
 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA 
CONTRACTACIO DE LA CAMPANYA PER AL FOMENT DE LA RECOLLIDA 

SELECTIVA DE LA FORM A LA COMARCA DE L’URGELL 
 

ANTECEDENTS 
 

La societat Urgell Net SA és una empresa creada l'any 1989 que 
s'encarrega dels serveis de recollida de residus de la comarca de l’Urgell. 
Actualment tots els municipis de la comarca menys Bellpuig, tenen delegada 
aquesta competència al Consell Comarcal. Els municipis que integren la 
societat Urgell Net SA són: la Fuliola, Tàrrega, Agramunt, Castellserà, 
Anglesola, Verdú i Tornabous, i el Consell Comarcal de l’Urgell. 

El Consorci per a la Gestió dels Residus Urbans de l’Urgell gestiona els 
dipòsits controlats de l’Urgell i la planta de compostatge de Tàrrega. Aquesta 
corporació està formada a parts iguals pel Consell Comarcal de l’Urgell i 
l’Ajuntament de Tàrrega. 

En relació a la recollida de la fracció orgànica, aquesta s’inicià al 
municipi de Tàrrega el juny del 2001, a Agramunt l’octubre del 2005 i a Bellpuig 
el desembre de 2006. Posteriorment, s’hi ha anat afegint la resta de municipis 
fins arribar a la totalitat a l’octubre de 2010.   

Tota la comarca, excepte els municipis de Verdú i Castellserà, disposen 
del model de 5 fraccions de recollida selectiva, gràcies als contenidors de 
vorera. Onze municipis més, disposen addicionalment, la possibilitat de 
realitzar la recollida de la FORM via autocompostatge.  

Els circuits de recollida de la FORM a l’Urgell són 6, els quals inclouen 
tots els municipis de la comarca, exceptuant Bellpuig.  

Pel que fa a les instal·lacions de tractament de residus, a la comarca hi 
ha el dipòsit controlat comarcal de l’Urgell, localitzat al municipi de Tàrrega i 
gestionat directament pel Consorci per a la Gestió de Residus Urbans de 
l’Urgell. A l’abocador s’hi dipositen els residus urbans que genera la comarca i 
que són recollits per la societat Urgell Net SA. També s’hi recullen runes, terres 
i residus industrials assimilables al residu sòlid urbà.  

També es disposa d’una planta de compostatge, situada al costat del 
dipòsit controlat, i també gestionada directament pel Consorci per a la Gestió 
de Residus Urbans de l’Urgell. La planta de compostatge gestiona residus 
orgànics d’origen municipal i també accepta residus orgànics d’origen industrial, 
i per tant és també un gestor de residus industrials. Els residus orgànics 



 

d’origen municipal provenen de la pròpia comarca, i altres municipis i 
comarques foranies.   

Els municipis de Tàrrega, Agramunt, Bellpuig, Anglesola, Verdú, 
Preixana i Castellserà disposen de deixalleria municipal, les tres primeres 
instal·lacions són gestionades pels respectius ajuntaments, i les altres quatre 
pel Consell Comarcal de l’Urgell.  

L’inici del desplegament de la recollida de la FORM a la comarca fou 
l’any 2001, amb el desplegament a Tàrrega ciutat. A partir del 2005 es varen 
anar incorporant la resta de municipis de la comarca.  

Per al desplegament de la FORM a tots els municipis es varen realitzar 
campanyes i actuacions d’informació i comunicació amb els ciutadans. A partir 
del 2005, des del Consell Comarcal de l’Urgell es va crear la campanya 
Adobem el demà! Separem la Matèria Orgànica, la qual fou finançada 
parcialment per l’Agència de Residus de Catalunya. Aquesta campanya, tingué 
caràcter continuista, donat que es va utilitzar en cadascun dels municipis en els 
que s’iniciava el desplegament de la FORM.  

2001. Desplegament i campanya de comunicació Tàrrega ciutat.  

2005. Desplegament i campanya de comunicació FORM Agramunt.  

2007. Desplegament i campanya de comunicació FORM Anglesola, 
Tornabous.  

2008. Desplegament i campanya de comunicació FORM Belianes, 
Vilagrassa, Fuliola, estudi de la viabilitat del recollida porta a porta de 
Castellserà, i autocompostatge a Montblanquet i Rocallaura.  

2009. Desplegament i campanya de comunicació FORM Ciutadilla, 
Guimerà, Maldà, Nalec, Omells de Na Gaia, Ossó de Sió, Preixana, Puigverd 
d’Agramunt, Sant Martí de Riucorb, Vallbona de les Monges, i autocompostatge 
comunitari i individual a Castellserà. 

2009. Desplegament i campanya de comunicació per la recollida porta a 
porta a Verdú.  

2010. Desplegament i campanya de comunicació FORM pels municipis 
agregats a Agramunt i Tàrrega.   

2012. Campanya de sensibilització i ampliació de la FORM a nouvingut, 
per a tota la comarca 

Altres actuacions desenvolupades pel Consell Comarcal de l’Urgell són 
les següents:  



 

Boc’n roll: l’any 2009, dins la Setmana Europea de Prevenció de 
Residus, el Consell Comarcal va repartir 6.000 boc’n roll a tots els escolars de 
la comarca. La campanya portava per nom: A l’Urgell, reduïm residus....t’hi 
apuntes?   

Els esglaons del reciclatge: el desembre de 2011 es finalitza el disseny y 
producció d’aquesta exposició itinerant, dissenyada per a ésser un reclam per 
al públic adult, i de caràcter funcional per a nens no molt petits. Aquesta 
exposició pretén destacar la importància i beneficis econòmics del reciclatge, 
en detriment del no reciclatge, sense deixar de banda els beneficis ambientals.   

Aquesta actuació va ser finançada gràcies als ajuts de les entitats 
ECOEMBES i ECOVIDRIO.   

 L’Olimpíada dels Residus: des del gener al juny de 2012 és una activitat 
organitzada pel Consell Comarcal de l’Urgell amb el suport d’ECOEMBES i 
ECOVIDRIO i el Consorci per a la Gestió dels Residus Urbans de l’Urgell, en la 
que es van realitzar una sèrie d’activitats, concursos, tallers, etc. amb la finalitat 
de donar a conèixer la problemàtica dels residus als nens de la comarca. 
L’objectiu d’aquesta activitat fou l’aprofundiment en l’aprenentatge i el 
coneixement sobre el medi ambient i en especial els residus i la seva gestió. En 
l’Olimpíada varen participar tots els alumnes de 1er d’ESO de la comarca, amb 
un total de participació que superava els 500 escolars. 

L’Olimpíada dels residus es va iniciar mitjançant una eina informàtica 
“blog” on els alumnes podien interactuar de forma voluntària, treballar i 
aprofundir en el tema principal que són els residus. El blog de l’Olimpíada dels 
Residus (www.olimpiadadelsresidus.blogspot.com)  era una plataforma digital 
que permetia als alumnes accedir a tot un seguit de material didàctic relacionat 
amb els residus, la seva gestió i la problemàtica associada. Addicionalment, 
serviria als alumnes a preparar-se per al gran dia del concurs final.   

A finals de curs es va realitzar el concurs on els representants escollits 
de les diferents classes de 1er d’ESO de les escoles i instituts participants a 
l’Olimpíada, van haver de resoldre tota una sèrie de preguntes i activitats 
relacionades amb els residus.   

L’any 2015, a la comarca de l’Urgell es va dur a terme la campanya de 
foment de la recollida selectiva de la FORM, sota el següent eslògan i imatge:  

 

 

  



 

Aquesta campanya es va promoure gràcies a la col·laboració de 
l’Agència de Residus de Catalunya, la  societat URGELL NET SA i el 
CONSELL COMARCAL DE L’URGELL. La continuïtat de l’eslògan i el fil 
conductor de les últimes campanyes fa que es disposi d’una imatge fresca i 
divertida, que animi a tota la comarca a reciclar. Aquesta imatge es preveu 
utilitzar per a qualsevol de les estratègies de comunicació i accions que 
s’endeguin entorn els residus, amb l’objectiu de disposar d’un fil conductor.   

Com a elements portadors dels missatges de campanya es van idear 5 
superherois del reciclatge, un per a cada fracció de residus; l’objectiu d’aquests 
personatges és el transmetre els missatges d’una forma original i divertida, i 
que ho puguin fer de forma conjunta, o per separat, en cas de campanyes 
independents, com és el cas del foment de la matèria orgànica.   

Cadascun dels superherois, representa una fracció de residus. S’ha 
dotat cada personatge d’identitat pròpia amb noms (sempre on la primera inicial 
coincideix amb la primera inicial del nom de la fracció de residu); cada 
personatge tindrà un aspecte físic diferent, amb l’objectiu que tothom 
s’identifiqui més amb  un d’ells (l’àvia, la mare de família, el nen adolescent, 
etc.).  

A continuació es mostren els  superherois: 

  

 

 

 

 

 
            Font: Consell Comarcal de l’Urgell. Imatge del dia de final de campanya 



 

Les actuacions que es proposen a continuació, i que són objecte 
d’aquest concurs, s’integraran dins de la campanya continuista de  RECICLAR 
COMPTA!, i seran vinculades amb l’Òscar, el SUPERHEROI DE L’ORGÀNICA. 

 

 
 
CLÀUSULA  1.- Objecte i qualificació 
 

L’objecte del contracte és la realització d’una campanya per a la millora 
de la recollida selectiva de la FORM a la comarca de l’Urgell. La codificació del 
contracte és CPV 79342200-5. 

 
L’objecte  del contracte s’ajustarà al que disposen les prescripcions 

tècniques que s’adjunten com annex 1. 
 
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, 

d’acord amb allò que estableix l’article 17 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre 
de Contractes del Sector Públic. 

 
Lots.- no es divideix en lots l’objecte del contracte per assegurar la unitat 

de les diferents accions de la campanya. 
 
CLÀUSULA 2.- Procediment de selecció i adjudicació 
 
La forma d’adjudicació del contracte de serveis per a la realització de la 

campanya serà el procediment obert simplificat que regula l'article 159 de la 
LCSP, en què tot empresari interessat podrà presentar una proposició, i 
quedarà exclosa tota negociació dels termes del contracte, d’acord amb l’article 
156 de la LCSP. 

 
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor relació 

qualitat preu s’atendrà a diversos aspectes directament vinculats a l’objecte del 
contracte, de conformitat amb la clàusula vuitena  d’aquest Plec. 

 
CLÀUSULA 3.- Perfil del contractant 
 
Per assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a 

la seva activitat contractual, i sense perjudici de la utilització d’altres mitjans de 
publicitat, el Consorci per a la Gestió dels Residus Urbans de l’Urgell compta 
amb el Perfil de Contractant al qual es podrà accedir segons les especificacions 
que es regulen en la pàgina web següent: cgruurgell.cat 

 
 

mailto:consell@urgell.cat


 

CLÀUSULA 4.- Preu de licitació i valor estimat del contracte 
 
El pressupost base de licitació d’aquest contracte es fixa en quaranta 

mil cent seixanta-vuit euros (40.168,00 €), corresponents a trenta-tres mil 
cent noranta-sis euros i seixanta-nou cèntims (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
€) més sis mil nou-cents setanta-un euros i trenta-un cèntims (6.971,31 €) 
corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit.  

 
Aquest preu es desglossa tal com es descriu a la taula següent: 

 

 
 
L’import s’abonarà amb càrrec a la aplicació pressupostària 1622 226.02 

del vigent pressupost de la corporació. 
 
No procedirà la revisió de preus. 
 
 

Actuació unitats €/unitat Total s/IVA Total IVA inclòs

Comunicació de campanya 1 300,00 € 300,00 € 363,00 €

Actuacions assistents mercats

actuació sensibilització 3 200,00 € 600,00 € 726,00 €

imants nevera 5.500 0,21 € 1.155,00 € 1.398,00 €

enquestes 5.500 0,04 € 220,00 € 266,00 €

Actuacions sensibilització població

festes locals 23 120,00 € 2.760,00 € 3.340,00 €

imants nevera 9.500 0,21 € 1.995,00 € 2.414,00 €

plàntules enciam 5.000 0,05 € 250,00 € 303,00 €

enquestes 9.500 0,04 € 380,00 € 460,00 €

Actuacions escolars comarca

tallers a les escoles 120 75,00 € 9.000,00 € 10.890,00 €

Act. grans productors mercats

actuació sensibilització 6 100,00 € 600,00 € 726,00 €

Act. grans productors comarca

actuació sensibilització 300 9,00 € 2.700,00 € 3.267,00 €

cont. 120 litres rodes i pedal 100 46,50 € 4.650,00 € 5.627,00 €

cont. 60 litres 100 27,00 € 2.700,00 € 3.267,00 €
,

Adquisició contenidors FORM

cont. 240 litres 100 37,00 € 3.700,00 € 4.477,00 €

adhesius FORM 1.500 0,79 € 1.185,00 € 1.434,00 €

Seguiment i coordinació de treballs 1 1.000,00 € 1.000,00 € 1.210,00 €

TOTAL PROJECTE DE MILLORA 33.195,00 € 40.168,00 €



 

 
CLÀUSULA 5.- Durada del contracte 
 
La campanya haurà d’estar finalitzada el mes de novembre de 2018 i 

s’iniciarà en el moment de la signatura del contracte. El Consorci haurà de 
disposar de tota la documentació prevista a la clàusula 13 durant la primera 
quinzena del mes de novembre de 2018. 

 
CLÀUSULA 6.- Acreditació de l’aptitud per contractar 
 
Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, 

espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar i no estiguin 
incurses en prohibicions de contractar 

D’acord amb el que disposa l’article 159.6 de la LCSP s’eximeix als 
licitadores de l’acreditació de la solvència econòmica i financera i tècnica o 
professional. 

 
La presentació de l’oferta exigirà la declaració responsable de qui signa 

respecte a ostentar la representació de la societat que presenta l’oferta, a 
disposar de les autoritzacions necessàries per a exercir l’activitat I a no estar 
incurs en una prohibició de contractar. En el cas que l’empresa sigui 
estrangera, la declaració responsable recollirà el sotmetiment als Jutjats i 
Tribunals espanyols  

 
La inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades 

del Sector Públic acredita, en els termes de la inscripció i excepte prova en 
contrari, les condicions d'aptitud de l'empresari quant a la seva personalitat i 
capacitat d'obrar, representació, habilitació professional o empresarial, i altres 
circumstàncies inscrites, així com la concurrència o no concurrència de les 
prohibicions de contractar que hagin de constar en aquest. 

 
 
CLÀUSULA 7.- Presentació de proposicions i documentació 

administrativa. 
 
7.1 Condicions prèvies 
 

Les proposicions dels interessats hauran d'ajustar-se als plecs i 
documentació que regeixen la licitació, i la seva presentació suposa 
l'acceptació incondicionada per l'empresari del contingut de la totalitat de les 
seves clàusules o condicions, sense excepció o reserva alguna. 

 
Cada entitat licitadora no podrà presentar més d'una proposició, ni 

subscriure cap proposta en unió temporal amb uns altres si ho ha fet 
individualment o figurar en més d'una unió temporal. La infracció d'aquestes 



 

normes donarà lloc a la no admissió de totes les propostes per ell subscrites. 
 
7.2 Lloc i termini de presentació d'ofertes 
 

La present licitació té caràcter electrònic. Els licitadors hauran de 
preparar i presentar les seves ofertes obligatòriament de forma electrònica a 
través de l'eina de preparació i presentació d'ofertes del perfil del contractant 
del CGRUU: presentació telemàtica de l’oferta (e licita) 
 

La utilització d'aquests serveis suposa: 
 

 La preparació i la presentació d'ofertes de forma telemàtica pel licitador. 

 La custòdia electrònica d'ofertes pel sistema. 

 L'obertura i l'avaluació de la documentació a través de la plataforma. 
 
Les proposicions, juntament amb la documentació preceptiva es 

presentaran, dins del termini de 10 dies hàbils comptats a partir de l'endemà al 
de publicació de l'anunci de licitació en el perfil de contractant, exclusivament 
de forma electrònica a través de l'Eina de Preparació i Presentació d'ofertes 
que el perfil del contractant posa a la disposició de candidats i entitats 
licitadores per a tal fi. 
 

L'oferta electrònica i qualsevol altre document que l'acompanyi hauran 
d'estar signats electrònicament per algun dels sistemes de signatura admesos 
per l'article 10 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions públiques.  

 
Una vegada realitzada la presentació, l'Eina proporcionarà a l'entitat 

licitadora un justificant d'enviament, susceptible d'emmagatzematge i impressió, 
amb el segell de temps. 

 
 

 
7.3 Contingut de les proposicions 
 

Les proposicions per prendre part en la licitació es presentaran en un 
únic arxiu electrònic, signat pel licitador, en el qual es farà constar la 
denominació de l'arxiu electrònic i la llegenda «Proposició per licitar a la 
contractació de la campanya per al foment de la recollida selectiva de la FORM 
a la comarca de l’Urgell», segons el model següent: 

 
 

 

 



 

ARXIU ELECTRÒNIC «A» 

DECLARACIÓ RESPONSABLE, PROPOSICIÓ ECONÒMICA I 

DOCUMENTACIÓ QUANTIFICABLE DE FORMA AUTOMÀTICA 

 

a) Declaració Responsable del licitador indicativa del compliment de 
les condicions establertes legalment per contractar amb l'Administració. 

La declaració responsable es presentarà conforme al model inclòs en 
l'Annex I del present plec. 

 

b) Proposició econòmica. 

 

Es presentarà conforme al següent model: 
 
« _________________________, amb domicili a l'efecte de notificacions 

a _____________, ____________________, núm. ___, amb NIF núm. 
_________, en representació de l'Entitat ___________________, amb NIF 
núm. ___________, assabentat de l'expedient per a la contractació de la 
campanya per al foment de la recollida selectiva de la FORM per procediment 
obert, simplificat sumari, anunciat en el Perfil de contractant, faig constar que 
conec el Plec que serveix de base al contracte i ho accepto íntegrament, 
prenent part de la licitació i comprometent-me a dur a terme l'objecte del 
contracte per l'import de ____________ euros i ___________ euros 
corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit. 

 

A ____________, a ___ de ________ de 20__. 
 
 

Signatura del candidat, 
 
 

Signat: _________________.». 
 

c) Documents relatius a l'oferta, diferents del preu. 

 

CRITERI  OFERTA 

_________ ________ 

_________ ________ 



 

_________ ________ 

 
Cal adjuntar una memòria i un cronograma del desenvolupament de la 

campanya 
 
CLÀUSULA 8.-  Criteris d’adjudicació  
 

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta 
econòmicament més avantatjosa cal tenir en compte diversos criteris 
d’adjudicació. 

 
 

1.- Augment de la realització d’activitats, tallers i conferències, confecció d’un 
nou superheroi.... (màxim 15 punts). 
 
Les activitats/millores que es proposin en aquest apartat s’hauran de valorar 
econòmicament per tal de poder puntuar-les amb la següent fórmula.  
 

15x
milloresmàximCost

ofertamilloraCost
Puntuació




  

 
Cal tenir en compte, que en cap cas, aquestes activitats/millores representaran 
un increment del cost d’execució de la totalitat del projecte. 
 
L’import que s’utilitzarà per cadascuna de les activitats serà el següent: 
 

- Actuació sensibilització en mercats: 200,00 €/actuació 
- Actuació en festes locals: 120,00 €/actuació 
- Tallers en escoles: 75,00 €/taller 

 
2.- Aplicació de criteris de sostenibilitat al desenvolupament de la campanya 
(màxim 5 punts). Per cada ítem presentat 1 punt. 
 
Exemples: Ús de vehicles elèctrics, utilització de material reciclats, ISO 14001 
de l’empresa, petjada CO2 en els productes utilitzats... 
 
3.- Seguiment de la campanya, resultats obtinguts i mecanismes per avaluació 
dels resultats (màxim 5 punts). 
 
En l’annex 2 s’indiquen els indicadors bàsics per avaluar el seguiment del 
desenvolupament de campanya i de projecte. S’hauran d’utilitzar aquests 
indicadors proposats i a  més, l’adjudicatari haurà de proposar altres indicadors 
com per exemple una disminució en impropis o bé un increment de la recollida 



 

de FORM. (Per cada dos indicadors extra es donarà 1 punt. Els indicadors 
bàsics són obligatoris i no puntuables) 
 
4.- Augment de les hores de visibilitat del superheroi de l’orgànica (màxim 5 
punts). 
 
Les ofertes hauran d’indicar quin augment de visibilitat del superheroi proposen 
en número d’hores. Les hores que es proposen en el projecte són: 4 hores per 
cada actuació de mercat (3 mercats), 2 hores per cada actuació en les 
poblacions (23 poblacions). L’oferta que incrementi el màxim d’hores de 
visibilitat es valorarà amb 5 punts i la resta d’ofertes percentualment respecte la 
màxima. 
 
 
CLÀUSULA 9.-  Normes respecte del personal de l’empesa contractista. 

 
1. Correspon exclusivament a l’empresa contractista la selecció del 

personal que, reunint els requisits de titulació i experiència necessaris, formarà 
part de l’ equip de treball adscrit a l’execució del contracte, sense perjudici de la 
verificació per part de l’entitat contractant del compliment d’aquells requisits. 

 
2. L’empresa contractista assumeix l’obligació d’exercir de manera real, 

efectiva i continua, sobre el personal integrant de l’equip de treball encarregat 
de l’execució del contracte, el poder de direcció inherent a tot empresari. En 
particular, assumirà la negociació i pagament dels salaris, la concessió de 
permisos, llicències i vacances, les substitucions dels treballadors en casos de 
baixa o absència, les obligacions legals en matèria de Seguretat Social, inclòs 
l’abonament de cotitzacions i el pagament de prestacions, quan procedeixi, les 
obligacions legals en matèria de prevenció de riscos laborals, l’exercici de la 
potestat disciplinaria, així com qualsevol altres drets i obligacions que es derivin 
de la relació contractual entre empleat i ocupador. 

 
 
CLÀUSULA 10.- Prerrogatives de l’Administració 

 
L’òrgan de contractació, de conformitat amb l’article 190 de la LCSP, 

ostenta les prerrogatives següents: 
 
a) Interpretació del contracte. 
b) Resolució dels dubtes que ofereix el seu compliment. 
c) Modificació del contracte per raons d’interès públic. 
d) Declarar la responsabilitat imputable al contractista arrel de l’execució 

del contracte 
e) Suspendre la seva execució 
f) Acordar la resolució del contracte i determinar-ne els efectes. 



 

 
En tot cas es concedirà audiència al contractista, tot seguint els tràmits 

que preveu l’article 191 de la LCSP. 
 
 
CLÀUSULA 11.- Obertura de proposicions 

 
L'òrgan de contractació designarà una unitat tècnica encarregada de 

l'obertura i de la valoració de les proposicions. 
 
L'obertura de les proposicions es realitzarà per la unitat tècnica a través 

de la Plataforma de Contractació del Sector Públic (perfil del contractant) 
garantint que l'obertura no es realitza fins que hagi finalitzat el termini per a la 
seva presentació, per la qual cosa no se celebrarà acte públic d'obertura 
d'aquestes. 

 
Obertes les ofertes, i examinada la documentació aportada es 

determinaran les empreses admeses a licitació, les rebutjades i les causes del 
seu rebuig, segons el cas. En la mateixa sessió es procedirà a la seva valoració 
per part de la unitat tècnica d'acord amb les fórmules establertes en la clàusula 
vuitena d'aquest plec, generant-se la proposta d'adjudicació a favor del licitador 
que obtingui la millor puntuació. 

 
Realitzada la proposta d'adjudicació, la unitat tècnica procedirà, en 

aquest acte, a comprovar en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses 
Classificades que l'empresa està degudament constituïda, que el signant de la 
proposició té poder bastant per formular l'oferta i no està incursa en cap 
prohibició per contractar, en el cas que l’empresa no estigui inscrita en el RELI 
haurà de presentar la documentació acreditativa de la seva constitució i 
representació. 

 
D'acord amb el que es disposa en l'article 139.1 LCSP, la  presentació 

de les proposicions suposa l'autorització a l'òrgan de contractació per consultar 
les dades recollides en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses 
Classificades del Sector Públic o en les llistes oficials d'operadors econòmics 
en un Estat membre de la Unió Europea. 

 
 

CLÀUSULA 12.- Adjudicació i formalització  del contracte 
 
L’òrgan de contractació adjudicarà el contracte dins dels cinc dies hàbils 

següents a la recepció de la documentació.  
 



 

En cap cas es podrà declarar deserta una licitació quan existeixi alguna 
oferta o proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris que consten en 
el plec. 

 
L’adjudicació serà motivada i es notificarà als candidats o licitadors i es 

publicarà en el perfil de contractant  en el termini de cinc dies.  
 
La notificació contindrà, en tot cas, la informació necessària per 

permetre al licitador exclòs o al candidat descartat interposar recurs 
suficientment fonamentat contra la decisió d’adjudicació.  
 
 

La formalització del contracte s'efectuarà mitjançant la signatura 
d'acceptació pel contractista de la resolució d'adjudicació. En qualsevol cas, la 
formalització del contracte haurà d'efectuar-se no més tard dels quinze dies 
hàbils següents a aquell en què es realitzi la notificació de l'adjudicació als 
licitadors i candidats en la forma prevista en l'article 151.  

 

El contractista podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura 
pública, essent del seu càrrec les corresponents despeses. 

 
Quan per causes imputables a l'adjudicatari no s'hagués formalitzat el 

contracte dins del termini indicat se li exigirà l'import del 3 per cent del 
pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat. 

 
 
CLÀUSULA 13.- Drets i obligacions de l’adjudicatari 

 
El contracte s’ha d’executar amb subjecció al que estableixin les seves 

clàusules i els plecs, i d’acord amb les instruccions que per a la seva 
interpretació doni al contractista l’òrgan de contractació.  Es  designa com a 
responsable del contracte, als efectes previstos a l’article 62 de la LCSP,  a la 
directora tècnica del CGRUU. 

 
El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que 

dugui a terme i de les prestacions i serveis realitzats, com també de les 
conseqüències que es dedueixin per a l’Administració o per a tercers de les 
seves omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en 
l’execució del contracte. 

 
A més són obligacions específiques del contractista les següents: 
 
— El contractista està obligat a dedicar o adscriure a l’execució del 

contracte els mitjans personals o materials suficients per la correcta execució. 
 



 

— El contractista està obligat al compliment dels requisits previstos en 
l’article 215 de la LCSP per als supòsits de subcontractació.  

 
— L’empresa adjudicatària haurà de presentar al Consorci per a la 

Gestió dels Residus Urbans de l’Urgell informació periòdica del balanç de les 
actuacions realitzades. 

— Amb periodicitat setmanal, l’empresa informarà del grau de 
compliment de les actuacions realitzades en relació a les previstes en el 
calendari aprovat.  

— Així mateix, al final de la campanya, es presentarà un informe detallat 
amb el següent contingut mínim:  

− Valoració global de la campanya  
− Relació de totes les actuacions realitzades  
− Informació sobre l’abast de les diferents actuacions: assistència a 

reunions i actes públics, material repartit, etc.  
− Reportatge fotogràfic  
 

Aquesta informació haurà de desglossar-se per municipis, i es lliurarà en suport 
paper i també informàtic. 

 
També caldrà lliurar un informe final detallat i d’acord amb el model de 
justificació normalitzat (model JUST/FORM 2013) de la Resolució 
TES/138/2013, de 19 juny, i qualsevol altra documentació, relacionada amb 
l’objecte del contracte que sigui necessària per a la justificació en els termes de 
la resolució TES/1770/2016, de 8 de juliol. 
 

Abonaments al contractista 

El pagament del servei s'efectuarà a la realització d'aquest prèvia presentació 
de factura degudament conformada, i efectuada la recepció del servei. 

En la factura s'inclouran, a més de les dades i requisits establerts en el Reial 
decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual 
es regulen les obligacions de facturació, els següents extrems previstos a 
l'apartat segon de la Disposició addicional 32ena  de la LCSP, així com en la 
normativa sobre facturació electrònica: 
 

a) Que l'òrgan de contractació és la presidència del CGRUU. 
b) Que l'òrgan administratiu amb competències en matèria de 

comptabilitat pública és la intervenció del CGRUU. 
c) Que el destinatari és el director del CGRUU. 



 

El contractista haurà de presentar la factura en un registre administratiu 
en el termini de 30 dies des de la data de la prestació. La factura haurà de 
presentar-se en format electrònic en els supòsits que fixa la Llei 25/2013, de 27 
de desembre, d'Impuls a la Factura Electrònica i Creació del Registre 
Comptable de Factures del Sector Públic, en aquests casos la presentació de 
la factura en el Punt General d'Accés equival a la presentació en un registre 
administratiu. 

D'acord amb el que preveu l'article 198 de la LCSP, l'Administració tindrà 
obligació d'abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data d'aprovació 
dels documents que acreditin la conformitat dels serveis prestats amb el que es 
disposa en el contracte, sense perjudici del que preveu l'apartat 4 de l'article 
210. 

Obligacions essencials que poden ser causa de resolució del 
contracte.  

Tindran la condició d'obligacions essencials d'execució del contracte, el 
compliment de la proposta de l'adjudicatari en tot allò que hagi estat objecte de 
valoració d'acord amb els criteris d'adjudicació establerts per al contracte. 

CLÀUSULA 14.- Termini de garantia 
 

L’objecte del contracte quedarà subjecte a un termini de garantia d’1 
any, pel que fa al subministrament de contenidors, i de 6 mesos respecte a la 
resta de prestacions objecte del contracte, a comptar des de la data de 
recepció o conformitat del treball, termini durant el qual l’Administració podrà 
comprovar que el treball realitzat s’ajusta a les prescripcions establertes per a 
la seva execució i compliment i a allò estipulat en aquest Plec. Transcorregut el 
termini de garantia sense que s’hagin formulat esmenes en els treballs 
executats, quedarà extingida la responsabilitat del contractista. 

 
Si durant el termini de garantia s’acredités l’existència de vicis o defectes 

en els treballs efectuats, l’òrgan de contractació tindrà dret a reclamar al 
contractista que els esmeni. 
 
 
CLÀUSULA 15.-  Execució i resolució del contracte 

 
El contracte s’executarà amb subjecció a aquest plec de condicions, i 

d’acord amb les instruccions que l’òrgan de contractació donarà al contractista 
per a la seva interpretació. 

 
L'incompliment dels terminis imposats al contractista per causa que li 

sigui imputable i que pugui provocar al CGRUU la pèrdua del finançament de 



 

l'objecte del contracte, serà causa de resolució d'aquest, sense que l'empresa 
tingui dret a percebre el preu del servei. La resolució s'adoptarà per acord del 
president del Consorci, prèvia audiència del contractista, en els termes 
previstos a l'article 195.1 de la LCSP. 
 
 
CLÀUSULA 16.-  Règim jurídic del contracte 

 
Aquest contracte té caràcter administratiu i la seva preparació, 

adjudicació, efectes i extinció es regiran per allò que estableixi aquest Plec, i en 
tot el que aquest no preveu, serà d’aplicació la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic, el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel 
qual es desplega parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes 
del Sector Públic, i el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques i estigui vigent després de l’entrada en vigor del Reial Decret 
817/2009; supletòriament, s’aplicaran les restants normes de dret administratiu, 
i en el seu defecte, les normes de dret privat. 

 
L’Ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per 

resoldre les controvèrsies que se suscitin entre les parts en aquest contracte de 
conformitat amb allò que disposa l’article 27.1 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic. 



 

ANNEX 1: MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE 

 

_________________________, amb domicili a l'efecte de notificacions 
a _____________, ____________________, núm. ___, amb NIF núm. 
_________, en representació de l'Entitat ___________________, amb NIF 
núm. ___________, a l'efecte de la seva participació en la licitació 
________________________________, davant ________________________ 

 
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT: 

 
PRIMER. Que es disposa a participar en la contractació del servei de 

___________________. 
 
SEGON. Que compleix amb tots els requisits previs exigits per l'apartat 

primer de l'article 140 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic, per ser adjudicatari del contracte de serveis, en concret: 

 
 Que posseeix personalitat jurídica i, si escau, representació. 

 
 Que no està incurs en una prohibició per contractar de les recollides en 

l'article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic i es troba al corrent del compliment de les seves obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions 
vigents. 
 

 Que se sotmet a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de 
qualsevol ordre, per a totes les incidències que de manera directa o 
indirecta poguessin sorgir del contracte, amb renúncia, si escau, al fur 
jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador.  
 

 Que l'adreça de correu electrònic en què efectuar notificacions és 
___________________________________. 

TERCER. Que es compromet a acreditar la possessió i la validesa dels 
documents a què es fa referència a l'apartat segon d'aquesta declaració, en cas 
que sigui proposat com a adjudicatari del contracte o en qualsevol moment en 
què sigui requerit per a això. 

 
I per deixar-ne constància, signo la present declaració. 
 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 

  



 

ANNEX 2 
 

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE 
 
OBJECTIUS 

L’objectiu general d’aquest projecte és:  

 - Millorar els rendiments de la recollida, per obtenir millors resultats 
quantitatius i qualitatius de la FORM en tota la comarca.  

Cal tenir en compte, però, la necessitat d’incidir especialment en les 
ciutats més grans de la comarca on s’observen les ràtios més baixes de 
separació de la FORM, i també on ha crescut més la població en els últims 
anys.   

Com a objectius específics es troben:   

- Refrescar la necessitat del reciclatge de la FORM a tots els nivells de 
ciutadania, dotant-lo de continuïtat amb la campanya de reciclatge endegada 
pel Consell Comarcal durant el 2012, altres actuacions endegades amb 
anterioritat, i amb la recent campanya entorn els envasos i la fracció orgànica. 

- Reforçar les estratègies d’informació i comunicació amb els ciutadans, 
per recordar-los els beneficis ambientals, econòmics i social, que implica la 
separació de la FORM, i de la resta de fraccions.   

- Realitzar actuacions informatives i dotació de cubells per a la recollida 
selectiva de la FORM a la llar.   

- Endegar estratègies de comunicació i lliurar els mitjans necessaris per 
reforçar la informació dels grans productors (mercats setmanals, petits 
comerços, etc.) com cal separar la FORM, els mitjans disponibles, els beneficis 
associats, drets i deures, etc., per tal d’incorporar-los en l’àmbit de la recollida 
selectiva de la FORM.  

- Informar a la ciutadania de com afecten els impropis en el reciclatge, 
com els podem evitar, els beneficis de fer la separació correctament, etc., amb 
l’objectiu d’augmentar la qualitat de la FORM recollida.  A l’hora se’ls informarà 
dels impropis més presents en la matèria orgànica, com les bosses de plàstic i 
bolquers, càpsules de cafè, principals impropis detectats en les 
caracteritzacions.   

- Informar i motivar a la ciutadania de com afecten les bosses de plàstic 
a l’hora de dipositar la bossa de recollida de la FORM en els contenidors, i 
explicar els avantatges de separar-la en bosses compostables.  



 

- Implicar al col·lectiu escolar, com a principal agent i vehicle de 
comunicació amb les llars, realitzant activitats i tallers als escolars de primària 
(de 6 a 11 anys) de la comarca, sobre com separar la FORM, com fer 
autocompostatge, beneficis, etc.  

- Mantenir la imatge actual del contenidors de vorera, que conté 
informació visual i escrita sobre quins residus es poden dipositar al contenidor 
de la matèria orgànica, i en quina manera.  

- Augmentar la quantitat de FORM recollida selectivament del 11,2% 
(2015) al 20%; es centrarà principalment l’estratègia en les ciutats més grans 
de la comarca, les quals presenten els pitjors índexs de recollida, i representen 
el pes poblacional més important.  

- Disminuir la qualitat d’impropis en alguns dels circuits de recollida de la 
FORM, sobretot per aquells que actualment disposen d’un percentatge 
d’impropis superior al 7%.    

Indicadors de seguiment:  

Com a objectius de seguiment d’aquest projecte es determinen els que 
es descriuen en la taula que figura en l’annex 2, els quals es diferencien entre 
indicadors de gestió i indicadors de projecte. Aquesta és una proposta inicial 
mínima, que es podrà ampliar durant i al finalitzar el projecte.    
 

DIMENSIONAMENT  

El projecte objecte d’aquesta memòria té el seu abast en tota la 
ciutadania en general, però especialment, es vol incidir en els grans productors 
de la matèria orgànica i en el col·lectiu escolar.  

Segons dades del padró 2015, la comarca té un total de 36.308 
habitants. 
 

ACTUACIONS  

Les actuacions que es proposen a continuació, i que són objecte 
d’aquesta memòria, s’integraran dins de la campanya endegada amb 
anterioritat pel Consell Comarcal de l’Urgell,  RECICLAR COMPTA!, i seran 
vinculades amb el SUPERHEROI DE L’ORGÀNICA.  

Partint de la premissa que l’entitat ja disposa d’imatge i eslògan de 
campanya, així com l’aplicatiu específic per a la matèria orgànica (el superheroi 
de l’orgànica), es plantegen les següents actuacions:  
 



 

Comunicació del projecte: 

Es realitzarà una roda de premsa on es presentarà la campanya amb les 
activitats que es realitzaran durant el seu desenvolupament.  

A aquest acte s’hi convidaran tots els mitjans escrits i visuals de les 
poblacions, de la  comarca, i de la província de Lleida. En l’acte, els 
representants de l’entitat, juntament amb l’Òscar, el Superheroi de l’Orgànica, 
seran els encarregats de presentar la campanya i les actuacions previstes, així 
com tots els materials, i els objectius que s’esperen assolir.   
 

L’Òscar el superheroi de l’Orgànica: 

Estratègia publicitària original i divertida per endegar la campanya de 
millora de reciclatge de la FORM, abans de donar-la a conèixer al ciutadà, i 
amb l’objectiu de crear un fenomen informatiu. 

 

 

 

 

 

 

 

L’objectiu serà que a partir d’ara la població identifiqui el superheroi com 
a marca de la campanya del reciclatge de la FORM. En aquest sentit no es 
disposa de la disfressa del superheroi del reciclatge de l’orgànica, l’Òscar, i 
l’empresa adjudicatària haurà d’elaborar la disfressa a imatge i semblança de 
les disfresses dels altres superherois de les quals ja es disposa dins de la 
mateixa campanya.  

El superheroi s’encarregarà d’assistir a mercats i festes programades a 
les poblacions de la comarca que es determinin amb l’objectiu de informar a la 
ciutadania sobre els bons i mals hàbits entorn el reciclatge de la FORM, que es 
detectin d’un mode original i atractiu.   

El personatge ha esdevingut una eina de comunicació amb la població, 
sigui quina sigui la seva edat, i per a qualsevol estratègia de comunicació que 
es pretengui dur a terme entorn la temàtica del reciclatge de la FORM.  



 

Anteriorment, es va endegar la campanya de foment de la recollida 
selectiva dels envasos, on la superheroïna dels envasos, va protagonitzar 
actuacions de comunicació i sensibilització entorn aquesta fracció de residus, 
sota el lema de la campanya RECICLAR COMPTA!. Per tant, aquesta 
estratègia, esdevé un element de continuïtat, amb l’estratègia anterior.  
 

Actuacions de sensibilització dels assistents als mercats de fruita i 
verdura:   

Objectius:  

Informar a les persones que assisteixen a comprar al mercat, sobre la 
importància i beneficis de separar la FORM, fer-ho correctament per afavorir la 
minimització d’impropis, com dipositar-la al contenidor amb bosses 
compostables, i alhora també conscienciar-los sobre la importància d’acudir a 
comprar sense bosses de plàstic tot fomentant l’ús de bosses reutilizables 
(roba, ràfia, etc.), cistells, carretons, etc.  

Destinataris:  

Els paradistes del mercat i tots els assistents al mercat. Es realitzaran 
tres actuacions, al mercat setmanal de Tàrrega, al d’Agramunt i al de Bellpuig.  

Desenvolupament:  

L’Òscar, el superheroi de la matèria orgànica passejarà pel mercat, 
concretament la zona de venta de fruita i verdura, amb l’objectiu d’informar als 
compradors sobre la importància de separar la matèria orgànica i els dirigirà 
cap a un estand informatiu que el Consorci tindrà dins del mercat per a que 
rebin més informació, se’ls resolguin dubtes, i se’ls realitzi una enquesta 
referent als hàbits de separació de la fracció orgànica que tenen a la seva llar.  

En l’estand informatiu es disposarà de dos plotters informatius (ja 
existents) i  dos/dues educadors/es presents en l’estand encarregats de donar-
los la informació i fer-los l’enquesta. Un cop finalitzada la comunicació es 
lliurarà als participants un imant amb informació sobre la recollida de FORM.  

Materials i recursos:  

- Carpa–estand al carrer  amb 2 roll-ups informatius sobre el reciclatge 
de la FORM (ja existent). 

- Monitoratge d’un educador ambiental, i l’Òscar el superheroi de 
l’orgànica.   

- Enquestes.  



 

-5.500 imants de nevera. 

Actuacions de sensibilització amb la festa a totes les poblacions de la 
comarca:  

Objectius:  

Informar a les persones que assisteixen a la festa sobre la importància i 
beneficis de separar la FORM, fer-ho correctament per afavorir la minimització 
d’impropis, com dipositar-la al contenidor amb bosses compostables. 

Destinataris:  

Població en general que assisteixi a l’activitat programada, de tots els 
municipis de la comarca incloent les 3 EMD, 23 actuacions en total. 

Desenvolupament:  

Dins dels actes de la Festa Major o fires de cada municipi, s’inclourà una 
activitat lúdico-festiva amb l’Óscar, el superheroi de la matèria orgànica, que 
inclourà un taller sobre el cicle de la fracció orgànica.  

Els participants hauran de portar una botella reciclada de plàstic, amb la 
qual es farà un test. L’Òscar els lliurarà compost de la planta de Compostatge 
de l’Urgell, ubicada a Tàrrega, i planter d’enciam. 

Els monitors ajudaran l’Òscar amb les tasques de comunicació de 
l’activitat, explicant el cicle de la matèria orgànica i el perquè de la separació 
correcta de la FORM, i tot, tocant el compost que se n’obté. A banda, es 
realitzaran als assistents, que vulguin participar, les enquestes referent als 
hàbits de separació de la fracció orgànica que tenen a la seva llar. Un cop 
finalitzada l’enquesta es lliurarà als participants un imant amb informació sobre 
la recollida de FORM.  

L’ajuntament de cada població participarà en l’acte lúdico-festiu amb 
l’aportació de xocolata i coca per a tots els assistents, a banda de col·laborar 
en el muntatge de l’activitat i repartiment del material. 

Materials i recursos:  

- Xocolata, coca i suport logístic (per part dels ajuntaments). 

- Monitoratge de dos educadors ambientals, i l’Òscar el superheroi de 
l’orgànica, durant dos hores. 

- Enquestes. 



 

-9.500 imants de nevera. 

-5.000 plàntules d’enciam. 

-400 quilograms de compost de la Planta de Compostatge de Tàrrega. 
 

Actuacions de sensibilització als escolars de la comarca: 

Objectius: 

Donar a conèixer com es separen els residus als escolars, òptim 
col·lectiu portador de la informació als domicilis, i conscienciar-los sobre la 
necessitat i beneficis que comporta realitzar la separació i reciclatge de les 
deixalles.   

Cal reforçar aquest segment de població entenen que representen les 
futures generacions, i alhora són grans eines de comunicació amb les llars, i 
mestres dels seus propis pares i mares.   

Destinataris:  

Escoles, públiques i privades, adreçat als estudiants de primària (de 6 a 
11 anys), amb els quals es preveu incidir en 2.500 estudiants aproximadament. 
Es  preveu la realització de 120 tallers.   

Desenvolupament:  

Es contactarà amb les escoles per presentar-los la proposta del taller, i 
assignar un horari pels tallers i grups. El contingut dels tallers s’adaptarà a les 
diferents edats dels escolars, diferenciant dos o tres segments d’edats. En els 
tallers es preveu, de forma molt gràfica i entenedora, com s’han de separar els 
residus que generem diàriament i que es troben en la bossa de brossa, i quins 
beneficis comporta el separar-los, sobretot incidint en el cas de la FORM.  

Distribució d’un recordatori infantil de campanya, amb l’objectiu 
d’incentivar-los i implicar-los en la campanya.  En campanyes anteriors es van 
distribuir entre els escolars, motxilles d’esquena i embolcalls d’entrepans. Per 
tal de completar la idea de que s’enduguin un esmorzar/berenar saludable, en 
aquesta ocasió se’ls lliurarà una carmanyola per a fruits secs i una cantimplora 
flexible que ocupa el mínim d’espai un cop buida. Aquests elements duran el 
missatge de la campanya: “Reciclar compta!!” 

Es proposen diferents tipologies de tallers:  

a) Recicla’m: taller d’iniciació al reciclatge per als més menuts.  



 

b) Fem compostatge: taller d’iniciació al compostatge per aquelles 
escoles que disposin d’autocompostador, o es vulguin iniciar en aquesta 
tècnica. Aquest taller es recomana, sobretot, per aquelles escoles que disposen 
d’horts urbans. En aquests tallers es lliurarà el “Dossier Pedagògic Aprenem a 
Compostar”, editat per l’ARC.   

c) Les titelles fan orgànica: petita representació teatral amb titelles que 
ens mostraran com cal reciclar la matèria orgànica, i quins són els residus que 
es poden o no es poden llençar al contenidor marró.  

d) Aprofundim en el reciclatge de la FORM: taller per explicar quin és el 
funcionament del reciclatge de la FORM (compostatge), com són aquestes 
instal·lacions, avantatges, etc.  

Materials i recursos:  

- Contacte amb les escoles.  

- Material per les dinàmiques dels tallers (ex. “Dossier Pedagògic 
Aprenem a Compostar”, editat per l’ARC).  

- Monitoratge d’un o dos monitors ambientals, per a la realització de 120 
tallers.  

-Material recordatori infantil de campanya: 3.000 cantimplores flexibles i 
3.000 carmanyoles per a fruits secs (ja es disposa d’aquest material). 
 

Actuacions amb productors dels mercats setmanals de fruita i verdura: 

Objectius:  

Explicar als paradistes del mercat setmanal (de fruita i verdura) de 
Tàrrega, Agramunt i Bellpuig, la importància del reciclatge, aprofundint en la 
importància de separació de la FORM i que aquesta sigui de qualitat amb la 
menor presència d’impropis possible, així com també els contenidors que tenen 
a la seva disposició, etc.   

Destinataris:  

Els paradistes del mercat. Es realitzaran tres actuacions, una per 
cadascun dels mercats principals de la comarca: Tàrrega, Agramunt i Bellpuig.  

Desenvolupament:  

Un educador visitarà als paradistes de fruita i verdura per copsar les 
dificultats que tenen alhora de fer la separació de la FORM, poder-los ajudar a 



 

millorar la separació, i atendre les seves consultes i recomanacions, i informar-
los sobre les seves obligacions.  

Les seves percepcions, queixes i/o reclamacions, seran traslladades de 
forma immediata al Consorci per a la Gestió dels Residus Urbans de l’Urgell, 
amb l’objectiu de que aquest valori la possibilitat de modificar els seus mitjans i 
recursos disponibles.  

Materials i recursos:  

- Monitoratge d’un/a educador/a ambiental, durant 3 sessions. 
 

Visita a grans productors de FORM: 

Objectius:  

Informar als grans productors de FORM sobre la importància ambiental i 
econòmica de separar la matèria orgànica, així com la necessitat de fer-ho bé 
per obtenir alts nivells de qualitat, per tal d’incloure’ls en el circuit de recollida 
de la FORM. Alhora, en aquestes visites s’aprofitarà per resoldre dubtes, i 
determinar les seves necessitats de recursos per a separar la FORM.  

En els últims anys, la comarca de l’Urgell, sobretot els tres nuclis més 
grans encapçalant per Tàrrega, hi ha hagut molt tancament, nova obertura, 
traspàs, etc., d’establiments que generen orgànica (cafeteries, bars, 
restaurants, etc). Per aquest motiu es considera, que cal actuar com a nova 
implantació i/o ampliació en una part, i l’altra es pot considerar com actuació de 
millora.  

Destinataris:   

Grans productors de FORM de tota la comarca de l’Urgell, inclosos en el 
circuit de recollida domèstica.   

Desenvolupament:  

L’equip d’educadors/es es desplaçarà als grans productors de FORM: 
bars, restaurants, fruiteries i verdulaires, carnisseries, peixateries, floristeries, i 
qualsevol altre establiment generador de FORM, de tots els municipis de la 
comarca.  

En aquesta visita es reforçarà el missatge de que cal separar millor la 
FORM per disminuir la presència d’impropis. Alhora es resoldran dubtes que 
tinguin a l’hora de separar-la, en la seva gestió, o qualsevol altri.   

Als productors de FORM se’ls oferirà la possibilitat d’escollir entre 



 

contenidors de 60 o 120 litres per a la separació de l’orgànica en el seu 
establiment; o també de 10 litres, de l’estoc que actualment té el Consell 
Comarcal.   

Materials i recursos:  

- Monitoratge de dos educador/es ambientals per tots els municipis de la 
comarca; s’estima visitar 300 productors aproximadament.  

 
-Cubells de FORM de 10 litres (ja es disposen). 
-100 contenidors de 120 litres, amb rodetes i pedal. 
-100 contenidors de 60 litres.  

 

Adquisició de nous contenidors de FORM per àrees de creixement: 

Objectiu: 

En aquelles zones on s’han produït creixements de població significatius, 
sobretot en algunes urbanitzacions dels tres nuclis principals i àrea d’influència, 
cal millorar la dotació de contenidors de FORM.   

Per aquest motiu es preveu la adquisició de 100 contenidors de FORM 
de 240 litres, amb les característiques descrites en la Resolució 
TES/1770/2016. Aquests contenidors disposaran de l’adhesiu corresponent on 
s’identifica quins residus es poden o no es poden dipositar dins del contenidor, 
o bé amb serigrafia.  

Per altra banda, cal dur a terme el manteniment dels adhesiu de la 
FORM enganxats a tots els contenidors ubicats al carrer per a la recollida de la 
FORM que amb el pas del temps i els rentats s’han deteriorat. 

Materials i recursos: 

-100 contenidors de FORM de 240 litres. 

-1.500 adhesius de FORM. 



 

ANNEX 1 

RESUM 

A continuació es detalla per a cadascuna de les accions, la necessitat de 
recursos humans i recursos materials. Es contemplarà la col·laboració amb 
associacions i entitats de la comarca. 

 

Actuació Recursos humans 
Recursos materials que 

es sol·liciten 
Recursos materials 

disponibles 

    Comunicació de campanya Superheroi FORM      Disfressa 2 Plafons informatius 
  2 persones 

 
Tríptics informatius 

    

Actuacions assistents mercats Superheroi FORM 
Enquestes per a la 
població 

Carpa-stand 

  1 persona 5.500 imants nevera 2 plafons informatius 

    
Actuacions sensibilització 
població 

Superheroi OFRM 
Enquestes per a la 
població 

xocolata, coca, taules 
i cadires 

  2 persones 9.500 imants de nevera 400 kg. Compost  
    5.000 plàntules enciam   

    

Actuacions escolars comarca 2 persones 
 

3.000 carmanyoles  
3.000 cantimplores 
flexibles material 
dinàmiques del taller 

    
Act. grans productors mercats 1 persona     

    
Act. grans productors 
comarca 

2 persones 
100 cont. de 120 litres 
amb rodes i pedals Cubells de 10 litres 

    100 cont. de 60 litres 

    
Adquisició contenidors FORM   100 cont. de 240 litres   
    1.500 adhesius FORM   

    
Seguiment i coordinació de treballs     

 
  



 

 

ANNEX 2 
 

INDICADORS DE GESTIÓ I  DE PROJECTE 
 

 

INDICADORS DE GESTIÓ i TIPUS DE SEGUIMENT  

 

INDICADORS DE GESTIÓ TIPUS DE SEGUIMENT 

  RSB FORM Municipal i comarcal 

RSN FORM Municipal i comarcal 

% Recollida FORM/ Total recollida Municipal i comarcal 

% Total impropis en la FORM Total i per circuits 

Presència de bosses de plàstic (% en pes respecte total FORM 
recollida) 

Comarcal 

Presència de bolquers (% en pes respecte total FORM recollida) Comarcal 

Producció de residus municipals de la resta de les fraccions de 
recollida selectiva (tones) 

Municipal i comarcal 

Fracció resta directa a dipòsit controlat (tones) Municipal i comarcal 

% Recollida selectiva global/Total recollida Municipal i comarcal 

% Recollida fracció resta a dipòsit /Total recollida Municipal i comarcal 

Rati per habitant (kg/habitant/dia) de rec. de FORM Municipal i comarcal 

Rati per habitant (kg/habitant/dia) total Municipal i comarcal 

Dimensionament del servei de la FORM: punts de recollida Municipal i comarcal 

Dimensionament del servei de la FORM: freqüència de recollida Municipal i comarcal 

Dimensionament del servei de la FORM: capacitat recol·lectora 
(l/habitant i setmana) 

Municipal i comarcal 

Dimensionament del servei de resta: punts de recollida Municipal i comarcal 
 

 
INDICADORS DE PROJECTE i TIPUS DE SEGUIMENT  
 

INDICADORS DE PROJECTE TIPUS DE SEGUIMENT 

  Núm. actuacions realitzades /Total projecte Mensual 

Núm. de població informada per actuació Mensual i comarcal 

Núm. de població informada /Total població Municipal i comarcal 

Núm. escolars primària actuació/Total escolars primària Comarcal 

Núm. grans productors informats/actuació Comarcal 

% total població informada Municipal i comarcal 
 


