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PLEC DE CLAUSULES TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR EL 

PROCEDIMENT OBERT DEL SERVEI DE RECOLLIDA I TRANSPORT 

DE RESIDUS MUNICIPALS DEL MUNICIPI DE SANT PERE DE 

VILAMAJOR 

 

1. DISPOSICIONS GENERALS 

 

1.1. OBJECTE DEL CONTRACTE.  

És objecte d’aquesta licitació, la contractació de la prestació dels serveis públics de recollida 

de residus municipals de Sant Pere de Vilamajor fins als centres gestors, la prestació del 

servei de recollida de la poda i posterior trasllat a centre gestor i, el servei de recollida i 

transport dels residus municipals voluminosos i el seu trasllat a la deixalleria.   

 

1.2. ÀMBIT TERRITORIAL. 

Els serveis objecte del present concurs abastaran tots els nuclis urbans del terme municipal 

de Sant Pere de Vilamajor, aquests són: Les Faldes del Montseny, Nucli-Can Derrocada, 

Vallserena, Can Vila, Can Ram, Can Llobera, i la zona de la BP-5107. 

Resta fora dels presents plecs la recollida de residus a la zona de Refugis del Montseny, Les 

Pungoles i Can Miret, els quals són recollits per municipis veïns mitjançant convenis o 

mancomunació de serveis. 

En la web de l’Ajuntament es troba informació gràfica sobre l’abast territorial i l’extensió 

urbana del municipi http://www.vilamajor.cat. S’adjunta també en la informació de l’annex 

núm. 1 d’aquest Plec, plànol de localització de les àrees d’aportació que són objecte de 

recollida. 

L’Ajuntament podrà incrementar, o si s’escau reduir l’àmbit territorial objecte d’aquest 

contracte, en funció de les necessitats d’un servei determinat o de possibles ampliacions en 

la trama urbanística i/o comercial de Sant Pere de Vilamajor, sent obligació del contractista 

assumir aquestes variacions. 

 

1.3. ÀMBIT FUNCIONAL DEL CONTRACTE. 

Com a informació bàsica de l’àmbit funcional d’aquest contracte cal esmentar: 

http://www.vilamajor.cat/
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1.3.1. PRESTACIÓ GENERAL DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS. 

Aquest contracte defineix com a residus municipals, els residus generats als domicilis, 

comerços, oficines o qualsevol altre establiment capaç d’originar un residu assimilable a 

municipal, sempre que, d’acord amb la normativa actual, no distorsioni ni ocasioni problemes 

al servei municipal de recollida. Els residus municipals objecte del contracte són: 

 La recollida del residu de rebuig (RESTA) que es diposita majoritàriament en els 

contenidors de 1.100 l. situats en les àrees d’aportació. 

 La recollida del residu de fracció orgànica dels residus municipals (FORM) que es 

diposita en els contenidors de 240 l. situats en les àrees d’aportació.  

 La recollida del materials procedents de la recollida selectiva de VIDRE 

PAPER/CARTRO i ENVASOS, que es recolliran des dels contenidors de 240 l, 360 l 

i/o 1.100 l segons fraccions, instal·lats en les àrees d’aportació.  

Els contenidors de roba, piles i olis no entren a formar part del servei funcional de recollida 

d’aquest contracte, doncs ja disposen d’altres vies de gestió alternatives. 

Tanmateix, l’abast general del servei, àmpliament especificat al capítol 2, a més de la 

recollida i trasllat dels diversos fluxos de residus als respectius centres de gestió i/o plantes 

de transferència que apliquen a cada cas, inclou també: 

 La instal·lació, distribució, reposició, el rentat i manteniment de tots els contenidors 

inclosos en el servei a l’abast de la població del municipi. 

L’Ajuntament es reserva la potestat de modificar alguns dels sistemes i/o models de 

recollida, i demanar a l’empresa adjudicatària l’adequació als canvis. 

1.3.2. RECOLLIDA I TRASLLAT DE RESTES VEGETALS 

L’abast funcional del servei inclou la recollida amb sistema “porta a porta” de la poda o 

restes vegetals que els habitants de Sant Pere de Vilamajor disposin enfront dels habitatges, 

o illes de contenidors. 

Es defineix com a gestió de la poda, el trasllat directe del residu verd fins al centre gestor. 

Les quantitats de residus generades en el decurs de tot l’any obliga a supervisar el sistema 

actual i dotar a la nova proposta d’una sistemàtica que permeti reequilibrar tècnicament i 

econòmicament les necessitats actuals del servei. 

1.3.3. RECOLLIDA I TRASLLAT DE RESIDUS VOLUMINOSOS 

L’abast funcional del servei inclou la recollida i el trasllat dels residus voluminosos (ferralla, 

voluminosos, fustes,...) a la deixalleria de Sant Antoni de Vilamajor.  
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L’Ajuntament aporta les dades de producció i cobertures actuals del servei per tal que 

puguin tenir en compte la realitat actual del municipi i les necessitats cobertes al cas, tal com 

es detalla al capítol 2 d’aquest Plec. 
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2. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE 
RESIDUS MUNICIPALS 

Les dades que s’exposen tot seguit, pretenen descriure la prestació actual del servei de 

recollida i transport de residus al gestor corresponent que s’està efectuant, actualment a 

Sant Pere de Vilamajor.  

A l’annex 1, s’incorpora el detall de la localització de cadascuna de les àrees d’aportació.  

A l’annex 2 i 3, s’indica la relació d’àrees d’aportació amb contenidors de menor volumetria i 

les freqüències de recollida específiques atenent a particularitats de l’àrea d’aportació. Cal 

tenir en compte que la dispersió de població en punts disseminats fa que no tots els punts 

sigui necessària la mateixa freqüència de recollida. 

 

2.1. DADES DE PRODUCCIÓ DE RESIDUS ACTUALS 

En la taula adjunta es presenta l’evolució de tones recollides segons tipologies de residu en 

els darrers anys. 

TAULA 1: Residus de fracció resta. 

 

(Font: Elaboració pròpia) 

 

TAULA 2: Residus procedents de recollides selectives. 

 

(Font: Elaboració pròpia) 

 

Les dades reportades en diversos anys poden mostrar la tendència del comportament de la 

població, així com també detectar “puntes de recollida” entre els diversos anys com a una 

dada que pot tornar-se a repetir.  

2013 2014 2015 2016 2017

Sant Pere de Vilamajor 1.351,38 1.379,52 1.349,66 1.419,54 1.414,56

Total residus RESTA 1.351,38 1.379,52 1.349,66 1.419,54 1.414,56

2013 2014 2015 2016 2017

FORM 205,26 232,86 236,74 218,44 219,80

Poda 251,68 247,83 233,93 173,92 182,1

Paper i cartró 93,74 84,48 81,54 88,72 90,34

Vidre 101,36 99,13 109,48 107,88 112,22

Envasos 76,82 79,32 79,28 82,12 89,06

Voluminosos (m3) 141,00 133,00 198,00 Sense dades
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Les dades intenten donar la màxima informació, entenem que suficients, per a que els 

licitadors puguin avaluar amb rigor les seves propostes tècniques i bastir un servei ben 

dimensionat, que tingui cabuda en el decurs de tota la vigència de la contracta.  

L’Ajuntament incorpora un model de recollida establint sempre com a criteris mínims les 

freqüències de recollida, entenent-les com a suficients en base a les dades actuals, però en 

l’entesa que l’objectiu final ha de ser sempre el no disposar de desbordaments en els 

contenidors en qualsevol de les fraccions objecte de recollida en la contracta. 

L’Ajuntament no admetrà l’increment del cost del contracte en base a justificar un increment 

de freqüències del servei derivats de les seves estimacions inicials. Els licitadors faran les 

seves estimacions tenint en compte les possibles evolucions. Caldrà tenir en compte la 

previsió de creixement de la població i/o possibles increments de la recollida selectiva com a 

dades que tenen sempre certs marges d’increment o decrement.  

En relació a les dades de l’any 2016, sobre una població fixa de 4.257 habitants, les 

mitjanes teòriques dels diversos ratis de treball han estat les següents: 

TAULA 3: Ratis generals a Sant Pere de Vilamajor (2016) 

 

(Font: Elaboració pròpia) 

 

En relació a la poda, a l’apartat 2.4.5 s’especifiquen de forma detallada els ratis per aquest 

tipus de fracció. 

Segons queda palès amb les dades aportades, existeix un alt índex de contenerització en 

relació al nombre d’habitants, proposta aquesta necessària tenint en compte la distribució 

urbanística de Sant Pere de Vilamajor, de caire molt residencial i creixement urbanístic 

d’estructura horitzontal.  

El volum dels contenidors, de baixa capacitat, i les freqüències no diàries del servei fa que, a 

més a més, aquest factor s’hagi de tenir en compte per evitar els desbordaments de residus. 

 

2.2. ESTACIONALITAT DE LA PRODUCCIÓ DE RESIDUS 

El municipi de Sant Pere de Vilamajor té una població de 4.257 habitants (cens 2016). 

SANT PERE DE VILAMAJOR RESTA FORM P/C Envasos Vidre

Ut. Cont. 173 138 147 145 145

Tones / any 1.419,54 218,44 88,72 82,12 107,88

Kg / hab i any 333,46 51,31 20,84 19,29 25,34

Kg / dia 3.889,15 598,47 243,07 224,99 295,56

Kg / hab i dia 0,91 0,14 0,06 0,05 0,07

Kg / cont i dia 22,48 4,34 1,65 1,55 2,04

hab / cont 24,61 30,85 28,96 29,36 29,36
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S’aporten les dades mensuals disponibles del darrer any (2016). 

TAULA 4: Evolució mensual recollida residus (2016) a Sant Pere de Vilamajor. 

 

(Font: Elaboració pròpia) 

Els licitadors han de tenir en compte aquest valors que s’aporten com una tendència de 

pauta de comportament de la població i que pot servir de base per establir les necessitats 

mínimes de freqüències de buidat, entenem com a criteri bàsic que l’objectiu final ha de ser 

sempre evitar desbordaments en les àrees de contenidors de qualsevol fracció.  

Els camions que facin la recollida de residus i descarreguin a les diferents plantes de 

tractament corresponent, l’empresa contractista haurà de controlar el pes dels camions i 

obtenir un tiquet del buidat de cada entrada a la planta de transferència o tractament 

corresponent. Aquest tiquet s’ha de lliurar a l’Ajuntament mensualment abans del dia 10 del 

mes següent. 

Gràfic 1. Padró municipal d'habitants. Xifres oficials. Per sexe. Sant Pere de Vilamajor. 1998–2016. 

 

RESTA FORM P/C Poda Envasos Vidre

Gener 107.840 13.260 6.220 5.880 5.080 9.760

Febrer 111.240 13.480 5.760 7.660 5.540 7.620

Març 112.340 14.880 8.620 9.480 7.320 9.700

Abril 116.840 18.020 6.680 10.700 6.400 7.580

Maig 126.620 23.920 8.300 24.520 6.280 8.220

Juny 126.460 20.500 8.180 21.000 7.900 10.700

Juliol 120.100 23.120 7.640 23.640 7.260 9.080

Agost 143.940 24.960 9.520 20.240 7.280 10.020

Setembre 118.120 16.660 7.420 12.900 8.100 10.420

Octubre 114.980 16.880 6.200 11.660 6.920 7.460

Novembre 109.600 16.340 6.860 14.620 6.340 7.720

Desembre 111.460 16.420 7.320 11.620 7.700 9.600

TOTAL (kg) 1.419.540 218.440 88.720 173.920 82.120 107.880
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2.3. MITJANS TOTALS DE CONTENERITZACIÓ 

Com a informació de detall s’aporten en els annexes 1, 2 i 3 la relació de totes les àrees 

d’aportació que són objecte de recollida diferenciada, segons les diverses fraccions de 

residus. 

L’inventari de contenidors que inclou el present contracte son: 

 173 contenidors de 1.100 l per a la fracció RESTA (a excepció de les ubicacions 

indicades a l’annex3). 

 138 contenidors de 240 l. per a la fracció de FORM. 

 145 contenidors de 360 l. per a la fracció de vidre. 

 147 contenidors de 1.000 l. per a la fracció de paper/cartró 

 145 contenidors de 1.000 l. per a la fracció d’envasos. 

 

En el cas dels serveis de voluminosos i de poda és un servei porta a porta. 

 

2.4. DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS DE RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS 

2.4.1. DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS DE RECOLLIDA DE RESTA I FORM 

La recollida dels residus de RESTA i FORM es realitzarà el mateixos dies, de forma conjunta 

i simultània. 

L’Ajuntament, i en cas de necessitats del servei, es reserva la facultat de modificar les 

freqüències, horaris i dies de recollida de cadascun dels serveis previstos.  

El sistema de recollida dels residus municipals de RESTA i FORM donarà compliment a les 

següents condicions: 

2.4.1.1. Calendari i horaris per a la prestació del servei  

El servei de recollida de residus de les fraccions RESTA i FORM, es realitzarà segons el 

calendari de treball setmanal següent: 

 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

Tot l’any Resta i 

FORM 

 Resta i 

FORM 

 Resta i 

FORM 

  

 

La jornada de prestació del servei serà sempre en horari diürn, entre les 06:00 i les 13:00 h.  
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L’empresa contractada comptabilitzarà el pes de residus de la fracció RESTA i FORM 

recollits, i reportarà les dades amb un informe que adjuntarà a la factura presentada 

mensualment. 

L’empresa contracta per aquest servei té la obligació de realització d’un mínim 156 jornades 

i en els dies setmanals indicats.  

En cas de coincidència d’un festiu intersetmanal en divendres, l’Ajuntament i l’empresa 

contractada poden acordar, previ acord entre ambdues parts traslladar la recollida al 

dissabte sense cost addicional. 

El número de descàrregues a l’abocador pot variar en funció del dia de recollida de la 

setmana. L’experiència del sistema de recollida actual de RESTA delimita aquest fet als 

dilluns tenint en compte el model de camió actual (21 m3 bicompartimentat) que obliga a una 

descàrrega intermitja, mentre que dimecres i divendres amb una sola descàrrega és 

suficient. Per a la fracció FORM únicament es realitza una descàrrega. 

De les auditories i control de dades que s’han realitzat sobre l’actual contracta podem indicar 

que la mitjana disponible de dos anys en el control de dades sobre la fracció resta, indica 

que: 

 Els dilluns es recull de mitjana 12,86 tones .  

 Els dimecres es recull de mitjana 6,61 tones.  

 Els divendres es recull de mitjana 6,81 tones. 

L’empresa contractada recollirà tots els contenidors de l’inventari els dilluns, dimecres i 

divendres, excepte els contenidors localitzats en punts específics i que venen assenyalats a 

l’annex 2, que tenen reduïda la seva prestació a un o dos dies a la setmana, segons el 

període considerat.  

Aquest contracte estableix els següents períodes: 

 Període estiu  (6 mesos) de maig a octubre inclosos. 

 Període hivern  (6 mesos) dels mesos de novembre a l’abril inclosos. 

Serà obligació del contractista, donar avís previ de qualsevol canvi, degudament justificat, a 

realitzar abans de 24 hores. Els incompliments en aquestes condicions en la prestació del 

servei en un dia i que no hagi estat comunicat serà tractat com a incidència en la valoració 

del control de qualitat del servei amb la corresponent penalització, si s’escau. 

 

2.4.1.2. Mitjans operatius del servei 

El sistema de recollida de residus de RESTA i FORM serà realitzat mitjançant un equip 

recol·lector bicompartimentat d’alta volumetria, amb capacitat de recollir dos fraccions 

diferents per ruta de treball i un únic viatge per buidar en cada jornada de treball.  
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Els mitjans de personal en el sistema de recollida de residus de RESTA i FORM són un (1) 

conductor i dos (2) operaris. 

El vehicle recol·lector adscrit al servei serà de nova adquisició per part de l’empresa 

contractada. Disposarà de caixa recol·lectora amb compactador-bicompartimentat de 

càrrega posterior, amb una capacitat entre 23 m3, amb un xassís de tres eixos amb tara 

màxima de 26 T. Les característiques de l’equip són assenyalades a l’apartat 2.6.2. 

L’empresa contractada, prèviament a la compra de l’equip, facilitarà a l’Ajuntament el model i 

la marca proposat. L’Ajuntament haurà de validar prèviament a la seva compra que model 

definitiu s’ajusta a les necessitats del servei.  

L’equip complirà la normativa vigent en matèria de seguretat i ambiental, permetent la 

realització d’un treball en bones condiciones tècniques i laborals. Aquest equip es farà servir 

tant en la recollida i transport de la fracció resta i FORM, com també per paper/cartó, 

envasos i restes vegetals.  

L’equip recol·lector existent en l’actual servei, propietat de l’Ajuntament es cedirà, en cas de 

necessitat, com a equip de reserva per a l’empresa contractada. L’ús del mateix només 

podrà tenir aquesta finalitat. 

D’altra banda, tenint en compte que l’equip de nova adquisició tindrà un termini de lliurament 

determinat, l’Ajuntament cedirà en ús el seu equip actual. En cas d’averia del mateix, 

l’empresa contractada aportarà altres mitjans operatius per donar continuïtat al servei. El no 

compliment d’aquesta obligació serà considerada una falta greu en el control de qualitat. 

 

2.4.1.3. Contenidors 

Les característiques dels contenidors estan especificades a l’apartat 2.6.1. del present plec 

de condicions tècniques. 

L’empresa adjudicatària informarà mitjançant informe a l’Ajuntament la relació dels 

contenidors substituïts cada any, detallant de forma clara la codificació dels contenidors 

substituïts i la seva ubicació. 

Tanmateix, serà responsabilitat per part de contractista vetllar pel manteniment dels equips 

de contenerització existents i mantenir el seu ús funcional, bones condicions i de salubritat 

en perfectes condicions.  

 

2.4.1.4. Trasllat dels residus a centre gestor  

Els residus recollits de RESTA, seran traslladats per l’empresa contractada al centre 

Tractaments Ecològics del Maresme, situat a Mataró. 
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Els residus recollits de FORM, seran traslladats per l’empresa contractada al centre del 

Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, situat a Granollers.  

L’Ajuntament es reserva la facultat de modificar la destinació a d’altres plantes de tractament 

dels residus, amb distancies equivalents sense cost addicional.  

El cost de l’eliminació i/o valorització de qualsevol residu anirà a càrrec de l’Ajuntament.  

 

2.4.1.5. Neteja i manteniment de contenidors. 

El servei de recollida inclou el rentat mecanitzat interior i exterior de contenidors, i el 

manteniment de tots els contenidors ubicats a la via pública, així com un correcte 

manteniment de l’estoc de contenidors. 

El present contracte inclou 16 rentats per contenidor a l’any. La neteja interior serà 

mecanitzada per als contenidors de la fracció RESTA i FORM amb el següent calendari 

anual: 

 Dos (2) rentats/mes en els mesos del període estiuenc de juny a setembre, ambdós 

inclosos, i un (1) rentat al mes la resta de l’any. 

L’empresa adjudicatària lliurarà una relació de les jornades de neteja i comunicarà a 

l’Ajuntament l’hora d’inici del servei, la ruta i les ubicacions dels contenidors a netejar. Cada 

mes es lliurarà a l’Ajuntament, abans del dia 10, la planificació de la data i les unitats 

rentades, indicant la codificació de cada contenidor. 

El rentat interior es farà amb camió renta-contenidors amb rentat mecanitzat interior i 

exterior de l’equip. Les tasques per l’execució dels treballs implicarà sempre el buidat previ 

del contenidors i en segon terme el rentat del mateix, fet que obliga a que tot dos equips 

vagin junts.  El temps de rentat mínim no pot ser inferior als 35 sg. per contenidor. 

L’empresa contractista indicarà la programació dels dies en que es realitzarà el servei, el 

tipus de detergents i desodoritzants a emprar, que sempre hauran de ser biodegradables, i 

disposar d’etiquetatge ecològic, el temps de durada per rentat i unitat, i les característiques 

de l‘equip que vindrà a realitzar les tasques de rentat.  

L’empresa adjudicatària del servei pot subcontractar el servei de neteja de contenidors. En 

aquest cas, caldrà que aporti document amb compromís d’execució dels treballs previstos a 

desenvolupar, segons les condicions previstes al present plec. Si l’execució de les tasques 

de neteja no es fa de manera adient, serà motiu d’incidència dins del programa del control 

de qualitat. 
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2.4.2. DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS DE RECOLLIDA DE PAPER/CARTRO I ENVASOS 

La sistemàtica respecte el model de recollida a aplicar en els residus de P/C i ENVASOS és 

similar a la recollida de les fraccions de resta i FORM, és a dir, recollida mitjançant un 

vehicle de nova adquisició amb caixa recol·lectora compactador-bicompartimentat i de 

càrrega posterior, amb una capacitat entre 23 m3, amb un xassís de tres eixos amb tara 

màxima de 26 T. Veure especificacions tècniques a l’apartat 2.6.2. 

L’Ajuntament, i en cas de necessitats del servei, es reserva la facultat de modificar les 

freqüències, horaris i dies de recollida de cadascun dels serveis previstos.  

El sistema de recollida dels residus municipals de P/C i ENVASOS donarà compliment a les 

següents condicions: 

2.4.2.1. Calendari i horaris per a la prestació del servei 

El servei de recollida de residus de la fracció P/C i ENVASOS, es realitzarà segons el 

calendari de treball següent: 

 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

Tot l’any  Recollida 

selectiva 

paper i cartró 

+ poda 

 Recollida 

selectiva 

d’envasos 

+ poda 

   

 

La jornada de prestació de serveis serà en horari diürn, entre les 06:00 i les 13:00 h.  

L’empresa contractada comptabilitzarà el pes de residus de la fracció P/C i ENVASOS 

recollits, i reportarà les dades amb un informe que adjuntarà a la factura presentada 

mensualment. 

L’empresa contracta per aquest servei te la obligació de realitzar un mínim 52 jornades i en 

els dies setmanals indicats. L’empresa contractada haurà de garantir que, com a mínim, 

cada contenidor es buidi un cop a la setmana. 

L’Ajuntament es reserva la potestat de sol·licitar a l’empresa la modificació de la destinació 

de les fraccions de selectiva per a lliurar-la a la planta que es designi en funció de les 

directrius de l’Ajuntament. L’empresa donarà compliment a allò sol·licitat per l’ajuntament. 

És obligació de l’empresa contractista vetllar per evitar qualsevol desbordament en 

qualsevol àrea d’aportació (originada sempre per trobar-se els contenidors plens) i executar 

les solucions següents sense cost addicional del servei: 

 Incrementar la freqüència del servei en períodes estacionals punta. 

 Incrementar la dotació de contenidors. 
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 Dotar de més capacitat volumètrica provisional en un període punta concret. 

En el segon i tercer cas el contractista podrà fer ús de la reserva disponible de l’actual parc 

de contenidors tal com s’indica en l’apartat 2.6.1.   

És obligació del contractista, donar avís previ de qualsevol canvi, degudament justificat, a 

realitzar abans de 24 hores. Els incompliments en aquestes condicions en la prestació del 

servei que no hagi estat comunicat serà tractat com a incidència en la valoració del control 

de qualitat del servei amb la corresponent penalització, si s’escau. 

 

2.4.2.2. Mitjans operatius del servei 

El vehicle a emprar al servei de recollida de la fracció serà el mateix que s’utilitzarà per les 

fraccions RESTA  i FORM. 

Els mitjans de personal en el sistema de recollida de residus de P/C i ENVASOS són un (1) 

conductor i dos (2) operaris. 

Aquest servei de recollida de P/C i ENVASOS es fa coincidir aquests dos dies per recollir 

també les saques de restes vegetals de les cases que hagin realitzat trucada prèvia segon 

queda definit a l’apartat 2.4.5. 

L’Ajuntament, i en cas de necessitats del servei, es reserva la facultat de modificar 

puntualment  les freqüències, horaris i dies de recollida de cadascun dels serveis previstos 

al contracte.  

 

2.4.2.3. Contenidors 

Les característiques dels contenidors està especificat a l’apartat 2.6.1. 

L’empresa adjudicatària informarà a l’Ajuntament mitjançant informe de la relació dels 

contenidors substituïts cada any, detallant de forma clara la codificació dels contenidors 

substituïts i la seva ubicació. 

Tanmateix, serà responsabilitat per part de contractista vetllar pel manteniment dels equips 

de contenerització existents i mantenir el seu ús funcional, bones condicions i de salubritat 

en perfectes condicions.  

 

2.4.2.4. Trasllat dels residus a centre gestor 

Els residus recollits de residus de paper/cartró i dels residus d’envasos, seran traslladats per 

l’empresa contractada al Centre de tractament ubicat al camí de les Valls, s/n, de Santa 

Maria de Palautordera.  
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L’Ajuntament es reserva la facultat de modificar la destinació a d’altres plantes de tractament 

dels residus, amb distancies equivalents sense cost addicional.  

El cost de valorització de qualsevol dels residus anirà a càrrec de l’Ajuntament.  

 

2.4.2.5. Neteja i manteniment de contenidors. 

Aquest contracte inclou el rentat, interior i exterior, i el manteniment de tots els contenidors 

ubicats a la via pública, així com un correcte manteniment de l’estoc de contenidors. 

El present contracte inclou 4 rentats per contenidor de P/C i ENVASOS a l’any, és a dir una 

neteja cada trimestre. La neteja interior serà mecanitzada per als contenidors de la fracció 

P/C i ENVASOS amb el següent calendari anual: 

 Contenidors de paper/cartró: 4 rentats anuals 

 Contenidors d’envasos: 4 rentats anuals 

L’empresa adjudicatària lliurarà una relació de les jornades de neteja i comunicarà a 

l’Ajuntament l’hora d’inici del servei, la ruta i les ubicacions dels contenidors a netejar. Cada 

mes es lliurarà a l’Ajuntament, abans del dia 10, la planificació de la data i les unitats 

rentades, indicant la codificació de cada contenidor. 

El rentat es farà amb camió renta-contenidors amb rentat mecanitzat interior i exterior de 

l’equip. Les tasques per l’execució dels treballs implicarà sempre el buidat previ del 

contenidors i en segon terme el rentat del mateix, fet que obliga a que tot dos equips vagin 

junts.  El temps de rentat mínim no pot ser inferior als 20 seg. per contenidor. 

L’empresa contractista indicarà la programació dels dies en que es realitzarà el servei, el 

tipus de detergents i desodoritzants a emprar, que sempre hauran de ser biodegradables, i 

disposar d’etiquetatge ecològic, el temps de durada per rentat i unitat, i les característiques 

de l‘equip que vindrà a realitzar les tasques de rentat.  

L’empresa adjudicatària del servei pot subcontractar el servei de neteja de contenidors. En 

aquest cas, caldrà que aporti document amb compromís d’execució dels treballs previstos 

desenvolupar, segons les condicions previstes al present plec. Si l’execució de les tasques 

de neteja no es fa de manera adient, serà motiu d’incidència dins del programa del control 

de qualitat. 

2.4.3. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE VIDRE 

La recollida de la fracció vidre es farà amb freqüència de recollida cada 10 dies, el que 

suposa un total de 37 jornades anuals. 

L’Ajuntament, en cas de necessitats del servei, es reserva la facultat de modificar les 

freqüències, horaris i dies de recollida de cadascun dels serveis previstos.  
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El cost de valorització de qualsevol dels residus anirà a càrrec de l’Ajuntament.  

El sistema de recollida dels residus municipals de VIDRE donarà compliment a les següents 

condicions: 

 

2.4.3.1. Calendari i horaris per a la prestació del servei 

L’empresa contractada presentarà un calendari del servei de recollida de residus de la 

fracció vidre, tenint en compte la freqüència mínima establerta, una recollida cada 10 dies. 

La jornada de prestació de serveis serà en horari diürn, i en cap cas pot començar abans de 

les 08:00 hores del matí.   

Serà obligació del contractista, donar avís previ de qualsevol canvi, degudament justificat, a 

realitzar abans de 24 hores. Els incompliments en un dia de prestació del serveis que a més 

no hagi estat comunicat serà tractat com a incidència en la valoració del control de qualitat 

del servei amb la corresponent penalització, si s’escau. 

L’Ajuntament es reserva la potestat de sol·licitar a l’empresa la modificació de la destinació 

de la fracció de selectiva per a lliurar-la a la planta que designi en funció de les directrius de 

l’Ajuntament. 

Donat que és un equip de recollida diferent a la resta de fraccions, en cas que el dia de 

recollida coincideixi en un festiu intersetmanal, el calendari de recollida es pot ajustar per tal 

d’evitar la coincidència en el servei amb el festiu considerat. 

És obligació de l’empresa contractista vetllar per evitar qualsevol desbordament en 

qualsevol àrea d’aportació (originada sempre per trobar-se els contenidors plens) i executar 

les solucions següents sense cost addicional del servei: 

 Incrementar la freqüència del servei en períodes estacionals punta. 

 Incrementar la dotació de contenidors. 

 Dotar de més capacitat volumètrica provisional en un període punta concret. 

 

En el segon i tercer cas el contractista podrà fer ús de la reserva disponible de l’actual parc 

de contenidors tal com s’indica en l’apartat 2.6.1.   

És obligació del contractista, donar avís previ de qualsevol canvi, degudament justificat, a 

realitzar abans de 24 hores. Els incompliments en aquestes condicions en la prestació del 

servei que no hagi estat comunicat serà tractat com a incidència en la valoració del control 

de qualitat del servei amb la corresponent penalització, si s’escau. 
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2.4.3.2. Mitjans operatius del servei 

L’empresa contractada pel servei de recollida de VIDRE, haurà de disposar d’un camió, tipus 

caixa oberta, equipat amb elevador lateral per a contenidors de fins a 360 litres, de 5 m3 amb 

tara màxima de 7,5 T. Aquest mitjà operatiu serà utilitzat també per la recollida de 

voluminosos el dia que pertoca. Les característiques d’aquest equip són indicades a l’apartat 

2.6.2 dels presents plecs. 

Els mitjans de personal en la recollida i buidat dels mateixos és d’un (1) conductor. 

 

2.4.3.3. Contenidors 

Les característiques dels contenidors està especificat a l’apartat 2.6.1. 

L’empresa adjudicatària informarà mitjançant informe a l’Ajuntament la relació dels 

contenidors substituïts cada any, detallant de forma clara la codificació dels contenidors 

substituïts i la seva ubicació. 

Tanmateix, serà responsabilitat per part de contractista vetllar pel manteniment dels equips 

de contenerització existents i mantenir el seu ús funcional, bones condicions i de salubritat 

en perfectes condicions.  

 

2.4.3.4. Trasllat dels residus a centre gestor 

Els residus recollits de residus de vidre, seran traslladats per l’empresa contractada al centre 

de Santos Jorge ubicat a Mollet del Vallès.  

L’Ajuntament es reserva la facultat de modificar la destinació a d’altres plantes de tractament 

dels residus, amb distancies equivalents sense cost addicional.  

El cost de valorització de qualsevol dels residus anirà a càrrec de l’Ajuntament.  

 

2.4.3.5. Servei de Neteja interior 

El servei de recollida haurà de preveure el rentat, interior i exterior, i manteniment de tots els 

contenidors ubicats a la via pública, així com un correcte manteniment de l’estoc de 

contenidors.  

La freqüència mínima de neteja interior dels contenidors de la fracció vidre serà de 4 rentats 

per contenidor a l’any. S’ha de poder garantir una neteja trimestral, com a mínim, de cada 

contenidor. 
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El rentat es farà amb camió renta-contenidors amb rentat mecanitzat interior i exterior de 

l’equip. Les tasques per l’execució dels treballs implicarà sempre el buidat previ del 

contenidors i en segon terme el rentat del mateix, fet que obliga a que tot dos equips vagin 

junts.  El temps de rentat mínim no pot ser inferior als 20 seg. per contenidor. 

L’empresa contractista indicarà la programació dels dies en que es realitzarà el servei, el 

tipus de detergents i desodoritzants a emprar, que sempre hauran de ser biodegradables, i 

disposar d’etiquetatge ecològic, el temps de durada per rentat i unitat, i les característiques 

de l‘equip que vindrà a realitzar les tasques de rentat.  

L’empresa adjudicatària del servei pot subcontractar el servei de neteja de contenidors. En 

aquest cas, caldrà que aporti document amb compromís d’execució dels treballs previstos 

desenvolupar, segons les condicions previstes al present plec. Si l’execució de les tasques 

de neteja no es fa de manera adient, serà motiu d’incidència dins del programa del control 

de qualitat. 

 

2.4.4. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS 

La prestació del servei de recollida de residus voluminosos correspon amb un sistema de 

recollida porta a porta. Els usuaris hauran de demanar prèviament aquest servei per recollir 

aquelles andròmines localitzades davant del seu portal. 

Serà obligació del contractista encarregar-se de gestionar les sol·licituds de recollida i posar 

a disposició dels usuaris del servei, un telèfon gratuït on poder indicar l’adreça de recollida i 

els residus voluminosos a recollir 

L’Ajuntament, i en cas de necessitats del servei, es reservarà sempre la facultat de modificar 

les freqüències, horaris i dies de recollida de cadascun dels serveis previstos a la nova 

contracta.  

El sistema de recollida dels residus municipals de voluminosos donarà compliment a les 

següents condicions: 

 

2.4.4.1. Calendari i horaris per a la prestació del servei 

El servei de recollida de residus voluminosos, tindrà una freqüència quinzenal. El servei de 

dos dies al mes segons el calendari de treball següent: 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

Tot l’any  Recollida de 

residus 

voluminosos 
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L’horari de prestació del servei serà diürn (matí). Depenent de les descàrregues efectuades 

a la deixalleria, la jornada de treball serà de 5 hores, condicionada sempre per la càrrega de 

treball. La mitjana de descàrregues per jornada és de dues, tot i què en dies puntuals pot ser 

de tres o quatre buidats.  

L’empresa contractista donarà el servei de recollida de voluminosos en 26 jornades anuals. 

L’Ajuntament es reserva la potestat de sol·licitar a l’empresa la modificació de la destinació 

dels residus voluminosos, per a lliurar-la a la planta que designi en funció de les directrius de 

l’Ajuntament. 

És obligació del contractista, donar avís previ de qualsevol canvi, degudament justificat, a 

realitzar abans de 24 hores. Els incompliments en aquestes condicions en la prestació del 

servei que no hagi estat comunicat serà tractat com a incidència en el en la valoració del 

control de qualitat del servei amb la corresponent penalització, si s’escau. 

 

2.4.4.2. Mitjans operatius del servei 

Els mitjans de personal actuals destinats a aquest servei són, un (1) conductor i un (1) 

operari. 

La quantitat de residus en cap cas pot suposar un volum que faci inviable la seva gestió per 

part del personal de recollida.  

En cas que, en el decurs del trajecte corresponent al dia de recollida es trobi més material 

del que inicialment estava acordat via trucada telefònica, serà obligació del contractista 

recollir el material però, acotant en el full d’incidències els llocs on s’ha localitzat el material i 

la incidència detectada. Davant aquestes situacions, l’empresa contractada traslladarà la 

incidència i l’avaluarà conjuntament amb els serveis tècnics com cal operar. 

En cas de trobar residu voluminós al carrer, fora dels dies acordats per la seva recollida, tret 

de que per les seves dimensions i localització a la vora dels contenidors pugui ser carregat 

sense dificultats en els dies de recollida com a resta, no es recollirà, i es posarà en lloc 

visible un adhesiu que informi del telèfon gratuït per a la seva recollida, els dies de recollida i 

que l’abandonament de les deixalles poden ser objecte de sanció. El disseny final de la 

informació gràfica del adhesiu haurà de ser aprovada per l’Ajuntament. 

Tenint en compte que cada dia hi haurà alguna recollida de residus, seran els operaris del 

servei que pertoqui aquest dia que en cas de trobar-se material voluminós fora del dia 

assenyalat per a la seva recollida, el que hagi d’informar sobre la incidència així com la de 

col·locar els adhesius en lloc visible. 
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2.4.4.3. Trasllat dels residus a centre gestor 

El trasllat dels residus voluminosos es realitza a la deixalleria de Sant Antoni de Vilamajor, 

ubicada a la Ctra. de Llinars del Vallès a Sant Antoni de Vilamajor, km. 48 (Pol. Ind. Can 

Móra Sud).  

L’Ajuntament es reserva la facultat de modificar la destinació a d’altres plantes de tractament 

dels residus, amb distancies equivalents sense cost addicional.  

El cost de l’eliminació i/o valorització de qualsevol residu anirà a càrrec de l’Ajuntament.  

 

2.4.5. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESTES VEGETALS 

S’estableix una sistemàtica de recollida de restes VEGETALS - PODA, amb dos dies a la 

setmana. Es realitzarà la recollida del residu aprofitant el recol·lector bicompartimentat que 

farà servei el dimarts (amb la recollida de paper/cartró, i el dijous amb la recollida 

d’envasos). En aquest cas s’aprofitarà el compartiment que aniria buit en aquests dos 

circuits.  

La prestació del servei es correspon a una recollida porta a porta de restes VEGETALS, 

d’aquells usuaris que prèviament hagin sol·licitat aquest servei i per tal de recollir les saques 

de restes vegetals localitzades davant del seu portal i d’un màxim de tres saques per 

habitatge i dia de recollida. 

Serà obligació del contractista encarregar-se de gestionar les sol·licituds de recollida i posar 

a disposició dels usuaris del servei, un telèfon gratuït on poder indicar l’adreça de recollida 

de les saques a recollir. 

Es objectiu per aquesta nova contracta un servei mes restrictiu i de major control en la 

gestió. El servei està destinat a petits productors de poda, i no està plantejat per a grans 

generadors professionals. 

L’Ajuntament, i en cas de necessitats del servei, es reservarà sempre la facultat de modificar 

les freqüències, horaris i dies de recollida de cadascun dels serveis previstos a la nova 

contracta.  

El sistema de recollida de restes VEGETALS donarà compliment a les següents condicions: 

2.4.5.1. Calendari i horaris per a la prestació del servei 

El municipi quedarà cobert en dos àrees de recollida, de manera que una part es faci el 

dimarts i l’altra el dijous. Són dos dies de servei per una freqüència setmanal. Donat que és 

un servei porta a porta (PaP) això pot implicar variacions en el recorregut previst en el 

itinerari del dimarts o dels dijous per la recollida dels contenidors de paper o d’envasos, en 

cas que els carrers per recollir el material de la poda en una determinada casa, no 

coincideixi en la ruta normal dels contenidor.  
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 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

Tot l’any  Recollida de 

restes 

vegetals 

 Recollida 

de restes 

vegetals 

   

 

Els horaris de prestació de serveis seran diürns (matí) en els horaris coincidents amb el 

servei de recollida de paper/cartró i envasos. 

L’empresa contractada destinarà un total de 104 jornades anuals que es dediquen en aquest 

servei.  

Serà obligació del contractista, donar avís previs de qualsevol canvi, degudament justificat, a 

realitzar abans de 24 hores. Els incompliments en un dia de prestació del serveis que a més 

no hagi estat comunicat serà tractat com a incidència en la valoració del control de qualitat 

del servei amb la corresponent penalització, si s’escau. 

L’Ajuntament es reserva la potestat de sol·licitar a l’empresa la modificació de la destinació 

de les fraccions de selectiva per a lliurar-la a la planta que es designi en funció de les 

directrius de l’Ajuntament. L’empresa donarà compliment a allò sol·licitat per l’ajuntament. 

Ajuntament controlarà mitjançant el sistema de control de qualitat la recollida de totes les 

bosses amb restes vegetals sol.licitades. 

 

2.4.5.2. Mitjans operatius del servei 

Es tracta d’un sistema de recollida porta a porta, per aquells usuaris que prèviament hagin 

sol·licitat aquest servei i d’aquelles bosses localitzades durant el recorregut.  

Els mitjans de personal en la recollida i buidat de les saques amb restes vegetals serà d’un 

(1) conductor i dos (2) operaris, ja què es farà coincidir aquets dos dies per recollir també els 

contenidors amb les fraccions paper/cartró (dimarts) i envasos (dijous). 

L’Ajuntament facilitarà als ciutadans les saques que s’omplen de les restes vegetals amb 

una mitjana d’uns 12 Kg /saca.  

El nombre mitjà de saques per jornada de treball és de 350, tot i que cal preveure que 

aquesta quantitat es pot doblar en moments puntuals. 

El servei de qualitat aplicat per l’Ajuntament en aquest servei serà estricte: 

 L’Ajuntament portarà un control de repartiment i nombre de bosses que li pertocaran 

per veí. 
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 Serà obligació per part de l’adjudicatari que a cada trucada d‘un usuari se l’informi 

que dins del servei es preveu com a màxim el buidat de tres saques per dia de 

recollida, el que vindria a representar com a màxim uns 35 kg. Si un usuari té més 

material per a la seva retirada: 

- O be el trasllada a la deixalleria com a usuari. 

- O bé espera a que es pugui retirar en la següent setmana. 

 La tendència de gestió d’aquest servei haurà de passar per no recollir cap saca que 

no estigui inclosa en el dia d’itinerari corresponent i provingui de l’avís previ. Igual 

que en la recollida de voluminosos, l’empresa adjudicatària no recollirà cap material 

que no sigui coincident en el dia de recollida. Aquesta tendència entenem serà 

gradual i anirà recolzada per les campanyes de comunicació que s’efectuaran per tal 

de posar en marxa una gestió més sostenible a l’abandonament de residus que 

pateix el municipi. 

L’Ajuntament mitjançant el control de qualitat i en el seu cas l’agent cívic el que 

intentarà poder regularitzar la sistemàtica actual, on la poda que es deixa 

abandonada arreu fa que el sistema no funcioni com s’hauria de fer.  

 Serà obligació del contractista encarregar-se de gestionar les sol·licituds de recollida 

i posar, a disposició dels usuaris del servei, un telèfon gratuït on poder indicar 

l’adreça de recollida i informar del número de bosses a recollir. En cas de disposar 

de més bosses se l’indicarà la data per recollir-les. 

 

2.4.5.3. Trasllat dels residus a centre gestor 

El trasllat dels residus de restes vegetals es realitzarà inicialment al Centre de Reciclatges 

Tamayo, S.L: ubicat a la Ctra. Barcelona – Puigcerdà, km. 35,2 de La Garriga.  

L’empresa contractista, tenint en compte que les recollides seran el dimarts i el dijous i que 

caldrà també transportar les fraccions de paper i envasos al centre gestor corresponents, 

ajustarà la seva logística més adequada, ja bé sigui per disposar de centres gestors més 

propers entre ells o, per exemple, disposar en les seves seus centrals o d’altres espais per 

transferir la poda dels dos dies en una caixa oberta i fer un únic buidat en un camió multilift o 

ganxo, fins al centre gestor corresponent.  

Per tant, l’empresa contractada podrà proposar altres punts de gestió del residu, sempre i 

quant el cost de la gestió final justifiqui aquest fet. Aquesta proposta haurà de ser validada i 

acceptada prèviament per l’Ajuntament. 

El cost de l’eliminació i/o valorització de qualsevol residu anirà a càrrec de l’Ajuntament.  
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2.5. SERVEIS EXTRAORDINARIS 

L’empresa contractista haurà de donar servei de recollida de residus extraordinaris, davant 

de qualsevol imprevist o necessitats concretes de treballs.  

Aquest servei inclou una bossa de 100 hores anuals per aquestes incidències del conjunt 

format per aquesta brigada amb us d’un camió (bicompartimentat o de caixa oberta, segons 

les necessitats del servei) + 1 conductor + 2 operaris.  

Cada servei extra que sol·liciti l’Ajuntament, serà comptabilitzat com a sortida de mitja 

jornada (3,5h) per recollides en ubicacions especifiques o bé de jornada completa (7h) per 

rutes completes. 

L’empresa contractista ha de preveure donar aquest servei, inclòs a la facturació mensual, 

sense cost addicional. 

 

2.6. DOTACIÓ DE CONTENIDORS I PARC MÒBIL 

2.6.1. RENOVACIÓ I ESTOC DEL PARC DE CONTENIDORS 

És objecte d’aquest contracte l’adquisició de contenidors i el seus equipaments tecnològics. 

Les empreses adjudicatàries els hauran de subministrar, adquirir i amortitzar totalment al 

llarg de la durada del contracte, incloses les pròrrogues. No s'admetran romanents 

d'amortització pendents d'abonar a la fi del contracte, moment en què els contenidors 

revertiran a l'Ajuntament sense càrregues. Aquest romanent només es donaria en cas que el 

contracte finalitzés en els quatre anys, si es considerés no realitzar els l’any de prorroga. 

L’empresa contractada renovarà el 100% dels contenidors existents actualment, en el primer 

any de contracte. Tanmateix, identificarà tots els contenidors amb la mateixa codificació 

actual. Caldrà compatibilitzar el lliurament del material nou amb la retirada del vell, propietat 

de l’Ajuntament. 

Els contenidors retirats que estiguin en bones condicions serviran d’estoc de reserva per: 

 Ús en actes festius. 

 Com a substitució provisional de contenidors que s’estiguin reparant. 

 Per incloure noves unitats si es considera que una variació en la recollida selectiva, en el 

decurs de la contracta, es precisa potenciar més una fracció determinada en alguna/es 

àrea d’aportació.   
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L’empresa contractada reservarà el 10% del parc actual de contenidors de cada fracció, que 

es trobin en perfectes condicions. Aquest material haurà d’estar emmagatzemat a les 

instal·lacions de l’empresa adjudicatària. Així mateix serà l’empresa que en cas de 

necessitats d’aquest material, els desplaci i instal·li en el lloc que es precisi. Si aquest ús ha 

estat en les festes major o fires en el poble, la retirada prèvia, un cop s’hagi fet ús, implicarà 

també la neteja interior i exterior del contenidor abans de tornar-lo a emmagatzemar. 

L’empresa contractada portarà una relació dels contenidors substituïts, i s’informarà de 

forma escrita a l’Ajuntament, detallant de forma clara la codificació dels contenidors 

substituïts. 

L’empresa adjudicatària haurà de disposar sempre d’un 5% de contenidors anual en estoc, 

nous, fent ús dels mateixos en relació a les necessitats de substitució que es vagin fen en el 

decurs del temps. La substitució sempre ha de venir originada per la inviabilitat del 

manteniment de l’equip davant actes vandàlics que fan considerar la seva substitució.  

L’empresa contractada presentarà un pla de substitució, i es farà responsable de 

subministrar i col·locar qualsevol nou contenidor que sigui necessari per un increment en la 

demanda dels establiments comercials, noves àrees urbanitzades o qualsevol altra situació 

que es pugui donar en el decurs del temps.  

La substitució, col·locació, eliminació, moviment de contenidors i trasllat a zona de destí 

assignat per l’Ajuntament serà efectuat sempre pel contractista.  

 

2.6.1.1. Característiques Contenidors 

L’estructura general dels contenidors (cubeta i tapes) serà de material plàstic resistent amb 

protecció a la radiació UV. Hauran de ser resistents a la corrosió, productes químics i 

qualsevol inclemència climatològica i d’impactes. 

Les empreses licitadores hauran de presentar 3 models que compleixin els requisits 

especificats, per tal què l’Ajuntament pugui escollir el model que millor s’adapti a les seves 

necessitats. 

Han de complir les normes EN 840.3 en relació a mides, sistemes de volteig i subjecció per 

a la recollida mitjançant recol·lector de carrega posterior amb aixecador DIN.  

 Les tapes de qualsevol model hauran de ser planes.  

 Tots els contenidors aniran equipats amb sistema TAG (etiqueta electrònica). 

 Tots els contenidors que conformen un àrea d’aportació hauran de ser del mateix model, 

per tal de configurar una harmonia estètica del conjunt. 

 Els elements metàl·lics seran preferents d’acer al carbó amb recobriment electrozenc o 

galvanitzat en calent resistents a la corrosió, productes químics i qualsevol inclemència 

climatològica i d’impactes  
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 Seran de baix nivell sonor. Equipats amb les rodes resistents al pes que han de suportar 

i els moviments diaris que minimitzin el soroll, amb coixinets suports, suports i agulles de 

forquetes d’acer galvanitzat i 360º de gir. Com a mínim dues de les rodes en els 

contenidors de 1100 l estaran equipades amb fre individual. El disseny de les rodes i la 

seva ubicació han de permetre el fàcil desplaçament i maniobrabilitat del contenidor.  

 Maneta a cada lateral del cos del contenidor i a mitja alçada, per facilitar les tasques dels 

operaris de recollida, a part de les manetes de la part superior. 

 Identificació. Sistema TAG tipus RFID emissor passiu amb codi únic que és detectat pel 

lector mitjançant lectura a distancia. Sistema de lectura d'alta freqüència UHF, lectura a 

distància de fins a 5 metres, multilectura sense límit, entrada d'incidències. El sistema ha 

de permetre el seguiment de dades via web per part de l’Ajuntament. 

 Senyalització. El contenidor haurà de disposar dels següents elements de visibilitat:  

o Senyals reflectants, tipus catadiòptric d’alta reflectivitat o dues bandes 

reflectants blanc-i-vermelles, situades a les dues cantonades de la cubeta. 

o Una senyal de prohibit aparcar. 

 El contenidor haurà d’incorporar els grafismes següents: 

o Identificadors de cada fracció amb el nom de la fracció de residu i els 

materials/objectes susceptibles de ser abocats d’aquesta fracció. Aquesta 

retolació estarà al costat de la vorera llegible i visible per l’usuari en el seu ús 

funcional. 

o Escut de l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor. 

o Codi del contenidor. 

2.6.1.2. Compliments normatius dels contenidors homologats i certificats 

 UNE-EN 840 2:3:4: 2004. 

 Nivell sonors d’acord amb la directiva europea 2000/14/CE. 

 Marcatge CE nivell emissió sonora (Lwa) de cada contenidor. 

2.6.1.3. Contenidors per a la recollida de rebuig (resta): 

 Disposarà de pedal i maneta, per accionar l’obertura de la tapa d’entrada de residus. 

 Color distintiu de la fracció: RAL 7038. 

 Capacitat del contenidor de 1100 litres, excepte les ubicacions especificades a l’annex 3. 
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2.6.1.4. Contenidors per a la recollida selectiva d’orgànica (FORM)  

 Inclusió en la tapa d’usuari d’una obertura calibrada amb elements que privin la visual del 

contingut del contenidor i limitin extracció de producte, però que no dificultin l’entrada del 

material.  

 Color distintiu de la fracció: marró, RAL 8024. 

 Capacitat de 240 litres.  

 

2.6.1.5. Contenidors per a la recollida selectiva de la fracció paper-cartró  

 Disposarà d’una obertura adequada a la incorporació del material plegat o bé una sobre-

tapa en el contenidor.  

 Color distintiu de les fraccions: blau, RAL 5005, els contenidors (tapa i cubeta) hauran de 

ser d’aquest color 

 Capacitat de 1100 litres, excepte les ubicacions especificades a l’annex 3. 

 

2.6.1.6. Contenidors per a la recollida selectiva de la fracció envasos: 

 La tapa disposarà de dos obertures circulars per dificultar l’entrada d’impropis. Espai de 

l’obertura amb elements que privin la visual del contingut del contenidor i limitin extracció 

de producte, però que no dificultin l’entrada del material. O bé es pot substituir les dues 

obertures circulars per una sobre-tapa. 

 Color distintiu fracció: groc, RAL 1018, els contenidors (tapa i cubeta) hauran de ser 

d’aquest color. 

 Capacitat de 1100 litres, excepte les ubicacions especificades a l’annex 3. 

 

2.6.1.7. Contenidors per a la recollida selectiva de la fracció vidre: 

 La tapa disposarà d’una obertura circular reduïda per dificultar l’entrada d’impropis. 

 Color distintiu fracció: verd, RAL 6018, els contenidors (tapa i cubeta) hauran de ser 

d’aquest color. 

 Capacitat de 360 litres, excepte les ubicacions especificades a l’annex 3. 
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2.6.2. PARC MÒBIL 

És objecte d’aquesta contracta l’adquisició d’un nou recol·lector compactador 

bicompartimentat, d’alta capacitat i el seus equipaments tecnològics. Les característiques de 

l’equip a adquirir són descrites al següent apartat. 

L’empresa adjudicatària l’haurà de subministrar, adquirir i amortitzar en els seus estudis 

econòmics a 8 anys. S’admetrà un romanent d'amortització, pendent d'abonar a la fi del 

contracte que es correspondrà al pendent previst a partir dels 4 anys o bé a partir dels cinc, 

en cas de fer efectiu l’any de pròrroga.  

A la finalització del contracte i pagament del romanent pendent, l’equip serà propietat de 

l‘Ajuntament. La utilització d’aquest mitjà serà d’ús exclusiu a l’Ajuntament de Sant Pere de 

de Vilamajor durant la durada del contracte. 

D’altra banda, per a la resta de mitjans operatius necessaris per abastir els serveis que 

integren la contracta: 

 Rentat mecanitzat interior/exterior dels contenidors.  

 La recollida de voluminosos.  

 La recollida de vidre.  

 La neteja de les àrees d’aportació i exterior dels contenidors.  

 Manteniment dels contenidors.  

Seran equips que l’adjudicatari posarà a disposició de la contracta per tal de donar 

compliment a les prescripcions tècniques que es sol·liciten.    

Els equips mòbils a emprar, de nova adquisició o no, hauran d’ajustar-se a la casuística del 

municipi. 

 Els equips nous seran d’ús exclusiu per l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor. Han de 

complir el darrer nivell EURO 6 que reguli el nivell d’emissió legal i concordant amb la 

normativa ambiental que aplica en relació a la qualitat ambiental de l’aire (llei 34/2007 i 

RD 102/2011 que regula Catalunya). S’ha de garantir la màxima eficiència energètica de 

l’equip i mínima contaminació atmosfèrica en base al compliment de la norma. En 

qualsevol cas els equips que no siguin nous hauran de garantir que es troben en 

compliment de la normativa ambiental que aplica. 

 Compliments de la normativa sobre nivell acústic de maquinària. Directiva 2000/14 de 8 

de maig i Real Decret 212/2002 de 22 de febrer. 

 En general el vehicle comptarà amb tots els preceptes que s’assenyalin amb el codi de 

circulació vigent per a la seva lliure circulació disposant en lloc visible un far rotatiu amb 

llum intermitent taronja a més de tot allò que sigui preceptiu en la normativa vigent en 

matèria de prevenció de riscos.  
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 Hauran de tenir certificat d’homologació CE o certificat de conformitat Certificat CE. 

Els equips implicats en aquest contracte hauran de tenir les característiques mínimes 

següents: 

2.6.2.1. Recol·lector bicompartimentat 

Marcat CE 

Xassís vehicle 

 Potència aproximada de 310 CV 

 Tercer eix direccional 

 MMA: 26 Tn 

 Motorització: EURO VI 

 Canvi automàtic 

 Nivell sonor inferior als 75 dB 

Caixa recol·lectora 

 Doble compartiment amb funcionament totalment independent de capacitat mínima 

24 m3. (16/8). 

 Doble tremuja, de 1355mm i 695 mm d’amplada (0,92m3 i 0,48m3) 

 Disposarà de doble porta del darrere d’apertura i tancament hidràulic independent. 

 Compactador. Grau mig de compactació 600 kg/m3. 

 Doble elevador hidràulic automàtic independent de 120-360 litres a l’elevador petit i 

fins a 1100 litres en el compartiment gran. 

 La caixa del vehicle recol·lector compactador tancarà hermèticament amb junta 

d’estanqueïtat, i tindrà mecanismes de seguretat automàtics per a la descàrrega. 

Altres: 

 Equipat amb GPS i identificador de contenidors. 

 La imatge corporativa de l’equip es decidiria conjuntament entre l’empresa 

adjudicatària i l’Ajuntament. 

L’Ajuntament indica les descripcions i especificacions tècniques dels models a emprar a 

Sant Pere de Vilamajor. L’empresa contractada definirà a la seva memòria tècnica del servei 

els equips emprats, que hauran de complir amb les especificacions tècniques previstes en 

aquest Plec.  

Si com a resultat de l’anàlisi de la memòria tècnica es deriva que el model aportat no 

compleix amb els requisits mínims, i es considera que no és suficient pels objectius previstos 

del servei, l’Ajuntament decidirà el model que cal incorporar, sense que això impliqui cap 

contraprestació econòmica sobre la base del pressupost previst en el contracte. 
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Indicar que qualsevol retard sobre el temps indicat en les seves ofertes, serà objecte de 

penalització econòmica equivalent a 1.000 (Mil) euros per cada setmana de retard tal i com 

es preveu en el plec de clàusules administratives particulars. 

 

2.6.2.2. Camió caixa oberta 

Característiques generals vehicle: 

 MMA: mínim de: 7.500 kg. 

 Potència motor mínima: 150 CV. 

 Mides caixa mínima: 3,7x2,1m. 

 Euro 6 o en el seu cas que l’Euro de l’equip, si es inferior a l’actual, que aquest sigui 

vigent segons la normativa ambiental fins la finalització del contracte. 

Característiques caixa oberta 

 Equipat amb alces laterals. 

Altres característiques: 

 Equipat amb plataforma elevadora. 

 Equipat amb elevador contenidors fins a 360 l. 

 Equipat el vehicle amb GPS. i sistema d’ identificador de contenidors pel vidre. 

 

2.6.2.3. Vehicle lleuger amb equip hidropressió 

Característiques generals vehicle: 

El vehicle que ha de sustentar l’equip d’hidropressió s’haurà d’ajustar a les circumstàncies 

de treball previst en el municipi, on preval llargs recorreguts per unes localitzacions molts 

disperses. 

Característiques equip hidropressió: 

 530 litres de capacitat mínim. 

 Pressió fins a 200 bar. 

 Perxa telescòpica. 

 Tambor enrotllador. 

 Equipat el vehicle amb GPS  
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2.7. NETEJA ESPECÍFICA DE LES ÀREES D’APORTACIÓ I L’EXTERIOR DELS 

CONTENIDORS 

L’empresa contractista realitzarà per a cadascuna de les àrees d’aportació i els contenidors 

que la composen, una neteja mensual amb un equip d’hidropressió i productes 

desgreixadors. La neteja inclou les següents tasques: 

 La neteja exterior del contenidor: Aquesta neteja diferirà en la freqüència en funció de la 

tipologia del contenidors 

o En els cas dels contenidors de la fracció RESTA i FORM, serà de 16 rentats per 

contenidors i any. 

o En el cas dels contenidors de selectiva d’envasos i paper/cartró, serà de 6 rentats 

per contenidor i any. 

o En el cas dels contenidors de vidre serà, de 4 rentats per contenidor i any. 

 La neteja de l’entorn de les àrees de recollida, per sota dels contenidors i de l’àrea on es 

trobin situats per tal d’eliminar taques, i/o restes de residus líquids que hagin pogut 

embrutar el paviment. La freqüència serà mensual, coincident amb el rentat exterior dels 

contenidors. 

Cada mes es lliurarà a l’ajuntament, abans del dia 10, una relació de les unitats i ubicacions 

rentades.  

L’empresa contractista indicarà la programació dels dies en que es realitzarà el servei, el 

tipus de detergents i desodoritzants a emprar, que sempre hauran de ser biodegradables, i 

disposar d’etiquetatge ecològic, el temps de durada per rentat i unitat, i les característiques 

de l‘equip que vindrà a realitzar les tasques de rentat.  

L’empresa adjudicatària del servei pot subcontractar el servei de neteja de contenidors. En 

aquest cas, caldrà que aporti document amb compromís d’execució dels treballs previstos 

desenvolupar, segons les condicions previstes al present plec. Si l’execució de les tasques 

de neteja no es fa de manera adient, serà motiu d’incidència dins del programa del control 

de qualitat. 

En el rentat s’eliminaran adhesius, taques, grafismes i en definitiva. qualsevol altre element 

que embruti el cos i tapa del contenidor. 

La neteja de l’entorn de l’àrea, inclou netejar la ubicació amb escombrat previ, si s’escau, 

retirada de qualsevol residu i aigua a pressió sobre la ubicació. S’haurà de garantir la neteja 

de l’entorn, per sota dels contenidors i de l’àrea on es trobin situats. 

L’Ajuntament valorarà sempre en el control de qualitat el resultat de la neteja. 
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En el procés de neteja, l'empresa contractista ha de treballar amb la màxima cura per tal de 

no esquitxar ni embrutar cap persona, façana, ni vehicle propers. L’aigua que precisi 

recarregar-se en el decurs de l’itinerari es realitzarà des de les boques d’aigua que indiqui 

l’Ajuntament. 

L’operador de neteja, amb independència de la resta de controls sobre la funcionalitat dels 

equips contenidors que es derivin durant els dies de recollida, serà l’encarregat també del 

control de la funcionalitat de l’equip contenidor i, en cas d’incidències, aquestes seran 

tractades per part de l’empresa adjudicatària per a resoldre-les dins de les tasques de 

manteniment. 

La neteja implicarà el trasllat d’un equip auxiliar amb un sistema d’aigua a pressió i ús de 

productes desgreixadors i desinfectants, biodegradables i amb certificat ecològic. Serà 

l’empresa que decidirà el millor mitjà que s’ajusta a les necessitats del treball que es vol 

desenvolupar i facilitat per traslladar-se per les diferents àrees d’aportació del municipi. 

Es farà un major incís en totes les zones amb major contacte amb l’usuari com són les 

boques de descàrrega. 

Tenint en compte l’ús d’aigua en un equip a pressió l’empresa contractista tindrà cura en la 

prevenció de la legionel·la segons s’indica en l’apartat 5.2.4. 
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3. MANTENIMENT DELS MITJANS OPERATIUS. 

L’empresa adjudicatària del servei, restarà obligada a efectuar les tasques de manteniment 

preventiu i correctiu de tots els recursos materials adscrits al servei, segons els seus plans i 

programes de manteniment i segons els requeriments mínims de manteniment establerts 

pels diferents fabricants dels equips. 

L’empresa contractista d’aquest servei ha de disposar de: 

 Les eines, peces de recanvi i el material necessari per al manteniment general dels 

vehicles, equipaments e instal·lacions adscrits a la contracta. 

 Les eines i peces de recanvi necessàries pel manteniment de contenidors. 

 Qualsevol material necessari per la protecció contra incendis i la prevenció 

d’accidents laborals. 

 

3.1. MANTENIMENT MAQUINÀRIA MÒBIL 

Els equips mòbils a emprar, de nova adquisició o no, hauran d’ajustar-se a l’especificat a 

l’apartat 2.6.2. Qualsevol incidència en aquest sentit estarà penalitzat com a incidència en el 

sistema de control de qualitat d’aquest servei. 

L’empresa contractista ha de mantenir la maquinària en perfecte estat de conservació, 

manteniment mecànic i netedat, complint el preceptiu pla de manteniment, mentre duri el 

contracte, tant si és un equip cedit en ús o de nova adquisició, 

L’empresa ha de disposar de mitjans de reserva que pugui donar qualsevol suplència en cas 

d’averies o incidències dels equips principals, de forma que no es produeixin interrupcions 

en els serveis programats. Qualsevol canvi en el servei, haurà de ser prèviament comunicat 

amb una antelació de 24 hores al servei que calgui prestar. 

L’empresa contractista presentarà un pla de manteniment de l’equip recol·lector 

bicompartimentat de nova adquisició, ha de concretar nivell diferenciats, segons tipus i 

complexitat. Des d’un nivell 1, amb un manteniment més elemental, a un ordre creixent, 

segons els nivells previstos pel contractista en el seu Pla. Aquests nivells seran acotats per 

hores de funcionament, en el cas de la maquinària mòbil. Per exemple; Nivell1: 300 hores, 

nivell 2: 600 hores... i així successivament. L’Ajuntament podrà comprovar en tot moment 

que l’equip emprat en relació a les seves hores de funcionament hagi realitzat en pla 

preventiu i/o correctiu necessari.  

Es responsabilitat de l’empresa contractista que la maquinària compleixi els requisits 

establerts en aquest plec, i haurà de disposar de les preceptives ITV obligades en cada cas i 

moment. 
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Les reparacions, els recanvis de peces, pintats, lubricants, etc., que s’hagin de fer a la 

maquinària i equips s’haurà d’efectuar sempre fora de l’horari habitual de treball. 

L’Ajuntament tindrà la facultat per sol·licitar una inspecció dels Serveis Tècnics de la 

Generalitat de Catalunya, al material mòbil de la seva propietat, quan ho cregui oportú. 

Aquestes inspeccions aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària, fins a un màxim de d’una 

inspecció per vehicle i any, sempre i quan els resultats de les inspeccions siguin conformes. 

L’Ajuntament es reserva la facultat d’aturar un equip i impedir la seva actuació durant el 

servei sempre que es detecti que aquest no garanteix els mínims establerts pel que fa a 

l’estat de conservació, neteja, imatge, sorolls o qualsevol altra situació indicada en aquest 

plec de condicions. 

L’adjudicatari serà directament responsable dels danys causats al material produïts per una 

deficient utilització o mal manteniment, sens perjudici de les sancions que es puguin 

escaure. 

Es responsabilitat de l’adjudicatari, la gestió del material, tant econòmica com tècnica, dels 

equips i maquinaria destinada en aquest servei. 

En relació a la neteja dels camions, l’empresa contractada ha de mantenir-los en perfecte 

estat de netedat.  

 

3.2. MANTENIMENT DELS CONTENIDORS. 

La tasca de manteniment dels contenidors podrà ser realitzada pel mateix contractista o 

subcontractada a una empresa externa per la realització de la mateixa. La sistemàtica a 

emprar serà especificada en la memòria tècnica presentada per l’empresa contractada. 

És responsabilitat del contractista realitzar les tasques de reparació d’elements malmesos 

per ús indegut, desgast o trencament en el procés de recollida. En definitiva, haurà de vetllar 

per a què tots els contenidors que donin servei al municipi estiguin en perfectes condicions 

d’ús.  

L’Ajuntament mitjançant el control de qualitat que portarà a terme verificarà que realment 

aquest manteniment es faci de manera acurada i que els mitjans funcionin adequadament. 

Els incompliments derivats de la manca de manteniment seran faltes en el control de 

qualitat. 

La responsabilitat civil que es derivi dels danys produïts pels contenidors per un mal estat de 

conservació i/o sobretot frens malmesos que puguin donar pauta al moviment incontrolat de 

l’equip, o una mala col·locació en les ubicacions respectives en el procés de recol·lecció, 

correrà a càrrec del contractista. 
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L’empresa contractada ha de preveure una partida per al manteniment dels contenidors i 

reportarà un pla de manteniment preventiu per als contenidors durant la durada del contracte 

que prevegi com a mínim: 

 Substitució dels adhesius laterals reflectants si és necessari o manteniment de qualsevol 

informació impresa en el contenidors que es faci sempre llegible i que estigui inclosa en 

les diverses fraccions.  

 Verificar la cargolaria en general. 

 Verificar la correcta obertura i tancament de tapes. 

 Verificació del pedal i manetes. 

 Verificació i substitució de les cortines o elements que privin la visual del contingut del 

contenidor i limitin extracció de producte.  

 Verificació i substitució de bolons, rodaments basculants... 

 Substitució i reparació de rodes dels contenidors i frens dels contenidors. 

 Verificació dels TAGS i la seva funcionalitat. 

En el cas d’un manteniment correctiu, el contractista estarà obligat a la reparació dels 

elements que del control preventiu es considera necessària la seva reparació: 

 Reparació del cos de contenidors. 

 Reparació de trencament de tapes o substitució de les mateixes. 

 Reparació /substitució de les rodes del contenidors i del sistema de frenat. 

 Reparació dels sistemes de mecanismes d’obertura de les tapes i substitució de peces 

trencades o desgastades. 

 Reparació d’abonyegades, ratllades i rascadures en els contenidors. 

 Substitució del TAG en cas de pèrdua o mal funcionament. 

L’Ajuntament podrà sol·licitar el canvi de qualsevol unitat dels equips contenidors existents 

per un model igual, en cas de considerar que l’estat és molt deficitari i/o que per actes 

vandàlics, obliga a la seva immediata substitució. 

L’empresa contractada haurà de mantenir sempre un 5% d’estoc anual que sempre s’haurà 

de mantenir disponible davant de qualsevol eventualitat. Aquest estoc és complementari a la 

reserva prevista de contenidors en bones condicions del parc actual (veure apartat 2.6.1).  

La substitució de l‘equip haurà de ser per altre d’igual capacitat i característiques al 

substituït.  

La renovació sempre implicarà la instal·lació d’un equip nou a la ubicació que es vagi a 

destinar i la retirada de l’equip existent. 
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Forma part de les obligacions del contractista fer qualsevol trasllat dels contenidors, en cas 

que s’hagi de moure un equip a una altra àrea d’aportació. 

Cada mes es lliurarà a l’Ajuntament, abans del dia 10, una relació de les operacions de 

manteniment i el detall del contenidor. 
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4. MITJANS PERSONALS ADCRITS AL CONTRACTE. 

A l’annex 5 dels presents plecs s’inclou els mitjans de personal adscrit al contracte que 

actualment presta el servei a Sant Pere de Vilamajor.  

La plantilla integrant en el servei actual implica que tres de les persones tenen una dedicació 

plena del servei 100%, sent la resta de treballadors, personal amb una dedicació parcial, 

atribuïda a les tasques del servei actual de baixa freqüència i que va integrar l’actual 

empresa concessionària CESPA a l’any 2007, pel compliment dels serveis de voluminosos 

vidre i recollida de poda. 

Al contracte de l’any del 2007 el nombre de treballadors a subrogar eren de 3, associats a la 

gent que tenia una dedicació del 100%.  

L’empresa adjudicatària està obligada a gestionar el personal adscrit d’acord amb el conveni 

col·lectiu vigent en l’aprovació d’aquest Plec i que es pot consultar a l’annex 6.  

L’adjudicatari es farà responsable de les obligacions derivades de l’article 44 de l’estatut dels 

treballadors, de les mesures derivades de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals i 

actualització posterior per la Llei 54/2003 o qualsevol altre desenvolupament normatiu de tot 

allò que sigui d’aplicació. 

Qualsevol canvi en el personal adscrit al servei serà comunicat a l’Ajuntament. En cas de 

baixa, l’empresa ha de substituir el personal en un període no superior a 24h a l’inici de la 

tasca corresponent. Qualsevol incidència a aquests efectes ha de ser comunicada a 

l’Ajuntament amb la comunicació d’inici del nou operari. La no comunicació i/o no substitució 

del personal operatiu per absentisme serà objecte d’anàlisi en el control de qualitat. 

 

4.1. VESTUARI. 

Tot el personal ha d’anar perfectament uniformat amb vestimenta adaptada al règim climàtic. 

L’uniforme haurà d’anar identificat com a servei de recollida de residus urbans de 

l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor i complementat amb tires reflectores per tal que el 

personal sigui perfectament identificat en la via pública durant el dia, i en qualsevol 

circumstància climatològica. 

Es responsabilitat de l’empresa contractista que tot el personal substitut per vacances i/o per 

baixes laborals sigui format en la tasca abans de l’inici de la seva activitat per tal que no es 

produeixin situacions de desconeixement del servei a prestar. Tanmateix, el vestuari 

complirà la gestió d’ambientalització de la contracta en allò que s’indica a l’apartat 5.2 sobre 

prevenció en matèria ambiental. 
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4.2. PERFILS DELS LLOCS DE TREBALL. 

Tot el personal de l’empresa contractista, i els de les empreses subcontractades, si s’escau, 

han de disposar d’una formació que els permeti assimilar els coneixements bàsics sobre el 

servei al que estan adscrits. Així com, els coneixements relacionats amb els 

materials/residus gestionats pel servei, la correcta recollida dels residus, el transport i la 

descàrrega a cada centre de gestió.  

L’empresa contractista del servei disposarà d’una persona responsable de la coordinació del 

servei, i ha d’estar disponible per fer front a qualsevol eventualitat i/o urgència, amb servei 

de guàrdia 24h/365 dies. Quan la persona coordinadora nominal no estigui disponible ha de 

delegar a una altra persona, que ha de rebre el vist-i-plau de l’Ajuntament, i s’ha de 

comunicar amb suficient antelació a l’Ajuntament. 

 

Operaris - conductors. 

Els operaris/es - conductors/es han de complir les condicions següents: 

 Han de ser persones responsables, amb sentit de l’organització. 

 Han de tenir domini de si mateixos per poder fer front a qualsevol situació a la via 

pública i realitzar les tasques regulades pel servei i per les ordenances municipals 

corresponents. 

 Han de prestar un tracte adequat (educat, amable, cordial i eficaç) amb l’usuari. 

 Entendre correctament el català i el castellà. 

L’empresa haurà de preveure la formació continuada del personal destinat al servei, sense 

que aquest fet suposi cap incidència en el servei per manca de substitució del personal. 

Tots els operaris del servei han de tenir l’obligació de conèixer les característiques concretes 

dels serveis. La informació bàsica a conèixer és: 

1. Ubicació dels contenidors. 

2. Dies i característiques de fraccions recollides. 

3. Telèfon i adreça electrònica dels Serveis Tècnics Municipals. 

 

4.3.  COORDINACIÓ DEL SERVEI. 

L’empresa contractista designarà una persona representant encarregada de la direcció 

tècnica del servei i de la coordinació entre l’empresa contractista i l’Ajuntament.  
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L’empresa contractista explicarà detalladament el currículum i les capacitats de la persona 

triada per desenvolupar la tasca tècnica i de coordinació entre l’empresa i l’Ajuntament. El 

nomenament, i qualsevol canvi, de la persona responsable de la coordinació ha de tenir el 

vist-i-plau de l’Ajuntament. El cost d’aquesta coordinació està previst en la partida de 

despeses generals. 

L’empresa contractista ha d’atorgar al coordinador designat, poders suficients per executar 

el servei, especialment en els casos d’emergència i en intervencions immediates.  

El coordinador estarà obligat a:  

1. Assistir a totes les reunions de seguiment i control de la gestió del servei convocades 

per l’Ajuntament amb la periodicitat que s’estableixin ambdues parts. 

2. Atendre els avisos, indicacions i instruccions que l’Ajuntament consideri convenients 

per assolir els objectius del contracte. Aquest avisos i instruccions poden ser 

encomanades directament a la figura de l’encarregat. 

3. Facilitar a l’Ajuntament tota la informació relativa a la gestió del servei municipal que li 

sigui demanada. 

L’empresa contractada ha de disposar d’un encarregat a temps parcial que, un cop a la 

setmana pugui controlar el servei in situ, avaluar les incidències de manera directa i tenir 

perfecte control de com s’està portant a terme els diversos serveis. Aquesta persona tindrà 

contacte directe amb els operaris del servei i vetllarà per tal que els serveis es facin segons 

les prescripcions tècniques sol·licitades. Informarà per a qualsevol incidència al coordinador 

del servei, i si s’escau, als serveis tècnics de l’Ajuntament.   
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5. CONDICIONS BÀSIQUES DE PRESTACIÓ DELS SERVEIS 

 

5.1. SEGURETAT I SALUT LABORAL. 

L'empresa adjudicatària haurà de redactar el pla de prevenció de riscos laborals del serveis 

de recollida de residus urbans. Tanmateix, establirà i desenvoluparà tota la seva activitat 

seguint els criteris de seguretat i salut laboral que es detallen en el pla de prevenció de 

riscos laborals corresponent i aprovat per l’Ajuntament, previ a l’inici de la prestació del 

servei. 

Així mateix, les condicions de treball han d’evitar qualsevol risc d’impacte ambiental i/o 

personal en el desenvolupament de les activitats pròpies del servei. 

Es disposarà de tots els mitjans de senyalització necessaris quan els serveis que s’han de 

realitzar ho requereixin, degut a seva naturalesa o circumstàncies. 

L'empresa contractista ha de prendre totes les precaucions necessàries per evitar qualsevol 

tipus d’accident. En el cas de trencament d’un contenidor i/o camió, s’haurà de recollir la 

carrega immediatament i evitar qualsevol vessament de producte. La comunicació de 

qualsevol incidència a l’Ajuntament és una tasca obligada en la gestió del contractista. 

 

5.2. PREVENCIÓ EN MATÈRIA DE GESTIÓ AMBIENTAL. 

5.2.1. IMPACTE ACÚSTIC 

Els serveis de recollida de qualsevol tipus de residus, no han de produir sorolls o vibracions 

que superin els límits permesos per la normativa vigent que sigui d’aplicació en l’àmbit 

municipal corresponent, així com la normativa expressa per sorolls i vibracions que aplica en 

maquinaria rodant. Caldrà vetllar també perquè els procediments de treball per part del 

personal de serveis siguin els més correctes i respectuosos per tal de reduir els sorolls. 

D’acord amb la directiva 2000/14/CE totes les màquines d’ús d’aire lliure han de dur el 

corresponent marcat acústic. Dins d’aquesta categoria i segons el contracte, s’inclouen les 

següents màquines: 

 Màquines de raig d’aigua d’alta pressió (neteja exterior contenidors i àrees d’aportació) 

 Contenidors de reciclatge de vidre 

 Contenidors de residus mòbils 

L’empresa contractista haurà de preveure que els vehicles, caixes recol·lectores i 

mecanismes d’elevació dels contenidors i contenidors hauran d’estar adaptats per a 

minimitzar el soroll associat al desenvolupament de les diferents operacions. 
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5.2.2. EMISSIONS GASOSES 

Es pren com a referència la normativa que és vigent d’aplicació a Catalunya sobre qualitat 

ambiental de l’aire Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 

atmósfera (text consolidat Darrera modificació: 22 de septiembre de 2015) i Real Decreto 

102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire (text consolidat Darrera 

modificació: 28 de gener de 2017), entenen que els equips disponibles pel contractista han 

d’estar preparats per assolir els nivells exigits per l’Administració. La maquinària de nova 

adquisició a la que apliqui l’estàndard Euro, haurà de ser Euro 6. 

 

5.2.3. CONTAMINACIÓ ODORÍFERA 

Per tal d’evitar l’aparició de qualsevol tipus d’olor procedent dels contenidors i/o 

maquinària/vehicles, l’empresa contractista vetllarà per mantenir la higiene dels contenidors i 

àrees de recollida. En el cas que es detecti algun tipus d’olor, s’ha d’eliminar de manera 

immediata amb els mitjans de neteja adequats. 

En definitiva, l'empresa contractista ha d’evitar en tot moment que el funcionament del 

serveis de recollida de residus pugui representar una molèstia per al veïnat, sobretot pel que 

fa a aspectes com soroll, fums i olors.  

 

5.2.4. PREVENCIÓ DE LA LEGIONEL·LA EN ELS EQUIPS AMB DISPERSIÓ D’AIGUA 

L’empresa adjudicatària del servei és responsable de prevenir l’aparició de legionel·la en 

tots aquells mitjans en que es faci ús d’ aigua a pressió. Anualment caldrà presentar a 

l’Ajuntament el control emprat que acrediti que l’equip esta exempt. En cas que el control 

preventiu donés positiu, l’empresa haurà de realitzar les neteges i tractaments adequats per 

tal d’eliminar el brot, deixant la maquinària en perfectes condicions, d’acord amb la 

normativa vigent d’aplicació. 

 

5.2.5. CONSUM D’AIGUA I ÚS DE PRODUCTES DE NETEJA BIODEGRADABLES 

L’empresa adjudicatària del servei haurà d’incloure a la seva oferta l’adopció de les següents 

mesures per evitar el malbaratament d’aigua:  

 Minimitzar el consum d’aigua utilitzada tant com sigui possible amb la utilització de 

sistemes economitzadors d’aigua, tant a les instal·lacions com en els vehicles i 

maquinària utilitzats en els serveis de neteja. En el cas dels serveis de neteja amb 

aigua serà molt important que aquests mecanismes maximitzin la pressió d’aigua i 

minimitzin el seu consum.  
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 Els productes de neteja i desgreixadors tindran principis actius respectuosos amb el 

medi ambient. Al cas es reportarà una declaració d’utilització de productes amb 

certificació de biodegradables o amb etiquetatge ecològic. Especificaran en les seves 

memòries tècniques les característiques dels productes proposats, certificats o 

etiquetes d’aquests productes. 

Les empreses licitadores hauran de complir els següents requisits en l’àmbit de la solvència 

ambiental, disposant de com a mínim: 

 Certificat acreditatiu de disposar de la norma ISO 14001 o EMAS. 

 Pel que fa als documents de treball o informes en paper, utilitzar sempre que sigui 

possible paper reciclat. Només en casos justificats utilitzar paper no reciclat 

d’explotacions forestals sostenibles. Les fotocòpies a doble cara per defecte. 

 Pel que fa al vestuari amb la imatge corporativa de l'Ajuntament, ús d'articles de 

fibres sintètiques reciclades, articles de fibres naturals d’agricultura ecològica o de 

comerç just, gestió ambiental de les peces de roba en desús.  

 

5.3.  INSTAL·LACIONS FIXES. 

Les instal·lacions fixes de l’empresa contractista han de disposar dels espais adequats per 

poder oferir els treballs que se’ls requereixen i les seves instal·lacions han de disposar:  

- Zona de vestuaris amb taquilles individuals, lavabos i dutxes pels treballadors.  

- Espais habilitats per la neteja dels camions.   

- Zona d’estacionament vehicles i parc central.  

- Zona de taller. 

- Zona d’administració i oficines. 

- Zona de magatzem per disposar l’estoc dels contenidors. 

 

Les instal·lacions fixes donaran compliment a la normativa vigent respecte a instal·lacions 

industrials, soroll, seguretat i salut, medi ambient, eficiència energètica, prevenció de residus 

i en definitiva qualsevol normativa sectorial que li és d’aplicació així com la de disposar les 

perceptives llicències d’activitat de la instal·lacions i les activitats que s’hi desenvolupen.  

Les instal·lacions fixes de l’empresa es podran situar fora del municipi de Sant Pere de 

Vilamajor, però serà convenient situar-les el més properament al municipi.  
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5.4. CAMPANYA CONSCIENCIACIÓ. 

Els licitadors tindran en compte en els seus estudis econòmics que hauran d’aportar, com a 

mínim un 2% de reserva de valor global de la contracta per portar a terme les campanyes de 

conscienciació. L’Ajuntament destinarà aquesta quantia al desenvolupament d’aquest tipus 

de campanyes. Aquest valor en cap cas pot ser inferior 5.000 euros, en l’entesa que si les 

empreses fan baixes, aquest és el valor mínim a considerar obligatòriament. 

Cal indicar que el valor econòmic resultant és anual i que, si no s’exhaureixen en l’any en 

curs s’afegirà el valor sobrant a la dotació econòmica de la partida anual següent. Serà 

l’Ajuntament qui decideixi els mitjans operatius que caldrà contractar per les campanyes de 

comunicació en base al pressupost finalment resultant. Serà obligació de l’empresa 

adjudicatària realitzar el pagament, en base a les factures que mes a mes puguin resultar 

derivat d’aquestes tasques. 
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6.  GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ.  

6.1. TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ 

L’empresa adjudicatària del servei inclourà a tots els mitjans operatius que donin servei a la 

contracta, la incorporació de tecnologies de la informació, comunicació i control. Les dades 

derivades d’aquests sistemes hauran de ser accessibles per l’Ajuntament. El sistema que les 

empreses licitadores tindran han de disposar són els següents: 

 Dispositiu global de geoposicionament geogràfic per a vehicles, que permeti rebre i 

emetre informació (GPRS). Aquests dispositiu anirà instal·lat a tots els mitjans 

operatius que presten servei en aquest contracte (equips de recollida de residus per 

les fraccions de FORM/RESTA/ENVASOS/VIDRE/PC i equips de neteja dels 

contenidors). 

 Programa de geoposicionament geogràfic GIS associat al servei que permeti el 

control dels contenidors sobre cartografia. La informació serà accessible via web per 

la seva visió i maneig de dades des de les oficines de serveis tècnics de 

l’Ajuntament.  

 Sistema electrònic d’identificació automàtica de contenidors per radiofreqüència: 

Tots els contenidors del servei de recollida domiciliaria, per a qualsevol fracció han 

de disposar de la corresponent etiqueta d’identificació per radiofreqüència. Les 

etiquetes per a entorns agressius, hauran d’estar encapsulades i s’inseriran en el lloc 

adient del contenidors que eviti la seva manipulació.  

El sistema d’identificació embarcat als vehicles permetrà la lectura de les etiquetes dels 

contenidors i els identificarà automàticament en el moment de realitzar el servei. 

El sistema instal·lat d’identificació automàtica de contenidors ha de ser un sistema 

homologat i certificat per organismes de certificació oficials per tal de garantir la fiabilitat, 

integritat, i seguretat de les dades del sistema i la traçabilitat del servei. Tota la informació 

registrada pels dispositius embarcats serà rebuda i emmagatzemada en servidors que 

podran ser consultats en qualsevol moment durant la durada del contracte des de qualsevol 

ordinadors connectat a internet. 

El sistema disposarà d’un generador d’informes personalitzat que permeti obtenir informes 

en temps real per part de l’usuari que siguin visibles en pantalla i que tinguin la possibilitat 

de ser impresos o exportats en fulls de càlcul. 

L’aplicació disposarà d’un conjunt d’eines que permetin, de manera automatitzada mantenir 

un cens actualitzat dels contenidors d’acord amb sistemes de gestió de la informació 

geogràfica obtinguda pels sistemes de sensorització.  
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El sistema identificarà de manera automàtica els canvis que es produeixin en la via pública 

referents a contenidors apareguts, desapareguts, fallades o contenidors sense etiqueta.  

Disposarà també d’eines per a la gestió i control dels serveis en base al control de la ruta 

realitzada (controls del recorregut, horaris des de l’inici fins al final del recorregut i 

estacionament en el parc central, kilòmetres de ruta, i contenidors que es buiden en la ruta). 

 

6.2. PLANIFICACIÓ DELS TREBALLS. 

La planificació dels treballs no és estàtica, sinó que ha d’estar oberta a adaptacions a fi i 

efecte de millorar l’eficiència i els resultats de la prestació. És per tant, objecte d’un procés 

sistemàtic d’actualització periòdic, o quan ho acordin totes dues parts, de manera que faci 

possible: 

1. Redistribuir recursos, modificant i reforçant actuacions on siguin més necessàries, 

en detriment, si escau, d’altres entorns amb menys nivell d’exigència. 

2. Adaptació del sistema de recollida a les dificultats detectades per assolir els 

objectius del plec.  

Tots aquests ítems implicaran un procés de concreció de les propostes de solució per part 

dels licitadors, de modificacions de xarxes i itineraris que calguin, i d’un procés de discussió, 

consens i decisió de les modificacions finals, del que es derivarà en que l'empresa 

contractista ha d’haver presentat documentalment les modificacions de la planificació, com a 

mínim, una setmana abans de la seva realització. 

6.2.1. AJUSTAMENTS D’ITINERARIS A LES CIRCUMSTÀNCIES DEL MOMENT. 

Per circumstàncies puntuals transitòries, previstes o imprevistes, de la naturalesa que sigui 

(obres públiques, emergències, avaria etc.), a iniciativa de l’Ajuntament o com a 

conseqüència d’un imprevist sofert per l’empresa contractista que impedeixi la realització del 

servei previst contractualment, es podran prendre decisions d’actuacions alternatives a les 

contractades. 

En aquests supòsits, s’han de valorar les alteracions del servei entre les dues parts per tal 

de tenir-ho en compte en el control de les prestacions. En el moment d’inici del servei, quan 

es produeixi la incidència o en el comunicat de finalització del mateix. 

Qualsevol altra incidència en la prestació dels serveis, l'empresa adjudicatària està obligada 

a comunicar-la immediatament a la coordinació municipal per tal de trobar una solució el 

més aviat possible. 

La no comunicació de canvis i/o incidències que hagin estat detectades pels serveis tècnics i 

no hagin estat informades convenientment imputaran com a faltes, subjectes a sancions en 

el control de qualitat que es portarà a terme.  
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6.2.2. REGISTRES DEL SERVEI 

L’empresa contractada facilitarà els següents informes o registres de serveis efectuats, amb 

la informació que variarà en funció si és tracta del registre setmanal, mensual i anual. 

Fulls de treball diaris. 

La informació reportada en el full de treball podrà ser extractada dels sistemes d’informació 

electrònica. Els comunicats de treball aportaran la relació dels serveis prestats a la jornada 

corresponent i s’han de lliurar a l’Ajuntament setmanalment.  

La informació que es precisarà incorporarà, com a mínim, les següents dades segons servei: 

 Quilòmetres recorreguts. 

 Relació i número de contenidors buidats / netejats per jornada considerada. 

 Pes dels residus recollits. 

 Horari inicial i final del servei. 

 Incidències detectades. 

 

Informe de Periodicitat mensual. 

 Abans del dia 10 de cada més, s’hauran de lliurar a l’Ajuntament tots els tiquets de 

pesada de les plantes de tractament, els albarans de recollida selectiva i el recull de 

quadres de tonatges per a cada tipologia de residu gestionada.  

 Calendari de treball de la programació de les tasques realitzades en el mes corrent. 

 Manteniments i neteges efectuats als equips fixes/mòbils. 

 Resum de les incidències produïdes al llarg del mes. 

 Relació de tasques efectuades en el mes i compliments segons contracta. 

 

Memòria de gestió Anual 

Resum de l’any amb la informació obtinguda dels resums de cada mes. Vindrà a ser el 

resum dels serveis efectuats i els compliments segons contracta. 

Evolució del nombre de tones per fracció considerada i mes de treball. 

Els comunicats diaris de treball, i els mensuals s’han de transmetre en format digital 

elaborats amb un programari adoptat de comú acord amb l’Ajuntament.  
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6.2.3.  LA PLANIFICACIÓ INICIAL DELS TREBALLS.  

S’estableix un període d’adaptació establert de quinze dies entès aquest com a marge 

precís per emprar els ajustos pertinents a cadascun dels serveis oferts i que permetrà: 

 Definir perfectament la planificació d’itineraris dels serveis objecte de la contracta. 

En aquest sentit caldrà reportar els plànols actualitzats d’aquesta planificació amb 

la localització de bens (contenidors de qualsevol de les tipologies que son objecte 

de la contracta). La planificació dels recorreguts ha de detallar els itineraris, 

programació setmanal gestió (inici/final, punts de referència, quan procedeixi: 

descans, quilòmetres, destí dels residus).  

 Definir el disseny gràfic del camió recol·lector. Colors, anagrames, proposta de 

campanya de comunicació. 

 Presentació i aprovació del Pla de manteniment i neteja del equips objecte de 

contracta.   

 Presentació i aprovació del Pla de prevenció de riscos laborals aplicat a la 

contracta. 

 Relació del personal, conveni col·lectiu aplicat i aprovació del vestuari. 

Tota aquesta informació s’haurà de presentar (en suport electrònic i suport gràfic i romandrà 

com “document de planificació inicial” aprovat per l’Ajuntament, amb les adaptacions de 

l’oferta prèvies a la signatura del contracte.  

L'empresa contractista ha de mantenir un inventari dels recorreguts de recollida i dels 

contenidors, en un plànol i en format GIS, i fer-ne el manteniment bàsic durant tot el període 

contractual. Tanmateix, lliurada tota la informació clau que permeti avaluar com s’efectuarà 

un determinat servei, es validaran els indicadors de qualitat, previstos en el capítol següent.  
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7. CONTROL DE QUALITAT DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI. 

Per tal de garantir la qualitat de la prestació del servei de recollida de residus en el municipi 

de Sant Pere de Vilamajor, s’estableix un sistema de control del servei que faci uns 

seguiments del compliment de les prestacions i serveis pactats. L’Ajuntament, ja sigui a 

través de la contractació d’una entitat col·laboradora o de personal d’inspecció propi, farà 

seguiments aleatoris, i sense comunicació prèvia a l’empresa contractista, de la qualitat de 

la prestació dels serveis.  

S’estableix un valor mínim, com a paràmetre de referència de qualitat de la contracta, del 

95% per al compliment dels indicadors de qualitat previstos per Sant Pere de Vilamajor. La 

manca de compliment dels indicadors de qualitat establerts al present plec, suposarà 

imputar sancions acotades al tipus de falta comesa, segons l’apartat d’interpretació de 

resultats. 

 

7.1. INDICADORS DE QUALITAT. 

Els indicadors de qualitat del servei prestat, s’englobaran en cinc blocs de treball: (veure 

taula annex núm. 4 del plec)  

 Sistemàtica i operació de treballs.  

 Control de l’estat del vehicle i dels contenidors.  

 Control de la uniformitat del personal i aspecte.  

 Compliment dades de control (registres). 

 Grau satisfacció ciutadans. 

 

7.2. GESTIÓ DEL CONTROL DE QUALITAT.  

L’objectiu del control de qualitat que es vol portar a terme, no és tant el compliment estricte 

d’un horari determinat, sinó el compliment de l’execució del treball amb un marge horari dins 

del torn estipulat i, sobretot, que l’empresa contractada faci l’avís amb antelació de qualsevol 

canvi que per causes majors s’hagi de realitzar en un moment determinat. En definitiva, les 

feines s’han d’executar de forma correcta. 

El servei de control de qualitat, vigilància dels indicadors de qualitat segons la taula de 

l’annex 4 d’aquest plecs mitjançant control visual del desenvolupament del servei, i també en 

funció de les queixes dels ciutadans es puguin interpretar com a insatisfacció o 

disconformitats puntuals del grau del servei aportat.  

Per verificar aquests fets, l’Ajuntament sistematitzarà el controls al llarg de l’any, sense 

dates prefixades. 
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Els informes de control de qualitat es faran de forma bimensual, implicant diversos dies 

d’anàlisi, de manera que es puguin abastar tots els serveis que es realitzen, permetent així 

valorar el conjunt de tots els serveis que integren el contracte. 

Els controls a efectuar permetran treure conclusions sobre l’abast funcional del contracte 

mitjançant els següents aspectes: 

 Avaluació de les incidències que es derivin dels indicadors de qualitat referenciats a 

l’annex 4 i per a tots els serveis que apliquin en els controls considerats. 

 Compliment de la tramitació de la informació exigida entre empresa-Ajuntament, 

segons els registre d’entrada exigits (diari/mensual/anual) 

 Grau de satisfacció del ciutadà, avaluat segons el nombre d’incidències o queixes 

que aquest hagi cursat a l’Ajuntament. 

El servei de control de qualitat determinarà les disconformitats i ponderació de cadascun 

dels indicadors segons la valoració de “conforme / lleu / greu / molt greu” que s’estableix 

segons el quadre de l’annex 4 del Plec d’annexes.  

El quadre general d’indicadors de qualitat tindrà una revisió anual per part dels serveis 

tècnics de l’Ajuntament, en cas que es consideri adient la incorporació de nous elements o la 

substitució d’altres indicadors o que el temps ha considerat que no han mostrat una relació 

causa-efecte adequats als objectius de valoració de qualitat. 

Amb la finalitat d’assegurar la prestació dels serveis contractats així com la seva correcta 

execució, s’estableix un paràmetre d’Índex de Qualitat (IQ). S’estableix que aquest 

paràmetre mínim serà d’un IQ del 95% d’eficiència en el servei objecte del contracte. Aquest 

valor vol indicar que si el servei es realitza de plena conformitat, amb un marge d’un 5%, 

l’empresa adjudicatària no tindrà penalitzacions.  

Els següents apartats indiquen la metodologia a aplicar per avaluar el grau de reducció del 

valor IQ i en el seu cas, les penalitzacions econòmiques que es poden derivar en funció del 

grau de minoració de la IQ.  

 

7.3. VALORACIÓ DELS RESULTATS. 

El control de qualitat del servei de recollida realitzat al municipi, analitzarà aquells indicadors 

assenyalats a l’annex 4, que seran compatibilitzats durant el servei que s’està estudiant en 

el dia considerat.  

Un cop realitzat l’anàlisi s‘obtindrà la relació de conformitats, faltes lleus, greus o molt greus 

que s’hagin obtingut durant el control. 

Una vegada analitzat el servei, s’aplicaran les deduccions següents: 
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- Fins a 2 incidències lleus, 0% de descens de l’IQ. 

- Per a cada 3 incidències lleus, 2% de descens de l’IQ. 

- Per a cada incidència greu, 3% de descens de l’IQ. 

- Per a cada incidència molt greu, 5% de descens de l’IQ. 

Per fer més explícit aquest sistema, aportem un exemple sobre el total de controls emprats 

en el decurs de dos mesos: 

 

TAULA VALORACIONS (exemple) Control anual 

Total indicadors correcte 18 

Total indicadors disconformitat lleus 6 

Totals indicadors amb disconformitat greus 1 

Totals indicadors amb disconformitats molt greus 0 

Total controls efectuats indicadors 25 

Diferència punts bàsic pèrdua de qualitat ( 2+2+3) 7% 

Valoració eficiència % (100% - 7%) (100% - 7%) 

93% 

 

Obtinguts els valors i aplicades les referències establertes de punts percentuals que afecti 

segons la valoració de lleu, greu o molt greu, s’obtindrà la qualificació global. La IQ pot variar 

desprès de cada informe bimensual. A l’exemple anterior significaria que s’ha obtingut un 

93% d’Índex de Qualitat. L’informe bimensual portarà explícit el que ha succeït i l’empresa 

adjudicatària haurà de corregir la tendència de reducció de la qualitat.  

 

7.4. INTERPRETACIÓ RESULTATS. 

Amb periodicitat bimensual (febrer, abril, juny, agost, octubre, desembre) l’empresa 

encarregada del control de qualitat redactarà un informe amb els resultats que s’hagin trobat 

en el decurs dels dos mesos. L’aplicació de les penalitzacions, si s’escauen, es faran sobre 

el mes posterior del control bimensual, coincidents amb els mesos de març, maig, juliol, 

setembre, novembre i gener. 

L’Ajuntament en base als resultats que s’obtinguin podrà optar per sancionar a l‘empresa 

adjudicatària en els termes següents: 
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- Fins a 5 punts de descens de l’índex de qualitat (IQ), no s’aplicaran reduccions en la 

facturació, però es podran aplicar les sancions per penalitats segons les clàusules 

previstes en el Plec de Clàusules Administratives (PCA).  

- Entre 6-10 punts de descens de l’índex qualitat, l’empresa contractada aplicarà una 

reducció del 3% del valor anual del contracte en la factura mensual del mes següent.   

- Entre 11-15 punts de descens de l’índex qualitat, l’empresa contractada aplicarà una 

reducció del 6% del valor anual del contracte en la factura mensual del mes següent.   

- Entre 16-20 punts de descens de l’índex qualitat, l’empresa contractada aplicarà una 

reducció del 10% del valor anual del contracte en la factura mensual del mes 

següent.   

En cas de reincidència en la baixa qualitat del servei, o si es detecta que els resultats no són 

acordes amb el que sol·licita l’Ajuntament, pot arribar a que: 

- Més de 20 punts bàsics de reducció de l’IQ per sota de l’índex de qualitat anual, com 

a mitjana de tot l’any, (calculada a partir dels resultats dels 6 controls de l’any), pot 

ser motiu de resolució de contracte.   

- Un nivell assolit de 50 punts per sota de l’índex de qualitat exigit en qualsevol dels 

controls emprats al llarg de l’any, pot ser motiu de resolució de contracte.  

 

En cas que l’empresa adjudicatària del servei no descompti de la seva facturació les 

penalitzacions establertes en aquests plecs, l’Ajuntament podrà incoar expedient 

sancionador amb les corresponents penalitzacions acumulades al llarg de l’any. 
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8.  PRESSUPOST DEL SERVEI. 

D’acord amb les necessitats del servei previstes als presents plecs de clàusules tècniques 

que han de regir el servei de recollida i transport de residus sòlids urbans del municipi de 

Sant Pere de Vilamajor, el preu del contracte és de 286.423,46 € sense IVA, és a dir, un 

preu total de contracte de 315.065,81€ (10% IVA) inclòs. 

S’adjunta justificació econòmica com annex 7 d’aquests plecs. 

 

9. DOCUMENTACIO A PRESENTAR. 

L’empresa adjudicatària del servei, presentarà una memòria tècnica concisa, ordenada i 

amb la suficient descripció dels serveis. 

La documentació s’aportarà en suport escrit i informàtic. El text serà en programari word, en 

lletra Arial 11, amb espaiat senzill, en format DIN4 i les taules de la documentació 

econòmica s’adjuntaran també en format excell.  

La informació a aportar en el sobre A no ha de sobrepassar les 60 pàgines. 

Tota la informació associada a la programació/planificació dels treballs ha d’anar recolzada 

amb suport gràfic, en plànols DIN3. En suport informàtic els plànols s’aportaran en pdf i 

autocad. 

En cap cas s’aportarà informació econòmica en el sobre A, sent motiu explícit d’exclusió 

qualsevol empresa que incorpori l’anàlisi econòmic en el sobre de documentació tècnica. 

Per altra qualsevol documentació que sigui de criteris objectius, en cap cas es podrà 

incorporar en el sobre A. 

La documentació tècnica que caldrà incorporar en el sobre A queda definida en els següents 

documents. Només a afectes de facilitar l’anàlisi als serveis tècnics de l’Ajuntament els 

licitadors ordenaran la informació en base als quatre blocs principals.   

La valoració del document tècnic està exempt de puntuació amb criteris de judici de valor 

subjectius. En aquest sentit, el present plec aporta les característiques mínimes que es 

consideren ja necessàries per la bona marxa del servei i que els licitadors estan obligats a 

assumir i valorar econòmicament en les seves respectives ofertes. No obstant això, els 

licitadors estan obligats a la presentació de la memòria tècnica, on caldrà detallar la 

descripció dels serveis i que serà contrastada amb la informació econòmica del sobre B. La 

mesa de contractació verificarà que la memòria tècnica s’ajusta a les demandes sol·licitades 

en l’abast d’aquest Plec. 
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A/ DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS (escrita i gràfica). Segregada aquesta informació en:  

 A.1 Prestació del servei de recollida de RESTA i FORM. 

 A.2 Prestació del servei de recollida selectiva (P/C/restes vegetals).  

 A.3 Prestació del servei de recollida ENVASOS/restes vegetals). 

 A.4 Prestació del servei de recollida de VOLUMINOSOS. 

 A.5 Prestació del servei de recollida de RESTES VEGETALS. 

En general caldrà explicar per a cada bloc i segons la seva casuística específica: 

1. Quant a l’operació del servei concret:  

a. L’evolució de tones i dades bàsiques que els permeti dimensionar el 

servei i les capacitats dels mitjans operatius 

b. Relació dels centres gestors on es prevegi la descàrrega. 

c. La descripció del servei amb la programació dels treballs, dies de servei, 

justificació del temps de ruta i recollida, freqüències establertes en els 

períodes estiu/hivern, torns i horaris previstos de pas.  

2. Pel que fa a mitjans de personal: relació dels mitjans previstos en cada servei. 

Descripció dels vestuaris atenent a les especificacions assenyalades en les 

bases del Plec.  

3. Quant a mitjans materials fixes i mòbils. Els mitjans que s’aportaran, les serves 

característiques i la seva funcionalitat. S’indicarà també si són de nova adquisició, 

lloguer, d’ús exclusiu de la contracta, en cada cas. La documentació més tècnica 

s’especificarà a l’apartat B. 

S’afegirà en el document final d’aquest apartat A, el quadre resum de la programació dels 

treballs.  

B/: MITJANS MATERIALS. 

 Descripció i especificacions tècniques dels vehicles que donaran servei a la 

contracta: fitxa tècnica dels camions (caixes i xassís), nivell sonor i el compliment 

normativa ambiental, quant a emissions atmosfèriques. En cas dels vehicles mòbils 

que no siguin nous, indicaran també, fotografia, l’any d’antiguitat, matrícula, 

quilometratge, compliment d’EURO disponible i incorporaran el darrer control d’ITV. 

No es posarà en servei cap equip que tingui un nivell EURO no admès en la 

normativa actual per a la seva circulació.  

 Les especificacions tècniques dels equips contenidors segons model i 

especificacions assenyalades en el Plec de condicions. Indicar el nivell sonor del 

contenidor de vidre. 
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 Pla de manteniment de l’equip recol·lector. S’aportarà una fitxa tècnica on s’indiqui 

en relació a quilometratge i/o freqüències estipulades per hores de funcionament, les 

tasques de manteniment a executar. 

 Pla de manteniment previst realitzar als contenidors.  

 Pla de neteja dels contenidors (calendaris execució, temps de neteja per unitat, 

detergents/desinfecció ...). S’incorporarà la fitxa tècnica de l’equip previst com 

rentacontenidors. S’incorporaran les fitxes del detergents a aplicar (etiquetatge 

ecològic, que siguin biodegradables). En el cas que el servei de la neteja interior dels 

contenidors es faci subcontractada s’adjuntarà el compromís d’execució dels treballs 

per part de l’empresa a subcontractar en cas de sortir adjudicataris, segons el 

calendari establert i les condicions de treball previstes en les bases del Plec.  

 Sistemes de comunicació i gestió embarcada: Descripció del sistema que es té 

previst . Programació de posta en servei.  

 Parc Central. Serà en el sobre A que especificaran la localització exacta. 

Qualsevol instal·lació ha de disposar de la perceptiva llicència d’activitat En la 

descripció del Parc central caldrà incidir en confirmar que els espais estan preparats 

per donar compliment als aspectes bàsics de la contracta: la disponibilitat d’espai per 

l’estoc dels contenidors de reserva, espai per tots els mitjans mòbils objecte de la 

contracta, zona de rentat i manteniment preventiu dels camions, zona estoc de peces 

de recanvi bàsiques per les tasques de manteniment dels contenidors, zona de 

serveis/ vestuaris pels treballadors. 

C/ MITJANS PERSONALS i COMUNICACIÓ 

 Indicar el coordinador/a del servei (incorporar C.V). 

 Proposta de fulls de registre de treball i d’incidències. Es sol·licita al licitador el 

disseny tècnic d’una proposta de full de control i incidències per servei efectuat, que 

permetí sistematitzar la informació dels serveis. No es busca la complexitat del 

disseny sinó la viabilitat de la seva operació amb una informació suficient per tal de 

permetre avaluar les possibles incidències i controlar les característiques dels serveis 

realitzats.   

En el full de registre haurà de figurar (dia, horaris del servei, productes emprats (cas 

dels dies de neteja), incidències trobades/ubicació, destí dels materials, pes de la 

ruta, quilòmetres recorreguts, número de contenidors buidats/netejats...  

Si aquests fulls es poden fer, des de els informes del sistema de la gestió 

embarcada, aportaran la documentació i l’exemple del resultat. 
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D/ ESTUDI ECONÒMIC (document a presentar en el sobre B) 

El preu de contracta és tancat, i només aplicarà anualment la revisió de preus que especifica 

el Plec de Condicions Administratives. No s’admetran canvis del mateix per obviar serveis 

que sí estan inclosos, manca d’informació i en definitiva o no haver calculat bé els costos 

que s’exigeixen. Si en el decurs del contracte s’optimitzen serveis, o s’aporten canvis 

concrets a prestacions definides, es podrà avaluar la modificació de la part proporcional en 

els costos.  

Aquestes modificacions, tenint en compte la contracta prevista poden venir donades 

exclusivament en: 

1. Rebaixar o incrementar (de manera estable en tots els mesos) la freqüència global 

d’un servei determinat. 

2. Canvis associats a destí del residu que impliquin una desviació del temps de 

transport als centres de gestió actual de més de 20 km sobre els realitzats 

actualment. 

La informació econòmica s’incorporarà en el sobre B. La presència de qualsevol dada 

econòmica que estigui en la documentació tècnica serà motiu d’exclusió de la licitació. 

L’estructura de la memòria econòmica seguirà els següents punts: 

1. ESTUDI DE COSTOS UNITARIS DELS SERVEIS. 

 INVERSIONS. 

S’indicaran per a cadascú dels equips, eines o d’altres inversions que es posen a l’abast 

de la contracta la relació prevista dels mateixos.  

Per cada equip mòbil, s’indicarà en quina situació s’adjunta a la contracta i, si s’escau, el 

valor econòmic de les amortitzacions que es derivin de cada inversió. l’equip recol·lector 

tindrà una amortització de 8 anys i els contenidors serà de 5 anys. 

S’entendrà sempre que un equip que es posa a l’abast de la contracta està en perfectes 

condicions d’ús i que el canvi dels mateixos (vida útil) es farà segons necessitats del 

model concret, ús horari que es faci d’ells, i km efectuats. El contractista estarà obligat a 

reportar un equip amb les mateixes característiques i prestacions, donant compliment al 

període de contracta i les especificacions tècniques pactades.  

 

 PERSONAL. 

Caldrà omplir les fitxes unitàries de personal segons les categories establertes, 

(conductor, operari, operari especialista...), del personal del contractista en base al 

conveni col·lectiu que regularà la plantilla.  
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Es detallarà el cost global de personal segons les planificacions de cada licitador; en 

aquest sentit, en cas que un mateix operari o categoria hagi de realitzar diverses 

tasques el cost global es segregarà dins dels quadres de servei, proporcionalment a la 

dedicació de la feina emprada.  

 

2. QUADRES UNITARIS DELS SERVEIS  

Per cada servei especificat caldrà omplir els quadres on s’assenyala com a informació 

bàsica: 

Costos de Personal,  

Inversions: amortitzacions i/o lloguers d’equips  

Costos de manteniments  

Costos de consumibles. 

Assegurances 

A realitzar per a cada servei inclòs en la contracta: 

 Recollida bicompartimentada RESTA i FORM 

 Recollida bicompatimentada paper i cartró i restes vegetals 

 Recollida bicompartimentada envasos i restes vegetals 

 Recollida vidre 

 Recollida residus voluminosos 

 Neteja exterior dels contenidors i de les àrees d’aportació 

 SERVEIS COMUNS a qualsevol servei (veure quadre previst en l’annex 9.8) 

Per a l’elaboració dels quadres, s’adjunten en l’annex econòmic les taules econòmiques que 

caldrà omplir, informació que s’aporta també en fitxer tipus excel. 

 

3. TARIFES BUIDATS SERVEIS CONCRETS 

Els licitadors incorporaran el preu que pot implicar el buidat o recollida extraordinària de 

qualsevol contenidor concret com a servei específic.  

Cada servei de buidat o recollida extraordinària que sol·liciti l’Ajuntament, serà comptabilitzat 

com a sortida de mitja jornada (3,5h) per recollides en ubicacions especifiques, o bé de 

jornada completa (7h) per rutes completes. 
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10.  ANNEXES 
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10.1. ANNEX NUM 1: LOCALITZACIÓ CONTENIDORS  

Distribució de contenidors a Sant Pere de Vilamajor 

 

POBLE - CAN DECORRADA 

 Núm Ubicació RESTA Paper Envasos Vidre  FORM Total 

0 Cementiri 3 
    

3 

1 Sant Marçal 1 
   

1 2 

2 CEIP Torre Roja 1 1 1 1 1 5 

3 Sant Roc 1 1 1 1 1 5 

4 Sant Marçal-Gregal 1 1 1 1 1 5 

5 Sant Marçal 1 1 1 1 1 5 

6 El Sui-Sant Marçal 1 1 1 1 1 5 

7 El Sui 1 1 1 1 1 5 

8 Xaloc-Llevant 1 1 1 1 1 5 

9 Xaloc 1 1 1 1 1 5 

10 Pàrking Sant Bernat 2 1 1 1 1 6 

11 Olzinelles 1 1 1 1 
 

4 

12 Pla de la Calma-Tagamanent 1 1 1 1 1 5 

13 Sant  Bernat 1 1 1 1 1 5 

14 Sant  Bernat-Tagamanent 1 1 1 1 1 5 

15 Pla de la Calma-Sant Bernat 1 1 1 1 1 5 

16 Ajuntament 2 1 1 2 1 7 

17 Sant Elies 1 1 1 1 1 5 

18 Can Llobera 2 1 1 1 1 6 

19 Can Pau Nadal 1 1 1 1 1 5 

20 Camí de Can Gras  2 1 1 1 1 6 

21 Rte. Can Pau Nadal 1 1 1 1 1 5 

22 Font 1 1 1 1 1 5 

23 Nou 1 1 1 1 1 5 

24 Escola Vilamagore 1 3 2 1 1 8 

25 Can Parera del Pla 2 1 2 1 1 7 

26 Lledoners 2 2 2 2 2 10 

27 Plaça del Montseny 2 2 1 1 2 8 

28 Quatre Camins-Cementiri 1 1 1 1 1 5 

29 Quatre Camins 2 2 1 1 1 7 

30 
Camps de la Riera (Aparcament 
Església) 

2 2 1 1 1 7 
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POBLE - CAN DECORRADA 

 Núm Ubicació RESTA Paper Envasos Vidre  FORM Total 

31 Comptes de Barcelona-Sant Pere 1 1 2 1 1 6 

32 Nou-Moreneta 1 1 1 2 1 6 

33 Lluis Companys 2 1 1 1 1 5 

 
TOTAL 46 38 36 36 34 190 

 

 

BP-5107 

 Núm Ubicació RESTA Paper Envasos Vidre  FORM Total 

34 Can Bolet      0 

35 Can Safont 1 1 1 1  4 

36 (*) Camí de Brugueres 1 1 1 1 1 5 

37 (*) Camí de Brugueres 1 1  1 1 4 

38 Can Torra      0 

39 Can Sol 2 1 1 1 1 6 

 
TOTAL 5 4 3 4 3 19 

(*) Contenidors de resta de 240 l. 

 

LES FALDES DEL MONTSENY 

 Núm Ubicació RESTA Paper Envasos Vidre  FORM Total 

40 Bosc 1 1 1 1  4 

41 Cardedeu 2 1 2 1 1 7 

42 Associació - Granollers 1 1 1 1 1 5 

43 Piscina 2 1 1 1 1 6 

44 Associació - Can Volart 3 2 2 2 1 10 

45 Olivera 2 2 1 1 1 7 

46 Antoni Gaudi, 23 2 1 1 1 1 6 

47 Antoni Gaudi, 29 2 1 1 1 1 6 

48 Antoni Gaudi, 41 1 1 1 1 1 5 

49 Orenetes-Antoni Gaudi 2 1 1 1 1 6 

50 Gatell-Orenetes 1 1 1 1 1 5 

51 Orenetes-Gatell 1 1 1 1 1 5 

52 Picarol 1 1 1 1 1 5 

53 Camp "Emilio Siles" 1 1 1 1 1 5 

54 Pirineus, 39 1 1 1 1 1 5 

55 Ca La Seca-Cas 1 1 1 1 1 5 

56 Prat-Cas 1 1 1 1 1 5 
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LES FALDES DEL MONTSENY 

 Núm Ubicació RESTA Paper Envasos Vidre  FORM Total 

57 Cas 1 1 1 1 1 5 

58 Llum-Til·lers 1 1 1 1 1 5 

59 Llum-Pollancres 1 1 1 1 1 5 

60 Arc-Pirineus 1 1 1 1 1 5 

61 Pallars 1 1 1 1 1 5 

62 Canigó-Molí 1 1 1 1 1 5 

63 Antoni Gaudi-Canigó 2 1 1 2 1 7 

64 Antoni Gaudi-Àger 1 1 1 1 1 5 

65 Àger-Antoni Gaudi 1 1 1 1 1 5 

 
TOTAL 35 28 28 28 25 144 

 

CAN VILA - CAN RAM 

 Núm Ubicació RESTA Paper Envasos Vidre  FORM Total 

66 Granges Mas Blanc 1 1 1   3 

67 Vilamajor 1 1 1 1 1 5 

68 Lleida 1 1 1 1 1 5 

69 Barcelona-Lleida 1 1 1 1 1 5 

70 Barcelona, 12 1 1 1 1 1 5 

71 Catalunya-Barcelona 2 1 1 1 1 6 

72 Catalunya 1 1 1 1 1 5 

73 Tarragona, 5 1 1 1 1 1 5 

74 Tarragona, 14 1 1 1 1 1 5 

75 Tarragona, 38 1 1 1 1 1 5 

76 Catalunya, 19 1 1 1 1 1 5 

77 Pinatell 1 1 1 1 1 5 

78 Pinatell-Carlet 1 1 1 1 1 5 

79 Pinatell, 24 1 1 1 1 1 5 

80 Pinatell, 63 1 1 1 1 1 5 

81 Romaní 1 1 1 1 1 5 

82 Plaça del Rovelló 1 1 1 1 1 5 

83 Rovelló 1 1 1 1 1 5 

84 Bolet 1 1 1 1 1 5 

85 Plaça del Hostal 1 1 1 1 1 5 

86 Llinars 1 1 1 1 1 5 

87 Montnegre 1 1 1 1 1 5 

88 Plaça del Montseny 1 1 1 1 1 5 

89 Pirineus-Corredor 1 1 1 1 1 5 
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CAN VILA - CAN RAM 

 Núm Ubicació RESTA Paper Envasos Vidre  FORM Total 

90 Guilleries-Corredor 1 1 1 1 1 5 

91 Girona 1 1 1 1 1 5 

92 Castelló 1 1 1 1 1 5 

94 Alacant 1 1 1 1 1 5 

95 Alacant-Amadeus 1 1 1 1 1 5 

96 València, 64 1 1 1 1 1 5 

97 València 1 1 1 1 1 5 

98 Josep Mª de Segarra 2 1 1 1 1 6 

99 Josep Mª de Segarra (Piscines)  1 1 1 1 1 5 

100 Torres i Bages, 13 1 1 1 1 1 5 

101 Torres i Bages-Pompeu Fabra 1 1 1 1 1 5 

102 Pompeu Fabra 1 1 1 1 1 5 

103 Pompeu Fabra-Enric Morera 1 1 1 1 1 5 

104 Pompeu Fabra-Vidal i Barraquer 1 1 1 1 1 5 

105 Jacint Verdaguer, 17 1 1 1 1 1 5 

106 Jacint Verdaguer, 42 1 1 1 1 1 5 

107 Rosa Sensat 1 1 1 1 1 5 

108 Pompeu Fabra, 68 1 1 1 1 1 5 

109 Pompeu Fabra 1 1 1 1 1 5 

110 Juli Garreta 1 1 1 1 1 5 

111 Ferran Soldevila-Pompeu Fabra 1 1 1 1 1 5 

112 Doctor Trueta, 11 1 1 1 1 1 5 

113 Doctor Trueta, 36 1 1 1 1 1 5 

114 Carles Riba 1 1 1 1 1 5 

115 Menorca, 6 1 1 1 1 1 5 

116 Formentera 1 1 1 1 1 5 

117 Balears-Eivissa 1 1 1 1 1 5 

118 Cabrera 1 1 1 1 1 5 

119 Balears, 13 1 1 1 1 1 5 

120 Ametller 1 1 1 1 1 5 

121 Pi, 134 1 1 1 1 1 5 

122 Pi, 152 1 1 1 1 1 5 

123 Pi, 107 1 1 1 1 1 5 

124 Pi-Alzina 1 1 1 1 1 5 

125 Castanyer 1 1 1 1 1 5 

 
TOTAL 61 59 59 58 58 295 
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VALLSERENA 

 Núm Ubicació RESTA Paper Envasos Vidre  FORM Total 

126 Els Quatre Camins 1 1 1 1 1 5 

127 Camí de la Serra Llarga, 20 1 1 1 1 1 5 

128 Vallserena-Flors 1 1 1 1 1 5 

129 Flors, 26 1    1 2 

130 Costa-Flors 1 1 1 1 1 5 

131 Vallserena-Ortiga 1 1 1 1 1 5 

132 Vallserena-Faig 2 1 1 1 1 6 

133 Vallserena-Xiprer 2 1 1 1 1 6 

134 Veïnat del Sot de l'Om 1 1 1 1 1 5 

135 Pi Gros-Bruc 1 1 1 1 1 5 

136 Desmai, 19 1 1 1 1 1 5 

137 Morera-Desmai 1 1 1 1 1 5 

138 Pi Gros, 23 1 1 1 1 1 5 

139 Arboç-Bruc 1 1 1 1 1 5 

140 Arboç 1 1 1 1  4 

141 Arboç-Faig 2 1 1 1 1 6 

142 Castell 1 1 1 1 1 5 

143 Surera-Castell 1 1 1 1  4 

144 Surera, 3 1 1 1 1 1 5 

145 Can Gol del Bosc 1  1 1 1 4 

 
TOTAL 23 18 19 19 18 97 

 (Font: Elaboració pròpia)  
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10.2. ANNEX NUM 2: PUNTS ESPECIFICS AMB RECOLLIDES ESPECIALS 

 

Ubicació Localització  Dies de recollida 

20 Camí de Can Gras Dilluns i divendres 

21 Rest. Can Pau Nadal Dilluns i divendres 

35 Ctra de Sant Antoni a Les Faldes Dilluns i divendres 

36 Camí de Brugueres Dijous (amb el vehicle utilitzat en la 

recollida de vidre) 
37 Camí de Brugueres 

39 Can Sebastianet Dilluns i divendres 

66 Granges Mas Blanc Dilluns i divendres 

114 C/ Carles Riba Dilluns i divendres 

129 C/ Les Flors Dilluns i divendres 

130 C/ Les Flors Dilluns i divendres 

134 C/ de la Figuera Dimecres 

145 "Riera de Vallserena" Dimecres 

 

  



Servei Públic de recollida i trasllat de residus Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor  2018-2022 

 

 

 

64 

10.3. ANNEX NUM 3: PUNTS ESPECIFICS AMB CONTENIDORS DIFERENTS 

 

Ubicació Localització  Tipus de contenidor 

20 Camí de Can Gras Contenidor d’envasos de 240 l. 

36 Camí de Brugueres Tots els contenidors (5) són de 240 l. 

37 Camí de Brugueres Tots els contenidors (4) són de 240 l. 
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10.4. ANNEX NUM 4: INDICADORS DE QUALITAT 
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Unitat mesura CONFORME LLEU GREU MOLT GREU

1
Realització de freqüències d'un determinat servei segons

planificació vigent

realitzat/ no 

realitzat
realitzat no realitzat aplica

Qualsevol canvi sobre una freqüència ha d'estar justificat en el full de registre. No justificat i no executada

s'establirà com a molt greu

2 Compliment del torn del treball previst en contracte torn realitzat realitza en altra torn aplica Jornada realitzada dins del torn assignat. Qualsevol canvi ha de ser motiu de justificació. 

3
Recollida de la tipologia de residus que pertoca segons

planificació

realitzat/no 

realitzat
realitzat no realitzat aplica

4
Compliment mínim de que els contenidors d'envasos i

paper/cartró hagi estar buidat 1 cop al mes
unitats 0 Qualsevol unitat aplica

5
Neteja correcta interna dels contenidors

(exteriors/interiors) 
unitats 0 Qualsevol unitat

si es mantenen rastres de 

brutícia i/o olors
no aplica

Es farà control de l'ús adequat i neteja eficient. No es tracta de passar aigua sinó de netejar el contenidor i

eliminar rastres olor.En cas de no executar un rentat aplica l'indicador (1)

6
Neteja correcta externa dels contenidors (control sobre

mostra realitzada en l'itinerari concret)
unitats 0 Qualsevol unitat

si es mantenen rastres de 

brutícia , adhesius…
no aplica

Es farà control de l'ús adequat i neteja eficient. No es tracta de passar aigua sinó de netejar el contenidor i

eliminar rastres de brutícia. En casde no executar un rentat aplica l'indicador (1)

7
Deixar la tapa dels contenidors de resta oberta un copr

realitzat el servei
unitats 0 qualsevol unitat fins al 10% per sobre del 10% no aplica

8

Presència de desbordaments sobre les illes de

contenidors realitzada la ruta de qualsevol servei de

recollida. 

illes de 

contenidors
0

qualsevol illa fins un màxim 

del 10%
per sobre del  10% no aplica no es permet  trobar desbordaments en les illes dels contenidors, per manca de freqüències de servei

9

Temps de resposta servei d'emergència (temps que

transcorre des de un avís fins que es realitza el servei

corresponent.

min
en hora, segons 

acords

de 0 a 1h  retard sobre 

l'acorda't
>1h retard sobre l'acorda't aplica

10 Control pesatge càrrega producte sobre camió
conforme  / 

disconforme
realitzat no realitzat no aplica

11 Equipament exterior, sistemes seguretat, informació
conforme  / 

disconforme

compliment de la 

normativa vial
es mostren disconformitats no aplica

12 Estat generals dels contenidors unitats

fins un 5% amb 

necessitats 

puntuals de 

manteniment

>5-10% >10-20% aplica
Fins a un 5% d'unitats amb elements puntuals de precisar manteniment es considerarà conforme sempre i quan

aparegui en els registres  el controls dels mateixos i la data d'execució dels treballs. .

13 Substitució contenidors trencats (interiors, exteriors) unitats 0 qualsevol unitat aplica Trobar un contenidor fora d'ús i que no s'hagi efectuat el canvi en 48 hores serà considerada una falta greu.

14 Neteja exterior equips mòbils
conforme  / 

disconforme
net brut no aplica

15 Vessaments
detecta/no 

detecta
no es detecten es detecten no aplica

16 Nivell de soroll
sorollós/no 

sorollós
no sorollós sorollós (diürn) sorollós (nocturn) no aplica

Valors per sobre dels nivells permesos. Qualsevol incidència en aquest sentit haurà d'estar contrastada amb 

dades concretes de novel sonor

17  Emissió de fums.
presència/no 

presencia
no presència presència no aplica

Equips amb compliment de euro vigent en el moment del control.  Anàlisi del compliment del manteniment dels 

equips mitjançant el control de les fitxes dem manteniment realitzades 

18  Utilització de l'Uniforme reglamentari unitats 0

Qualsevol treballador amb 

uniforme no reglamentari o 

incomplert

no aplica

19 Suplències no realitzades davant absentisme treballadors unitats 0

Qualsevol absència que es 

detecti que no té la 

suplència controlada

aplica
Si la baixa no coberta implica no execució d'un servei serà greu. La reincidència en més de dos dies serà molt

greu

20
Pautes de comportament dels treballadors vers el ciutadà

i la seva feina
unitats 0 Qualsevol treballador no aplica

Qualsevol comportament que pugui valorar-me d'indecorós i/o inadmissible és considerarà falta greu

(alcoholèmia, baralles entre treballadors, brutícia i deixadesa en l'aspecte del treballador, males paraules amb

els ciutadà,trobar-los aturats sense treballar fora del temps de descans..…).

21

informació gràfica actualitzada , ubicació contenidors,

sectors i rutes estipulades segons freqüència, horaris i

torns de treball)

conforme  / 

disconforme

documentació 

gràfica actualitzada
plànols no actualitzats no aplica

22 Control Sistemes de pesatge
conforme  / 

disconforme

El sistema funciona 

correctament

No es disposa del control de 

calibració de la bàscula que 

justifiqui el correcte 

funcionament

aplica Cal donar avís del mal funcionament i la resolució de la incidència

23
Compliment en el trasllat de la informació dels registres

sol·licitats (full d’incidències, ...)

Aporten al dia. 

Informació correcta

Aporten amb retard. 

Informació correcta

Aporten amb retard. Informació 

incorrecta
no aplica Control efectuat en el decurs del temps abans no es procedeixi al control quadrimestral de la qualitat

24
Grau satisfacció dels ciutadans del municipi sobre els

serveis prestat
25 persones

satisfacció entre 

80_100%

satisfacció entre -<80%-

50%
satisfacció < 40% Satisfacció <20% no aplica

Les respostes que aportat un grau d'insatisfacció major seran comprovades i es valorarà que aquestes estiguin

també suportades per queixes a l'Ajuntament

INDICADORS QUALITAT Comprovació  

full incidències
OBSERVACIONS

GRUP VI Grau satisfacció ciutadans

GRUP IV Controls sobre la plantilla que integren els serveis

VALORACIO DELS RESULTATS

grup I  Sistemàtica i operació de treballs 

GRUP II Control de la selecció  de subproductes 

GRUPS DE CONTROL

GRUP V Compliment dades de control registres . Sistemes de comunicació

 GRUP III Controls sobre manteniment equips fixes ,mòbils, infraestructures 
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10.5. ANNEX NÚM. 5: MITJANS DE PERSONAL ADSCRIT AL 

CONTRACTE. 

El concessionari haurà de disposar de tot el personal necessari per efectuar les tasques 
objecte del contracte. Tanmateix, el concessionari haurà de subrogar el personal que 
actualment estigui adscrit al servei de recollida amb les seves obligacions i drets laborals així 
com l’antiguitat que ostenti. 
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10.6. ANNEX NÚM. 6: CONVENI COL·LECTIU QUE APLICA A LA PLANTILLA DE 

TREBALLADORS 
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10.7. ANNEX NUM. 7: PRESSUPOST DEL SERVEI 
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10.8. ANNEX NUM. 8: TAULES ECONÒMIQUES 
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quadres de personal

CONCEPTE (indicar categoria) PERSONAL FIX
PERSONAL A TEMPS 

PARCIAL
COST ANUAL COST ANUAL

SALARI BASE

ANTIGUITAT

PLUS ACTIVITAT

PLUS NOCTURNITAT

PLUS PENOSITAT

PLUS TRANSPORT

PLUS CONVENI

PLUS ABOCAMENT

PAGA ESTIU

Altres

COTITZACIONS

Seguretat social % indicar

Desocupació %

Fo.Ga.SA %

Formació Professional %

Accidents treball %

ABSENTISME % indicar

COST HORES EXTRES 

Nombre hores/ jornada treball sg conveni

COST/ HORA TREBALLADOR

COST/ jornada TREBALLADOR

COMPLEMENT PERSONAL

PAGUES EXTRAORDINÀRIES

TOTAL SUMA RETRIBUCIONS ANUALS

TOTAL COST TREBALLADOR

TOTAL COST EMPRESA

Nombre dies treballats
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Servei de recollida de residus i neteja viària deSant Pere de Vilamajor

(FER UN QUADRE PER A CADA SERVEI) 1 RECOLLIDA DE RESTA I FORM

1.- Cost de Personal

Hores %  núm. dies de Servei Cost 
feina Jornada Equips parcial (€/jornada) (€/hora) Anual

Recollida de residus RESTA I FORM

Conductor dia

Peó recollida dia

(INDICAR CATEGORIES...

Rentat de contenidors  FRACCIO RESTA I FORM

Conductor dia

Peó recollida DIA

(INDICAR CATEGORIES..)

TOTAL PERSONAL 0,00 0,00 0,00

2.1 - Materials. Combustible i lubrificants

Hores %  núm. dies de Servei Cost 
utilització Jornada Equips parcial Total (€/jornada) (€/hora) Anual

Recollida de residus

INDICAR MODEL RECOLECTOR BICOMPARTIMENTAT

Rentat de contenidors

Rentacontenidors de càrrega posterior

TOTAL COMBUSTIBLE I LUBRICANTS 0,00

2.2 - Materials. Manteniment i reparacions

Hores %  núm. dies de Servei Cost 
utilització Jornada Equips parcial Total (€/jornada) (€/hora) Anual

Recollida de residus

INDICAR MODEL RECOLECTOR BICOMPARTIMENTAT

Contenidor C.Posterior 1.100 litres Plàstic

Contenidor C.Posterior FORM 240 litres 

Rentat de contenidors

Rentacontenidors de càrrega posterior

TOTAL MANTENIMENT I REPARACIONS 0,00

3. - Materials. Inversions

Hores %  núm. Preu Anys Interès QUOTA ANUAL
utilització Jornada Equips Inversió (€ totals) amortització total inversió jornades %

Recollida de residus

INDICAR MODEL RECOLECTOR BICOMPARTIMENTAT 8

Contenidor C.Posterior 1.100 litres Plàstic (MODEL) 6

Contenidor C.Posterior FORM 240 litres  (MODEL) 6

Rentat de contenidors

Rentacontenidors de càrrega posterior lloguer

TOTAL AMORTITZACIONS 0,00

4. - Materials. Assegurances

Hores %  núm. Preu Unitari Cost 
utilització Jornada Equips Anual

Recollida de residus

C.Posterior: Recol·lector bicompartimentat

Rentat de contenidors

Rentacontenidors de càrrega posterior inclòs en el lloguer

TOTAL ASSEGURANCES 0,00

Cost directe d'explotació del servei 0,00

Preu Unitari

Preu Unitari

DIES TREBALL 

EFECTIU PLANTILLA

LLOC DE 

TREBALL

TOTAL 

JORNADES

Preu Unitari
Categoria

Codi Equip

Codi Equip

Codi Equip

Codi Equip
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1.- Cost de Personal

Hores %  núm. dies de Servei Cost 

feina Jornada Equips parcial (€/jornada) (€/hora) Anual

ENCARREGAT

complement  treball festius

Complement antiguitat personal plantilla

TOTAL PERSONAL 0,00 0,00 0,00

2.2 - Materials. Manteniment i reparacions

Hores %  núm. dies de Servei Preu Cost 

utilització Jornada Equips parcial Total Unitari (€/hora) Anual

Inf.Embarcada: Sistema Comunicacions

Vestuari: Equip Complet

Controls ambientals

Instal·lacions fixes: Base principal

Instal·lacions fixes: Despeses d'aigua

Instal·lacions fixes: Despeses d'electricitat

Instal·lacions fixes: Despeses de comunicacions

Instal·lacions fixes: Taxes i assegurances

TOTAL MANTENIMENT I REPARACIONS 0,00

3 - Materials. Inversions

Hores %  núm. Preu Anys Interès Cost 

utilització Jornada Equips Inversió (€ totals) amortització % Anual

Inf.Embarcada: Sistema Comunicacions 6

TOTAL AMORTITZACIONS 0,00

4. - Materials. Assegurances Responsabilitat civil

5 %  núm. Preu Unitari Preu Cost 

utilització Jornada Equips (€/jornada) Unitari (€/hora) Anual

TOTAL ASSEGURANCES 0,00

Cost directe d'explotació del servei 0,00

QUADRE GENERAL SERVEIS COMUNS

TOTAL 

JORNADES

DIES TREBALL 

EFECTIU PLANTILLA

LLOC DE 

TREBALL

Preu Unitari

Codi Equip

Codi Equip

Codi Equip

Categoria
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