AJUNTAMENT DE CAMBRILS
Serveis i Medi Ambient

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ
DE LA FERRALLA RECOLLIDA A LES DEIXALLERIES DE CAMBRILS
1. OBJECTE DEL SERVEI
L’objecte d’aquest contracte és la prestació del servei de gestió de la ferralla recollida a les deixalleries
de Cambrils, i inclou la recollida d’aquest residu a les deixalleria i el seu transport fins una planta
autoritzada.

2. ÀMBIT D’ACTUACIÓ
L’àmbit d’actuació comprèn la recollida i gestió de la ferralla recollida a la deixalleria de Cambrils, a la
minideixalleria de Ponent i a la minideixalleria de Vilafortuny. La recollida per part del gestor es realitza a
la deixalleria municipal, situada al Polígon Belianes.

3. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI
El servei de gestió de la ferralla procedents de les deixalleries de Cambrils, inclou el desenvolupament
de les següents tasques:
- Recollida de la ferralla emmagatzemada a la deixalleria de Cambrils, procedent de la mateixa
deixalleria i de les minideixalleries de Ponent i de Vilafortuny. La recollida s’haurà de realitzar amb
freqüència setmanal.
- Transportar la ferralla des de les deixalleries a la Planta de tractament autoritzada per l’Agència de
Residus de Catalunya i realitzar-ne la valorització i/o tractament, d’acord amb les vies de gestió
autoritzades.
- Tramesa de les dades de recollida: les dades del pesatge de la ferralla recollida i altres característiques
del servei, com són les incidències o altres que es considerin pertinents, s’hauran de lliurar amb una
periodicitat mensual, o per recollida, a l’Ajuntament de Cambrils.

4. QUANTITATS GESTIONADES L’ANY 2018 i 2019
En la següent taula, a nivell orientatiu, es detallen les quantitats recollides en tones dels residus tractats,
l’any 2017 i 2018:
Any

Ferralla

Any 2017

165,38

Any 2018

164,20

La mitjana de viatges és de quatre al mes.

5.- OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI
A més de la prestació del servei objecte del contracte, l’adjudicatari tindrà les següents obligacions:
•

Estar acreditat com a gestor autoritzat dels residus a tractar, o bé com a centre de transferència,
d’acord amb la normativa vigent.
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•

Gestionar adequadament els residus amb respecte estricte a la normativa i legislació vigents.

•

Optimitzar les operacions de tractament des del punt de vista de la seguretat i de la protecció del
medi ambient.

•

Garantir la reutilització, reciclatge i valorització dels residus, i en el cas que no sigui viable, el seu
dipòsit en abocador controlat.

•

Aportar la informació, relacionada amb el servei objecte del contracte, que específicament li
requereixi l’Ajuntament en qualsevol moment de vigència del contracte.

•

Disposar de les instal·lacions, equips i material necessari per a la prestació del servei contractat.

Cambrils, juny de 2019
La tècnica de Medi Ambient
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