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S’inicia el procediment de contracte de Serveis de recollida, transport de residus sòlids urbans,
i neteja viària manual i mecànica del municipi de Puigcerdà.
Essent l’àmbit del servei inclòs en la licitació la recollida, transport dels residus sòlids urbans i
la neteja viària, s’ha procedit a realitzar un dimensionament del municipi i una quantificació
dels recursos humans i materials necessaris per a realitzar el servei. Aquest dimensionament,
junt amb tots els criteris que han de complir els licitadors que es presentin al procediment
obert de contractació del servei, ha quedat inclòs en els Plecs de Condicions Tècniques i el Plec
de Condicions Administratives Particulars.
Puigcerdà té 9.486 (Idescat, 2020), i genera en un any 5.655 Tn de residus sòlids urbans (sense
incloure els residus recollits a la deixalleria, segons ARC, 2019). Tots aquests residus es recullen
en contenidor a la via pública, i amb el servei de recollida de voluminosos. Això suposa una
quantitat diària (tenint en compte 310 dies de recollida), de 18,24 Tn/dia de recollida, en sis
fraccions de residus (fracció orgànica, resta, paper/cartró, envasos lleugers, voluminosos i
vidre). Aquestes dades ens indiquen que per a cada fracció (mitjana), es recullen 3,6 Tn/dia.
Aquesta dada és evidentment una mitjana global, que es distribuirà de forma molt irregular per
a cada fracció i per a les diferents temporades. La important estacionalitat del municipi, ens
indica que en els mesos de juliol i agost, així com en temps de Setmana Santa i caps de setmana,
es generen més del triple de residus que la mitjana, i al contrari, entre setmana i en temporada
baixa, els residus generats són molt inferiors. Quant a neteja viària, el municipi té 43,2 Km de
carrers, distribuïts entre cas urbà (un 20%), centre perifèric (50%) i perifèria (residencial 30%).
El dimensionament de la neteja viària permet combinar equips en jornada partida i combinada
amb els processos de recollida de residus i neteja al carrer.
En el moment de dimensionar els serveis per a elaborar els Plecs de Prescripcions Tècniques,
s’arriba a la conclusió lògica que el dimensionament i organització en equips mixtes de neteja
viària i recollida, són els més eficients, ja que la majoria dels dies no hi ha feina per a una jornada
sencera de dues persones recollint fraccions. És en aquests moments (avaluats en un 40% dels
dies) que esdevé molt més eficient el servei si es combina amb les tasques de neteja viària. A
més, la visió integrada de la via pública des d’un mateix operador que gestioni de forma conjunta
les operacions de recollida de residus i neteja viària, afecta molt positivament a la qualitat del
servei. Hi ha descrits en el Plec de Condicions Tècniques Particulars, els requeriments de control,
vigilància, neteja i manteniment de les àrees dels contenidors, retirada de neu en cas de
necessitat, detecció d’incidències i gestió de les mateixes, que són totalment comuns pels
processos de recollida de residus i neteja viària.
La separació del servei en dos lots, perjudicaria clarament el servei en els següents aspectes:
• No es podrien combinar equips mixtes i per tant els serveis en temporada baixa serien
menys eficients econòmicament.

•

La qualitat del servei minvaria, les incidències, operacions de neteja de les àrees,
abocaments descontrolats, etc. i altres incidències i necessitats relacionades amb els
dos aspectes (neteja i recollida), no serien gestionats de forma òptima, ja que hi haurien
dos operadors fent-ne la gestió.

Per tant, les conclusions són les següents:
Davant la clara millora que suposa en la qualitat del servei i en els costos d’aquest, el fet de
gestionar de forma conjunta la recollida de residus sòlids urbans i la neteja viària, es proposa
d’estructurar la licitació en un únic lot. Davant d’aquesta situació, el licitador haurà d’optimitzar
els següents conceptes per a oferir un servei de millor qualitat i amb un cost més optimitzat:
•
•

•

Les incidències de neteja viària i de recollida de residus les detectaran i gestionaran
tots els treballadors de la organització.
Tots els treballadors podran fer tasques de recollida de residus i de neteja viària,
exceptuant, si s’escau, els llocs de treball més especialitzats en la conducció de
maquinària específica.
Les rutes de recollida de residus i de neteja viària es dimensionaran i s’organitzaran
tenint en compte que la organització estarà preparada per a fer els dos tipus de
treballs.
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