 

s’haurà d’evitar el trasllat i manipulació de materials volàtils. 
 
11. L’adjudicatari està obligat a recollir els residus acumulats a l’exterior del recinte de 

la deixalleria que puguin ésser ocasionats per un mal ús dels horaris d’obertura 
per part dels usuaris. L’adjudicatari els retirarà de forma immediata a la seva 
detecció i ho comunicarà al Consorci. 

 
12. L’adjudicatari haurà de disposar dels permisos corresponents i incorporar la 

documentació necessària als vehicles d’acord amb les normatives recents com el 
RD 180/2015 de trasllat de residus,  per efectuar el transport dels diferents 
residus, i seguirà els procediments legalment establerts per a la gestió i transport 
dels mateixos. 

 
Article 142. Destins actuals, despeses de transport, despeses d’eliminació i ingressos 
per valorització dels residus. 
 
1. Per tal que els licitadors tinguin orientacions a l’hora de dimensionar de forma 

correcta els costos de transport,  els destins actuals de les diferents fraccions són els 
que s’especifiquen a continuació: 
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2. Els licitadors aportaran a la documentació les dades del gestor autoritzat que 

valoritzarà les fraccions de paper-cartró, ferralla i metalls, fusta i plàstic no envàs. Si 
el varien, l’hauran de comunicar amb antelació i prèvia autorització de la Direcció 
facultativa.  

 
3. L’adjudicatari podrà valoritzar els residus recollits a les deixalleries i podrà establir, 

prèvia acceptació del COPATE, acords per valoritzar econòmicament els residus 
recollits amb gestors autoritzats. Aquesta valorització no implicarà cap benefici per 
al Consorci  o municipis seu de la deixalleria. A l’oferta a partir de les dades de 
producció de residus que s’incorporaran a l’annex de deixalleria, els licitadors 
aportaran una valoració dels ingressos per la valorització d’aquests materials i 
restarà dels altres costos d’explotació.   

 

Residu Destí/Gestor MONTSIÀ Codi gestor Destí/Gestor BAIX EBRE Codi gestor

Vidre envàs deixalleria

Recuperadora de vidrio de 

Barcelona S.A. (Revibasa) E-132.95

Recuperadora de vidrio de 

Barcelona S.A. (Revibasa) E-132.95

Vidre pla

Recuperadora de vidrio de 

Barcelona S.A. (Revibasa) E-132.95

Recuperadora de vidrio de 

Barcelona S.A. (Revibasa) E-132.95

Paper deixalleria Hermanos Pellicé, S.L. E-312.96 Fornós Contenidors S.L. E-1194.10
Envasos deixalleria Griñó Ecològic S.A. E-1042.08 Griñó Ecològic S.A. E-1042.08

Ferralla Hermanos Pellicé, S.L. E-312.96 Fornós Contenidors S.L. E-1194.10

Fusta Hermanos Pellicé, S.L. E-312.96 Fornós Contenidors S.L. E-1194.10

Runa Dipòsit controlat d'Amposta M-00513 Reciclatges d'enderrocs Ebre, S.L. E-1326.12

Runa

Gestora tècnica de terres i  runes 

S.L.U. E-1228.11

Voluminós

Dipòsit controlat de Mas de 

Barberans M-00042

Dipòsit controlat de Mas de 

Barberans M-00042

Poda

Planta de compostatge de Mas de 

Barberans M-00091 Edafo Gestión Ambiental, S.A. E-849.04

Poda

Planta de compostatge de Mas de 

Barberans M-00091

Plàstics no envàs Hermanos Pellicé, S.L. E-312.96 Fornós Contenidors S.L. E-1194.10

RAEE CFC Ofiraee Ofiraee

Fluorescents Ofiraee Ofiraee
Ferralla electrònica Ofiraee Ofiraee

Piles Ofipilas Ofipilas

Oli vegetal

Components i  Reciclats de 

Catalunya S.L. E-1266.11

Components i  Reciclats de 

Catalunya S.L. E-1266.11

Olis minerals CATOR S.A. E-56.93 CATOR S.A. E-56.93

Residus Especials: Olis 

lubricants, àcids, 

bases, sòlids i  

pastosos, dissolvents, 

aerosols buits, envasos 

a pressió, fi ltres d'oli, 

cosmètics, reactius de 

laboratori, envasos 

buits, oli  vegetal 

contaminat

Ecológica Ibérica y Mediterránea 

S.A.
E-49.92

Ecológica Ibérica y Mediterránea 

S.A.
E-49.92

Fitosanitaris Sigfito Sigfito

Pneumàtics Signus Signus
Tòners M&C Systemebre S.L. M&C Systemebre S.L.
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4. El COPATE es reserva el dret de valoritzar directament els residus. En aquest cas, es 
retornaria la quantitat econòmica que el contractista ha fet constar com a ingressos 
a l’oferta. 

 
5. L’adjudicatari haurà de tenir expertesa directa o mitjançant subcontracta per a la 

valorització dels diferents fluxos de residus.  
 
6. En cap cas i sota cap concepte hi haurà incompatibilitat d’interessos de l’explotador 

del servei de deixalleries amb la seva pròpia activitat econòmica (si aquesta activitat 
pròpia és la de gestor autoritzat i transportista de residus). És a dir,  les deixalleries 
hauran d’acceptar la llista dels residus admesos i no derivar a la seva pròpia activitat 
a particulars o petits comerços si les quantitats aportades s’ajusten als límits 
d’admissió. Incomplir aquest requisit, serà considerat falta molt greu i motiu de 
sanció, fins i tot motiu de rescissió del contracte. 

 
7. Els licitadors proposaran un servei de gestió per als residus especials (REPQ). 

Actualment el COPATE els gestiona a través d’una empresa externa, que és la que 
s’esmenta al quadre de destins actuals. Els licitadors a partir de les dades de 
producció de residus  (68,5 tones/any) i dels viatges realitzats (dades que apareixen 
als annexos d’aquest plec) plantejaran un cost d’eliminació dels residus especials. Al 
plantejament especificaran el gestor autoritzat i els preus d’eliminació dels diferents 
residus i un cost desglossat per deixalleria i global. Si aquesta oferta és més 
avantatjosa que la que es disposa actualment, el COPATE podrà encomanar la gestió 
dels especials dintre els serveis prestats de deixalleria. S’establirà un preu fixe 
màxim de gestió anual que només es podrà revisar si  la producció de residus 
especials disminueix.  

 
8. Així mateix, el que es pretén és incrementar la gestió de residus a deixalleria, 

incrementant la valorització dels residus, reduint els costos d’eliminació i disminuint 
la quantitat de residus amb destí final dipòsit controlat.  

 
Article 143.  Incidències a les instal·lacions de deixalleria en quan a l’atenció dels 
usuaris i règim d’inspecció. 

 
1. L’empresa adjudicatària serà responsable de no cometre cap de les incidències 

que es descriuen a continuació:  

 Incompliment de l’horari d’obertura i tancament de la deixalleria, o del 
calendari de deixalleria mòbil. 

 No portar un acurat llibre de registre d’entrades, amb les dades 
sol·licitades. 

 No atendre als usuaris, vigilant de la correcta deposició dels residus. 

 
2. L’adjudicatari ha de resoldre de forma immediata les incidències que els serveis 

d’inspecció puguin detectar.  
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3. De forma periòdica, els serveis d’inspecció del COPATE faran la revisió de la 
instal·lació amb un protocol preestablert ajustat a les incidències esmentades. Es 
lliuraran els resultats de la inspecció  a l’adjudicatari i aquest ha de procedir a la 
reparació i esmena immediata de les incidències detectades. Si s’adverteix en més 
de dues ocasions una incidència que no s’ha resolt i l’empresa adjudicatària ha fet 
cas omís de les instruccions de la direcció facultativa sense cap tipus de 
justificació, el COPATE es reserva el dret d’executar-ho amb mitjans propis o 
externalitzant la tasca a un tercer i traslladant els costos al contractista, 
independentment de les sancions a aplicar i els danys a rescabalar.  

 
Article 144. Incidències a les instal·lacions de deixalleria en quan a la correcta 
disposició dels residus i vigilància de la instal·lació i règim d’inspecció. 
 
1. L’empresa adjudicatària serà responsable de no cometre cap de les incidències 

que es descriuen a continuació:  
 

 Acceptació de residus no admesos (residus barrejats, FORM, industrials en 
grans quantitats). 

 No acceptació d’algun residu de la llista d’admesos. 

 No comprovació de l’estat d’ocupació dels contenidors i permetre 
l’acumulació de residus tant a les caixes, com al cobert, com dintre la mateixa 
instal·lació per no avisar  al gestor o al SIG amb la deguda instal·lació.  

 Vessaments dels dipòsits de residus especials (olis, etc.). 

 No emmagatzemar els residus segons la Norma Bàsica de les deixalleries de 
l’ARC: 

- Per exemple, els RAEE han d’estar en gàbies tancades amb clau i 
preferiblement a cobert, etc. 

- No s’ha de trencar el circuit de refrigeració dels Electrodomèstics 
amb CFC ni barrejar-se amb la ferralla. 

- Les bateries en un lloc tancat i ventilat i vigilar que no vessin. 

- No barrejar els especials, etc. 
 
2. L’adjudicatari ha de resoldre de forma immediata les incidències que els serveis 

d’inspecció puguin detectar.  
 
3. De forma periòdica, els serveis d’inspecció del COPATE faran la revisió de la 

instal·lació amb un protocol preestablert ajustat a les incidències esmentades. Es 
lliurarà els resultats de la inspecció  a l’adjudicatari i aquest ha de procedir a la 
reparació i esmena immediata de les incidències detectades. Si s’adverteix en més 
de dos ocasions una incidència que no s’ha resolt i l’empresa adjudicatària ha fet 
cas omís de les instruccions de la direcció facultativa sense cap tipus de 
justificació, el COPATE es reserva el dret d’executar-ho amb mitjans propis o 
externalitzant la tasca a un tercer i traslladant els costos al contractista, 
independentment de les sancions a aplicar i els danys a rescabalar.  
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Article 145. Incidències a les instal·lacions de deixalleria en quan a la neteja i 
manteniment de la instal·lació i règim d’inspecció. 
 
1. L’empresa adjudicatària serà responsable de no cometre cap de les incidències 

que es descriuen a continuació:  
 

 Falta de neteja de la deixalleria i també l’entorn immediat a la instal·lació. 

 Falta de neteja i ordre al cobert per residus especials. 

 Presència de volàtils i/o altres residus escampats tant dintre com fora de la 
instal·lació. 

 Falta de xarxa als contenidors d’envasos i materials lleugers. 

 No mantenir totes les infraestructures (contenidors, molls, enllumenat, 
desaigües, jardineria, els equips de prevenció i extinció d’incendis ) amb 
perfecte estat d’ús. 

 No posar en funcionament o no tenir cura del material auxiliar de la deixalleria 
(bàscules, compactadors, etc.). 

 No mantenir els contenidors senyalitzats mitjançant un cartell o logotip 
explicatiu i/o cartell a l’entrada de la deixalleria no visible o amb alguna errada.  

 Tanca perimetral trencada. 
 
2. L’adjudicatari ha de resoldre de forma immediata les incidències que els serveis 

d’inspecció puguin detectar.  
 
3. De forma periòdica, els serveis d’inspecció del COPATE faran la revisió de la 

instal·lació amb un protocol preestablert ajustat a les incidències esmentades. Es 
lliurarà els resultats de la inspecció  a l’adjudicatari i aquest ha de procedir a la 
reparació i esmena immediata de les incidències detectades. Si s’adverteix en més 
de dos ocasions una incidència que no s’ha resolt i l’empresa adjudicatària ha fet 
cas omís de les instruccions de la direcció facultativa sense cap tipus de 
justificació, el COPATE es reserva el dret d’executar-ho amb mitjans propis o 
externalitzant la tasca a un tercer i traslladant els costos al contractista, 
independentment de les sancions a aplicar i els danys a rescabalar.  

 
 
Article 146. Incidències a les instal·lacions de deixalleria en quan al transport i 
retirada de residus i règim d’inspecció. 
 
1. L’empresa adjudicatària serà responsable de no cometre cap de les incidències que 

es descriuen a continuació:  
 

 Mesclar els residus de les diferents caixes per estalviar viatges. 
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 Portar residus susceptibles de valoritzar-se a dipòsit controlat o  portar 
residus a un destí no correcte. 

 Fer passar residu d’un altre origen diferent de la deixalleria, per residus de 
deixalleria. 

 No registrar totes les sortides. No tenir cura de tots els albarans de 
lliurament de residus. 

 
2. L’adjudicatari ha de resoldre de forma immediata les incidències que els serveis 

d’inspecció puguin detectar.  
 
3. De forma periòdica, els serveis d’inspecció del COPATE faran la revisió de la 

instal·lació amb un protocol preestablert ajustat a les incidències esmentades. Es 
lliurarà els resultats de la inspecció  a l’adjudicatari i aquest ha de procedir a la 
reparació i esmena immediata de les incidències detectades. Si s’adverteix en més 
de dos ocasions una incidència que no s’ha resolt i l’empresa adjudicatària ha fet 
cas omís de les instruccions de la direcció facultativa sense cap tipus de justificació, 
el COPATE es reserva el dret d’executar-ho amb mitjans propis o externalitzant la 
tasca a un tercer i traslladant els costos al contractista, independentment de les 
sancions a aplicar i els danys a rescabalar.  

 
Article 147.   Incidències relacionades amb la gestió de determinats tipus de residus. 
 
1. Hi ha una tipologia de residus que presenten unes característiques que fan 

necessari un procediment específic de cara als possibles usuaris de la deixalleria i 
sempre d’acord amb el que disposi el Reglament del Servei Integral de Gestió de 
Residus aprovat pels Consells Comarcals: 

 

- Fitosanitaris: El COPATE està adherit al conveni amb SIGFITO a les poblacions 
d’Amposta, Alcanar, la Sénia, Sant Carles de la Ràpita, Freginals, Masdenverge i 
Roquetes. El contractista haurà de complir les especificacions del conveni,  
d’emmagatzematge sota cobert i de petició de retirades quan es disposi de 8 big-
bags plens o cada 8 mesos. Per tant, el contractista ha de vetllar per tenir 
disponibilitat de recepció de fitosanitaris sota cobert, en especial a les èpoques de 
més producció. Al quadre de límit d’admissió màxim s’indica una quantitat 
aproximada d’unitats per aportació per tal que un sol usuari no col·lapsi la 
capacitat que té d’emmagatzematge la deixalleria. En cas d’agricultors que tinguin 
una quantitat d’envasos que ultrapassa les capacitats del cobert de la deixalleria, 
se’ls orientarà, informant-los de l’extensa xarxa de punts SIGFITO que existeix a les 
comarques del Baix Ebre i del Montsià. 

 

- Runa: La runa que s’accepti ha de ser d’obra menor i adaptant-se als límits 
d’admissió. Els ajuntaments usuaris podran proposar l’adopció de sistemes de 
prepagament o sistemes de justificació de recepció que els operaris hauran de 
complimentar. 
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- Amiant: L’amiant no és un residu admès a la xarxa de deixalleries per les 
implicacions quan a seguretat que requereix la manipulació d’aquest element. 
Tanmateix, és un residu que es troba puntualment abandonat a l’exterior de les 
instal·lacions o bé al seu interior. En cas d’abocaments o generacions per causes 
especials de residus d’amiant a les instal·lacions de deixalleria, s’establirà la 
retirada mitjançant gestor autoritzat. Tanmateix, el servei podrà acollir-se a les 
possibilitats de recollida que ofereix l’Acord Marc de l’Agència de Residus de 
Catalunya. De forma general, el contractista ha d’assumir les despeses associades 
de gestió. Els operaris de deixalleria han d’informar de les vies de gestió de 
l’amiant als usuaris que ho requereixin. 

 

- Pneumàtics: s’han de seguir els protocols estipulats per SIGNUS quan al registre de 
l’usuari amb el DNI i els màxims d’aportació anual. Amb l’abandonament 
esporàdic de rodes de tractor, de bicicleta, etc., que es puguin trobar a la 
deixalleria es gestionarà també via SIGNUS, assumint els costos d’eliminació 
associats, de forma general el contractista.   

 
2. En el cas que els episodis d’abandonament d’amiant o rodes passi a donar-se de 

forma més important, el contractista haurà de documentar-ho i el COPATE 
traslladarà les despeses al municipi usuari de la deixalleria.   

 
Article 148. Compliment de la normativa: tramitació llicències d’activitat. 
 
El contractista haurà de realitzar els tràmits necessaris per a l’obtenció de les llicències 
d’activitat de totes les deixalleries  i seguir els processos per inscriure-les al registre de 
de gestors de residus de Catalunya.  Aquest procés l’ha d’incloure com  a obligació i 
dur-lo a terme en el termini d’un any a partir de la formalització del contracte.  
 
Article 149.  Introducció d’elements TIC per al control d’usuaris, d’entrades i sortides 
de material. 
 
1. Els licitadors proposaran una solució tecnològica a la xarxa de deixalleries per 

identificar i quantificar les entrades i les sortides, i poder establir una base de 
dades amb els usuaris de la deixalleria. Aquest sistema s’hauria de poder 
connectar amb aquelles deixalleries que disposen d’una bàscula fixa. 

 
2. Així mateix, s’ha de desenvolupar una aplicació on-line de gestió de deixalleries on 

hi tingui accés el COPATE, els ajuntaments i els usuaris, definint de forma 
convenient els usos i els permisos.  Aquesta base de dades ha d’integrar tots els 
punts de deixalleria, així com els residus admesos, els límits d’admissió i les dades 
de producció de residus. També han de ser consultable les entrades dels usuaris i 
les sortides de residus.  

 
3. Amb aquesta informació els ajuntaments usuaris podran, si així ho requereixen, 

establir sistemes de quantificació o parametrització de les aportacions dels 
usuaris, que els permetin establir bonificacions o establir preus públics o taxes. 
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4. El sistema informàtic ha de ser robust i ha de permetre als operaris encarregats de 
les deixalleries obtenir les següents dades: identificar l’usuari (via DNI, matrícula 
vehicle, etc.), quantificar la relació de residus depositats, control de data i hora, a 
més d’inclusió de fotografies que siguin d’interès.  

 
5. Pel que fa a les sortides, les dades que requerirà els sistema seran almenys: 

identificació de la càrrega, del transportista, del vehicle, del conductor, data i hora,  
i si es disposa de sistema de pesatge, pes i tara, incloent fotografies si s’escau.  

 
6. Els licitadors proposaran i valoraran un sistema que reculli les dades esmentades, 

definint la tecnologia i tenint en consideració totes les despeses associades de 
comunicació, internet, núvol o servidor on emmagatzemar les dades, els elements 
de software, llicències, manteniment i posta a punt, etc. Tanmateix haurà de 
permetre la seva exportació i tractament de dades als programes més comuns. Les 
dades i el sistema serà propietat del COPATE, per tant, hauran de ser de codi obert 
i un cop exhaurit el contracte, el sistema ha de continuar operatiu, amb 
independència de l’explotador.   

 
Article 150. Sistema de control de pesos. 

 
1. El contractista està obligat a portar un control de les entrades i sortides per 

materials durant tot el període contractual. D’aquesta manera ha de quantificar 
les entrades dels residus sempre que la seva tipologia ho permeti en pes o, en cas 
contrari, per volum o unitats. Pel que fa a les sortides, ha d’aportar els pes 
juntament amb els albarans de recepció de residus i els tiquets de bàscula, 
complimentant totes les dades també en formats digitals, exportacions de bàscula 
a full de càlcul, etc. 

 
2. Independentment del sistema utilitzat pel contractista, el Consorci  podrà obligar a 

aquest a disposar d’un altre sistema de control de pesatge. En aquest cas, 
s’estudiaran de forma contradictòria les quantitats addicionals o les quantitats a 
retraure del que ha ofertat per  l’adjudicatari.  

 
Article 151. Col·laboracions amb entitats socials. 
 
1. El COPATE podrà establir convenis i col·laboracions amb empreses d’inserció, 

entitats sense ànim de lucre, empreses d’economia social o amb els serveis socials 
municipals o comarcals per tal de canalitzar aquells articles (mobles, 
electrodomèstics, roba, etc.) de la deixalleria que puguin generar activitats 
relacionades amb les tasques de classificació, neteja, reparació que impliquin una 
font d’ingressos per generar ocupació, o bé per proporcionar béns i objectes a 
persones amb rendes modestes. L’empresa adjudicatària seguirà les instruccions 
del COPATE per facilitar la col·laboració.  

 
2. S’estableix com a condició d’execució per a l’adjudicatari la subcontractació 

d’almenys un 10 % del pressupost d’explotació de les deixalleries (descomptant 
amortitzacions i transports) amb Centres Especials de Treball legalment constituïts 
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i registrats conforme la legislació vigent. En aquest context, es demana que la/les 
empresa/es subcontractada/es del Tercer Sector disposi/n d’experiència amb l’ús 
de les TIC aplicades a la gestió de residus municipals i de manera específica, i més 
important, experiència en la gestió de les àrees de deixalleria, i tasques de 
reutilització i preparació per a la reutilització de residus. A tal efecte caldrà que els 
licitadors aportin un document que acrediti l’acord o preacord amb les empreses 
d’inserció i/o Centres Especials de Treball per tal de donar compliment a aquesta 
clàusula. Tanmateix, l’adjudicatari tindrà l’obligació de complir vers a les entitats 
i/o empreses subcontractades les mateixes condicions de pagament establertes al 
contracte principal. En aquest cas, el COPATE haurà de conèixer l’abast de la 
col·laboració, per tant,  requerirà un pla d’execució, i l’acord de l’empresa 
adjudicatària amb l’entitat on s’especifiqui operativa i condicions tècniques i 
econòmiques. Es valorarà la incorporació de solucions tecnològiques que permetin 
i/o promoguin la col·laboració entre l’empresa adjudicatària  i l’entitat social. El 
COPATE donarà el vistiplau a la col·laboració o subcontractació. 

 
3. L’increment del percentatge de subcontractació amb alguna entitat d’economia 

social serà valorada positivament en la puntuació de les ofertes sempre que 
estigui degudament documentada amb acords o preacords ferms. Aquesta 
col·laboració pot ser estratègica pel que fa al desenvolupament de les tasques de 
l’article següent. 

 
Article 152.  Introducció de tasques de reutilització i preparació per a la reutilització. 
 
1. El contractista habilitarà un espai a cada deixalleria, o com a mínim, les que tenen 

una producció més alta, amb un cartell d’elevada visibilitat amb el lema: “RRR- Re-
aprofitem-los, dels residus en fem recursos”. 

 
2. El personal de la deixalleria seleccionarà aquells articles que estiguin en bon estat i 

es puguin considerar aptes per ser reutilitzats. L’operari informarà d’aquells 
objectes que custodia al responsable del servei i aquest, al seu torn, a la persona o 
entitat designada pel COPATE. 

 
3. Així mateix, el contractista adquirirà i inclourà a l’oferta l’adquisició d’un furgó 

convenientment retolat amb la imatge i lema anterior, que   posarà a disposició 
del COPATE.  Aquest furgó serà el que recollirà els articles i objectes custodiats. 
Aquest furgó, nou o de segona mà, disposarà preferentment, d’una plataforma 
elevadora i una MMA de 3.500 kg. El contractista ha de preveure assumir les 
despeses de manteniment i les revisions mecàniques corresponents. 

 

4. El COPATE amb aquest vehicle realitzarà les tasques d’inspecció de la xarxa de 
deixalleries, tasques que podrà dur a terme amb personal propi o personal extern 
contractat a empreses d’economia social de manera expressa per a tal objecte. 

 
5. En la mesura que sigui possible els treballadors de la deixalleria tindran l’utillatge i 

les eines necessàries per poder separar els residus compostos de diferents 
materials valoritzables. L’adjudicatària haurà de formar en tasques d’aprofitament 
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de residus i desballestament periòdicament als treballadors. Els  licitadors 
aportaran un pla formatiu als treballadors amb els continguts de la introducció de 
les tasques de Reutilització i PxR.  

 
 
Article 153. Serveis extres i altres aspectes de l’explotació de les deixalleries. 
 
 
1. El servei extra de Sant Carles de la Ràpita es basa en la col·locació de contenidors 

de residus al seu terme municipal, manteniment i neteja dels mateixos i els seus 
entorns immediats,  i posterior gestió dels residus, amb la recollida de les caixes, 
transport, triatge i selecció dels residus si s’escau, i posterior trasllat al D.C de Mas 
de Barberans o al gestor que correspongui. Les especificacions mínimes del servei 
queden descrites al següent quadre: 

 

Ubicació 
Tipus de 

contenidor Mida Número Període 
Freqüència de 

recollida 

Platja del 
trabucador, un 

cada 500 
metres Resta 7m

3
 3 

15/06 al 
16/0

9 Setmanal 

Platja de 
trabucador,al 
començament 

del terme Resta 7m
3
 1 Anual Setmanal 

Recinte de festes Resta 7m
3
 1 

Festes 
Maj
ors  A requeriment  

Cementiri Resta 7m
3
 1 Anual Mensual 

Cocó d'en Jordi Resta 7m
3
 1 

Setmana 
Sant
a (2 

setm
anes

) A requeriment 

Deixalleria- Sant 
Carles de la 

Ràpita) 

Neteja viaria 7m
3
 1 Anual Quinzenal 

Enderrocs obres 
menors 12m

3
 1 Anual Setmanal 

Poda-Restes 
vegetals 12m

3
 1 Anual Setmanal 

Paper-cartró 12m
3
 1 Anual Setmanal 

 
 

http://www.copate.cat/


 
 

 
Plaça Lluís Companys, s/n · Amposta · 977 70 70 45 · copate@copate.cat · www.copate.cat 

   136 
 

2. La persona designada per l’ajuntament Sant Carles de la Ràpita serà l’encarregada 
de donar les instruccions i supervisar la bona marxa del servei. Conformar o 
expedir ordres de recollida, etc. 

 
3. L’Adjudicatari desglossarà el preu d’aquest servei especials al seu estudi econòmic. 

Per tal de dimensionar-lo correctament, als serveis que s’indica ‘a requeriment’ els 
dimensionarà per realitzar-los 1 buidada anual. S’especificarà 

 
4. L’ajuntament pot decidir suspendre o no implementar aquest servei sense que 

aquest fet doni dret a cap reclamació per part del contractista. 
 
 
 
5. Pel que fa a altres aspectes de l’explotació de les deixalleries,  l’adjudicatari, si 

s’escau, ha de ser capaç mitjançant taxes establertes i aprovades pel Consorci o 
Ordenança Fiscal Municipal corresponent, de procedir al seu cobrament, o si més 
no,  lliurar la documentació justificativa per poder procedir a la liquidació.  

 
6. El contractista ha d’emetre els albarans i certificats de recepció de residus a 

aquells usuaris que ho reclamin. L ‘impressió dels talonaris ha d’anar a càrrec del 
contractista. 
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CAPÍTOL 11. SERVEIS COMUNS DE LA CONTRACTA: MITJANS MATERIALS, 
INSTAL·LACIONS I RECURSOS HUMANS. 

 
 
Article 154. Seguretat i salut laboral. 

 
És responsabilitat de l’empresa adjudicatària el compliment de tota la normativa 
referida a seguretat i higiene en el treball. L’adjudicatari presentarà un estudi 
d’avaluació de riscos que haurà de ser posat en funcionament de forma diligent un cop 
signat el contracte. Tanmateix, el contractista aportarà  el pla de seguretat, salut i 
higiene laboral de tots els serveis. 
 
Article 155.  Imatge dels serveis. 

 
1. L'empresa contractista ha de vetllar perquè, en cada moment, el servei 

transmeti una imatge correcta al ciutadà. 

 

2. L’adjudicatari ha de respectar i fer que els seus operaris i personal adscrit al 
Servei respectin les següents condicions: 

 Uniforme: És d’ús obligatori sempre que es realitzin tasques del servei i es 

portarà net. Els uniformes portaran de forma visible els anagrames del servei i 

no han de portar altres indicacions, anagrames o símbols que no siguin els 

previstos en el disseny d’aquest uniforme. L’uniforme s’haurà de 

complementar amb bandes reflectores per tal que el personal sigui 

perfectament identificat a la via pública, tant en hores nocturnes com diürnes i 

en qualsevol circumstància climatològica. 

 Cortesia: Els operaris han de mantenir una absoluta cortesia amb els usuaris del 

servei, els responsables municipals i els ciutadans en general. És obligació del 

concessionari posar remei de manera immediata a qualsevol mal 

comportament dels operaris adscrits al servei. 

 Material i centres fixes: És obligatori mantenir una estricta neteja de tots els 

materials, com a símbol de la neteja ciutadana. No és permesa la presència 

d’indicacions, símbols o logotips que no siguin els previstos pel Consorci. 

Tanmateix es mantindran, per a cada vehicle o equip  les condicions que 

assegurin el compliment dels nivells d’emissions sonores i atmosfèriques 

requerides per la normativa vigent. 

 

Article 156.  Imatge corporativa. 

1. La Direcció facultativa del COPATE definirà el nivell d’imatge que han de mostrar 

els equips adscrits als serveis, tant els vehicles, com el personal, les eines i els 

materials inclosos a la contracta. Aquesta imatge s’ha de mantenir en bones 

condicions al llarg de la vida útil dels equips. 
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2. El contractista garantirà en tot moment que la ciutadania i els usuaris del servei 

identifiquin de forma clara els vehicles que presten serveis al seu municipi i la seva 

funció (recollida resta, recollida de FORM, repàs, manteniment, etc). Tanmateix, la 

imatge corporativa buscarà incentivar la participació de la població en el 

reciclatge, incentivant la seva col·laboració en la recollida selectiva i en el 

manteniment del mobiliari urbà.  

 

3. A efectes de complir el punt anterior, el licitador aportarà una proposta d’imatge 

del servei en la seva proposta tècnica, basant-se amb els logos i lemes preexistents 

del COPATE, i serà la Direcció facultativa, la que esculli la proposta més idònia i 

que serà aplicada a tota la flota del servei de gestió de residus. 

 

4. Els serveis tècnics del COPATE podran fer pintar i repintar els vehicles en el cas que 

no es compleixin aquestes condicions, a càrrec de l’adjudicatari. 

 
Article 157.  Informació i relació amb els ciutadans. 

 
1. El concessionari haurà de disposar, al seu càrrec, dels mitjans informatius 

necessaris per difondre entre els usuaris les característiques de la recollida 
selectiva de les diferents fraccions, especialment en allò referit a les condicions de 
disposició dels residus en els contenidors. 

 
2. Tots els operaris del servei tenen l'obligació de conèixer les característiques dels 

serveis que es liciten mitjançant el present plec. La informació bàsica a conèixer és 
el sistema bàsic de gestió de residus i els destins dels diferents residus. Els 
treballadors/es de la contracta són en primera instància, el contacte inicial que té 
la ciutadania amb el servei de gestió de residus, a tal efecte han d’estar formats i 
informats per explicar els objectius de les seves funcions i implicar als ciutadans en 
la recollida selectiva.  

 
3. No s’admetrà sota cap concepte que qualsevol treballador de la contracta posi en 

dubte davant dels ciutadans la gestió dels residus duta a terme per la seva 
organització.  

 
Article 158. Titularitat dels Vehicles.  

 
1. Els vehicles adscrits al servei seran els següents: 
 

 Els que el COPATE aporta a l’inici de la contracta com a equips de primer 
establiment i que constituiran, al menys durant el primer any de període 
transitori, el gruix més important del parc mòbil del servei. Aquests equips 
hauran d’estar totalment adscrits al servei i seran de titularitat del COPATE 
que els cedirà al contractista per a la seva explotació. Aquests vehicles, a la 
finalització de l’any de transitorietat passaran a ser propietat del contractista 
que els podrà donar de baixa, valoritzar-los, utilitzar-los com a vehicles de 
reforç o per recanvis. 
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 Els vehicles de nova adquisició, definits per aquest Plec Tècnic a l’Annex V, 

que seran adquirits en el context del contracte i amortitzats parcialment 
durant la seva execució. Aquests equips (de recollida o auxiliars) també 
estaran adscrits exclusivament al contracte i seran titularitat del COPATE, el 
qual en cedirà el seu ús al contractista. 

 
 Els vehicles auxiliars o de reforç que el contractista pot adscriure totalment o 

parcialment al servei per motius de millora de la prestació del mateix o per 
fer front a eventualitats o incidències (avaries, pics de treball, serveis no 
programats de caràcter eventual, etc.). La titularitat d’aquest vehicles serà 
del contractista que comunicarà al COPATE el número, tipus, percentatge de 
dedicació i funcions dels vehicles de la seva titularitat que adscriu 
temporalment o de manera continuada al servei. 

 
2. Tots els vehicles siguin de titularitat del COPATE o del contractista, siguin adscrits 

totalment o parcialment al servei, siguin de recollida o de serveis auxiliars, 
compliran la normativa vigent en circulació, seguretat, emissions, laborals, etc.  

 
3. Tanmateix, el contractista queda obligat a efectuar el seu manteniment i 

conservació independentment de la titularitat de l’equip amb els termes que 
descriu aquest Plec de condicions. 

 

4. Els vehicles i mitjans adscrits totalment al servei del COPATE no podran fer-se 
servir a cap altra contracta de l’adjudicatari o compartir-se amb altres municipis 
fora de l’àmbit del COPATE sota cap circunstància .  

 
 
Article 159. Prestacions i característiques dels vehicles. 
 
1. Els vehicles de recollida de nova adquisició hauran de complir les característiques 

descrites a l’article 40 d’especificacions tècniques dels vehicles adscrits al servei de 
recollida i a l’annex V d’aquest Plec. 

 
2.  El contractista presentarà tota la informació tècnica emesa pel fabricant dels 

vehicles i equips (carrosseries, caixes compactadores, grues, netejacontenidors, 
etc.). Especialment, facilitarà les dades referides al consum de combustible, 
emissions atmosfèriques i de CO2, emissions acústiques i qualsevol altre 
paràmetre ambiental.  

 
3. El contractista haurà de garantir que la vida útil dels vehicles, dels equips i dels 

contenidors (de nova adquisició o rehabilitats) sigui de 10 anys, de manera 
desacoplada a la durada prevista del contracte; independentment de que la 
legislació vigent en un futur permeti allargar el contracte i, per tant, harmonitzar 
el contracte amb la vida útil dels actius.  
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4. Per aquesta raó, a l’oferta s’haurà d’incloure informació sobre la vida útil prevista 
de tots els components que conformen el vehicle. Aquesta informació ha d’anar 
acompanyada del pla de manteniment previst i explícit, on s’hi vegi reflectit el cost 
i les tasques del manteniment preventiu dels vehicles que s’adquireixin i dels 
actuals.  

 

5. 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. 

 

6. El contractista seguirà les especificacions de l’article 27 a l’hora de valorar 
econòmicament la compra dels nous equips necessaris, de proposar les 
amortitzacions, oferint el màxim aprofitament i recompra de la maquinària i dels 
equips ofertats.  

 

7. El contractista serà responsable de donar de baixà, al seu càrrec, els vehicles 
adscrits al servei, sigui quina sigui la seva titularitat, en el supòsit que deixin de ser 
operatius per qualsevol raó. 

 
Article 160.  Neteja, manteniment i conservació dels vehicles i dels equips 
 
1. Els vehicles circularan sempre en correcte estat de neteja, amb la carrosseria en 

bon estat i amb tots els elements de senyalització en funcionament, per la qual 

cosa seran netejats diàriament una vegada acabat el servei.  

 

2. Els vehicles seran custodiats sota cobert a les instal·lacions centrals que el 

contractista habiliti per a la prestació del servei d’acord amb l’article 162. No 

s’admetrà, sense l’autorització expressa de la Direcció facultativa, l’estacionament 

dels vehicles durant hores en qualsevol espai extern a les seves instal·lacions per 

raons de major comoditat dels treballadors o menors temps de duració de la ruta. 

 

 

3. Així mateix, el contractista ha de garantir, en tot moment, l’estanqueïtat dels 

equips de recollida i tal com s’ha reiterat en aquest plec, evitar fuites de lixiviats a 

la via pública per no generar molèsties als veïns. 

 

4. En cas d'avaria dels vehicles i mitjans, l'empresa adjudicatària, estarà obligada a la 

immediata substitució d'aquests, sense cap cost addicional pel contractant. Així 

mateix, l'empresa adjudicatària serà responsable que els vehicles compleixin les 

normatives vigents i de qualsevol contingència que aquests puguin provocar.  

 

 

5. Toles les despeses d'explotació, manteniment i finançament de l’adquisició dels 

vehicles seran a càrrec del contractista. També serà de responsabilitat i a càrrec 

del contractista que els vehicles disposin de tots els permisos i autoritzacions 

pertinents, assegurances, revisions mecàniques, etc.  
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6. Els vehicles i els mitjans es mantindran d’acord amb el pla de manteniment 

preventiu i correctiu que l’adjudicatari hagi aportat a l’oferta i d’acord amb les 

especificacions tècniques dels fabricants i dels subministradors dels equips i, en 

darrera instància, de la Direcció facultativa.  

 

Article 161. Clàusula de garantia sobre la vida útil dels equips: Auditories externes 

per vetllar pel correcte manteniment dels equips. 

1. Tal com s’especifica l’article 159, la vida útil dels equips de recollida i auxiliars i 

contenidors és de 10 anys de forma desacoblada a la durada del contracte. Per 

aquesta raó es preveu que a la finalització del contracte els nous vehicles i mitjans 

adquirits poden estar encara per la meitat de la seva vida útil.  

 

2. El contractista haurà de garantir aquesta vida útil postcontracte evitant qualsevol 

mala praxis i efectuant el manteniment preventiu i correctiu adient per a una vida 

útil de 10 anys. En aquest sentit haurà de preveure i integrar la despesa d’aquest 

manteniment en el seu estudi de costos i en la seva oferta econòmica.  

 

 

3. Així doncs, els licitadors a l’oferta econòmica, aportaran certificats de la idoneïtat 

dels contenidors de nova adquisició així com dels vehicles de recollida per part 

dels fabricants, a més d’informació clara  i utilitzant els formats normalitzats sobre 

els costos de manteniment dels nous equips, i ha d’haver una traçabilitat entre els 

preus hora ofertats d’explotació i els costos previstos de manteniment preventiu i 

correctiu. La Direcció facultativa ha de disposar de tota la informació quan a les 

tasques i els costos de manteniment idoni i prescrit als vehicles, equips i 

contenidors.  

 

4. Els licitadors també aportaran un quadre on de forma anual des de l’inici 

d’adquisició dels bens fins al final de la seva vida útil, s’especificarà el preu 

residual pendent de pagar en l’escenari de 4 anys de durada de contracte i en 

l’escenari de 6 anys de durada del contracte si s’executen les prorrogues.   

 

5. Els serveis tècnics del COPATE formalitzaran una acta de recepció de cada nou 

vehicle i dels materials que s’adscriguin al servei i verificaran que compleixin les 

característiques ofertades. En cas que no compleixin les característiques 

ofertades, no es recepcionarà el material i el contractista haurà de substituir al seu 

càrrec el bé que no s’ajusti, o fins i tot pot ser motiu de rescissió del contracte. 

 

6. El COPATE recepcionarà els nous materials (incloent els contenidors) que 

s’adscriguin a la contracta i verificant que compleixen les característiques i 

prescripcions tècniques de l’oferta. En aquell moment si es verifica que s’ajusta a 

l’ofertat seran propietat del COPATE.  
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7. Si es recepciona el material, es farà una retenció de certificació corresponent a 

una  liquidació mensual de serveis que consistirà en un fons econòmic.  

 

8. Durant l’execució del contracte l’empresa adjudicatària està obligada a 

complimentar i registrar un llibre de manteniment per a cada equip adscrit al 

servei, que haurà de posar a disposició de la direcció facultativa si així si se li 

requereix.  

 

9. Els de llibres de manteniment inclouran totes i cadascuna de les tasques 

realitzades sobre els equips i la totalitat dels components que integrin cada equip 

(xassís, caixa recol·lectora, equip d’elevació, etc.), i de cada component, totes les 

tasques que s’han de cometre. Aquesta informació s’ha de consignar donant el 

màxim de detall i en format digital.  També inclouran dades bàsiques per poder 

controlar les hores dels equips, els comptaquilòmetres, i tots els elements de 

registre que es disposin. 

 
10. Tanmateix, el COPATE implementarà un protocol addicional de control de l’estat 

del manteniment i cura dels vehicles i equips. Aquest protocol pretén reforçar les 

relacions de col·laboració, transparència i professionalitat entre contractista i 

COPATE; amb l’objecte de garantir la durabilitat dels equips més enllà del 

contracte i gestionar correctament els recursos públics posats a disposició del 

contractista. 

 

11. El protocol consistirà en contractar una auditoria externa anual a un taller 
especialitzat (oficial i/o acreditat pel fabricants dels equips) o a una entitat de 
control i verificació tècnica. L’auditoria experta verificarà les tasques de 
manteniment i conservació efectuades durant l’any i comprovarà que l’estat dels 
vehicles i dels equips (compactadors, grues, contenidors, ...) correspon a la càrrega 
de treball efectuada i es pot garantir la vida útil prevista de 10 anys. Aquest 
peritatge anual serà especialment important el darrer any del contracte. El taller o 
entitat de control, el contractarà el COPATE, prèvia consulta amb el contractista, 
però sense requerir la seva conformitat. 

 
12. El COPATE es reserva el dret de retraure de la certificació  mensual retinguda  o de 

les liquidacions d’ajust anuals, o al final del contracte, el cost relatiu a les tasques 
que derivin de l’auditoria i s’hagin d’emprendre quan manteniment preventiu i 
correctiu per restituir e bon estat dels vehicles i equips i adequar-los a l’estat ideal 
que hauria de tenir d’acord amb la seva càrrega de treball, si hi ha proves i 
evidències que el contractista  han incorregut una prestació inadequada de les 
tasques de manteniment òptimes (tasques descrites al seu pla de manteniment, 
als seus llibres de manteniment, que ha d’anar en concordança en les indicacions 
del fabricant),  en aquest cas, la quantitat no abonada pel COPATE al contractista 
serà l’estrictament necessària per adequar els vehicle a l’ús durant el període que 
manqui per als 10 anys. 
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13. Per tant i tal com s’indica al punt 7è i 12è, el COPATE retindrà una mensualitat 
com a garantia de rescabalament,  que en cas que no s’estigui duent a terme les 
tasques de manteniment requerides durant l’explotació del contracte o la 
valoració econòmica dels equips (acreditada per l’auditoria externa) indiqui que 
s’han de realitzar una despesa per adequar aquell bé a la vida útil prevista. 

 
Article 162. Instal·lacions i tallers. 
 
1. L’adjudicatari haurà d’habilitar, al seu càrrec, les instal·lacions necessàries per al 

personal i per a donar cabuda als vehicles, els equips i els materials adscrits al 

servei. Els licitadors  faran constar en la seva oferta el tipus d’instal·lació que 

disposa  (extensió, característiques, ...) i la seva ubicació.  

 

2. Les instal·lacions o base dels serveis podran estar  arrendades o ser propietat de 
l’empresa adjudicatària. Hauran d’adaptar-se als requeriments del seu sistema de 
treball i a la seva  organització interna, per encabir al personal provinent de les 
actuals contractes del Montsià i del Baix Ebre. Tanmateix, aquestes instal·lacions 
hauran de gaudir d’una bona ubicació per facilitar-ne la logística i els 
desplaçaments. La seva ubicació serà preferentment en algun dels municipis on es 
presta el servei. 

 
3. L’adjudicatari disposarà del material necessari per fer les operacions més comuns 

de manteniment, reparació, neteja, desinfecció i pintura del material mòbil adscrit 
als serveis. Es disposarà, també, d’una zona de taller amb els recanvis necessaris 
per a la substitució i reparació de les avaries comunes que puguin tenir els vehicles 
i equipaments adscrits als serveis. Així mateix, disposarà d’un cobert per als 
vehicles de nova adquisició, per tal de preservar i garantir la seva vida útil, i d’un 
rentador, necessari per a la neteja dels vehicles, amb la corresponent gestió de les 
aigües residuals generades. 

 
4. Les parts condicionades per al personal disposaran, com a mínim, de vestidors 

amb guixetes individuals, lavabos i dutxes, tot adequat a allò que disposa la 
normativa vigent. Totes les instal·lacions compliran amb el que disposa el 
Reglament de Seguretat i Salut al Treball i altres normatives en matèria industrial i 
mediambiental. 

 
5. Els licitadors podran, també, proposar seus o subseus complementàries. El 

condicionament d’aquestes seus alternatives aniran a càrrec de l’adjudicatari, 
hauran de disposar de tots els permisos requerits (especialment els municipals) i, 
en darrera instància, serà el Consorci qui haurà d’autoritzar la seva implementació 
definitiva.   

 
6. A més a més de la base dels serveis, o annex al mateix, el concessionari establirà 

una oficina administrativa a tots els efectes de la contracta, que serà considerada, 
a l’efecte de notificacions, el domicili de l’empresa. 
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7. Els serveis tècnics del COPATE i dels Consells podran inspeccionar sempre que 

vulguin i sense previ avís l’estat de les instal·lacions i el compliment de totes les 

normes vigents. L’empresa adjudicatària és obligada a mantenir en perfecte estat 

de neteja i desinfecció i seguretat totes les seves instal·lacions. 

 

8. En tots els casos les instal·lacions hauran d’estar preferentment en funcionament 

des de l’inici de la contracta, tanmateix a l’oferta els licitadors faran constar el 

termini pel qual estarà operativa la/les instal·lació/ns centrals, en cap cas podrà 

superar els 6 mesos,  hauran de disposar de les autoritzacions administratives 

corresponents, inclosa la Llicència Municipal d’Activitats. Abans de posar-se en 

funcionament, han de ser inspeccionades pels serveis tècnics i han d'estar de 

conformitat al projecte inicialment aprovat. 

 

9. La gestió de les instal·lacions comporta que l’adjudicatari s’haurà de fer càrrec de 

totes aquelles despeses derivades dels consums diversos, la vigilància, la neteja de 

les instal·lacions i tots aquells treballs de manteniment per tal de mantenir el grau 

òptim de conservació dels edificis en ús. 

Article 163. Subrogació i altres aspectes generals del personal. 
 

1. El contractista tindrà l’obligació de disposar de tot el personal que sigui necessari 

per a la prestació del servei d’acord amb les necessitats que s’estableixin en el 

plec, i havent d’absorbir i subrogar-se en totes les condicions laborals que 

gaudeixi, així com adscriure en el servei de recollida de residus o de gestió de 

deixalleries el personal que es relaciona a l’Annex VI. Relació de personal a 

subrogar del Plec de Condicions Administratives d’acord amb l’article 44 de 

l’Estatut dels Treballadors. 

 

2. El contractista haurà de cobrir de forma immediata toles les eventualitats que es 

presentin: vacances, baixes, absentisme, conflictes laborals, etc. respectant, en cas 

de vaga, els serveis mínims que les autoritats competents decideixin. Tot el 

personal substitut per vacances i/o per baixes laborals ha de formar-se de manera 

suficient  abans del inici de la seva activitat per tal que no es produeixin situacions 

de desconeixement del servei a prestar. 

 

3. En cada una de les ofertes tècnico-econòmiques, els licitadors precisaran, 

conforme al previst al Capítol 14, de presentació de les ofertes, l’estructura de la 

plantilla necessària per a la realització dels serveis proposats.  
 

4. El personal de nova contractació serà, preferentment, de l’àmbit comarcal on es 
desenvoluparan els diferents serveis objecte del contracte. Tanmateix, en 
l'adjudicació dels serveis es valorarà el nombre i la qualificació del personal adscrit 
al servei. L'adjudicatari ha de comptar amb un nombre de treballadors adequat 
per a la prestació satisfactòria del servei. 
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5. El personal que presti el servei haurà d'anar degudament uniformat i amb un 

aspecte correcte tal com escau a un servei públic, així com proveït del material 

necessari per a treballar en les condicions climatològiques adverses previsibles tal i 

com s’indica també a l’article 155 d’imatge del servei. 

 

6. El personal coneixerà perfectament el seu treball i tindrà l'obligació de prestar-lo 

amb correcció. El personal que utilitzi els vehicles haurà d'estar en possessió de 

l’adient permís de conducció, i tant aquests com els que realitzin els diferents 

serveis objecte del contracte, hauran d'estar legalment contractats i coberts pel 

règim de la Seguretat Social corresponent. 

 

7. L'empresa adjudicatària haurà de complir i fer complir la normativa laboral i totes 
les disposicions aplicables vers la seguretat i higiene en el treball. Les despeses de 
vestuari, de les eines i dels estris de treball seran a càrrec del contractista.  

 
8. Tot el personal haurà de disposar de la formació necessària, i si s’escau de les 

titulacions, per desenvolupar correctament les seves funcions. Tanmateix 
l’empresa els donarà formació específica que els permeti assimilar els 
coneixements bàsics sobre la gestió dels residus, els coneixements en relació als 
materials/residus gestionats pel servei, la recollida correcta, el transport i la 
descàrrega a cada planta de transferència i/o tractament així com la neteja viària i 
les seves implicacions. 

 
9. El personal adscrit a la contracta no establirà cap relació laboral o contractual amb 

la part contractant, ni amb els Consells Comarcals ni amb els municipis usuaris. En 

el cas de conflicte laboral dels treballadors amb l’empresa, el COPATE fixarà els 

serveis mínims a complir per l’empresa contractista. 

 

Article 164. Direcció i interlocució del contractista. Encarregats del servei. 
 

1. L’adjudicatari haurà de garantir, en tot moment, la direcció i coordinació del 
Servei. A més, caldrà que asseguri una correcta comunicació amb el Consorci, 
Consells Comarcals i amb els municipis usuaris, tant des del punt de vista tècnic 
com administratiu. 

 
2. Els serveis objecte d’aquest contracte hauran d’estar dirigits i coordinats per un 

Cap de Servei que serà un tècnic amb titulació o formació suficient per 
desenvolupar les seves tasques. Aquest Cap tindrà una comunicació fluida i 
constant amb el Consorci i els ajuntaments usuaris del servei. Els licitadors 
especificaran a la seva plica el/s interlocutor/s de l’empresa amb el Consorci i els 
diferents ajuntaments. 

 

3. La persona designada com a encarregada de la direcció tècnica del servei serà 
designada interlocutor de l'empresa. L’interlocutor de l'empresa ha de complir les 
següents condicions: 

 Disposar d’experiència i formació en gestió de residus municipals.  
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 Capacitat organitzativa davant de situacions urgents i de gran acumulació de 
feina (posada en marxa del servei, etc.). 

 Tracte correcte amb la ciutadania. 

 Entendre correctament el català i el castellà. 

 Facilitat de paraula i capacitat d'expressió amb total correcció, en català o en 
castellà. 

 Coneixement dels espais on s'han de realitzar els serveis. 

 Especial actitud i disposició cap a la tasca que ha de desenvolupar, ja que ha 
de ser una persona amb una marcada vinculació amb  el seu lloc de treball. 

 Capacitat per introduir millores i logístiques òptimes de cara millorar la 
gestió. 

 
7. Qualsevol canvi en la persona que realitza la funció d'interlocutor ha de ser 

notificat i tenir el vist-i-plau del COPATE. Quan l’interlocutor no estigui disponible 
ha de delegar a una altra persona, que també ha de rebre el vist-i-plau del 
COPATE, i s'ha de comunicar amb suficient antelació a la Direcció facultativa. Al 
llarg de les 24 hores del dia els 365 dies de l'any hi ha d'haver sempre una persona 
responsable que actuï d'interlocutora i capaç de fer front a qualsevol eventualitat 
i/o urgència. 

 
8. El contractista haurà de disposar d’un o més encarregats del servei per supervisar 

la totalitat de les tasques del servei, coordinar els equips, el personal de la 
contracta i tots els serveis vinculats a la contracta i gestionar les relacions amb les 
administracions. 

 
9. L’encarregat o encarregats podrà compaginar la seva responsabilitat amb el 

desenvolupament d’altres tasques (per ex. mecànic o conductor) encara que es 
valorarà molt especialment la seva dedicació exclusiva, la seva experiència, el seu 
nivell de formació i la forma d’encaixar en l’organització general del contracte. 

 
10. Qualsevol canvi en la persona/es que realitza la funció d'encarregat ha de ser 

notificat i tenir el vist-i-plau del COPATE. Tanmateix el contractista facilitarà els 
telèfons dels encarregats a la direcció facultativa per facilitar la resolució de 
imprevistos i incidències o requerir informació de manera urgent. 

 
Article 165. Localització i disponibilitat del personal. 
 
1. L'empresa contractista ha de facilitar a la Direcció facultativa els noms, els 

telèfons, els calendaris i les franges horàries dels responsables i encarregats dels 

serveis per tal que el COPATE i els ajuntaments usuaris puguin localitzar la persona 

responsable delegada del servei. 

 

2. El personal de cada vehicle disposarà de telèfon mòbil durant les hores de feina 

per tal que puguin ser localitzats en qualsevol moment per part de l'empresa i/o 
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COPATE. L'empresa comunicarà els números de telèfon dels diferents treballadors 

a la Direcció facultativa i li'n notificarà qualsevol modificació. 

 

3. A més de ser localitzables, els treballadors adscrits al servei tenen l’obligació de 

comunicar a l’empresa adjudicatària, i aquesta al seu torn, a la Direcció facultativa, 

els fets o situacions anòmals (contenidors bruts, desperfectes), així com les 

situacions contraries a la bona marxa del servei que hagin anat observant en el seu 

itinerari i que no hagin pogut solucionar per ells mateixos. 

 

4. A més a més de la localització via telefònica, tal com s’explicita al Plec, els 

diferents equips de recollida, neteja, repàs i manteniment han de ser localitzables 

online via GPS/GPRS, i que puguin quedar registrats els seus recorreguts per ser 

consultables. 

 
Article 166. Formació i sensibilització del personal. 

 
1. Periòdicament el contractista ha de realitzar cursos de formació en matèria de 

sensibilització ambiental al personal adscrit al servei. Aquests cursos han de ser 
capacitació i formació tant en la gestió dels residus, com les noves operatives a 
introduir, aspectes de seguretat i higiene al treball, aspectes relacionats amb la 
sostenibilitat i el respecte a l’espai públic, etc.  

 
2. Els licitadors aportaran el pla de formació del personal previst a les seves ofertes, 

detallant els temes de de formació, la programació i les hores dedicades, amb 
especial atenció a la formació continua.  

 
3. El contractista haurà de documentar els cursos que vagi duent a terme segons la 

programació aportada, reportant proves gràfiques, si li són requerides;  i els 
serveis tècnics del COPATE podran assistir per comprovar la qualitat del contingut i 
informació que s’ensenya al personal. 
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CAPÍTOL 12. SUPERVISIÓ I CONTROL DEL SERVEI 
 
 
Article 167. Gestió del control de qualitat del servei. 
 
1. El contractista no només ha de prestar el servei sinó que ha d’aconseguir certs 

estàndards de qualitat, vetllant per tal que tot el personal adscrit als diferents 
serveis prestin les seves tasques sent coneixedors d’aquests estàndards de 
qualitat i aplicant-los. 

 
2. El COPATE ja sigui a través de la contractació d’una entitat col·laboradora, i/o de 

personal d’inspecció propi, farà seguiments periòdics i aleatoris, sense 
comunicació prèvia a l’empresa contractista de la prestació dels serveis. 

 
3. Hi haurà dos tipus de control, un en l’execució del servei (detectant la prestació o 

no, de mateix, i si hi ha incidències, quin grau de desviament s’ha produït). L’altre 
control, el de qualitat, avaluarà si l’execució ha estat deficient o suficient. 

 
4. Pel que fa el control de l’execució del servei, el contractista a tal efecte ha 

d’informar en la periodicitat que s’estableixi (diària, setmanal o mensual) una 
declaració dels serveis prestats i la composició dels mitjans materials i humans per 
a cada servei així com la informació especificada a l’article 173. Els serveis tècnics 
controlaran la prestació del serveis a partir dels sistemes de pesatge embarcat i de 
seguiment dels diferents serveis. Es portarà un control de la despesa i s’analitzarà 
el grau d’execució i desviació sobre el pressupost aprovat. Com a criteri general no 
s’abonarà els serveis que no hi hagi registre de la seva activitat.  

 
5. Pel que fa el control de qualitat, s’establirà un sistema d’inspecció i de retribució 

per objectius, a partir d’uns indicadors de qualitat. El model de control de la 
qualitat estableix tot un seguit d’indicadors sobre diversos elements dels serveis 
que el COPATE considera que s’han de mantenir dintre d’uns límits, per tal de 
donar una imatge correcte del servei i per que aquest es mantingui dins d’uns 
marges d’efectivitat 

 
6. Els elements principals sobre els que s’aplica un control de qualitat són els 

següents: 
- Imatge i nivell de neteja de les àrees d’aportació dels contenidors 
- Estat de conservació i manteniment dels contenidors 
- Imatge, neteja i l’estat de pintura dels vehicles de recollida 

 
7. El model de control de la qualitat i execució del servei que s’implanta en aquesta 

contracta serà la base per valorar el compliment dels objectius fixats en aquest 
contracte i estableix el mecanisme de retribució d’objectius que s’incorpora en 
aquest servei. Durant l’execució de les tasques els serveis d’inspecció propis o  
externs, analitzaran el grau de qualitat dels serveis prestats. El número 
d’inspeccions serà el necessari per permetre valorar anualment si s’estan 
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aconseguint els objectius de qualitat marcats en aquest contracte i, per tant, hi 
podrà haver una repercussió econòmica dins l’import retingut en concepte de 
retribució per objectius establerts en el següent articulat.  

 

Article 168. Paràmetres de qualitat de la bona execució del servei: Control de 
qualitat de la imatge i el nivell de neteja de les àrees d’aportació dels contenidors. 
 
1. S’inspeccionarà tres cops l’any de forma aleatòria, l’efectivitat del servei de neteja 

de les àrees d’aportació de contenidors. La inspecció s’efectuarà immediatament 
desprès de la prestació del servei de neteja amb furgó hidronetejador i el servei de 
neteja amb rentacontenidors.  

 
2. S’avaluarà que els contenidors estiguin nets sense presència d’incrustacions, 

brutícia o lixiviats a la boca d’admissió, al cos, a la plataforma a nivell de terra o a 
l’entorn immediat de l’àrea. Que no tinguin pols ni residus a l’exterior. La no 
presència d’insectes i que no desprenguin males olors. 

 
3. Es determinarà que és troba una disconformitat o una incidència lleu si el 

contenidor o àrea d’aportació té presencia d’incrustacions petites a la boca 
d’admissió de residus, al cos o a la plataforma de nivell de terra o les 
immediacions de l’àrea, presencia de pintades lleus. Si hi ha brutícia, pols i greix a 
alguna part del contenidor. 

 
4. Es determinarà que es troba una disconformitat o una incidència greu si el 

contenidor o àrea d’aportació té presència gran d’incrustacions a la boca 
d’admissió de residus, al cos o a la plataforma de nivell de terra o les 
immediacions de l’àrea, presència de pintades grans, brutícia, pols i greix a alguna 
part del contenidor que dificulti saber de quina fracció es tracta. Presència de 
males olors i presencia de residus a l’exterior que podien ser admesos dintre el 
contenidor.  

 
5. Del total observat, es procedirà de la següent manera: recompte de les incidències 

amb fotografies amb datació (dia i hora) que demostrin les disconformitats 
trobades. Aquestes han de ser resoltes pel contractista de forma ràpida. Pel que fa 
a la determinació de la qualitat es comptarà el número d’incidències lleus i greus 
sobre el total inspeccionat. Segons el següent quadre, i el percentatge 
d’incidències sobre el total inspeccionat,  s’establirà si la qualitat és satisfactòria, 
no satisfactòria, deficient o inadmissible. 

 

Qualitat Incidències lleus Incidències greus 

Satisfactòria Menor del 5% Menor del 1% 

No satisfactòria Entre l'5% i menor al  10% Entre l'1% i menor al  5% 

Deficient Entre  el 10% i menor al 25% Entre  el 5% i menor al 10% 

Inadmissible Més d'un 25% Més d'un 10% 

 
Article 169. Paràmetres de qualitat de la bona execució del servei: Control de 
qualitat de l’estat de manteniment i conservació dels contenidors. 
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1. S’inspeccionarà de forma aleatòria la qualitat de l’estat de manteniment i 

conservació dels contenidors. Es realitzarà una inspecció anual.   
 
2. Es defineix com a deficiència lleu aquella que pot ser corregida ràpidament, com 

són tapes que tanquen malament, pedals destensats no trencats, abonyegades 
petites, elements d’imatge malmesos, tapes cremades, falta de gomes,  manca 
arqueta de registre, etc.  que no impedeix el correcte ús del contenidor per part 
del ciutadà, però que el dificulta i que desafavoreix garantir la qualitat del residu 
recollit i/o dóna mala imatge. 

 
3. D’altra banda, es defineix com a deficiència greu aquella que afecta a la imatge i 

operativa pròpia del contenidor, com són abonyegades grans, cremades grans en 
el contenidor amb deformació palesa, tapes trencades o absència de la mateixa, 
cossos de contenidor trencats, danys estructurals, màstil doblegat, presencia de 
rovell i forats, no funcionament de pedals obretapes, etc. que dificulta molt l’acció 
d’ús del contenidor per part del ciutadà i/o dóna una mala imatge del servei 
envers al ciutadà. La manca d’un contenidor en una àrea d’aportació també es 
considera una deficiència greu, ja que n’impedeix el seu ús per part del ciutadà. 

 
4. Del total observat, amb un cheklist preestablert, es procedirà de la següent 

manera, recompte de les incidències amb fotografies amb datació (dia i hora) que 
demostrin les disconformitats trobades. Aquestes han de ser resoltes pel 
contractista de forma ràpida. Pel que fa a la determinació de la qualitat es 
comptarà el numero d’incidències lleus i greus sobre el total inspeccionat. El 
següent quadre indica els llindars de qualitat en funció de les incidències 
detectades. 

 

Qualitat Incidències lleus Incidències greus 

Satisfactòria Menor del 10% Menor del 5% 

No satisfactòria Entre el 10% i menor al  20% Entre el 5 % i menor al  10% 

Deficient Entre  el 20% i menor al 30% Entre  el 10% i menor al 15% 

Inadmissible Més d'un 30% Més d'un 15% 

 
5. Aquestes inspeccions també serviran per comprovar si el contractista realitza les 

operacions de manteniment dels contenidors contemplada a l’oferta i per tant, es 
reserva el dret de retraure aquelles operacions valorades a l’oferta si es determina 
i es prova que no s’han dut a terme. 

 
Article 170. Paràmetres de qualitat de la bona execució del servei: Control de 
qualitat de la imatge, neteja i l’estat de pintura dels vehicles. 
 
1. Anualment es revisarà l’estat de la maquinària i equips adscrits al servei de 

recollida i gestió  de residus. Els resultats de la inspecció determinaran les 
deficiències lleus i greus, i es valoraran les accions correctores que es proposin, 
independentment de la repercussió d’aquest control en la retribució per objectius 
anual. 
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2. S’entén com a deficiència lleu aquella que no interfereix en la prestació del servei 

ni el correcte ús de la maquinària, però que el dificulta i dóna mala imatge, mentre 
que es considera una deficiència greu aquella que interromp o no permet la 
correcta prestació del servei.  

 
3. Seran deficiències lleus o greus, les següents: 

 Pel que fa al control d’estanqueïtat dels vehicles recol·lectors: es revisarà si 
existeixen pèrdues de lixiviats o olis durant el procés de recollida. 
Deficiència greu.  

 En relació a l’estat de pintura i imatge: rascades, rovell i escantellaments, 
afectacions a la imatge corporativa de l’equip, etc. Deficiència lleu o greu 
en funció de la extensió del desperfecte.  

 En relació al funcionament d’elements mecànics de forma correcta: 
elevadors posterior o grua d’elevació i premsa estiguin malmesos i/o bruts, 
sense corrosió, etc. Deficiència lleu o greu en funció de la gravetat. Que el 
cicle de rentat del rentacontenidors no sigui complet extern i intern. 
Deficiència greu.  

 Pel que fa al funcionament dels sistemes de pesatge i de localització: Que 
no funcioni, que estigui mal calibrada la bàscula o no es compti amb els 
certificats i manteniment actualitzat, desviaments amb els pes, etc. 
Deficiència greu. 

 
4. Del total observat, es procedirà al recompte de les incidències amb fotografies 

amb datació (dia i hora) que demostrin les disconformitats trobades. Aquestes han 
de ser resoltes pel contractista de forma ràpida, sobre tot les greus han d’estar 
resoltes en menys de 10 dies i les lleus en menys de 20 dies. 

 
5. En el cas que no es corregeixin de forma convenient, la Direcció facultativa 

valorarà si cal aplicar o no la retenció en concepte de retribució que es regula en 
l’apartat del present plec, a l’article següent de Sistema de Retribució per 
objectius, en funció de la tipologia o gravetat de les deficiències identificades. 

 
Article 171. Sistema de retribució per objectius. 
 

1. De cara a establir un mecanisme d’incentivació econòmica per a la millora de 

l’execució dels serveis i de la qualitat dels mateixos, el COPATE, inspirant-se en el 

sistema que s’aplica a altres municipis o comarques de Catalunya (com per 

exemple a l’ajuntament de Mataró), preveu incorporar en aquest contracte un 

mecanisme econòmic de retribució per l’assoliment de certs objectius lligats a la 

inspecció municipal i les inspeccions addicionals sobre el contracte. 

 

2. Aquest model de retribució requereix d’una disposició econòmica que serà 

retinguda i abonada parcialment o totalment en funció de l’assoliment dels 

objectius que s’estableixen en els paràgrafs següents. La consecució o 

manteniment dels objectius de qualitat dins dels marges establerts pel COPATE té 

com a conseqüència el pagament dels imports retinguts en concepte d’objectius. 
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3. La retribució per objectius es liquidarà per anys naturals,  tenint en compte que a 

l’inici de la contracta hi haurà un període d’implantació dels nous serveis i, per 
tant, encara no és atribuïble una adequada consecució dels objectius plantejats. 
Per tant, durant l’any de transitorietat els objectius de qualitat els establirà el 
COPATE d’acord amb l’estat dels equips en explotació. Ho farà consultant amb el 
contractista, però sense requerir la seva conformitat.  

 

  
4. La retribució del contracte retinguda i lligada al compliment dels objectius de 

qualitat i execució del servei pels serveis de recollida de residus serà d’un 10% 
sobre el pressupost d’execució dels serveis de neteja dels contenidors, de 
manteniment dels contenidors i costos d’explotació i manteniment dels equips,  
correspondrà en suma a 150.000 €  anuals: 

 
Retribució del contracte retinguda: 

Control de qualitat de la imatge i el nivell de neteja de les àrees d’aportació 
dels contenidors 52.500 

Control de qualitat de l’estat de manteniment i conservació dels 
contenidors 52.500 

Control de qualitat de la imatge, neteja i l’estat de pintura dels vehicles 
60.000 

  150.000 

 

5. Els imports definitius es calcularan d’acord amb l’oferta adjudicada. Tots aquests 

imports no incorporen l’IVA corresponent i a l’informe final quant s’estableixi, si 

s’escau, a l’import retingut resultant s’haurà d’afegir l’IVA retingut en concepte de 

retribució per objectius no abonada. En cap cas, el contractista podrà reclamar 

pèrdua de l’equilibri econòmic de la contracta com a conseqüència de l’aplicació 

d’aquesta clàusula de retribució per objectius. 

 

6. Per a l’indicador ‘’control de qualitat de la imatge del nivell de neteja de les àrees 

d’aportació’’ i per a l’indicador ‘‘del manteniment i conservació dels contenidors’’, 

s’establiran els següents retorns: 

 

Qualitat Quantitat retinguda 

Satisfactòria Retorn del 100% 

No satisfactòria Retorn del 80% 

Deficient Retorn del 50% 

Inadmissible Retorn del 0% 

 
7. I pel que fa el Control de qualitat de la imatge, neteja i l’estat de pintura dels 

equips, s’aplicaran els següents retorns:  
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          60.000 

 Estanqueïtat dels vehicles recol·lectors i altres equips 25%  15.000 

Repartiment per nombre d'equips 
  Correcte Retorn del 100% 

 No correcte Retorn del 0% 
 

   Estat de la pintura i imatge de l'equip 25% 15.000 

Repartiment per nombre d'equips 
  Defectes lleus no solucionats Retorn del 50% 

 defectes greus no solucionats Retorn del 0% 
 

   

   Estat dels elements mecànics 25%     15.000 

Repartiment per nombre d'equips 
  Correcte Retorn del 100% 

 No correcte Retorn del 0% 
 

   Funcionament dels sistemes de pesatge 
  Repartiment per nombre d'equips 25%     15.000   

Correcte Retorn del 100% 
 No correcte Retorn del 0% 
  

Article 172. Sistemes de posicionament i software de gestió de serveis i d’incidències. 
 
1. El contractista oferirà una solució de gestió i traçabilitat que utilitzi les dades 

registrades per GPS de seguiment tal i com es descriu als diferents capítols 

dedicats als diferents serveis d’aquest contracte: recollida i transport, 

manteniment, neteja i repàs, voluminosos, deixalleries, etc. Tots han de ser 

compatibles entre ells, i compatibles amb els programes més comuns de 

tractament de dades.   No s'acceptaran propostes que no contemplin l'adequada 

implantació i manteniment del sistema. 

 

2. Aquestes dades seran emmagatzemades en servidors i processats per un software 

d'oficina especialitzat en la gestió de dades de serveis de recollida de residus i 

gestió d’incidències. L'objectiu de la solució és contribuir a una millor gestió de la 

qualitat del servei per part del contractista i a un millor control per part de la 

direcció facultativa i els ajuntaments usuaris. 

 

3. Per al bon funcionament del sistema, tota l’electrònica de control a instal·lar en els 

vehicles ha de complir els requisits de robustesa, qualitat en els seus components i 

adequació a la instal·lació en vehicles. Aquesta solució s’acompanyarà d'un pla 

d'implantació i un contracte de manteniment durant la vida del contracte de 

servei. 
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4. El sistema complet utilitzat ha d'assegurar el blindatge contra manipulacions de les 

dades des del vehicle a l'aplicació de software, per la qual cosa exigeix que el 

sistema disposi d'un certificat d'integritat i seguretat de dades emès per un 

organisme oficial pertanyent a la Comunitat Europea segons la norma Common 

Criteria o ITSEM / ITSEC. 

 

5. Tant l'equipament del vehicles i dels equips auxiliars, els equipaments dels 

operaris,  com el software, han de disposar d’un pla de control i manteniment 

periòdic per tal de mantenir un òptim funcionament del conjunt. El contractista 

presentarà un programa valorat econòmicament d'implantació del sistema i 

manteniment específic d'aquestes solucions i equips. Aquests serveis han de ser 

realitzats per l'empresa fabricant de la solució descrita i designada per a la 

implantació. 

 

6. L’empresa licitadora ha de preveure a la seva oferta la incorporació de: 

 Sistema GPS dels vehicles i equips auxiliars com el furgó hidronetejador, el camió 
de voluminosos, furgó de manteniment, etc: Els vehicles hauran d'incorporar un 
dispositiu GPS/GPRS precís per al seguiment del vehicle i registre de les posicions 
dels diferents esdeveniments.  

 Sistema de pesatge dels camions recol·lectors. El recol·lector haurà d’incorporar 
un sistema de pesatge al vehicle per tal de poder realitzar el control real dels 
quilograms recollits a cada contenidor. Posteriorment, a través del seu anàlisi es 
podran prendre les mesures oportunes de modificació del servei si és el cas. 

 Sistema de control de recollides i grau d’emplenat a les rutes de grans 
productors de FORM i resta: Lectura dels contenidors recollits  en ruta i 
introducció incidències pròpies del servei. 

 Software de gestió recollida, neteja i incidències: que permeti la realització del 
control del servei corresponent i l’emissió dels informes apropiats. Que permeti el 
control de rutes, el control horari, consultar els pesos, introduir i consultar 
incidències, etc. També ha d’incorporar proves fotogràfiques de les neteges 
realitzades. 

 Aplicació informàtica per lliurar als responsables municipals a on almenys pugui 
fer-se el seguiment dels serveis prestats i la situació dels vehicles i equips adscrits 
a la ruta on pertany, operable des de dispositius mòbils. 

 Pel que fa les deixalleries, el contractista ha d’incorporar el que es descriu  a 
l’article 149. 

 

7. La informació facilitada pel GPS s'ha de poder consultar-se en qualsevol moment i 

ha de permetre controlar les rutes dels serveis especificats de manera inequívoca i 

clara tant geogràficament com temporal. També es valorarà la qualitat de 

l'aplicació per tal de facilitar el control i seguiment del servei. 
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8. Cal preveure la formació necessària de l’aplicació informàtica per personal 

especialitzat de l’empresa proveïdora del software als Serveis Tècnics del COPATE i 

als responsables municipals que ho requereixin. 

 

 

9. Un dels punts on més ha d’incidir el contractista és en el fet de formar 
convenientment als operaris per tal que a més de realitzar lectures de les  
pesades, (si el sistema proposat ho requereix) facin ús del mòdul d’incidències que 
disposaran als vehicles de recollida o altres equipaments auxiliars. Els treballadors 
estan obligats a introduir les incidències que el sistema té inclòs (per exemple, no 
s’ha recollit per que hi ha cotxes aparcats, presència de desbordaments, etc.) El 
que no té sentit és que realitzar inversions per habilitar un sistema àgil de recollida 
d’incidències i desprès el personal designat a tal efecte no el faci servir i s’hagin de 
consignar les dades en registres de paper. El contractista haurà d’introduir  als 
seus protocols amb el personal els sistemes de formació necessaris per tal de 
treure el màxim partit de les tecnologies instal·lades.  No s’admetrà un ús no 
adequat per part de l’empresa adjudicatària dels sistemes tecnològics i de control.  

 
Article 173. Tractament de dades, tramesa de dades i informes dels serveis. 
 
1. L’adjudicatari ha de facilitar de forma ràpida i diligent les dades que cregui 

oportunes la Direcció facultativa. El fet de presentar les dades, no vol dir 
necessàriament la presentació física de documentació,  simplement que les dades 
siguin consultables a través d’un aplicatiu de software, on-line, etc. 

 
2. Hi ha una sèrie de dades que ha d’estar a disposició de la direcció facultativa de 

forma permanent (posicionament i marcació de les rutes efectuades, pes recollit 
per contenidor i per població,  i incidències, entre altres)  i altres que han d’anar 
contingudes a l’informe mensual dels serveis. La Direcció facultativa establirà en 
quina periodicitat es requereixen les dades i el format de les mateixes. 

 
3. El fet no presentar els informes amb el temps requerit a la Direcció facultativa, o 

bé informes incomplets, poc treballats,  poc detallats i/o falsejats, comportarà 
iniciar un expedient sancionador. 

 
4. L’adjudicatari ha de presentar al Consorci abans del dia 10 de cada mes la següent 

informació pel que respecta el servei de Recollida: 

 Informe Producció de residus: Pesos per contenidor i sumatoris per recollida. 
Així mateix també s’inclourà sumatoris setmanals i mensuals per poblacions, 
nuclis i contenidors. A més dels sumatoris mensuals i per fraccions que s’han 
portat a tractador (s’ha d’adjuntar els albarans ‘entrada de material a planta’ 
i tiquets de bàscula). S’han de realitzar històrics del pes per contenidor, 
població i nuclis. Aquesta informació ha de ser consultable i consignada en 
arxius digitals, a més d’aportar els albarans de recepció de residus en paper.  
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 Informe Recollides:  Per rutes i contenidors, hora recollida, percentatge 
d’emplenat en el cas dels grans productors, i incidències que s’hagin trobat i 
detectat. Aquest informe pot estar a disponible al software de gestió.  

 Informe aixecades realitzades: El contractista aportarà el número 
d’aixecades (recollides realitzades) que serà comprovat per les dades que 
s’extreuen del pesatge embarcat. El contractista a partir de preus unitaris 
percebrà la compensació per les diferents recollides de resta, orgànica, 
paper, vidre i envasos, a partir del servei realment prestat. No es 
descomptaran aquelles aixecades que no s’han pogut realitzar per motius 
aliens al servei (com cotxes aparcats o accessos tancats) tanmateix s’haurà 
de fer constar a l’aplicatiu del pesatge per part del conductor. 

 Informe servei recollida porta a porta de FORM i Resta: Informe amb els 
cens, els contenidors recollits i les incidències que s’hagin pogut produir.  
 

5. Per tal que el Consorci  i els municipis puguin efectuar un control efectiu és lliurarà 
un calendari per nuclis amb les tasques de manteniment preventiu abans del dia 1 
de cada mes. Aquesta informació ha d’incloure com a mínim: 

 Planificació ruta manteniment preventiu: Calendari per al mes següent dels 
contenidors on es procedirà a realitzar el manteniment. Incidències 
detectades. Checking (verificació sistemàtica i automàtica de les tasques de 
manteniment) dels contenidors. 

 
6. Per tal que el Consorci  i els municipis puguin efectuar un control efectiu és lliurarà 

un calendari per nuclis amb les tasques de neteja i el servei de neteja viaria abans 
del dia 1 de cada mes. També haurà de portar informes sobre les tasques 
realitzades que lliurarà abans del dia 10 de cada mes. Aquesta informació ha 
d’incloure com a mínim: 

 Planificació ruta neteja (tant amb l’hidronetejadora com el rentacontenidos): 
Calendari per al mes següent dels contenidors on es procedirà a realitzar les 
neteges.  

 Planificació ruta extracció lixiviats: Calendari per al mes següent dels 
contenidors on es procedirà a realitzar les extraccions de lixiviat. 

 Informe de Neteges realitzades: El contractista aportarà el número de 
neteges de contenidors externa i interna,  i per àrea externa,  que serà 
comprovat per les dades que s’extreuen del sistema de control. El 
contractista a partir de preus unitaris percebrà la compensació per les 
diferents serveis de neteja a partir del servei realment prestat. No es 
descomptaran aquelles aixecades que no s’han pogut realitzar per motius 
aliens al servei (com cotxes aparcats o accessos tancats) tanmateix s’haurà 
de fer constar a l’aplicatiu d’incidències per part del conductor. 

 Planificació de la Neteja viaria: Calendari de neteja viaria 

 Informe de la Neteja viaria realitzada: Informe amb les hores de neteja per a 
cada nucli i les possibles incidències detectades.  
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7. L’adjudicatari ha de presentar al Consorci abans del dia 10 de cada mes la següent 
informació pel que respecta el servei de Manteniment i preventiu correctiu: 

 

 Ruta efectuada de manteniment preventiu: Informe dels contenidors que 
s’ha procedir a realitzar el manteniment. Incidències detectades. Històrics 
dels contenidors on es pugui veure en tot moment les tasques que s’han 
realitzat (per exemple: Les vegades que s’ha canviat una determinada peça; 
el número de verificacions de la correcta funcionalitat que s’ha realitzat a un 
contenidor i les pendents). Aquesta informació també haurà de ser 
consultada en tot moment disponible al  software de gestió.  

 Informe manteniment correctiu: Les incidències que s’han reparat. Quan es 
va detectar la incidència i quan s’ha resolt. Documentar i justificar cada 
avaria amb fotografies. 

 
8. L’adjudicatari ha de presentar al Consorci abans del dia 10 de cada mes, la següent 

informació pel que respecta el servei de Recollida de voluminosos, servei de repàs 
i desbordaments: 

 Ruta efectuada del repàs: Informe dels punts que presenten més residus a 
l’exterior. Incidències detectades. Illes més conflictives. 

 Informació sobre els desbordaments: Informe sobre els desbordaments que 
hagin ocorregut. Tipologia del desbordament (tipus de residu) . Origen 
desbordament. (Comercial de cartró, comercial bar/restauració, particular). 
Aquesta informació és la que els operaris dels diferents serveis, recollida, 
repassos haurien d’introduir al sistema d’incidències.  

 Servei de recollida de voluminosos: Informe sobre els voluminosos recollits ja 
sigui concertats o sense comunicació prèvia. Informació dels pesos recollits i 
destí dels residus. 

 
9. L’adjudicatari ha de presentar al Consorci abans del dia 10 de cada mes la següent 

informació pel que respecta el servei de extracció de lixiviats de les arquetes: 

 Informació sobre el nivell de lixiviats: Illes que s’ha mesurat el nivell. Graus 
de nivell per contenidor (en cm.) 

 Ruta d’extracció de lixiviats efectuada: Contenidors on s’han extret nivells 
d’aigua. Quantitats extretes (en volum). 

 
10. Pel que respecta el servei de Deixalleria, l’adjudicatari ha de portar un control 

estadístic de les entrades i sortides de materials, segregades segons correspongui 
al municipi, tipologia de residu i usuari. Aquestes dades formaran part del 
software de gestió de les deixalleries, mentre es posa en funcionament el 
contractista ha d’aportar les dades en els formats habituals, que preferentment a 
part de paper, han de ser consignats en format digital. El contractista està obligat 
a lliurar mensualment un informe complert abans del dia 10 de cada mes. Aquest, 
haurà de contenir com a mínim: 
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 Entrades: 

- Núm. d’usuaris de cada tipus. 

- Núm. Total d’usuaris.  

- Entrades d’usuaris particulars. 

- Entrades d’usuaris comercials. 

- Llistat d’empreses que han utilitzat el servei. 

- Pes total entrat per tipologia de residu i per deixalleria.  

 

 Sortides: 

- Quantitat total de cada tipus de residu retirat, amb indicació del gestor 
que ha estat lliurat (amb els albarans de recepció originals) 

- Anualment, hauran de presentar un certificat de cada gestor, 
conforme els residus lliurats s’han valoritzat. Un certificat per residu 
(sobretot, i si s’escau, per a  pneumàtics, vidre pla, fustes , piles i 
fluorescents, olis vegetals, RAEE, REPQ i poda) i per població. 

- Núm. de transports per cada tipus de residu i per cada mes. 

 

 Incidències: 

- Incidències registrades al servei.  
 

 
11. Quan als llibres de manteniment dels vehicles i dels equips auxiliars, es facilitaran 

de forma trimestral a la Direcció facultativa.  
 
12. Es obligatori que l’adjudicatari tingui una base de dades de gestió de les recollides, 

del manteniment, de les neteges i  de les deixalleries, de manera que es pugui 
extreure històrics amb facilitat. 

 
13. Les dades es passaran en format digital i en paper. Preferentment per correu 

electrònic o via intranet o consulta on-line. El format de presentació de la 
documentació (fulls de càlcul , base de dades, etcètera) ha de ser aquell que 
permeti un ús per a la consulta més àgil, per part de la Direcció Facultativa. 
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CAPÍTOL 13. SOSTENIBILITAT AMBIENTAL 
 
 
Article 174. Objectius de sostenibilitat a assolir. 
 
1. La gestió de residus provoca una inevitable necessitat de recursos i una petjada 

ambiental significativa. És objectiu del contracte minimitzar l’impacte del servei en 

els principals vectors ambientals mitjançant un disseny i organització 

ambientalment  sostenible, amb les millors tecnologies disponibles i amb una 

formació constant del personal, en les diverses variables dels vectors ambientals: 

aire, aigua, energia i residus. 

 

2. Per tant, la prestació del servei ha de ser necessàriament coherent i seguir 
directrius de sostenibilitat ambiental; mes enllà que d’acord la normativa vigent 
l’empresa contractista tindrà la total responsabilitat ambiental en l’execució dels 
serveis. Aquest capítol no pretén ser una sèrie de prescripcions de difícil aplicació 
sinó que en base la professionalitat i expertesa de les empreses del sector en 
general i del contractista en particular, busca  introduir accions dirigides a un 
estalvi dels recursos emprats per a la prestació dels diferents serveis.  

 
3. Les empreses licitadores han de proposar sistemes que permetin reduir, durant 

l’execució del servei contractat, la producció de contaminants, minimitzar la 
contaminació acústica i les males olors i reduir els consums d’aigua i energia dels 
equips i  instal·lacions. Per tant, en la seva oferta, l’empresa licitadora haurà de: 

 

 Aportar la documentació que demostri la idoneïtat dels sistemes proposats 
en relació a les variables i criteris ambientals.  

 Reduir els impactes del servei en el medi ambient atenent al vector 
ambiental (emissió de gasos, impacte acústic, consum d’aigua, etc.).   

 Realitzar anualment un control d’aquestes variables per comprovar que es 
troben dins dels límits adoptats.  

 Adoptar, sempre que sigui possible,  mesures de compra verda. 
 
Article 175. Paràmetres de partida de consum d’aigua, d’energia, de combustibles, 
d’emissions, de contaminació acústica, etc. 
 
1. L’empresa licitadora haurà de presentar a la seva oferta les millors propostes en 

matèria de sostenibilitat. En aquest sentit, haurà de presentar, si és el cas i n’és 

capaç d’obtenir les dades, la documentació següent indicant els valors de partida 

quan als següents factors; així mateix, també haurà d’indicar els valors objectius a 

assolir: 

 

Consum d’aigua 

 Anàlisi del consum d’aigua aproximat en les operacions de neteja de les 
instal·lacions, de neteja de contenidors, etc. El contractista realitzarà un 
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seguiment del consum d’aigua del servei, així com del tipus d’aigua 
consumida pel tractament. 

 Gestió aigües brutes: el contractista descriurà com es gestionen les aigües 
brutes de tots els processos. 

 

Consum d’energia 

 El contractista aportarà informació relativa als consums de les instal·lacions, 
se’n ha d’encarregar de recollir totes factures de llum (en el cas de les 
deixalleries, amb independència que sufragui les despeses d’explotació o no, 
en el moment de la presa de dades) i aportar informació quan a consums, 
potencies i costos associats.  

 

Consum de combustibles 

 Consum anual de combustible en litres 

 Km recorreguts 

 

Emissió de gasos 

 Emissions de CO2 (expressats en g/kWh) per tots els seus vehicles i 
maquinària. Característiques dels vehicles i maquinària proposats respecte a 
aquest requeriment. 

 

Emissions acústiques 

 Mesures dels nivells de potencia acústica dels vehicles i aquells mitjans 
disposats a via pública. 

 Característiques acústiques dels vehicles i maquinària proposats.  
 

Generació de residus 

 Quantificació  dels residus associats als vehicles de recollida i neteja (olis, 

pneumàtics, etc.), així com als residus generats a les instal·lacions. 

 
Article 176. Identificació d’actuacions per millorar la eficiència i la sostenibilitat 
ambiental. 

 
1. Els licitadors hauran de proposar a la seva oferta, en base els vectors identificats i 

convenientment parametritzats, un pla d’actuacions que constituirà el Programa 

de Sostenibilitat Ambiental del Servei. Cal potenciar l’ús d’energies netes i 

renovables i avançar en la millora de l’eficiència energètica amb l’ús de les millors 

tecnologies disponibles. 

 
2. Aquest Programa serà implementat a partir del segon any del contracte,  fixarà els 

objectius ambientals a aconseguir, tendint progressivament a un servei amb 
impacte zero en el medi ambient. En la puntuació de les ofertes es valoraran 
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aquests objectius així com la viabilitat de les accions proposades per aconseguir-
los. 

 

3. El Programa de Sostenibilitat posarà l’accent en garantir la minimització del 

consum a les instal·lacions de recollida i neteja mitjançant l’elaboració del llistat de 

mesures preventives que utilitzarà en cas de resultar adjudicatària, en relació als 

següents aspectes: 

 

Consum d’aigua 

 Mecanismes d’estalvi d’aigua: caldrà disposar de mesures a implementar en 
les instal·lacions de recollida i neteja per a minimitzar el consum d’aigua (per 
exemple, reductors de cabal o airejadors en els sistemes de neteja, sistemes 
economitzadors d’aigua a lavabos, dutxes i mànegues, ús d’aixetes 
monocomandament amb temporitzador, implantació de sistemes de control 
de fuites, recuperació d’aigua de pluja, etc.). Es prioritzarà l’ús d’aigua 
reutilitzada per a les tasques de neteja. 
 

Consum d’energia 

 Caldrà disposar d’un llistat de mesures a implementar en les instal·lacions 
per a minimitzar el consum d’energia en la il·luminació, realitzant auditories 
energètiques i proposta de mesures concretes basades en l’estalvi i 
l’eficiència energètica.  

 Ús d’energies netes: s’estudiarà i s’implementarà, sempre que sigui possible, 
fonts d’energia renovables a les instal·lacions, en especial a la deixalleries 
que no compten amb subministrament elèctric, sempre i quan, sigui una 
mesura viable, quan a seguretat i furts de la instal·lació. 

 

Consum de combustibles 

 Estudiar la possibilitat d’usar combustibles menys contaminants com el GLP. 

 

Emissions de gasos i acústiques 

 Es plantejarà l’ús sempre i quan sigui possible i estigui acreditat i provat, la 
incorporació a la flota de vehicles elèctrics. En el cas de vehicles d’inspecció i 
d’equips auxiliars que siguin preferentment híbrids, o sempre que sigui 
viable, elèctrics.  

 Mesures associades a la minimització de soroll produït durant el servei i 
efectivitat de les mateixes. 

Generació de residus 

 Reducció de materials: Els productes utilitzats no seran agressius amb el 
medi i disposaran d’etiquetatge ecològic o la certificació de ser 
biodegradables. Es fomentarà la reducció dels materials utilitzats en tots els 
serveis, incloent el material d’oficina utilitzat a les instal·lacions. Caldrà 
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fomentar l’ús de materials i productes reciclats i/o reciclables i potenciar l’ús 
de productes amb etiqueta ecològica.   

 
 
Article 177. Seguiment dels paràmetres de sostenibilitat ambiental. 
 

1. L’empresa adjudicatària, amb periodicitat anual i en base a les seves propostes, se 

sotmetrà a un control per avaluar el compliment del compliment del seu programa 

de sostenibilitat. En aquest sentit caldrà que presentin anualment documentació 

justificativa de tots els requeriments ambientals: 

 Declaració de compliment, per a tots els vehicles i equips, de la normativa 
EURO corresponent, en funció del tipus de vehicle, quant a l’emissió de 
gasos contaminants i partícules. 

 Control emissions dels vehicles. 

 Certificat de compliment de la normativa i del marcat acústic de tota la 
maquinària i vehicles. Les mesures caldrà realitzar-les segons el procediment 
definit a la Directiva 2000/14/CE. 

 Mesures associades a la minimització de soroll produït durant el servei i 
efectivitat de les mateixes. 

 Certificat de compliment amb els percentatges d’estalvi d’aigua. Les 
estimacions de l’estalvi introduït mitjançant l’ús d’aquests sistemes amb la 
presentació de la documentació justificativa corresponent. El contractista 
realitzarà un seguiment del consum d’aigua del servei, així com del tipus 
d’aigua consumida pel tractament, que caldrà presentar de manera anual 
amb la corresponent documentació justificativa. 

 Gestió aigües brutes: m3 generats i destinació. 

 Resultats del Pla de Gestió de residus generats a les instal·lacions i possibles 
propostes de millora. 

 Certificat de les característiques dels productes utilitzats en la prestació dels 
serveis. 

 Taules resum del consum dels diferents combustibles i fonts energètiques. 

 
2. Els certificats s’hauran de dur a terme mitjançant un organisme homologat. La 

presentació de la documentació es realitzarà anualment i els certificats no podran 

tenir més de 3 mesos d’antiguitat. 

 

3. El no compliment del Programa de Sostenibilitat serà motiu de sanció molt greu. El 

COPATE podrà modificar els paràmetres ambientals en el cas de que aparegui nova 

normativa al respecte. En aquest cas ho comunicarà a l’empresa contractista per 

tal que tinguin constància de les modificacions. 
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CAPÍTOL 14. PRESENTACIÓ DE LES OFERTES 
 
 
Article 178. Aspectes generals de presentació de les ofertes. 
 
1. Els licitadors hauran d’estructurar les seves ofertes de forma concisa, ordenada i 

donant resposta sistemàtica i precisa a la informació requerida, de manera que es 

faciliti la lectura i la comprensió de les seves propostes. Els licitadors hauran de 

presentar propostes tècniques i econòmiques per al conjunt dels serveis. 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. La presentació de les ofertes presumeix l’acceptació incondicionada per 

part del licitador del contingut del present plec de condicions tècniques. 

 

2. En aquest sentit, s’hauran de complimentar amb caràcter obligatori els quadres 

d’informació i els models presents al següent articulat, així com el model de 

presentació econòmic dels annexos. Aquests models pretén homogeneïtzar la 

informació aportada de les propostes dels diferents licitadors, per tal de poder 

aplicar criteris automàtics de valoració.  

 

3. Les empreses licitadores hauran de presentar la seva millor oferta, que inclogui 

totes les millores que considerin oportunes sobre les especificacions d’aquest plec 

de condicions tècniques. Amb aquesta finalitat, les empreses presentaran una 

oferta única que es cenyirà el màxim possible al que es demana en aquest plec de 

condicions tècniques, no admetent-se variants en les ofertes econòmiques ni 

tècniques. 

 

4. Segons el que es detalla al Plec de Clàusules Administratives, les ofertes es 

dividiran en tres parts clarament diferenciades per a cada lot que consta el 

contracte: 

 Una primera part, relativa a la documentació administrativa sobre la persona 
o entitat jurídica que presenta la oferta, totes les garanties que aporta per 
recolzar la seva oferta així com el que es detalla al Plec de Clàusules 
Administratives. 

 La segona part serà la proposta tècnica relativa als criteris d’adjudicació 
valorables segons judici de valor, relativa als recursos humans i materials, 
organitzats per la correcta prestació dels serveis objecte del present Plec de 
Condicions Tècniques. 

 La tercera part desenvoluparà la proposta relativa als criteris d’adjudicació 
automàtics de caràcter tècnic i aspectes econòmics del servei: proposicions 
econòmiques i financeres i preus unitaris. Aquestes especificacions es 
detallaran diferenciades per als diversos serveis plantejats al contracte i 
seran coherents amb la proposta tècnica. 
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5. El licitador haurà d’omplir per als diferents serveis de recollida objecte del 

contracte el quadre resum segons els articles d’aquest capítol, així com el quadre 
resum de la seva oferta tècnico-econòmica detallat a l’annex VIII de model de 
presentació de l’oferta econòmica.  

 
6. Les ofertes hauran de presentar-se en català o castellà per escrit en format de fulls 

A4, amb paper ecològic o reciclat i a doble cara, amb lletra tipus de Arial i tamany 
lletra 11. El material gràfic podrà ser exposat en format de fulls fins a A3, ecològic o 
reciclat.  

 
7. L’extensió màxima de la documentació a presentar en el Sobre 2 relatiu als criteris 

d’adjudicació de judici de valor serà, com a màxim, de 200 pàgines més mapes. En 
cas de presentar-se informació addicional aquesta no serà tinguda en compte per a 
la seva valoració. En aquest sentit, es vol fer constar que la documentació que 
especifiqui els recursos humans materials i logístics,  ha de ser concisa  i s’ha de 
cenyir a les dades demandades en tot l’articulat sense incloure qüestions 
generalistes ni corporatives dels licitadors.  

 
8. Tota la documentació relativa a l’oferta tècnica i econòmica haurà de presentar-se 

també en suport informàtic en arxius en format obert Word per als textos, Excel 
per a taules, quadres i estudi econòmic (amb les fórmules operatives). La 
presentació electrònica de la informació gràfica haurà de realitzar-se en PDF i DGN.  
L’enquadernació de la documentació dels diferents sobres serà lleugera del tipus 
enquadernació bàsica amb espiral. 

 
9. El contingut de les ofertes un cop presentades, passarà a ser propietat del COPATE, 

sense que l’empresa licitadora o concessionària tingui dret a cap contraprestació 
econòmica per aquest fet.  

 
Article 179. Indicacions i model  per a la presentació de la memòria tècnica.  

1. Els licitadors hauran de presentar les seves ofertes responent sistemàticament als 
requeriments per a cadascun dels serveis de l’àmbit d’aquest Plec, segons el que es 
detalla en cadascun dels capítols dedicats als diferents serveis. 
 

2. Per altra banda, els licitadors hauran d’especificar de manera detallada, clara i 
ordenada els punts que segueixen, entre d’altres, i tot allò que creguin necessari 
per a la correcta comprensió de les ofertes i que es descriuen als articles següents 
(del 180 en endavant). 

 

3. Caldrà tenir en compte que la planificació i la informació de caràcter tècnic i 
operatiu haurà de posar-se al sobre núm. 2 i totes les dades econòmiques (preus 
desglossats, preus unitaris, preus totals dels distints serveis, etc.) s’aportaran al 
sobre núm. 3. 

Article 180. Informació referent a l’organització i els recursos previstos per a portar a 
terme la recollida durant el període transitori que ha de contenir l’oferta.  
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1. Els adjudicataris hauran de completar els següents punts referents a la proposta 
tècnica (Sobre 2): 

 Descripció global dels recursos materials i humans necessaris per al període 
transitori i la seva organització. Composició dels equips per a cada servei 
(recollida de tota la tipologia de contenidors, repàs, neteja i transferències i 
transport diferents destins). 

 Descripció de les rutes i determinació del número d’aixecades per població, 
tones recollides, quilometres, número de neteges externes/internes per al 
període transitori. 

 Quadres amb el dimensionament de la ruta: tones generades per municipi a 
temporada alta i baixa, quilos per recollida, quilos per contenidor, 
freqüència, litres disponibles, densitats de recollida, % d’ompliment per 
contenidor, rendiments d’operació: temps de recollida per contenidor, 
desplaçament entre municipis, i programació final de les rutes amb la 
duració. Càrrega setmanal de mitjans amb hores de recollida i el pes recollit 
en funció del dia de la setmana tipus i de la temporada.  

 Descripció del nou contenidor soterrat adaptat al fossat existent i de la 
plataforma de seguretat del Montsià, especificant les tasques a dur a terme i 
l’operativa bàsica, els equips humans, tècnics i mitjans necessaris per dur a 
terme la instal·lació, l’aprofitament dels materials actuals, la instal·lació i 
funcionament de nova plataforma de seguretat, certificats dels materials, 
certificat de garantia de la transformació i vida útil garantida. Fitxa tècnica 
del contenidor  indicant materials, gruixos, tractaments anticorrosió, etc  
(plànols a escala i mides amb format digital, fotografies i característiques 
dels materials i de cada part del contenidor, rendiments de recollida).  

 Patents, l’autorització, els acords i/o precontractes que demostrin la 
compatibilitat del sistema proposat amb el sistema actualment operatiu a la 
comarca del Baix Ebre. 

 Pla de substitució de contenidors soterrats i fases d’implantació, indicant  
terminis de subministrament i instal·lació, calendari (rendiments 
d’operació/transformació) i planificació de reconversió per municipis i rutes. 

 Tasques de clausura de les illes soterrades i col·locació dels contenidors en 
superfície, operativa i mitjans emprats. 

 Tasques i operativa de la posta punt dels contenidors del Baix Ebre, 
descripció de la posta a punt, mitjans tècnics i humans, calendari i 
planificació. Descripció i fitxes tècniques dels recanvis emprats. 

 Terminis de lliurament dels nous contenidors i vehicles per a la zona 
d’Alcanar Platja i previsió temporal d’introducció del sistema en illes 
compactes en aquesta zona. Fitxa tècnica dels nous contenidors i vehicles 
aportats.  

 Fases implantació i subministrament general període transitori [Art.28]. 
Operativa, mitjans tècnics i humans emprats.  
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2. Els adjudicataris hauran de completar els següents punts referents a la proposta 
econòmica (Sobre 3), juntament amb els quadres de l’annex VIII: 

 

 Preu del nou contenidor soterrats del Montsià adaptat al fossat existent, 
desglossant les dades especificades pel plec tècnic [Art 18.4]. Preus amb IVA 
desglossat. 

 Preu dels contenidors de superfície a instal·lar als àmbits del Baix Ebre i 
Montsià [Art. 29]. Preus amb IVA desglossat. 

 Preu unitari per clausura d’illa soterrada. Preus amb IVA desglossat. 
 Preu unitari de cada tasca, preu global de les tasques de posta a punt dels 

contenidors bilaterals del Baix Ebre. [Art 23.4, 23.5] Preus amb IVA 
desglossat. 

 
 
Article 181. Informació referent a l’organització i els recursos previstos al servei de 
recollida bilateral proposat que ha de contenir l’oferta.  

1. Els adjudicataris hauran de completar els següents punts referents a la proposta 
tècnica (Sobre 2): 

 

 Organització general del servei de recollida, operativa, horaris, 
transferències i destins de les diferents fraccions.  

 Descripció de les rutes i determinació del número de contenidors i 
d’aixecades per ruta, tones recollides per ruta i fracció, quilometres per ruta, 
equips i hores totals per ruta, etc.  

 Quadres amb el dimensionament de la ruta: tones generades per municipi a 
temporada alta i baixa, quilos per recollida, quilos per contenidor, 
freqüència, litres disponibles, densitats de recollida, % d’ompliment per 
contenidor, rendiments d’operació: temps de recollida per contenidor, 
desplaçament entre municipis, i programació final de les rutes amb la 
duració. Càrrega setmanal de mitjans amb hores de recollida i el pes recollit 
en funció del dia de la setmana tipus i de la temporada.  

  Vehicles i equips adscrits a les rutes i als serveis: tipologia i característiques 
tècniques. Fitxa tècnica dels vehicles i dels contenidors nous amb les seves 
especificacions i fotografies. 

 Número i composició dels equips de recollida per ruta; aportant 
organigrama del personal i fitxes tècniques dels mitjans tècnics a utilitzar. 

 Hores anuals de treball del personal de recollida. 

 Indicar els llocs de treball efectius dels conductors de recollida, peons, ... 

 Rendiment per tipologia de recollida (minuts maniobra per contenidor). 

 Tones per recollida i per fracció. 
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 Contenidors recollits a l’any i per fracció. Quadre aixecades. Percentatge (%) 
d’esforç de recollida per municipi i per ruta per a cadascuna de les cinc 
fraccions. Tant en aixecades com en metres cúbics aixecats. 

 Quilòmetres recorreguts a l’any per servei. 

 Plànols genèrics d’itineraris de recollida, on es podran veure en un sol plànol 
tots els itineraris de la mateixa fracció i servei. 

 Especificar gestors autoritzats dels diferents residus selectius de la recollida 
viària. 

 Especificar la logística a dur a terme amb els iglús de selectiva i els mitjans 
que s’empraran. 

 Descripció de l’operativa bàsica dels reforços per fires i festes, moviment de 
contenidors. Mitjans emprats. 

 Descripció del sistemes de pesatge embarcat i seguiment de les rutes, presa 
d’incidències, etc., que s’instal·laran als nous vehicles i aprofitament dels 
mitjans actuals de pesatge. 

 Característiques de la instal·lació central i, si s’escau, centres auxiliars.   
 

2. Els adjudicataris hauran de completar els següents punts referents a la proposta 
econòmica (Sobre 3), juntament amb els quadres de l’annex VIII: 

 

 Costos Personal: Euros per jornada, hores per jornada, euros per hora; 
incloent l’absentisme, les vacances i antiguitat. Hores de treball a l’any per 
persona. Cost a l’any dels conductors i d’altre personal adscrit. 

 Quadre de preu unitaris (€/hora)  de costos explotació del vehicle, preu 
unitari (€/hora) del personal, sumatori cost de la ruta, abans BIDG. 

 Costos d’explotació dels diferents vehicles i mitjans (€/hora) (€/any). Fitxa 
individualitzada dels diferents costos d’explotació per tipologia de vehicle i 
mitjà 

 Costos: Impostos varis , assegurances dels vehicles i de la instal·lació. 

 Costos desglossats dels sistemes de pesatge 

 Inversions Material: Inversions unitàries (Equipaments de recollida i vehicles. 
Preus amb IVA desglossat), % interès, Anys a amortitzar (10), quota anual 
amb IVA inclòs. Quadres d’amortització. 

 Percentatge de Despeses Generals i Benefici Industrial (DGBI) 

 Dimensionament econòmic del servei de recollida de fracció resta, orgànica, 
paper, vidre i envasos per al Baix Ebre i Montsià [Capítol 3] desglossant els 
costos de personal, costos d’explotació, inversions, assegurances, preu 
directe i incloent coeficients DGBI, i preu final amb IVA inclòs anual. [Preu 
Tipus] Format: Full de càlcul. 
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Article 182. Informació referent a l’organització i els recursos previstos al servei de 
recollida posterior de fracció resta transitori i servei definitiu de fracció resta i 
orgànica comercial proposat que ha de contenir l’oferta.  

 

1. Els adjudicataris hauran de completar els següents punts referents a la proposta 
tècnica (Sobre 2): 

Per al servei de grans productors transitori (Capítol 4) 

 Organització general del servei de recollida dels grans productors de resta 
del Baix Ebre i del Montsià (actual), operativa, horaris de la recollida de 
resta, neteges planificades i mitjans necessaris. 

 Descripció de les rutes i determinació del número de contenidors i 
d’aixecades per ruta, tones recollides per ruta i fracció, quilometres per ruta, 
equips i hores totals per ruta, etc.  

 Quadres amb el dimensionament de la ruta: tones generades per municipi a 
temporada alta i baixa, quilos per recollida, quilos per contenidor, 
freqüència, litres disponibles, densitats de recollida, % d’ompliment per 
contenidor, rendiments d’operació: temps de recollida per contenidor, 
desplaçament entre municipis, i programació final de les rutes amb la 
duració. Càrrega setmanal de mitjans amb hores de recollida i el pes recollit 
en funció del dia de la setmana tipus i de la temporada.  

 Descripció i operativa de les tasques de desinfecció i neteja de les àrees de 
contenidors en superfície. 

 Número, composició i característiques dels equips i vehicles de recollida, 
aportant organigrama del personal i fitxes tècniques dels mitjans tècnics a 
utilitzar. Indicant aquells aportats, si s’escau, pel contractista i adscrits 
totalment o parcialment al servei. 

 Hores anuals de treball del personal de recollida 

 Indicar els llocs de treball efectius dels conductors de recollida, peons, ... 

 Rendiment per tipologia de recollida (minuts maniobra per contenidor). 

 Contenidors recollits a l’any i per fracció. Quadre aixecades 

 Quilometres recorreguts a l’any per servei. 

 Tones per recollida i per fracció. 

 Plànol genèric d’itineraris de recollida, on es podran veure en un sol plànol 
tots els itineraris de la mateixa fracció i servei. 

 Descripció dels sistemes de control i seguiment de la ruta, control de 
recollides i de contenidors recollits i el seu volum.  

 Transició del sistema actual de recollida posterior al sistema definitiu. 
Calendari introducció Sistema illes compactes Alcanar Platja, operativa 
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retirada contenidors; Introducció gradual de la recollida de resta i FORM al 
Baix Ebre i al Montsià.  

Per al servei de grans productors  definitiu (Capítol 5) 

 Fitxa tècnica dels contenidors a subministrar.  

 Organització general del servei de recollida dels grans productors de resta 
del Baix Ebre i del Montsià (actual), operativa, horaris de la recollida de 
resta, neteges planificades i mitjans necessaris. 

 Quadres amb el dimensionament de la ruta: tones generades per municipi a 
temporada alta i baixa, quilos per recollida, quilos per contenidor, 
freqüència, litres disponibles, densitats de recollida, % d’ompliment per 
contenidor, rendiments d’operació: temps de recollida per contenidor, 
desplaçament entre municipis, i programació final de les rutes amb la 
duració. Càrrega setmanal de mitjans amb hores de recollida i el pes recollit 
en funció del dia de la setmana tipus i de la temporada.  

 Descripció de les rutes i determinació del número de contenidors i 
d’aixecades per ruta, tones recollides per ruta i fracció, quilometres per ruta, 
equips i hores totals per ruta, etc.  

 Número, composició i característiques dels equips i vehicles de recollida, 
aportant organigrama del personal i fitxes tècniques dels mitjans tècnics a 
utilitzar. Indicant aquells aportats, si s’escau, pel contractista i adscrits 
totalment o parcialment al servei. 

 Hores anuals de treball del personal de recollida 

 Indicar els llocs de treball efectius dels conductors de recollida, peons, ... 

 Rendiment per tipologia de recollida (minuts maniobra per contenidor). 

 Contenidors recollits a l’any i per fracció. Quadre aixecades 

 Quilometres recorreguts a l’any per servei. 

 Tones per recollida i per fracció. 

 Plànol genèric d’itineraris de recollida, on es podran veure en un sol plànol 
tots els itineraris de la mateixa fracció i servei. 

 Descripció dels sistemes de control i seguiment de la ruta, control de 
recollides i de contenidors recollits i el seu volum, assignació del pes per 
municipi i activitat, així com el control de la qualitat i l’entrada d’incidències.  

 

2. Els adjudicataris hauran de completar els següents punts referents a la proposta 
econòmica (Sobre 3), juntament amb els quadres de l’annex VIII: 

 Costos Personal: Euros per jornada, hores per jornada, euros per hora; 
incloent l’absentisme, les vacances o antiguitat (indicar percentatges). Hores 
de treball a l’any per persona. Cost a l’any d’un conductor, d’un peó i d’altre 
personal adscrit. 
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 Costos d’explotació dels diferents vehicles i mitjans (€/hora) (€/any). Fitxa 
individualitzada dels diferents costos d’explotació per tipologia de vehicle i 
mitjà 

 Costos: Impostos varis , assegurances dels vehicles, etc. 

 Costos del sistema software de seguiment de la ruta de grans productors. 

 Preus unitaris dels contenidors de resta i fracció orgànica en superfície. 
[Art.65.6] Fora tipus. 

 Inversions Material: Inversions unitàries (amb IVA desglossats), % interès, 
Anys a amortitzar (10), quota anual IVA inclòs. Quadres d’amortització. 

 Fulls de càlcul amb el dimensionament econòmic i preu final anual, preu per 
població i preus unitaris per contenidor recollit del servei de recollida de 
resta de grans productors actual (617 contenidors al Montsià i 85 al Baix 
Ebre). 

 Fulls de càlcul amb el dimensionament econòmic i preu final anual, preu per 
població i preus unitaris per contenidor recollit del servei de recollida de 
resta grans productors actual sense Alcanar Platja (453 contenidors al 
Montsià i 85 al Baix Ebre). 

 Dimensionament econòmic i preu final anual, preu per població i preus 
unitaris per contenidor recollit del servei de recollida de fracció orgànica de 
grans productors (261 activitats al Baix Ebre i Montsià) [Preu tipus] Format: 
Full de càlcul 

 Dimensionament econòmic i preu final anual, preu per població  i preus 
unitaris per contenidor recollit del servei de recollida de fracció resta de 
grans productors (376 contenidors al Montsià i 104 al Baix Ebre) [Preu tipus] 
Format: Full de càlcul. 

 Preu unitari dels serveis especials: Mercadet d’Amposta [Art.47],  AAVV dels 
Ports, Calafat, EDAR’s[Art.68]; Polígons Industrials [Art.69] 

 

Article 183. Informació referent a L’organització i els recursos previstos al servei de 
repàs, neteja, manteniment, recollida de voluminosos i neteja viaria proposat, que 
ha de contenir l’oferta. 
 

1. Els adjudicataris hauran de completar els següents punts referents a la proposta 
tècnica (Sobre 2): 

 Organització general del servei de repàs, de neteja, de manteniment, de 
recollida de voluminosos i de neteja viaria. Horaris del servei, descripció 
operativa dels diferents serveis i sinèrgies entre els equips. 

 Número i composició dels equips i personal adscrit als diferents serveis. 
Aportant organigrama del personal i fitxes tècniques dels mitjans tècnics a 
utilitzar. 

 Proposta de col·laboració amb empreses del Tercer Sector Social, aportant 
acords o preacords. 
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 Dimensionament tècnic del servei de neteja  (hidronetejador + 
rentacontenidors) amb els rendiments d’operació(*), freqüències de pas, 
desplaçaments entre poblacions, dedicació horària diària i setmanal en 
funció de la temporada.  

 (*)Rendiment per recollida interna-externa amb rentacontenidor (minuts 
maniobra per contenidor; mitjana de contenidors netejats per jornada) 

 (*)Rendiment per recollida externa amb hidronetejador per àrea (minuts 
maniobra per àrea; mitjana d’àrees netejades per jornada) 

 Contenidors netejats a l’any per població amb rentacontenidors. Quadre de 
neteges internes+externes anuals 

 Contenidors netejats a l’any per població amb hidronetejador. Quadre de 
neteges externes per àrea anuals. 

 Dimensionament tècnic del servei amb furgons de repàs. Rutes, zones i 
operativa, horaris i freqüències de pas. Dedicació horària diària i setmanal 
en funció de la temporada.  

 Dimensionament tècnic del servei de recollida de voluminosos. Rutes, zones 
i operativa, horaris i freqüències de pas previstes. Dedicació horària diària i 
setmanal.  

 Dimensionament tècnic del servei de neteja viària. Rutes, zones i operativa, 
horaris i freqüències de pas previstes. Dedicació horària diària i setmanal.  

 Dimensionament tècnic del servei de manteniment preventiu i correctiu. 
Rutes, zones i operativa, horaris i freqüències de pas previstes. Dedicació 
horària diària i setmanal.  

 Hores anuals de treball del personal de repàs, neteja, manteniment, 
recollida de voluminosos i neteja viaria.  

 Dimensionament i operativa de les neteges intenses de fossats així com 
l’operativa d’extracció de lixiviats continguts a l’arqueta, amb rendiments 
d’operació i proposta per minimitzar l’entrada d’aigües. 

 Resum dels llocs de treball efectius dels conductors, mecànics, peons, ... 

 Tasques de l’equip de manteniment preventiu. Definició de tasques, 
periodicitat de les comprovacions i dels recanvis previstos durant el període 
de contracte.  

 Descripció de l’utillatge necessari i recanvis previstos per al manteniment 
preventiu i correctiu.  

 Definició tasques i composició equip moviment de contenidors.  

 Quilometres recorreguts a l’any per servei. Plànol genèric d’itineraris 
previstos de repàs, neteja, manteniment, voluminosos, on es podran veure 
en un sol plànol tots els itineraris per servei. 

 Descripció de la solució tecnològica proposada per al seguiment dels 
diferents serveis (localització GPS/GPRS, Sistema recollida d’incidències i  
tasques de reparació, etc). 
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 Característiques de la  instal·lació central de taller i equipament per a 
manteniment i neteja. 

 Relació d’equips propis adscrits totalment o parcialment al servei. 

2. Els adjudicataris hauran de completar els següents punts referents a la proposta 
econòmica (Sobre 3), juntament amb els quadres de l’annex VIII: 
 

 Desglossament i preus unitaris dels diferents recanvis dels contenidors 
 Desglossament i preu unitaris dels serveis TIC de seguiment dels serveis de 

repàs, neteja amb hidronetejador i manteniment. 
 Costos d’explotació dels diferents vehicles i mitjans (€/hora) (€/any). Fitxa 

individualitzada dels diferents costos d’explotació per tipologia de vehicle i 
mitjà. 

 Costos Personal: Euros per jornada, hores per jornada, euros per hora; 
incloent l’absentisme, les vacances  o antiguitat (indicar percentatges). 
Hores de treball a l’any per persona. Cost a l’any dels conductors, oficials, 
mecànics, peons i d’altre personal adscrit. 

 Costos d’explotació: per vehicle i/o per equip. Euros per Jornada, Euros 
hora.  

 Costos: Impostos varis , assegurances dels vehicles i de la instal·lació. 
 Inversions Material: Inversions unitàries (Sense IVA), % interès, Anys a 

amortitzar (10), quota anual Iva inclòs. Quadres d’amortització. 

 Dimensionament econòmic del servei de repàs al Baix Ebre i Montsià 
[Capítol 6] desglossant els costos de personal, costos d’explotació, 
inversions, assegurances, preu directe i incloent coeficients DGBI, i preu 
final amb IVA inclòs anual. [Preu Tipus] Format: Full de càlcul. 

 Dimensionament econòmic del servei de neteja de contenidors al Baix Ebre 
i Montsià [Capítol 6] desglossant els costos de personal, costos d’explotació, 
inversions, assegurances, preu directe i incloent coeficients DGBI, i preu 
final amb IVA inclòs anual. [Preu Tipus] Format: Full de càlcul. 

 Dimensionament econòmic del servei de manteniment de contenidors al 
Baix Ebre i Montsià [Capítol 6] desglossant els costos de personal, costos 
d’explotació, inversions, assegurances, preu directe i incloent coeficients 
DGBI, i preu final amb IVA inclòs anual. [Preu Tipus] Format: Full de càlcul. 

 Dimensionament econòmic del servei de recollida de voluminosos al Baix 
Ebre i Montsià [Capítol 7] desglossant els costos de personal, costos 
d’explotació, inversions, assegurances, preu directe i incloent coeficients 
DGBI, i preu final amb IVA inclòs anual. [Preu Tipus] Format: Full de càlcul 

 Dimensionament econòmic del servei de neteja viaria del Montsià [Capítol 
8] desglossant els costos de personal, costos d’explotació, inversions, 
assegurances, preu directe i incloent coeficients DGBI, i preu final amb IVA 
inclòs anual. [Preu Tipus] Format: Full de càlcul. 

 Preu unitari de neteja exterior i interior amb rentacontenidors 

 Preu unitari de neteja exterior per àrea completa 
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 Preu unitari manteniment bàsic de contenidor bilateral 

 Preu unitari manteniment bàsic de contenidors soterrat 
 
 
Article 184. Informació referent a l’organització i els recursos previstos al servei de 
transferència de residus proposat, que ha de contenir l’oferta.  
 

1. Els adjudicataris hauran de completar els següents punts referents a la proposta 
tècnica (Sobre 2): 

 Número i composició dels equips i mitjans del servei transferència. Aportant 
organigrama del personal i fitxes tècniques dels mitjans tècnics a utilitzar. 
Descriure les sinèrgies entre els diferents serveis de transferència a les 
instal·lacions de l’Aldea. 

 Dimensionament tècnic del servei de transferència de resta. Cicles i viatges 
previstos transferència de resta,  indicant el rendiment de l’operació, i 
acotant hores de dedicació del personal. 

 Dimensionament tècnic del servei de transferència d’envasos. Cicles i 
viatges previstos transferència de resta,  indicant el rendiment de 
l’operació, i acotant hores de dedicació del personal. 

 Especificar operativa per a la reducció dels impropis a la planta de 
transferència d’envasos 

 Dimensionament tècnic del servei de transferència d’altres residus. Cicles i 
viatges previstos transferència de resta,  indicant el rendiment de 
l’operació, i acotant hores de dedicació del personal. 

 Hores anuals de treball del personal de transferència 

 Horaris dels diferents serveis de transferència i de la planta de transferència 
de resta i d’envasos 

 Indicar els llocs de treball efectius dels conductors, mecànics, oficials, 
peons, ... 

 Quilòmetres recorreguts a l’any per servei de transferència de resta, 
envasos i altres 

 Plans anuals de treball de manteniment i neteja de les instal·lacions de la 
transferència. 

 Definició operativa de la gestió dels lixiviats produïts  
 Descripció operativa de la transferència d’envasos abans no s’incorpori la 

planta definitiva al servei. 

 

2. Els adjudicataris hauran de completar els següents punts referents a la proposta 
econòmica (Sobre 3), juntament amb els quadres de l’annex VIII: 
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 Costos d’explotació dels diferents vehicles i mitjans auxiliars (€/hora) 
(€/any). Fitxa individualitzada dels diferents costos d’explotació per 
tipologia de vehicle i mitjà 

 Costos: Impostos varis , assegurances dels vehicles i de la instal·lació. 
 Altres costos de funcionament de la instal·lació. 
 Inversions Material: Inversions unitàries (Sense IVA), % interès, Anys a 

amortitzar (10), quota anual Iva inclòs. Quadres d’amortització. 

 Dimensionament econòmic del servei de transferència de resta desglossant 
els costos de personal, costos d’explotació, inversions, assegurances, preu 
directe i incloent coeficients DGBI, i preu final amb IVA inclòs anual. [Preu 
Tipus] Format: Full de càlcul. 

 Dimensionament econòmic del servei de transferència d’envasos 
desglossant els costos de personal, costos d’explotació, inversions, 
assegurances, preu directe i incloent coeficients DGBI, i preu final amb IVA 
inclòs anual. [Preu Tipus] Format: Full de càlcul. 

 Preu unitari per tona de resta transferida segons destí  

 Preu unitari per tona d’envasos transferida 
 

Article 185. Informació referent a l’organització i els recursos previstos al servei 
d’explotació de les deixalleries proposat, que ha de contenir l’oferta.  

1. Els adjudicataris hauran de completar els següents punts referents a la proposta 
tècnica (Sobre 2): 

 Número i composició dels treballadors de deixalleria, dels conductors, 
encarregat i altres, aportant organigrama del personal i fitxes tècniques 
amb fotografies dels mitjans tècnics a utilitzar. 

 Proposta de col·laboració amb empreses del Tercer Sector Social i 
d’Economia Social, aportant acords o preacords. 

 Dimensionament tècnic del servei de deixalleria fixa, mòbil i transport 
associat. Viatges previstos indicant el rendiment de l’operació, i acotant 
hores de dedicació del personal. 

 Número de viatges per destí i quilometres recorreguts a l’any  de transport 

 Descripció de la deixalleria mòbil a aportar. Fitxa tècnica de l’equip amb 
fotografies. Descripció de l’operativa plantejada amb el servei de deixalleria 
mòbil. 

 Hores anuals de treball del personal d’atenció al públic, transport i altres. 
Indicar els llocs de treball efectius del personal de deixalleria, transport i 
altres. 

 Descripció dels equips i mitjans necessaris per desenvolupar les tasques de 
posta a punt de les deixalleries i calendari d’actuacions previst. Fitxa tècnica 
del furgó. 
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 Descripció de la solució tecnològica de control d’usuaris, d’entrades i 
sortides proposada. Software de gestió. 

 Pla de neteja i manteniment de les instal·lacions de deixalleria fixes i mòbils. 

 Destins dels diferents residus. Gestor autoritzat que valoritzarà les fraccions 
de paper-cartró, ferralla i metalls, fusta i plàstic no envasos, etc. 

 Proposta de gestió dels REPQ. 

 Descripció operativa de les diferents recollides (contenidors en cadenes, 
ganxo, iglús, etc). 

 Característiques instal·lació central i/o del gestor de residus 

 Plantejament per introduir tasques de reutilització i preparació per a la 
reutilització a les deixalleries.  

 Descripció dels serveis generals i de gestió general de la xarxa de 
deixalleries, si s’escau. 

 Relació d’equips i vehicles propis que, si s’escau, seran adscrits totalment o 
parcialment al servei. 

 Pla de formació per als operaris de deixalleria. 

 Descripció de la proposta dels serveis addicionals plantejats: deixalleria 
mòbil carrossada i microdeixalleria. Fitxes tècniques i fotografies. 

 Descripció operativa del servei addicional de recollida de caixes al terme 
municipal de Sant Carles de la Ràpita. 

 

2. Els adjudicataris hauran de completar els següents punts referents a la proposta 
econòmica (Sobre 3), juntament amb els quadres de l’annex VIII: 

 Costos Personal: Euros per jornada, hores per jornada, euros per hora; 
incloent l’absentisme, les vacances  o antiguitat (indicar percentatges). 
Hores de treball a l’any per persona. Cost a l’any d’un conductor, d’un peó i 
d’altre personal adscrit. 

 Costos d’explotació dels diferents vehicles i mitjans auxiliars (€/hora) 
(€/any). Fitxa individualitzada dels diferents costos d’explotació per 
tipologia de vehicle i mitjà. 

 Costos dels contenidors nous de deixalleria a aportar i altre material 
necessari. 

 Desglossament dels costos d’adequació de les deixalleries. 

 Costos del servei tecnològic de control d’usuaris, entrades i sortides. 

 Costos: Impostos varis , assegurances dels vehicles i de la instal·lació, costos 
d’explotació despeses de llum i aigua. 

 Costos de tramitació de les llicències d’activitat . 

 Costos valoració dels projectes de tancament d’obra. 
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 Costos de les activitats de preparació per a la reutilització. Costos del furgó. 

 Inversions Material: Inversions unitàries (Equipaments de recollida i 
vehicles. Preus amb IVA desglossat), % interès, Anys a amortitzar (10), 
quota anual amb IVA inclòs. 

 Valoració del cost de la redacció dels projectes constructius de tancaments 
en obra i ampliacions de cobert. 

 Quadre de mitjans tècnics i humans pel transport de les diferents fraccions 
(indicant horari del transport, hores totals transport, fracció transportada, 
Mitjans humans, Mitjans tècnics tipus vehicle, preu unitari (€/hora)  de 
costos explotació del vehicle, preu unitari (€/hora) del personal, sumatori 
cost de la ruta, abans BIDG. 

 Dimensionament econòmic del servei d’explotació de les deixalleries (lot 2) 
desglossant els costos de personal, costos d’explotació, inversions, 
assegurances, preu directe i incloent coeficients DGBI, i preu final amb IVA 
inclòs anual. [Preu Tipus]. Format full de càlcul. 

 Quadre de preus anual per deixalleria i per servei de deixalleria mòbil. 

 Valoració econòmica del servei addicional de recollida de caixes al terme 
municipal de Sant Carles de la Ràpita. 

 
 

Article 186. Informació referent a l’organització i els recursos previstos als Serveis 
Generals de la contracta, que ha de contenir l’oferta.  

1. Els adjudicataris hauran de completar els següents punts referents a la proposta 
tècnica (Sobre 2): 

 Número i composició del personal de serveis generals. Aportant 
organigrama del personal i fitxes tècniques dels mitjans tècnics a utilitzar 
amb fotografies. 

 Hores anuals de treball del personal de serveis generals. Indicar els llocs de 
treball efectius del personal de serveis generals 

 Estructura global de la plantilla per a la prestació de tots els serveis. 

 CV del Cap de serveis  i dels encarregats del servei 

 Pla de formació del personal 

 Característiques instal·lació central del personal i d’emmagatzematge dels 
vehicles. Definició de la instal·lació central i de les diferents instal·lacions de 
suport, amb els m2 destinats a cada servei (zona oficines, zona taller, zona 
rentador, zona sortidor de benzina -si s’escau-), etc.). 

 Pla de seguretat, salut i higiene en el treball de tots els serveis.(Especificar 
calendari implementació) 

 Proposta imatge de serveis. Proposta serigrafia dels contenidors i retolació 
de tots els mitjans adscrits al servei.  
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 Pla de manteniment preventiu i correctiu de tots els equipaments fixes i 
mòbils adscrits al servei. Descripció acurada de les operacions de 
manteniment a realitzar. 

2. Els adjudicataris hauran de completar els següents punts referents a la proposta 
econòmica (Sobre 3), juntament amb els quadres de l’annex VIII: 

 Costos Personal: Euros per jornada, hores per jornada, euros per hora; 
incloent l’absentisme, les vacances  o antiguitat (indicar percentatges). 
Hores de treball a l’any per persona. Cost a l’any del personal adscrit. 

 Cost instal·lació central del personal i d’emmagatzematge dels vehicles. 
Preu lloguer i definició de les despeses associades. 

 Costos: Impostos varis , assegurances dels vehicles i de la instal·lació. 

 Inversions Material: Inversions unitàries (Sense IVA), % interès, Anys a 
amortitzar (10), quota anual amb IVA inclòs. Quadre d’amortitzacions. 

 Quadre de valoració econòmica dels mitjans emprats (preu d’adquisició) i la 
seva depreciació econòmica al llarg de la vida útil prevista. [Art. 161.4] 

 Dimensionament econòmic dels serveis generals desglossant els costos de 
personal, costos d’explotació, inversions, assegurances, preu directe i 
incloent coeficients DGBI, i preu final amb IVA inclòs anual. [Preu Tipus] 
Format full de càlcul. 

 Quadre de repartiment dels serveis generals a cada servei del contracte. 
 

Article 187. Informació referent als Sistemes tecnològics de control i seguiment del 

servei, que ha de contenir l’oferta. 

1. Els adjudicataris hauran de completar els següents punts referents a la proposta 
tècnica (Sobre 2): 

 

 Pla d’integració de les tecnologies de pesatge embarcat i seguiment de rutes 

al Baix Ebre i Montsià 

 Definició dels elements plantejats per al pesatge, seguiment i localització 

dels equips de recollida, repàs, manteniment i neteja, gestió d’incidències.  

 Descripció de la App per a dispositius mòbils per al seguiment del servei. 

 

2. Els adjudicataris hauran de completar els següents punts referents a la proposta 

econòmica (Sobre 3), juntament amb els quadres de l’annex VIII: 

 

 Desglossament econòmic de la solució i tasques de manteniment 

associades a la posta a punt i al funcionament dels sistemes tecnològics de 

control i seguiment. Preu per inversió, IVA inclòs 

 Inversions Material: Inversions unitàries (Sense IVA), % interès, Anys a 
amortitzar (10), quota anual amb IVA inclòs. Quadre d’amortitzacions. 
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Article 188. Informació referent al Pla de sostenibilitat que ha de contenir l’oferta. 

 

Els adjudicataris hauran de completar els següents punts referents a la proposta 
tècnica (Sobre 2): 

 

 Definició dels paràmetres i vectors de partida. 

 Proposta d’accions, d’acord amb el que s’especifica al capítol de sostenibilitat. 

 Relació, si s’escau, dels vehicles híbrids, elèctrics o de baixes emissions. 

 

 

Article 189. Informació referent a  altres dades i pressupostos de proves pilot  que no 

són objecte d’incorporació a la valoració de l’oferta. 

1. Els adjudicataris hauran de completar els següents punts referents a la proposta 

econòmica (sobre 3) com a informació tecnicoeconòmica  

 Recollida [Art.25.2] : 

- Dimensionament i valoració econòmica porta a porta de Benifallet. 

- Dimensionament i valoració del porta a porta al casc antic de l’Ametlla. 

- Prova pilot de contenidors en accés tancat a un municipi de <1000hab. 

- Proposta i valoració de la incorporació dels Sensors volumètrics. 

 Transferència: 

- Estudi de gestió de les aigües del dipòsit Gran de la transferència. 

Descripció mitjans per elaborar l’estudi sobre les aigües del dipòsit 

gran i tasques que es durien a terme. Valoració econòmica. [Art. 

124.6] 

- Descripció tasques de manteniment del parc ambiental i valoració 

econòmica. [Art.124.7] 

 

 Deixalleria: 

- Servei de deixalleria mòbil carrossada sobre furgó. [Art. 136.10] 

- Servei d’apropament de la deixalleria amb plafons per classificar els 

diferents residus (CD, DVD, Piles botó, etc) [Art.136.10] 

 

 

Article 190. Resum global de la contracta i dels seus preus unitaris que ha de contenir 

l’oferta. 

1. A mode de resum, també s’inclourà a la proposta econòmica (Sobre 3) la següent 

informació general de la contracta: 
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 Preu del nou contenidor soterrat del Montsià. 

 Preu unitari de clausura d’illa soterrada. 

 Preus unitaris per aixecada (sistema proposat).  Aportant els càlculs.  

 Preus unitaris per neteja interna-externa amb rentacontenidors. Aportant 

els càlculs. 

 Preus unitaris per neteja externa amb hidronetejador per àrea. Aportant 

càlculs. 

 Preu unitari per manteniment bàsic de contenidor en superfície. Aportant 

càlculs. 

 Preu unitari per manteniment bàsic de contenidor soterrat. Aportant càlculs. 

 Preus unitaris per transferència de resta segons destí. Aportant càlculs. 

 Preus unitaris per transferència d’envasos. Aportant càlculs. 

 Preus unitaris adquisició dels diferents tipus de contenidors. 

 Personal total, organigrama i relació de llocs de treball. Personal efectiu del 

contracte on s’inclourà la relació detallada de tots els llocs de treball directes 

i indirectes adscrits als serveis, amb indicació de la categoria professional, 

funcions i dedicació, d’acord amb el Conveni Col·lectiu corresponent. 

Especificant així mateix, Salari Brut (inclosos tots els costos absentisme, 

plusos, antiguitat), Seguretat Social, Cost Brut Total, Número de dies de 

treball, Cost per dia, Número hores per jornada, Cost per hora.  

 Quadre de costos d’explotació dels diferents equips, incloent les hores 

previstes de funcionament anual per equips, així com els costos hora i anuals 

previstos de combustibles, lubricants, reparacions i altres (s’ha 

d’especificar). 

 Pla d’Inversions, incloent tots els equips i contenidors previstos, tasques de 

posta a punt, equips de manteniment i serveis generals, sistemes de 

pesatge, adequació instal·lacions. Preu per inversió. 

 Relació de equips i vehicles de nova adquisició i amortitzats parcialment dins 

del contracte (amb l’IVA corresponent desglossat).  

 Quadre d’amortitzacions. Inversions del Material: Inversions unitàries (Amb 

IVA desglossat), % interès, Anys a amortitzar (10), quota anual amb IVA  

inclòs. Quadre global d’amortitzacions a 10 anys, especificant el preus 

residuals a nivell mensual. 

 Quadre-Resum de preus per serveis. Els serveis Tipus. 

 

2. Pel que fa als licitadors que només optin al lot de deixalleries, completaran la 
informació que es requereix a l’article 185 i 189.1(deixalleria).  
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Article 191. Informació requerida per als preus unitaris del servei de recollida i neteja  
 
1. A la memòria tècnica i proposició econòmica,  l’adjudicatari haurà de definir i 

proposar un cost unitari de la recollida de cadascuna de les fraccions d’acord amb 
les exigències del Plec, així com també un cost unitari per la neteja dels 
contenidors. Aquests preus unitaris s’entendran com el cost econòmic associat a la 
unitat d’esforç de recollida (cost d’una operació de buidatge per contenidor), i pel 
que fa la neteja, el cost unitari associat a la neteja d’un contenidor i neteja d’un 
area de contenidors. Aquests preus unitaris, prèviament acceptats pel Consorci, 
regiran les compensacions econòmiques en cas de variació del nombre de 
contenidors o de les freqüències de recollida, tant a l’alça com a la baixa.  

 
2. L’adjudicatari haurà d’especificar les bases del seu càlcul per a l’obtenció dels preus 

proposats. El Consorci podrà opcionalment acceptar-los o, en el cas de no 
considerar-los ajustats als estudis econòmics del Plec i de l’oferta, 
independentment d’haver acceptat la seva oferta i de forma prèvia a la signatura 
del contracte, podrà pactar un altre preu unitari per als supòsits d’increment o 
decrement del nombre de contenidor o d’increment o decrement de la freqüència 
de recollida. 

 
 
Article 192. Informació requerida per als preus unitaris del servei de deixalleria 
 

1. El contractista indicarà el cost d’explotació per a cada deixalleria. Tanmateix, 
establirà un preu unitari de dedicació proporcional (€/hora d’obertura) per tal de 
determinar increments o decrements en la obertura de les deixalleries.  

 
2. El Consorci podrà opcionalment acceptar-los o, en el cas de no considerar-los 

ajustats als estudis econòmics del Plec i de l’oferta, independentment d’haver 
acceptat la seva oferta i de forma prèvia a la signatura del contracte, podrà pactar 
un altre preu unitari. 

 
 

Article 193. Model de proposició econòmica  
 

1. El model de proposició econòmica serà el descrit als annexos del Plec de 
Prescripcions Administratives. 
 

2. Tanmateix a efectes de traçabilitat amb les memòries econòmiques del 
COPATE, els licitadors hauran d’emplenar els  quadres -model de l’annex VIII, i 
emplenar el següent model resum de proposició econòmica: 

 

Lot I. Pressupost Parcial del Servei de:  

 Cost Directe  

IVA inclòs 

 Total Anual  

   Recollida de la fracció Resta Montsià                                    -      
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 Recollida de la fracció Orgànica Montsià                                    -      

 Recollida de Selectiva (P,V,E) Montsià                                    -      

 Recollida de la fracció Resta Baix Ebre                                    -      

 Recollida de la fracció Orgànica Baix Ebre                                    -      

 Recollida selectiva (P,V,E) Baix Ebre                                    -      

TOTAL RECOLLIDA    

 Recollida Grans productors Montsià Resta                                     -      

 Recollida Grans productors Montsià Orgànica   

 Recollida Grans productors Baix Ebre  Resta                                   -      

 Recollida Grans productors Baix Ebre  Orgànica   

TOTAL RECOLLIDA GRANS PRODUCTORS   

    

 Recollida de voluminosos Montsià                                    -      

 Recollida de voluminosos Baix Ebre                                    -      

 Repàs contenidors Montsià                                    -      

 Repàs contenidors Baix Ebre                                    -      

 Neteja Contenidors Montsià                                    -      

 Neteja Contenidors Baix Ebre                                    -      

 Manteniment Contenidors Montsià                                    -      

 Manteniment Contenidors Baix Ebre                                    -      

 Montsià Neteja Viaria    

TOTAL REPÀS, NETEJA, MANTENIMENT, VOLUMINOSOS I 
VIARIA 

  

 

                                  -      

 Transferència de residus Resta                                    -      

 Transferència d'Envasos, etc                                   -      

TOTAL TRANSFERÈNCIA   

  
 Serveis Generals Montsià                                    -      

 Serveis Generals Baix Ebre                                    -      

TOTAL SERVEIS GENERALS   

    

  
 TOTAL  

                                  
-      

 
 

Lot II. Pressupost Parcial del Servei de:   Cost Directe 
Total (IVA inclòs)  

Total Anual 

Explotació i manteniment de les instal·lacions fixes i mòbils de 
deixalleria, transport i gestió dels diferents residus fins als 
centres de tractament autoritzats, del Montsià 

- 
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Explotació i manteniment de les instal·lacions fixes i mòbils de 
deixalleria, transport i gestió dels diferents residus fins als 
centres de tractament autoritzats del Baix Ebre 

- 

Serveis generals Montsià 
Serveis generals Baix Ebre 

- 
- 

TOTAL GESTIÓ EXPLOTACIÓ XARXA DE DEIXALLERIES  - 

 
3. Cal adjuntar tanmateix el model de proposició econòmica que fa referència a 

serveis subjectes de resolucions jurídiques que s’inclou a l’article 201, punt 1. 
 

4. La xifra consignada a l’escrit de proposició econòmica s’haurà de correspondre 

amb la justificada a l’estudi econòmic financer. La incongruència o l’existència 

d’omissions, errors, contradiccions o esmenes que dificultin o impedeixin 

conèixer amb exactitud quina és l’oferta del licitador determinarà el rebuig de 

l’oferta per la Mesa de Contractació, mitjançant resolució que haurà d’ésser 

motivada. 
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CAPÍTOL 15. SERVEIS EN COMPLIMENT DE L’AUTO 160/2017 
 
 
Article 194. Situació jurídica del servei 
 

1. D’acord amb les darreres resolucions jurídiques que afecten la prestació del 
servei de gestió de residus de l’Ajuntament de Deltebre,  a data de la redacció 
d’aquests plecs, encara no s’han resolt en quin marc competencial, si municipal o 
supramunicipal, es durà a terme la prestació dels serveis de gestió de residus de 
l’esmentat municipi.  
 

2. El següent articulat defineix les condicions tècniques especifiques del municipi de 
Deltebre (número de contenidors, freqüències, inversions associades, etc.) per 
tal que els licitadors puguin dimensionar tècnicament i econòmica el serveis de 
gestió de residus i explotació de deixalleria per aquest municipi. D’aquesta 
manera,  

 

3. Els requeriments de prestació de servei d’abast general queden definides al PPTP 
i al PCAP.   

 
 

Article 195. Descripció del servei de recollida transitori i proposat al municipi de 
Deltebre 
  

1. En el present article es descriuen els paràmetres específics del municipi de 
Deltebre per al servei de recollida de residus municipals. Els aspectes de caire 
més general i d’operativa bàsica seran els descrits a l’articulat del plec tècnic 
que fa referència a la zona operativa Baix Ebre (art.13-16, període transitori; i 
de l’article 23 fins al 50 del model proposat o futur) 

 
2. Pel que fa el número de contenidors actual per al municipi de Deltebre són els 

següents (Núm. illes 154):  
 

Municipi Resta Orgànica Paper Envasos Vidre TOTAL 

Deltebre-Casc 137 72 55 56 55 375 

Deltebre-Riumar 23 17 17 15 15 85 

Deltebre Total 160 89 70 71 70 460 

 
 

3. La tipologia dels contenidors en superfície és la mateixa que la que es detalla a 
l’article 14.1 del present Plec. 

 
 
4. Pel que fa les freqüències de recollida són les que es recullen al següent quadre 

i per al vidre és el que s’especifica a l’article 15.3.. 
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  DIES SETMANA TEMP. BAIXA  DIES SETMANA TEMP. ALTA   

Deltebre RESTA FORM PAPER ENVASOS RESTA FORM PAPER ENVASOS 

Casc 5 2 2 1 6 4 2 2 

Riumar 2 2 2 1 7 4 2 2 

 
5. Les tasques de posta a punt dels contenidors existents es realitzaran d’acord 

amb el que s’especifica a l’article 23, que per al cas de Deltebre implica: 
o Retornar el color a les tapes descolorides, especialment de paper-

cartró i envasos 
o Reparació de les boques d’admissió de residus 
o Restitució de les parts de goma de les boques d’admissió del vidre 

i d’envasos 
o Reparació del pedal que serveix per tal que tapa quedi oberta 
o 100% restitució de la serigrafia 
o Reparació dels desperfectes estructurals. 
o Instal·lació de guies a al 10% de les illes, és a dir, a 15 punts. 
o Renovació integral del contenidor, 10% del total del parc de 

contenidors. 46 nous contenidors. 
 

6. Els nous contenidors a incorporar a Deltebre seran els que segueixen (d’acord 
amb les característiques descrites a l’article 29): +100 contenidors nous. En 
concret: 

 +11 de fracció orgànica 

 +30 de paper 

 +29 d’envasos 

 +30 de vidre  
L’objectiu de la incorporació de nous contenidors és completar-ne allà on sigui 
possible per fer àrees completes, de forma que es tindrien 100 àrees completes 
de 5 fraccions 

 
7. Pel que fa les freqüències, i un cop implementat el servei de recollida de grans 

productors porta a porta, es preveu una optimització del servei, amb les 
següents freqüències mínimes (56.830 aixecades propostes): 

 
 DIES SETMANA TEMP. BAIXA DIES SETMANA TEMP. ALTA 

Deltebre RESTA FORM PAPER ENVASOS RESTA FORM PAPER ENVASOS 

Casc 2 2 2 1 3 3 2 2 

Riumar 2 2 1 1 3 3 2 2 

 
8. Amb el vidre es preveu un cop a la setmana temporada alta i un cop al mes 

temporada baixa. 
 

9. Pel que fa als nous mitjans a incorporar al servei, el servei de Deltebre 
comptarà amb la incorporació de dos vehicles de recollida bilateral. Les noves 
inversions previstes es podran consultar a l’annex V de maquinari previst. 
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10. S’inclourà als annexos els serveis excepcionals per fires i festes de Deltebre que 
comporten moviments i freqüències excepcionals tal i com s’indica a l’article 46 
del PCTP. 

 
11. La reserva mínima de contenidors serà del 2% del parc definitiu instal·lat, on 

almenys hi constaran 11 contenidors. 
 

 
Article 196. Descripció del servei de recollida de grans productors transitori i definitiu 
a Deltebre 
 

1. En el present article es descriuen els paràmetres específics del municipi de 
Deltebre per al servei de recollida de grans productors. Els aspectes de caire 
més general i d’operativa bàsica seran els descrits a l’articulat del plec tècnic 
que fa referència a aquest servei (art.51-61, període transitori; i de l’article 62 
fins al 75 del model proposat o futur) 
 

2. El cens de contenidors actual a Deltebre és de 71 contenidors de recollida 
posterior de 1.100 litres. Amb una producció de resta actual de 288,43 
tones/any. La freqüència de recollida actual és de 3 dies a la setmana i en 
horari diürn (dilluns-dimecres-divendres). La ubicació es pot consultar a l’annex 
I de Plànols del contenidors. 
 

3. Es preveu 29 activitats grans generadores per a incorporar-se a la recollida de 
resta i fracció orgànica porta a porta al servei definitiu. Es pot consultar la 
ubicació d’aquestes activitats a l’annex I de Plànols dels contenidors. 
 

4. La previsió de producció de la ruta de fracció orgànica de les activitats de 
Deltebre s’elaborarà a partir dels rendiments descrits a l’article 67. 

 
Article 197. Servei de repàs, manteniment i neteja dels contenidors de Deltebre 
 

1. El servei de repàs, manteniment i neteja dels contenidors per al municipi de 
Deltebre seran els descrits a l’articulat del plec tècnic que fa referència a aquest 
servei (art.76-92) 
 

2. La neteja amb contenidors bilateral per al cas de Deltebre serà d’acord amb el 
quadre que s’especifica l’article 82 (amb la neteja interior+ exterior amb una 
freqüència quinzenal a la temporada alta i mensual a la temporada baixa per als 
contenidors de resta i orgànica, i quadrimestral per als contenidors de paper, 
envasos i vidre). Per tant, a l’estudi econòmic per al cas de Deltebre amb 560 
contenidors es plantejaran 5.060 rentats.  
 

3. Pel que fa les neteges externes amb furgó hidropressió, es rentaran les àrees 
un cop al mes com a mínim, per tant, per 154 àrees (100 de les quals àrees 
completes 5 fraccions), es requeriran com a mínim 1.940 neteges externes 
anuals, incloses el 5% més d’extraordinàries. 
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Article 198. Servei de recollida de voluminosos al municipi de Deltebre 
 

1. El servei de recollida de voluminosos per al municipi de Deltebre es realitzarà 
seguint les indicacions de l’articulat del plec tècnic que fa referència a aquest 
servei (art. 93-99). 
 

2. Deltebre compta amb un servei concertat de recollida de voluminosos amb el 
següent calendari: primer dimecres de cada mes. 

 
 
Article 199. Servei de transferència de residus al municipi de Deltebre 
 

1. El servei de transferència de residus per al municipi de Deltebre es realitzarà 
seguint les indicacions de l’articulat del plec tècnic que fa referència a aquest 
servei (art. 107-127). 
 

2. Les tones de resta del municipi de Deltebre per dimensionar correctament el 
servei són les que segueixen: 
 

Origen Tones anuals Viatges entrats Horari 
entrada 

Grans productors recollida posterior 
(Deltebre) 

288,43 162 Diürn 

Deltebre 4.245,11 740 Diürn 

  4.533,53 902  

 
 

3. Les tones d’envasos del municipi de Deltebre per dimensionar correctament el 
servei són les que segueixen: 

 

Municipi 

A PLANTA 
TRANSFERÈNCIA 

L’ALDEA 

A PLANTA DE 
TRIATGE D'ENVASOS  

CONSTANTÍ 

IMPROPIS A 
ABOCADOR 

MAS DE 
BARBERANS 

viatges 
entrats 

tones 
entrades 

viatge a 
planta 

tones 
entrades 

viatges 
entrats 

tones 
entrades 

Deltebre 89 130,78 20 129,04 1,74 1 

 
4. Pel que fa als nous mitjans a incorporar al servei, el servei de Deltebre 

comptarà amb la incorporació d’un cap tractor i semiremolc amb pis mòbil. Les 

noves inversions previstes es podran consultar a l’annex V de maquinari previst. 
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Article 200. Servei d’explotació de deixalleries al municipi de Deltebre 
 

1. El servei d’explotació de deixalleria per al municipi de Deltebre es realitzarà 
seguint les indicacions de l’articulat del plec tècnic que fa referència a aquest 
servei (art. 128-153) 

 
2. Deltebre és una deixalleria tipus A de 1.500m2 ubicada al Polígon Industrial 

Deltebre parcel.la 11. 
 

3. Deltebre és una instal·lació fixa que obre 40 hores setmanals i 2080 anuals. 
 

4. Els materials actuals que hi ha a la deixalleria de Deltebre són els que 
segueixen: 

 
Tipus de material (DELTEBRE) Unitats 

CAIXA METAL.LICA 1,6 M3 1 

CAIXA METAL.LICA 4,2 M3  

CAIXA METÀL.LICA 14 M3  

CAIXA METAL.LICA 16 M3 3 

CAIXA METAL.LICA 20 M3 6 

ESPECIALS CAIXA PETITA PLÀSTIC 7 

ESPECIALS CAIXA GRAN PLÀSTIC 0,5M3 4 

ESPECIALS OLI MINERAL 1 

ESPECIALS OLI VEGETAL  

ESPECIALS FLUORESCENS 1 

ESPECIALS PILES 120L 2 

ESPECIALS PASTOSOS 0,5 M3  

ESPECIALS BIDO 200 L PLASTIC 2 

ESPECIALS BIDO 120 L METAL.LIC  

ESPECIALS BIDO 120 L PLÀSTIC  

ESPECIALS BIDÓ 60 L PLÀSTIC 2 

ESPECIALS BIDÓ 200 L METÀL.LIC  

ESPECIALS CAIXA CARTRO GRAN  

ESPECIALS CAIXA CARTRO PETITA  

SELECTIVA IGLUS 9 

RAEE GÀBIES METAL.LIQUES 4 

CONTENIDORS ROBA AMIGA  

COMPACTADORS 1 

BÀSCULA   1 

TRANSPALET 1 

ROLLER PACK  

EXTINTORS 4 

CUBITAINERS OBERTS 6 

SAFATA RECOLLIDA OLIS  

   

ESPECIALS BIDÓ 50 L PLÀSTIC OLI VEGETAL  
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ESPECIALS BIDÓ 150 L PLÀSTIC  

CUBITAINER TANCAT 1M3  

   

CAIXA METÀL.LICA 4,2 M3 CEDITS (*)  

CAIXA METÀL.LICA 14 M3 CEDITS (*)  

CAIXA METAL.LICA 16 M3 CEDITS (*)  

CAIXA METAL.LICA 20 M3 CEDITS (*)  

   

 
 

5. La posta a punt de la deixalleria es realitzarà amb els mateixos termes descrits 
a l’article 139, incorporant la substitució dels contenidors malmesos i tot allò 
especificat. 
 

6. Els destins actuals del material són els de l’article 142, Columna Baix Ebre. 
 
 
Article 201. Integració a l’economia d’escala del contracte 
 

1. Els licitadors hauran d’emplenar a les seves ofertes tècniques i econòmiques 
totes aquelles dades i requeriments que s’esmenten en el capítol  els  quadres -
4 de ‘Presentació de les ofertes’.  Les dades que fan referència a Deltebre 
s’inclouran en un document per separat seguint les mateixes instruccions 
detallades. També hauran d’emplenar els quadres-model de l’annex VIII que 
facin referència a Deltebre, i emplenar el següent model resum de proposició 
econòmica: : 

 

Lot I. Pressupost Parcial del Servei de:  

 Cost Directe  

IVA inclòs 

 Total Anual  

   Recollida de la fracció Resta a Deltebre                                   -      

 Recollida de la fracció Orgànica a Deltebre                                   -      

 Recollida de Selectiva (P,V,E) a Deltebre                                   -      

TOTAL RECOLLIDA    

 Recollida Grans productors Deltebre Resta                                     -      

 Recollida Grans productors Deltebre Orgànica  -      

TOTAL RECOLLIDA GRANS PRODUCTORS   

    

 Recollida de voluminosos Deltebre                                   -      

 Repàs contenidors Deltebre                                   -      

 Neteja Contenidors Deltebre                                    -      

 Manteniment Contenidors Deltebre                                    -      

TOTAL REPÀS, NETEJA, MANTENIMENT, VOLUMINOSOS I 
VIARIA 

  

 

                                  -      

 Transferència de residus Resta Deltebre                                   -      
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 Transferència d'Envasos, etc Deltebre                                   -      

TOTAL TRANSFERÈNCIA   

  
    

  
 TOTAL LOT I CLAUSULA TRANSITÒRIA 

                                  
-      

 
 
 

Lot II. Pressupost Parcial del Servei de:   Cost Directe 
Total (IVA inclòs)  

Total Anual 

Explotació i manteniment de la deixalleria de DELTEBRE, 
transport i gestió dels diferents residus fins als centres de 
tractament autoritzats 

- 

 

- 

TOTAL LOT II  CLAUSULA TRANSITÒRIA - 

 
 

2. Si finalment el servei de gestió de residus i explotació de deixalleria de Deltebre 
es consolida dintre el contracte previst, les parts discutiran de forma 
contradictòria una nova dimensió del servei que incorpori criteris i rendiments 
d’economia d’escala i d’aprofitament dels recursos globals del contracte. En 
aquest cas, s’íncloura en l’àrea operativa del Baix Ebre descrita al paràgraf 2.1. 
 

3. De la mateixa forma, els nous serveis que puguin sorgir, per exemple una 
segona deixalleria a Riumar o ampliacions o decrements del servei de recollida, 
neteja, de dotació de contenidors, o bé altres serveis complementaris, es 
definiran a partir dels preus unitaris d’explotació resultants del contracte. 
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ANNEX I: PLÀNOLS D’UBICACIÓ DELS CONTENIDORS  
ANNEX II: CENS DE POBLACIÓ PER NUCLIS I PRODUCCIÓ DE RESIDUS 
(ANY 2016) 
ANNEX III: QUADRE DE FREQÜÈNCIES  
ANNEX IV: LLISTAT MAQUINARI ACTUAL 
ANNEX V: LLISTAT I ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES NOVA MAQUINARIA A 
INCORPORAR. NOVES INVERSIONS 
ANNEX VI: RELACIÓ  PERSONAL A SUBROGAR 
ANNEX VII: DEIXALLERIES 
ANNEX VIII: MODEL PRESENTACIÓ DE L’OFERTA ECONOMICA I ALTRES 
MODELS PER A L’ELABORACIÓ DE LA MEMORIA TÈCNICA 
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Mercè Mariano Geira 
Tècnica Residus 
 
 
 
Josep Aragonés Gisbert 
Director 
 
 
 
 
 
DILIGÈNCIA D’APROVACIÓ / Per la present es fa constar que aquest Plec de clàusules 
tècniques particulars ha estat aprovat pel COPATE, en sessió de la junta de govern 
duta a terme el dia                              . Ho certifico. 
 
LA SECRETÀRIA, 
 
DILIGÈNCIA DE PUBLICACIÓ ...../ Per la present es fa constar que l’anunci d’exposició al 
públic d’aquest Plec de clàusules ha estat publicat al ................ núm. ....., de data ... 
...................., 
i durant el termini de quinze dies NO s’han formulat reclamacions. Ho certifico. 
 
LA SECRETÀRIA 
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