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1.- OBJECTE 
 
L’ objecte del present plec és definir les condicions que han de regir per la prestació  
del servei de recollida de residus de la  Central Integrada de Mercaderies - CIM 
Vallès  (Sta. Perpetua de Mogoda) que serà adjudicat pel procediment de contractació 
obert. 
 
 
2.- REALITZACIÓ  
 
El servei es prestarà al recinte de la Central Integrada de Mercaderies - CIM Vallès 
ubicada al terme municipal de Sta. Perpetua de Mogoda. 
  
 
3.- ABAST DEL SERVEI  
 
Seran objecte del contracte  la recollida, transport  i eliminació dels residus  generats al 
recinte CIM Vallès. 
 
 
4.- DURADA  
 
Segons plecs administratius 
 
 
5.- CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI 
 
L’ adjudicatari s’ encarregarà de la recollida, transport i eliminació,  d’acord amb la 
normativa vigent en matèria de residus, de les següents fraccions: 
 
Banal. 
L’ adjudicatària s’encarregarà  de realitzar la recollida de residu banal i el transport fins 
l’ abocador autoritzat  de classe 2 per a la seva eliminació. 
 
Plàstics. 
L’ adjudicatari s’ encarregarà  de realitzar la recollida del residu plàstic / envasos i el 
transport fins a la planta de transferència per al seu tractament. Es prioritzarà la 
valorització del residu. 
 
Paper/Cartró. 
L’adjudicatària s’encarregarà de realitzar la recollida  de residu paper/cartró i el 
transport fins la planta de transferència per al seu tractament. Es prioritzarà la 
valorització del residu. 
 
Fusta. 
L’ adjudicatari s’ encarregarà  de realitzar la recollida del residu fusta i el  transports 
fins a la planta de transferència per al seu tractament. Es prioritzarà la valorització del 
residu, la reutilització i el reciclatge. 
 
Ferralla. 
L’ adjudicatari s’ encarregarà  de realitzar la recollida del residu ferralla i el transport 
fins a la planta de transferència per al seu tractament. Es prioritzarà la valorització del 
residu. 
 
Restes vegetals 



L’ adjudicatari s’ encarregarà  de realitzar la recollida del residu restes vegetals i el 
transport fins a la planta de transferència per al seu tractament. Es prioritzarà la re-
utilització per a biomassa o compostatge. 
 
 
 
6.- ORGANITZACIÓ DEL SERVEI 
 
L’ adjudicatari  nomenarà un responsable únic, interlocutor amb CIMALSA a tots els 
efectes. 
 
Recollida de banal. 
L’ adjudicatari preveurà el buidat  d’ entre  90 i 100 contenidors de 1m3, ubicats a  
cada empresa,  de dilluns a divendres laborables entre les 7:00h i les 8:00h del matí. 
 
L’ adjudicatari preveurà  el buidat  de fins a 10 contenidors de 1m3, ubicats a la 
parcel.la 2,   de dilluns a divendres laborables entre les  16:00h i les 17:00h de la 
tarda. 
 
L’ adjudicatari preveurà el subministrament i buidat de 2 contenidors de 5m3 ubicats 
als aparcaments  2 i  4  tres cops per setmana  entre les 7:00h i les 8:00h del matí. 
 
Recollida de plàstic 
L’ adjudicatari  preveurà inicialment el buidat d’ entre 10/15 contenidors de 1m3, 
ubicats a les instal·lacions d’ algunes empreses, un cop per setmana. Aquesta fracció 
s’ anirà implantant gradualment  fins donar servei a la totalitat de les empreses. 
 
Recollida de paper/cartró. 
L’ adjudicatari preveurà subministrar  fins un màxim de  12 contenidors  de 6m3 per 
llençar-hi paper/cartró i realitzar-ne el buidat  dos  cops per setmana. També s’ 
inclourà el buidat de 6 contenidors de 1m3. 
 
Recollida de fusta. 
L’ adjudicatari s’ encarregarà  de proporcionar un mínim. de 4 i un màxim de  12 
contenidors  de 30m3, segons la demanda del servei, per llençar-hi fusta i realitzar-ne 
el buidat setmanalment. Els buidats es podran augmentar en funció de l’ activitat. 
 
Recollida de ferralla. 
L’ adjudicatari s’ encarregarà  de proporcionar 1 contenidor de 30m3 per llençar-hi 
ferralla i realitzar-ne el buidat segons necessitats. 
 
Recollida de restes vegetals. 
L’ adjudicatari s’ encarregarà  de proporcionar 2 contenidors de 30m3 per llençar-hi 
restes vegetals i realitzar-ne el buidat segons necessitats. 
 
 
L’adjudicatari es responsabilitzarà de la realització satisfactòria de les operacions i 
reportarà un informe diari (albarà) dels serveis realitzats, especificant el numero de 
contenidors buidats i les tones recollides. 
 
Correspon exclusivament a l’ adjudicatari l’ organització, supervisió, formació, trasllat i 
potestat disciplinaria del personal  assignat al servei.  
 
L’empresa adjudicatària adoptarà totes les mesures que siguin necessàries, abans i 
durant de la prestació del servei, per garantir el compliment de la programació  



establerta, incloent  coordinació amb l’empresa que deixi de prestar el servei per 
finalització del contracte. 
 
 
7.- RECURSOS HUMANS I MATERIALS  
 
L’ empresa adjudicatària destinarà per a la prestació del servei  els vehicles i els 
equips  humans necessaris per realitzar els serveis contractats. El personal  destinat al 
servei ha de tenir la formació necessària per cada operació, especialment en 
prevenció de riscos laborals. 
 
Tot el personal destinat al servei, anirà uniformat de manera que siguin fàcilment 
identificables com a membres de l’empresa prestadora del servei. 
 
L’ empresa adjudicatària ha d’oferir  preu pel subministrament de contenidors de 1m3  
per  a la recollida de banal, plàstic o paper. La Supracomunitat de Propietaris  es 
reserva el dret d’adquirir-ho directament a tercers. 
 
 
 
8.- CONDICIONS DE L’ ADJUDICATARI 
 
La present licitació està reservada a empreses que acreditin tenir llicència com a 
transportistes de residus i  gestors de residus autoritzats, mitjançant la resolució de l’ 
Agencia Catalana de Residus  de la Generalitat de Catalunya. 
 
L’ adjudicatari estarà subjecte  a les disposicions  que sobre gestió, transport  i 
tractament de residus estableixi l’ Agencia Catalana de Residus de la Generalitat de 
Catalunya o altres organismes equivalents. 
 
L’ adjudicatari acreditarà disposar d’ certificacions en sistemes de gestió de la qualitat i  
en sistemes de gestió ambiental.  
 
L’ adjudicatari   disposarà d’ una pòlissa d’ assegurança de Responsabilitat Civil i 
Responsabilitat Mediambiental,  de  1.200.000,00 euros en vigor durant tota la durada 
del contracte. 
 
 
9.- MODIFICACIONS DEL CONTRACTE 
 
El present contracte podrà ser modificat,  incrementant-lo  o reduint-lo, segons les 
necessitats reals del servei  en un 15%  dels serveis contractats. 
 
L’ adjudicatari està obligat a assumir les possibles modificacions (reduccions o 
ampliacions) durant la vigència del contracte. 
 
 
10.- PRESSUPOST DE LICITACIÓ 
 
Les ofertes econòmiques es presentaran segons el model previst en plecs i afegint el 
llistat per preus unitaris d’ acord  a la taula de preus de referència  següent: 
 

 
 



 
 
El contracte determinarà que l’adjudicatari facturarà mensualment els serveis 
realitzats, d’acord amb els preus unitaris resultants de l’adjudicació i d’acord amb els 
serveis reals i quantitats de residus que s’executin de forma efectiva. 
 
 
11.- NORMATIVES APLICABLES. 
 
Per a l’ execució dels treballs contemplats en aquest plec, l’ adjudicatari  haurà de 
complir les prescripcions legals vigents  en matèria de legislació social, laboral, fiscal,  
d’ acord amb el conveni general dels treballadors i  el conveni sectorial de Catalunya, 
així com la normativa en matèria de riscos laborals. 
 
 
 
************************************************************************************** 

BANAL Ser. F. Set.  Nº Set Preu ut. Ref. Import
Recollida contenidor  1m3 90 5 52 2,40 €                   56.160,00 €
Recollida contenidor  5/6m3 2 2 52 22,00 €                  4.576,00 €
Eliminació   €/tn 800 50,00 €                  40.000,00 €

PLÀSTIC
Recollida contenidor 1m3 8 1 52 2,40 €                   998,40 €
Valorització residu 0,00 €

PAPER / CARTRÓ
Recollida  contenidor 1m3 6 2 52 2,40 €                   1.497,60 €
Recollida contenidor  5/6m3 14 2 52 9,00 €                   1.456,00 €
Valorització residu -  €                     0,00 €

FUSTA
Recollida contenidor 30m3 3 1 52 60,00 €                  9.360,00 €
Valorització residu -  €                     0,00 €

FERRALLA
Recollida  contenidor 30m3 -  €                     0,00 €
Valorització residu -  €                     0,00 €

RESTES VEGETALS
Recollida  contenidor 30m3 1 4 130,00 €                520,00 €
Eliminació €/tn 8 25,00 €                  200,00 €

SUBMINISTRAMENTS
Contenidor 1m3 groc / verd / blau 175,00 €                0,00 €

TOTAL ANUAL 114.768,00 €

Els imports han estat calculat segons les quantitats de residus,  núm. de serveis, freqüències i setmanes executats l' any 2017

ALTRES RESIDUS (voluntari)
Runa neta -  €                     0,00 €
Làmpades i fluorescents -  €                     0,00 €
Piles -  €                     0,00 €
Bateries -  €                     0,00 €


