Signatura 2 de 2

Gemma Ariasol Pinto
Marta Busquet Albertí

Núm. Exp. General: 1319/2021
Referència: AJCOR0209222021

PLEC DE PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES QUE REGEIXEN LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI
DE RECOLLIDA I TRANSPORT
DELS RESIDUS MUNICIPALS I
DEL SERVEI DE NETEJA
VIÀRIA, A CORBERA DE
LLOBREGAT

25/05/2021
Signatura 1 de 2

25/05/2021

La Pau,5 (08757)
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

1

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

c5e77915008145589bdb9a5de7611354001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

25/05/2021
Gemma Ariasol Pinto

Signatura 2 de 2

25/05/2021

4

1.1 OBJECTE DEL CONTRACTE
1.2 INFORMACIÓ D’INTERÉS PER L’ELABORACIÓ DE LES LICITACIONS

4
5

2 RECOLLIDA I TRANSPORT DELS RESIDUS MUNICIPALS

6

2.1 OBJECTIUS GENERALS
6
2.2 CONDICIONANTS GENÈRICS
6
2.3 ÀMBIT TERRITORIAL
7
2.4 ÀMBIT FUNCIONAL
8
2.5 CONSIDERACIONS GENERALS
8
2.6 SERVEI DE RECOLLIDA PORTA A PORTA DE RESIDUS DOMÈSTICS
9
2.7 SERVEI DE RECOLLIDA PORTA A PORTA DE RESIDUS COMERCIALS
12
2.8 SERVEI DE RECOLLIDA DE VIDRE DELS CONTENIDORS DE CÀRREGA SUPERIOR
15
2.9 SERVEI DE RECOLLIDA DE LES ÀREES TANCADES I MINI ÀREES
18
2.10 REPASSOS
20
2.11 SERVEI DE BUIDATGE DE LA CAIXA DE TRANSFERÈNCIA DE BOLQUERS
21
2.12 RECOLLIDA DE SUPORT EN ACTES FESTIUS I ESDEVENIMENTS
21
2.13 RECOLLIDA SELECTIVA DELS RESIDUS DEL MERCAT SETMANAL
22
2.14 TRANSPORT DELS RESIDUS FINS ALS CENTRES DE TRACTAMENT AUTORITZATS
22
2.15 IMPLANTACIÓ DE LA RECOLLIDA PORTA A PORTA
23
2.16 MANTENIMENT, REPOSICIÓ I NETEJA DE BUJOLS I CONTENIDORS
24
2.17 PARC MÒBIL
25
2.18 REQUIRIMENTS TÈCNICS DE LES ÀREES TANCADES AMB CONTROL D’ACCÉS I DE LES MINI
ÀREES
28
3 NETEJA VIÀRIA

30

3.1 OBJECTIUS GENERALS
3.2 CONDICIONANTS GENÈRICS
3.3 ÀMBIT TERRITORIAL
3.4 ÀMBIT FUNCIONAL
3.5 ABAST DEL SERVEI
3.6 SERVEIS DE NETEJA
3.7 TRACTAMENTS PUNTUALS ESPECÍFICS
3.8 TRANSPORT DELS RESIDUS FINS ALS CENTRES DE TRACTAMENT AUTORITZATS
3.9 PARC MÒBIL I ALTRES MITJANS

30
30
30
31
31
32
34
35
36

4 DISPOSICIONS COMUNES

38

4.1 TECNOLOGIA D’INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I CONTROL
4.2 SERVEI DE SEGUIMENT, RESOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES I ATENCIÓ CONTINUADA
4.3 IMATGE DELS NOUS SERVEIS

38
44
45

Marta Busquet Albertí

Signatura 1 de 2

1 DISPOSICIONS GENERALS

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

c5e77915008145589bdb9a5de7611354001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

La Pau,5 (08757)
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

Núm. Exp. General: 1319/2021
Referència: AJCOR0209222021

45
48
49
54
55

5 PRESSUPOST I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

58

6 DURADA DEL CONTRACTE I PRÒRROGA

59

Signatura 2 de 2

Gemma Ariasol Pinto
Marta Busquet Albertí

25/05/2021
Signatura 1 de 2

25/05/2021

4.4 PERSONAL
4.5 BASE LOGÍSTICA DELS SERVEIS
4.6 CONDICIONS BÀSIQUES DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
4.7 INCIDÈNCIA AMBIENTAL DEL SERVEI
4.8 MILLORES DEL SERVEI

3

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

c5e77915008145589bdb9a5de7611354001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

1 DISPOSICIONS GENERALS
1.1 OBJECTE DEL CONTRACTE
El present plec té per objecte la prestació del servei de recollida i transport dels
residus municipals i de neteja viària, a Corbera de Llobregat. Aquestes
determinacions, conjuntament amb les que estableixi el plec de clàusules
administratives particulars, regiran la prestació de l’esmentat servei en l’àmbit de
tot el terme municipal de Corbera de Llobregat, que haurà d’executar-se amb
estricta subjecció a les instruccions d’ambdós plecs i els seus corresponents
annexes.
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Aquest plec té per objecte determinar els requeriments tècnics que caldrà garantir
com a mínim en la prestació dels futurs serveis de:
Recollida i transport de residus municipals:


Recollida de residus domiciliaris porta a porta del nucli urbà i de les
urbanitzacions per la fracció orgànica, fracció inorgànica (envasos lleugers i
fracció resta), bolquers i tèxtil sanitari, paper i cartró, i, residu vegetal de
mida no llenyosa.



Recollida de residus comercials porta a porta per la fracció orgànica, la
fracció inorgànica (envasos lleugers i fracció resta), el paper i el cartró, olis
usats i piles.



Recollida del vidre domèstic i comercial dels contenidors de càrrega superior
ubicats a la via pública



Recollida de tèxtil sanitari i bolquers de grans generadors.



Recollida de la fracció orgànica, la fracció inorgànica, el paper i el cartró i els
bolquers i tèxtil sanitari dels contenidors de les àrees tancades i miniàrees.



Repassos.



Servei de buidatge de la caixa de transferència de bolquers.



Recollida de suport en actes festius i esdeveniments.



Recollida de residus del mercat setmanal.



Transport i descàrrega de residus a plantes de tractament i gestors
autoritzats.



Els serveis de neteja de les àrees i dels seus contenidors.



Els serveis de neteja exterior dels contenidors de vidre.



Els serveis de manteniment, reparació i substitució de contenidors.



Escombrat manual o mecànic de voreres, calçades, zones pavimentades,
zones de sauló, parcs i places, carrers, escales, passatges públics i
aparcaments públics en superfície.



Neteja d’escocells



Retirada de les fulles caigudes dels arbres.



Buidat i neteja de papereres i de l’entorn de les mateixes



Buidat i neteja dels cendrers.

Marta Busquet Albertí
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Neteja del mobiliari urbà instal·lat en parcs, places i vials del municipi
(especialment bancs i jocs infantils).



Retirada d’enganxines, cartells adossats al mobiliari urbà i xiclets



Retirada de papers, envasos i embolcalls que estiguin a la via pública, zones
enjardinades.



Buidat i neteja de les papereres especials de gossos i reposició de les
bosses.



Neteja de pintades en edificis o instal·lacions i zones públiques amb el
tractament més adequat segons la superfície.



Neteja dels entorns dels contenidors vetllant perquè aquestes ubicacions no
siguin punts negres.



Neteges d’emergència per inclemències meteorològiques com nevades,
pluges, etc.), retirada d’arrossegaments de terres al damunt de zones
pavimentades, canyes en guals i ponts, etc.



Retirada de deixalles i assimilables abandonats a sòl no urbà.



Fregat i retirada de taques i incrustacions al paviment.



Regat dels carrers



Neteja de fonts d’aigua potable en zona urbana: escatat de la vegetació i
retirada de deixalles de l’entorn.



Neteja dels aparcaments en superfície.



Neteja de carrers després d’actes públics



Neteja de la zona esportiva semicoberta

Gemma Ariasol Pinto

S’adjunten com a annexos del present plec els següents documents i plànols:


Annex I: Plànol de tipologia edificatòria del municipi de Corbera de
Llobregat i zonificació



Annex II: Llistat d’activitats comercials i equipaments i contenerització
(diferenciant entre grans generadors i assimilables a domèstics)



Annex III: Llistat d’activitats comercials i equipaments grans generadors de
bolquers.



Annex IV: Estudi de detall dels blocs plurifamiliars



Annex V: Proposta d’ubicació de les àrees tancades i mini àrees



Annex VI: Descripció general del servei actual de recollida



Annex VII: Llistat d’actes i esdeveniments.



Annex VIII: Longitud total de carrers del municipi



Annex IX: Ubicacions de les bateries actuals de contenidors



Annex X: Ubicacions papereres, papereres de gossos i correcans



Annex XI: Escatat escales nucli



Annex XII: Característiques tècniques dels vehicles/maquinària aportats
per l’Ajuntament de Corbera de Llobregat

Marta Busquet Albertí

Signatura 1 de 2

25/05/2021

Signatura 2 de 2

1.2 INFORMACIÓ D’INTERÉS PER L’ELABORACIÓ DE LES
LICITACIONS

5

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

c5e77915008145589bdb9a5de7611354001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

2

RECOLLIDA
MUNICIPALS

I

TRANSPORT

DELS

RESIDUS

2.1 OBJECTIUS GENERALS

25/05/2021

S’estableixen uns objectius mínims del contracte. El sistema de recollida porta a
porta té com a objectiu principal assolir elevats índexs de recollida selectiva,
millorar la qualitat de totes les fraccions selectives amb la reducció dels impropis
presents a la FORM així com els impropis de la FIRM, i reduir en pes total la
generació de residus.
Els objectius quantitatius es calculen en base a la suma de les tones de fraccions de
recollida selectiva, sobre el total de tones recollides de les mateixes fraccions més
la resta, inclòs el tèxtil sanitari.
Els objectius qualitatius es calcularan en base al percentatge d’impropis presents en
la fracció orgànica, d’acord amb les caracteritzacions realitzades per l’administració
competent i/o entitat acreditada, amb la freqüència que ells mateixos determinin.
Els resultats de les caracteritzacions s’aplicaran als mesos posteriors fins a
l’obtenció de nous resultats.
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Es fixa com a objectiu assolir i superar el 70% en pes de recollida selectiva
global. Amb aquest objectiu l’empresa adjudicatària, amb coordinació amb
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, es dotarà i executarà totes les actuacions i
inversions necessàries per assolir-lo. Per resultat de recollida selectiva s’entén la
suma dels pesos de les fraccions FORM, paper/cartró, envasos lleugers, vidre, sobre
el total dels residus municipals, que són les fraccions esmentades més la fracció
resta.
També es fixa un objectiu mínim de qualitat amb la garantia d’assolir
menys d’un 5% d’impropis per la FORM, fet que es troba condicionat al
correcte desenvolupament de les tasques dels operaris de recollida i a l’ús obligatori
de les bosses compostables. Els objectius qualitatius es calcularan en base al
percentatge d’impropis presents en la fracció orgànica, amb la freqüència que ells
mateixos determinin. Els resultats de les caracteritzacions s’aplicaran als mesos
posteriors fins a l’obtenció de nous resultats.
El no assoliment d’aquests objectius comportarà una penalitat tal i com es preveu
al Plec de Clàusules Administratives.

2.2 CONDICIONANTS GENÈRICS
1. L’Ajuntament de Corbera de Llobregat ha determinat la implantació de la
recollida porta a porta per les tres fraccions bàsiques dels residus d’origen
domèstic i comercial (FORM, FIRM i paper i cartró, model residu mínim) dels
bolquers i tèxtil sanitari i del residu vegetal de mida no llenyosa, amb
identificació de les aportacions, per tal de garantir l’assoliment dels nivells més
elevats possibles de recuperació de les fraccions valoritzables dels residus
municipals i reduir dràsticament la generació de Resta, recollida amb la fracció
inorgànica. La fracció vidre es recollirà amb contenidors ubicats a la via pública.
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2. L’empresa contractada haurà de dissenyar el servei de recollida i transport de
residus de Corbera de Llobregat en funció de les determinacions del present
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plec, ajustant la dotació de recursos humans i materials necessaris i programant
els circuits pertinents per tal de satisfer els serveis que s’hi detallen.
3. El servei de recollida de residus municipals de Corbera de Llobregat inclourà la
recollida i el transport fins als gestors autoritzats per l’Agència de Residus de
Catalunya i que determini l’Àrea Metropolitana de Barcelona, de les fraccions
esmentades tant dels residus domèstics com dels residus comercials.

Gemma Ariasol Pinto



Corresponsabilitzar-se dels resultats de recollida selectiva obtinguts, de
manera que s’assoleixin els objectius fixats.



Garantir i prioritzar la jerarquia que regeix la gestió dels residus municipals,
emanats del marc normatiu i programàtic de Catalunya, l’estat espanyol i la
Unió Europea: la prevenció, la minimització, la reutilització i el reciclatge
dels residus.



Garantir l’optimització i la màxima eficiència del servei en termes de
qualitat.



Participar de forma activa en la implantació i la consolidació de la recollida
selectiva integral a tot el terme municipal de Corbera de Llobregat.



Promoure la sensibilització ambiental, la millora de la recollida selectiva
integral i de l’estat de la via pública mitjançant el suport tècnic i econòmic a
campanyes específiques de caràcter anual promogudes per l’Ajuntament de
Corbera de Llobregat.



Garantir la plena coordinació amb l’Ajuntament de Corbera de Llobregat
durant la gestió i l’execució del servei.



Complir en tot moment la normativa vigent i garantir la millora contínua.



Minimitzar els impactes ambientals associats al servei.

2.3 ÀMBIT TERRITORIAL
1. L’àmbit territorial de la prestació del servei de recollida de residus municipals
comprèn tot el terme municipal de Corbera de Llobregat incloent-hi:


Recollida de residus domiciliaris porta a porta al municipi per la
fracció orgànica, la fracció inorgànica (envasos lleugers i resta), el paper i
cartró, els bolquers i tèxtil sanitari i residu vegetal de mida no llenyosa.
(aproximadament 6.362 habitatges).



Recollida de residus comercials i equipaments porta a porta per la
fracció orgànica, la fracció inorgànica (FIRM: envasos lleugers i resta), el
paper i cartró, piles i olis usats (aproximadament 260 generadors singulars).



Recollida de vidre dels contenidors de càrrega superior de la via
pública (actualment 109 contenidors de 3000 m3 i 1 contenidor de 240 l) i
neteja exterior, manteniment, reparació i substitució de contenidors
d’aquesta fracció.



Recollida, neteja i manteniment de les àrees tancades i mini àrees
(11 àrees i 4 mini àrees) i dels seus contenidors per la fracció orgànica, la
fracció inorgànica (envasos lleugers i resta), bolquers i tèxtil sanitari, i, el
paper i cartró.
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4. L’empresa contractada es regirà permanentment pels següents principis bàsics:
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Altres serveis: recollida de bolquers i tèxtil sanitari de grans generadors,
repassos, buidatge caixa transferència bolquers, recollida dels residus del
mercat setmanal, recollida de suport en actes festius i d’esdeveniments.

2. El nombre d’habitatges i d’activitats econòmiques és aproximat, l’empresa
contractada haurà d’ajustar el servei a les necessitats existents en cada
moment.

2.4 ÀMBIT FUNCIONAL

Gemma Ariasol Pinto
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1. El contracte del servei de recollida de residus municipals de Corbera de
Llobregat comprendrà la recollida i el transport dels residus recollits fins a les
plantes destí dels gestors de residus que es detallen en aquest document, per
tal de garantir el seu reciclatge i/o el seu tractament d’acord amb el que
determina la legislació sectorial aplicable.
2. En aquest sentit, el contracte haurà de garantir la segregació de la FORM, de la
FIRM, del paper i cartró i del vidre dels residus domèstics i dels residus
comercials, a més dels bolquers i el tèxtil sanitari, i el residu verd no
llenyós. En resten exclosos els residus classificables com a industrials, tòxics i
perillosos, i tots aquells que especifiqui la normativa. El present plec no inclou la
recollida de voluminosos ni de poda llenyosa.
3. L’àmbit funcional del servei pot evolucionar durant la vigència del contracte tant
pel creixement urbà del municipi com per l’evolució de les tecnologies o la
necessitat d’adaptar el servei a novetats legislatives. S’entendrà que el preu es
mantindrà de fins a una variació del 10% de cada servei, tant d’augment com
de reducció. Així doncs, fins a superar aquest percentatge d’ampliació/reducció
de cada servei, no es considerarà una modificació del contracte, i en cap cas en
un termini inferior a 1 any. En el cas que se superés aquest percentatge i fos
necessari fer una modificació del contracte, aquesta s’efectuarà en base als
preus unitaris de l’oferta presentada en aquest concurs i en base al temps i
nombre de mitjans i materials reals que cal dedicar per a la prestació dels nous
serveis encomanats.

2.5 CONSIDERACIONS GENERALS
1. L’empresa contractista haurà d’organitzar el servei per tal de complir els
objectius establerts anteriorment de superar el 70% de recollida selectiva dels
residus municipals d’origen domèstic i comercial generats al terme municipal de
Corbera de Llobregat, fins la finalització del contracte. El nivell d’impropis haurà
d’estar per sota del 5% per la FORM.
2. Els materials recollits mitjançant el servei municipal de recollida de residus
seran propietat de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, i seva serà la
competència en relació a la gestió dels diferents materials als centres de
tractament respectius autoritzats per l’Agència de Residus de Catalunya, i en
relació als possibles ingressos que es puguin derivar de la seva gestió.
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3. El programa de prestació del servei i els circuits de recollida hauran de ser
aprovats per l’Ajuntament. A partir d’aquí, aquest programa es podrà modificar
de forma conjunta entre l’empresa contractada i l’Ajuntament, a qui
correspondrà l’aprovació de qualsevol modificació del programa de prestació
del servei. L’empresa contractada estarà obligada a prestar el servei d’acord
amb el programa aprovat en cada moment. Qualsevol modificació durant
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l’exercici requerirà l’aprovació per part de l’òrgan competent de l’Ajuntament, el
qual podrà introduir les modificacions que l’interès públic demandi.

2.6 SERVEI DE RECOLLIDA PORTA A PORTA DE RESIDUS
DOMÈSTICS

25/05/2021

1. Mitjançant el sistema porta a porta l’empresa contractada haurà de recollir de
forma segregada les següents fraccions bàsiques de les deixalles domèstiques:


Fracció orgànica



Fracció inorgànica



Paper i cartró



Bolquers i tèxtil sanitari



Fracció vegetal no llenyosa

2. La recollida selectiva porta a porta del residus d’origen domèstic es durà a
terme mitjançant cubells personalitzats i identificats i que els/les generadors/es
hauran de deixar sempre al davant del seu portal, excepte les restes vegetals
de fracció no llenyosa que es farà mitjançant un sac reutilitzable de màxim 80
litres.
3. Els licitadors proposaran i detallaran la seva oferta bàsica de servei d’acord amb
les especificacions que es detallen a continuació.
SISTEMA D’APORTACIÓ DELS RESIDUS

Gemma Ariasol Pinto
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ORGÀNICA (FORM)

Cubell de 20 litres marró identificat amb TAG RFID UHF i
amb el codi associat a la fracció i a l’habitatge amb bossa
compostable d’ús obligatori.

25/05/2021

4. Els residus domèstics (orgànica, inorgànica, paper i cartró, i bolquers i tèxtil
sanitari) s’hauran de lliurar de la següent forma, variant segons la zonificació
(nucli urbà o urbanitzacions):

RESTES VEGETALS
DE MIDA PETITA
NO LLENYOSA

En un sac reutilitzable de màxim 80 litres, sense bossa,
coincidint amb el dia de recollida de la FORM

RECOLLIDA DOMÈSTICA
FRACCIÓ

INORGÀNICA
(FIRM)

Cubell multimaterial de 40 litres blanc identificat amb TAG
RFID UHF amb el codi associat a l’habitatge. Cada fracció es
lliura de forma separada el dia corresponent en funció del
calendari establert.
 La FIRM s’haurà de lliurar dins d’una bossa de plàstic de
PE i sempre a l’interior del cubell
 El paper i cartró es lliurarà sense bossa de plàstic de PE i
sempre a l’interior del cubell. El cartró de mides grans que
no càpiga a l’interior del cubell es plegarà i es situarà al
costat del cubell.

Marta Busquet Albertí

Signatura 1 de 2

PAPER I CARTRÓ

SECTOR 1: NUCLI URBÀ (veure Annex I)
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BOLQUERS I
TÈXTIL SANITARI

En una bossa identificada amb un llaç vermell o marca
vermella.

RECOLLIDA DOMÈSTICA

25/05/2021

FRACCIÓ

SECTOR 2: URBANITZACIONS (veure Annex I)

ORGÀNICA (FORM)

Cubell de 20 litres marró identificat amb TAG RFID UHF i
amb el codi associat a la fracció i a l’habitatge amb bossa
compostable d’ús obligatori.

RESTES VEGETALS
DE MIDA PETITA
NO LLENYOSA

En un sac reutilitzable de màxim 80 litres, sense bossa,
coincidint amb el dia de recollida de la FORM

INORGÀNICA
(FIRM)

Cubell multimaterial de 40 litres blanc identificat amb TAG
RFID UHF i amb el codi associat a la fracció i a l’habitatge.

PAPER I CARTRÓ
BOLQUERS I
TÈXTIL SANITARI



La fracció FIRM es podrà lliurar amb o sense bossa de
plàstic de PE però sempre a l’interior del bujol.



El paper i cartró es lliurarà a granel sempre a
l’interior del bujol.

En una bossa identificada amb un llaç vermell o marca
vermella.

Gemma Ariasol Pinto
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HORARI I FREQÜÈNCIA DE RECOLLIDA PORTA A PORTA DOMÈSTICA
5. L’horari de la recollida serà diürna, a partir de les 8.00h, per la recollida porta a
porta als 2 sectors de manera que els residus es lliuraran a la via pública entre
les 7 i les 8h. Cada dia de servei es recolliran les dues fraccions establertes
segons el calendari més la fracció bolquers i tèxtil sanitari. Les rutes previstes
s’hauran de consensuar prèviament amb els serveis tècnics municipals per
evitar problemes de trànsit en hores punta en determinats sectors del municipi.
6. Les freqüències de recollida de la FORM, la FIRM i el paper i cartró recollits porta
a porta seran les que es mostren en el calendari de recollida:
HORARI

DL

DM

DC

DJ

DV

DS

NUCLI URBÀ
DIÜRN

FIRM

PiC

FIRM

DIÜRN

FORM

FORM

FORM

DIÜRN

FIRM

PiC

FIRM

DIÜRN

FORM

FORM

FORM

Marta Busquet Albertí
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URBANITZACIONS

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

c5e77915008145589bdb9a5de7611354001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

DG

La Pau,5 (08757)
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

Núm. Exp. General: 1319/2021
Referència: AJCOR0209222021

7. Els bolquers i el tèxtil sanitari domiciliari es recollirà cada dia de recollida porta
a porta, sempre i quan s’aportin en una bossa a part identificada amb un llaç
vermell o marca vermella tal i com hagi indicat l’Ajuntament.
8. Les restes de jardineria de mida petita no llenyosa (gespa, fullaraca, rams de
flors, etc.) es recolliran juntament amb la fracció orgànica sempre que no
superin la quantitat d’un sac d’un volum màxim de 80 litres.

25/05/2021

9. Es garantirà la recollida dels residus domiciliaris tots els dies de l’any, excepte
els indicats a continuació:


25 de desembre



1 de gener



6 de gener

En aquests casos l’empresa contractada acordarà amb l’ajuntament el dia que es
recuperarà aquesta recollida.
L’empresa contractista haurà de garantir que s’informa a tota la població de les
modificacions previstes, a través de cartes informatives, cartells recordatori i App
ciutadana.
Anualment es realitzarà un calendari amb les previsions de recollida que inclourà
les especificitats dels dies festius. Aquest calendari serà acordat entre l’Ajuntament
i l’empresa prestadora del servei.
RUTES I EQUIPS DE RECOLLIDA

Gemma Ariasol Pinto
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10. La recollida porta a porta s’haurà de realitzar amb els equips que millor
s’adeqüin a les característiques del municipi tenint en compte els 2 sectors en
els quals s’ha dividit el municipi (veure Annex I).
11. Cada licitador ha de proposar de forma detallada les rutes previstes i els equips,
justificant els rendiments i la idoneïtat en base a logística i a les característiques
del municipi objecte del servei. Aquesta informació caldrà especificar-la en la
memòria tècnica.
CRITERIS DE QUALITAT DE LES FRACCIONS RECOLLIDES
12. En termes generals, els criteris de qualitat que haurà de seguir l’empresa que es
faci càrrec del servei de recollida selectiva seran els següents:


La coincidència del material dipositat al punt de recollida pel generador amb
la fracció que correspon ser recollida segons la zonificació i els calendaris
establerts.



L’absència d’impropis en el material lliurat al punt de recollida.

13. Per a la valoració del criteri d’absència d’impropis, s’haurà de tenir en compte
les consideracions següents:
FORM: Es considerarà un material apte aquell que es trobi dins una bossa
compostable i contingui únicament restes orgàniques compostables, és a dir,
restes de menjar i restes vegetals de mida petita que poden ser recollides
selectivament i susceptibles de degradar-se biològicament. Per fer-ne la
valoració els operaris hauran de fer un reconeixement visual del material
lliurat i hauran de sospesar la bossa compostable per fer-ne una valoració
del pes. Només caldrà fer una inspecció visual de l’interior de la bossa en el
cas que el pes sigui sospitosament baix.

Marta Busquet Albertí
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FRACCIÓ VEGETAL NO LLENYOSA DE MIDA PETITA: Únicament es
recollirà les restes vegetals de mida petita no llenyosa contingudes en
màxim un sac de 80 litres.



FIRM: Es considerarà un material apte aquell que contingui materials no
reciclables propis de la fracció resta (menys els bolquers) i envasos lleugers
que no siguin de paper o cartró, amb el distintiu del punt verd d’ECOEMBES
(ampolles de plàstic, llaunes metàl·liques, brics, safates, bosses de plàstic o
metal·litzades, malles de plàstic i altres residus de naturalesa assimilable).
Es consideraran impropis les restes orgàniques, el paper i cartró i el vidre.
Per fer-ne la valoració els operaris hauran de fer un reconeixement visual
del material lliurat i hauran de sospesar la bossa de FIRM; només caldrà fer
una inspecció visual de l’interior de la bossa en el cas que el pes sigui
sospitosament alt.



PAPER I CARTRÓ: Es considerarà un material apte tot aquell paper i cartró
(sigui o no envàs) que no formi part d’un material mixt, que no estigui brut i
que no estigui contingut dins una bossa de plàstic. Per fer-ne la comprovació
serà suficient la inspecció visual.



BOLQUERS I TÈXTIL SANITARI (Bolquers, compreses, etc.): Únicament
es recolliran aquelles bosses identificades amb un llaç vermell o marca
vermella tal i com hagi indicat l’Ajuntament.

14. Quan el personal detecti la presència de materials impropis o una aportació
incorrecta que no es correspon amb el material que pertoca en el dia de
recollida corresponent, no es recollirà el cubell o bossa i es deixarà en el punt
de la via pública on s’hagi trobat.

Gemma Ariasol Pinto
25/05/2021

Signatura 2 de 2

15. En cas que l’aportació es realitzi amb algun element no homologat pel servei o
en una bossa directament a terra, no es recolliran i es deixarà en el punt de la
via pública on s’hagi trobat.
16. En tots dos casos s’identificarà la incidència amb un adhesiu on caldrà
especificar el tipus d’incidència. El disseny i l’edició d’aquestes etiquetes anirà a
càrrec de l’empresa adjudicatària i serà prèviament aprovat pels serveis tècnics
de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.
17. L’empresa contractada informarà diàriament a l’Ajuntament de les incidències a
través dels mecanismes establerts en el present plec (veure apartat 4).

2.7 SERVEI DE RECOLLIDA PORTA A PORTA DE RESIDUS
COMERCIALS
1. Mitjançant el sistema porta a porta l’empresa contractada haurà de recollir les
següents fraccions bàsiques de les deixalles comercials:


Fracció orgànica



Fracció inorgànica



Paper i cartró



Bolquers i tèxtil sanitari



Piles



Olis vegetals

Marta Busquet Albertí
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2. La recollida selectiva dels residus comercials es durà a terme mitjançant cubells,
bujols o contenidors identificats amb un TAG RFID associat a l’activitat, amb
l’objectiu que el servei efectuï diàriament les lectures de tots els elements
recollits.
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3. Els punts de recollida dels residus comercials es localitzaran davant dels
accessos dels establiments comercials i de tots aquells altres grans productors
que s’integraran en el circuit de recollida comercial.
4. El llistat d’establiments comercials (veure Annex II) és orientatiu, atès que el
nombre d’establiments estarà condicionat en cada moment als canvis (altes,
baixes, transformacions, etc.) que es puguin anar produint en el temps.
L’empresa contractada haurà d’ajustar el servei a les necessitats existents en
cada moment.
5. A banda d’aquests i altres establiments comercials, s’haurà de prestar aquest
servei a tots els equipaments, instal·lacions i dependències municipals (Annex
II).

25/05/2021

6. Els licitadors proposaran i detallaran la seva oferta bàsica de servei d’acord amb
les especificacions que es detallen a continuació.
SISTEMA D’APORTACIÓ DELS RESIDUS
7. Els residus comercials i d’equipaments es recolliran i es lliuraran segons els
criteris descrits a continuació. Per cada fracció es preveu més d’un tipus de
cubell, bujols o contenidors amb l’objectiu de personalitzar la solució per cada
establiment.

Gemma Ariasol Pinto
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FRACCIÓ

RECOLLIDA COMERCIAL

FORM

Cubell, bujol o contenidor de 20, 40, 120 o 240 litres marró
identificat amb TAG RFID UHF i amb el codi associat a la fracció i
a l’activitat amb funda compostable.

FIRM

Cubell, bujol o contenidor de 40, 120, 240 o 1.100 litres gris
fosc identificat amb TAG RFID UHF i amb el codi associat a la
fracció i a l’activitat.

PAPER I
CARTRÓ

Cartró a granel. Per equipaments grans productors de paper,
s’assignarà un bujol de 120 litres amb TAG RFID UHF amb el
codi associat a la fracció i a l’activitat.

BOLQUERS I
TÈXTIL
SANITARI

Bujol o contenidor de 120 o 240 litres gris clar identificat amb
TAG RFID UHF i amb el codi associat a la fracció i a l’activitat.

PILES

Contenidor i/o dipòsit de forma cilíndrica i/o piramidal

OLIS

Recipient de plàstic amb tap

HORARI I FREQÜÈNCIA DE RECOLLIDA PORTA A PORTA COMERCIAL

Marta Busquet Albertí
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8. La recollida de residus comercials i d’equipaments coincidirà amb la recollida
porta a porta de residus domiciliaris. Per aquelles activitats grans generadores,
a més, s’hi afegirà un reforç específic per a la recollida de FORM i paper i cartró.
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9. Els equipaments i grans generadors de bolquers tindran una recollida específica
diürna per aquesta fracció separada de la recollida porta a porta de les altres
fraccions bàsiques, 5 dies a la setmana (Annex III).
10. Les freqüències i el calendari de recollida comercial per a les activitats
assimilables a domèstic pel que fa a les quantitats de residus generats és el
mateix que el domèstic, i pels grans generadors de residus s’afegeixen aquests
reforços:

25/05/2021

HORARI

DL

DM

DC

DJ

DV

DS

DIÜRN

FIRM

FORM

DIÜRN

FIRM

PiC

DIÜRN

BOLQUERS
BOLQUERS BOLQUERSBOLQUERS /OLIS I BOLQUERS
PILES

DG

11. L’horari de recollida coincidirà amb la recollida porta a porta dels residus
domiciliaris menys en el cas dels reforços a grans generadors de FORM, PiC i
bolquers. L’horari dels reforços de paper i cartró, FORM i bolquers s’ha previst
diürn, per la tarda.
12. Un cop al mes caldrà incloure la recollida dels olis i de les piles, servei que es
compartirà amb la recollida de bolquers (recollida de piles + bolquers / recollida
d’olis + bolquers).

Gemma Ariasol Pinto
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RUTES I EQUIPS DE RECOLLIDA
13. La recollida porta a porta comercial s’integrarà amb la recollida domèstica per
raons d’eficiència, de manera que ambdues recollides es faran de forma unitària
(excepte els reforços i la recollida de bolquers).
14. Les rutes i els equips hauran de coincidir amb els proposats per realitzar el
serveis de recollida porta a porta domèstic, de manera que caldrà tenir-ho en
compte alhora de plantejar el dimensionament, el qual s’haurà de justificar i
recollir en la memòria tècnica.
15. Cada licitador ha de proposar de forma detallada la ruta prevista i equips per als
reforços de la recollida comercial i d’equipaments i recollida de bolquers,
justificant els rendiments i la idoneïtat en base a logística i a les característiques
del servei. Aquesta informació caldrà especificar-la en la memòria tècnica.
CRITERIS DE QUALITAT DE LES FRACCIONS RECOLLIDES
16. En termes generals, els criteris de qualitat que haurà de seguir l’empresa que es
faci càrrec del servei de recollida selectiva seran els següents:


La coincidència del material dipositat al punt de recollida pel generador amb
la fracció que correspon ser recollida segons el calendari establert.



L’absència d’impropis en el material lliurat al punt de recollida.

Marta Busquet Albertí
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17. Per a la valoració del criteri d’absència d’impropis, s’haurà de tenir en compte
les consideracions següents:
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FORM: Es considerarà un material apte aquell que es trobi dins una funda
compostable i contingui únicament restes orgàniques compostables, és a dir,
restes de menjar i restes vegetals de mida petita que poden ser recollides
selectivament i susceptibles de degradar-se biològicament. Per fer-ne la
valoració els operaris hauran de fer un reconeixement visual del material
lliurat.



FIRM: Es considerarà un material apte aquell que contingui materials no
reciclables propis de la fracció resta (menys bolquers) i envasos lleugers que
no siguin de paper o cartró, amb el distintiu del punt verd d’ECOEMBES. Es
consideraran impropis les restes orgàniques, el paper i cartró i el vidre. Per
fer-ne la valoració els operaris hauran de fer un reconeixement visual del
material lliurat.



PAPER I CARTRÓ: Es considerarà un material apte tot aquell paper i cartró
que no formi part d’un material mixt, que no estigui brut i que no estigui
contingut dins una bossa de plàstic. Per fer-ne la comprovació serà suficient
la inspecció visual.



BOLQUERS I TÈXTIL SANITARI: Únicament es recolliran bolquers i tèxtil
sanitari dels establiments validats pels responsables de l’Ajuntament de
Corbera de Llobregat.



PILES: Únicament es recolliran piles estàndard, piles botó i acumuladors
portàtils dels establiments validats pels responsables de l’Ajuntament de
Corbera de Llobregat.



OLIS VEGETALS: Únicament es recolliran els olis vegetals usats dels
establiments validats pels responsables de l’Ajuntament de Corbera de
Llobregat.

18. Quan el personal detecti la presència de materials impropis o una aportació
incorrecta que no es correspon amb el material que pertoca, no es recollirà el
cubell, bujol o contenidor i es deixarà en el punt de la via pública on s’hagi
trobat.
19. En cas que l’aportació es realitzi amb algun element no homologat pel servei, no
es recolliran i es deixarà en el punt de la via pública on s’hagi trobat.
20. En tots dos casos s’identificarà la incidència amb un adhesiu on caldrà
especificar el tipus d’incidència. El disseny i l’edició d’aquestes etiquetes anirà a
càrrec de l’empresa adjudicatària i serà prèviament aprovat pels serveis tècnics
de l’Ajuntament.
21. L'empresa contractada informarà diàriament a l’Ajuntament de Corbera de
Llobregat de les incidències a través dels mecanismes establerts en el present
plec (veure apartat 4).

2.8 SERVEI DE RECOLLIDA DE VIDRE DELS CONTENIDORS DE
CÀRREGA SUPERIOR
1. L’empresa contractada haurà de recollir la fracció vidre del municipi de Corbera
de Llobregat.
2. La recollida selectiva del vidre es durà a terme mitjançant els contenidors de
càrrega superior de 3000 litres ubicats al municipi i propietat de l’Ajuntament.

Marta Busquet Albertí
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3. Els punts de recollida de vidre es troben distribuïts actualment per tots els
sectors del municipi (veure Annex IX) en el següent nombre de contenidors:
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4

Bonrepòs (Pol A)

1

Bonrepòs (Pol B)

1

Bonrepòs (Pol C)

1

Bonrepòs (Pol D)

1

Els Carsos

3

Can Margarit (Pol. 1)

3

Can Margarit (Pol 2)

2

Sta. Maria l’Avall

5

Les Cases Pairals-Can Montmany de Mas P.

6

La Servera

1

Les Parretes

1

Els Guixots

1

Can Lluís

1

El Solei dels Herbatges

1

Sant Cristòfol

1

Ca n’Armengol

2

Can Rigol

2

Can Planes Sud

1

Gemma Ariasol Pinto

Can Coll

2

Can Llopard

4

La Soleia

1

Mas d’en Puig

1

La Creu Sussalba

4

Can Palet

2

La Creu de l’Aragall

5

La Creu de l’Aragall Júnior

1

Can Canonge

1

El Mirador

2

L’Amunt

1

Masia Can Deu

1
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La Creu Nova- El Pontarró

VIDRE
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BARRI

NUCLI i ampliació nucli *

109
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TOTAL

51
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CONTENIDOR
CÀRREGA
SUPERIOR
3000L
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*Al carrer Major del nucli antic, es recull vidre amb un contenidor de 240 litres i
caldria sumar-hi a aquests 109 contenidors de 3m3, 1 contenidor de 240 litres per
aquest punt.
4. Els licitadors proposaran i detallaran la seva oferta bàsica de servei d’acord amb
les especificacions que es detallen a continuació. Tot i així l’empresa
contractada proposarà un pla d’adequació de la recollida del vidre al nou model
de recollida (estudi d’ubicacions i necessitats).
SISTEMA DE RECOLLIDA DEL VIDRE

25/05/2021

5. Es recolliran els contenidors de vidre de càrrega superior de 3000 litres ubicats
a Corbera de Llobregat.
6. L’Ajuntament es reserva la facultat de sol·licitar el desplaçament dels punts de
contenidors de vidre actuals distribuïts pel municipi segons les necessitats.
7. Quan la ubicació dels contenidors interfereixi amb obres o esdeveniments
especials, l’empresa contractada, a petició de l'Ajuntament, procedirà a la
retirada temporal dels contenidors o modificació de la seva ubicació i a la seva
posterior reposició. Els costos seran assumits per l’empresa adjudicatària i
l'actuació caldrà avisar-la tres dies abans de la retirada o reposició.
8. En els actes en els quals sigui previsible una important generació d'envasos i
residus d'envasos de vidre, l’empresa adjudicatària possibilitarà que dita
necessitat pugui ser atesa a través dels mitjans pertinents, en coordinació amb
l'Ajuntament.
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9. L'empresa contractista haurà de mantenir el parc de contenidors en perfecte
estat de conservació, i haurà de dur a terme, quan s’escaigui i amb la màxima
celeritat possible, les reparacions necessàries per a garantir el bon ús dels
mitjans d’aquest parc i, en darrer cas, la seva substitució.
10. La conservació, el manteniment i reposició dels contenidors anirà a càrrec de
l'empresa contractada i l’Ajuntament de Corbera de Llobregat no es farà
responsable dels danys o desperfectes que s'hi puguin produir.
HORARI I FREQÜÈNCIA DE RECOLLIDA
11. El buidatge dels contenidors de vidre es durà a terme cada dijous en horari
diürn, iniciant-se el servei a partir de les 7h del matí.
12. S'establirà un servei d'urgència que s'activarà després de notificació per part de
l'Ajuntament a l’empresa adjudicatària. El termini màxim per buidar serà de 24
hores. Si l'avís es produeix en divendres, aquest termini s'ampliarà en 24 hores
més, amb l’excepció de que l’avís es produeixi en vigília de festiu.
13. L'empresa contractista durà a terme mínim dues neteges exteriors a fons anual
dels contenidors.
RUTES I EQUIPS DE RECOLLIDA

Marta Busquet Albertí
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14. Cada licitador ha de proposar de forma detallada la ruta prevista i equip de la
recollida pel buidatge dels contenidors de vidre i transport a la planta
corresponent, justificant els rendiments i la idoneïtat en base a logística i a les
característiques del servei. Aquesta informació caldrà especificar-la en la
memòria tècnica.
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CRITERIS DE QUALITAT
15. L'empresa contractada informarà en finalitzar cada recollida a l’Ajuntament de
Corbera de Llobregat de les incidències detectades.

2.9 SERVEI DE RECOLLIDA DE LES ÀREES TANCADES I MINI
ÀREES

25/05/2021

1. El servei de recollida de les àrees tancades i mini àrees (veure Annex V) es
preveu per garantir el servei a tots els habitatges de les urbanitzacions on no
s’ha previst realitzar la recollida porta a porta i als habitatges disseminats de
Corbera, als habitatges que es troben en zones amb dificultat de pas del vehicle
de recollida i veïns del municipi que puntualment el requereixin.
2. Mitjançant el sistema de recollida en les àrees tancades i les mini àrees
l’empresa contractada haurà de recollir de forma segregada les següents
fraccions bàsiques dels residus:


Fracció orgànica



Fracció inorgànica



Paper i cartró



Bolquers i tèxtil sanitari

3. El servei de recollida de les àrees tancades i mini àrees s’haurà de regir per les
especificacions que es detallen a continuació:
NOMBRE I TIPOLOGIA DE CONTENIDORS

Gemma Ariasol Pinto
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4. Les àrees tancades i les mini àrees disposaran dels contenidors suficients
d’orgànica, de FIRM i paper i cartró, tal i com es descriu en la següent taula i
que aportarà l’Ajuntament de Corbera de Llobregat:
FRACCIÓ

CONTENIDORS/ÀREA TANCADA

FORM

2 contenidors marrons de 240 litres.

PAPER I CARTRÓ

2 contenidors blaus de 1100 litres.

FIRM

4 contenidors color gris fosc de 1100 litres.

BOLQUERS I TÈXTIL SANITARI

1 contenidor gris clar de 240 litres

FRACCIÓ

CONTENIDORS/MINI ÀREA

FORM

1 contenidor marró de 240 litres.

PAPER I CARTRÓ

1 contenidor blau de 1100 litres.

FIRM

1 contenidor gris fosc de 1100 litres.

BOLQUERS I TÈXIL SANITARI

1 contenidor gris clar de 240 litres

Marta Busquet Albertí
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Els contenidors de cada àrea o mini àrea podran ser ampliats o reduïts en funció de
les aportacions de residus que s’hi facin per part dels usuaris.
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SISTEMA D’APORTACIÓ
5. Les especificitats d’aportació de cada fracció són:


Ús obligatori de bossa compostable per l’aportació de la fracció orgànica.



Paper i cartró plegat sense bossa o amb bossa de paper.



La FIRM dins d’una bossa de plàstic.



Els bolquers i tèxtil sanitari dins d’una bossa de plàstic.

25/05/2021

HORARIS I FREQÜÈNCIES DE RECOLLIDA DE LES ÀREES TANCADES
6. La recollida de les àrees tancades, les mini àrees, juntament amb els
contenidors de suport a la recollida porta a porta que s’ubicaran a la deixalleria
de Corbera de Llobregat, es buidaran seguint les mateixes freqüències i horaris
de la recollida domiciliària i comercial porta a porta, podent utilitzar el calendari
del nucli i el de les urbanitzacions per evitar qualsevol desbordament de
contenidors.
7. En cada recollida realitzada a les àrees tancades i mini àrees s’haurà de realitzar
una inspecció visual dels diferents contenidors i del seu exterior. En cas que es
detecti qualsevol situació anòmala com per exemple: bosses o residus fora de
les àrees, fora dels contenidors o residus mal classificats, s’haurà d’actuar dins
de les possibilitats per tal de solucionar el problema detectat. També s’haurà de
notificar la incidència i l’estat de resolució als serveis tècnics de l’Ajuntament.
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8. L'empresa contractista durà a terme una neteja en profunditat de les àrees i
mini àrees mínim mensual.
9. L'empresa contractista haurà de mantenir les àrees, mini àrees i el parc de
bujols i contenidors de les àrees tancades i mini àrees en perfecte estat de
conservació, i haurà de dur a terme, quan s’escaigui i amb la màxima celeritat
possible, les reparacions necessàries per a garantir el bon ús dels mitjans
d’aquest parc i, en darrer cas, la seva substitució.
10. La conservació i el manteniment de les àrees anirà a càrrec de l'empresa
contractada i l’Ajuntament de Corbera de Llobregat no es farà responsable dels
danys o desperfectes que s'hi puguin produir.
RUTES I EQUIPS DE RECOLLIDA
11. La recollida de les àrees tancades i mini àrees s’integrarà amb les recollides
porta a porta per raons d’eficiència per a la fracció orgànica, la FIRM i el paper i
cartró, de manera que ambdues recollides es faran de forma unitària.
12. La ruta i l’equip haurà de coincidir amb el proposat per realitzar el servei de
recollida porta a porta i caldrà tenir en compte els tres dies de servei diürn a
l’hora de plantejar el dimensionament, el qual haurà de justificar i recollir en la
memòria tècnica.
CRITERIS DE QUALITAT DE LES FRACCIONS RECOLLIDES
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13. En termes generals, els criteris de valoració que haurà de seguir l’empresa que
es faci càrrec del servei de recollida selectiva seran els següents:
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La coincidència del material dipositat al contenidor amb la fracció que
correspon segons el color del contenidor (marró per la FORM, blau per paper
i cartró i gris fosc per la FIRM i gris clar pels bolquers i tèxtil sanitari).

25/05/2021

14. Per a la valoració del criteri d’absència d’impropis, s’haurà de tenir en compte
les consideracions següents:


FORM: Es considerarà un material apte aquell que es trobi dins una bossa
compostable i contingui únicament restes orgàniques compostables, és a dir,
restes de menjar i susceptibles de degradar-se biològicament. Per fer-ne la
valoració els operaris hauran de fer un reconeixement visual del material
dipositat al contenidor.



FIRM: Es considerarà un material apte aquell que contingui materials no
reciclables propis de la fracció resta (menys bolquers) i envasos lleugers que
no siguin de paper o cartró, amb el distintiu del punt verd d’ECOEMBES. Es
consideraran impropis les restes orgàniques, el paper i cartró i el vidre. Per
fer-ne la valoració els operaris hauran de fer un reconeixement visual del
material lliurat.



PAPER I CARTRÓ: Es considerarà un material apte tot aquell paper i cartró
que no formi part d’un material mixt, que no estigui brut i que no estigui
contingut dins una bossa de plàstic. Per fer-ne la comprovació serà suficient
la inspecció visual.



BOLQUERS I TÈXTIL SANITARI: Bolquers, compreses, excrements i
sorres d’animals i qualsevol altre residu tèxtil sanitari. Es consideraran
impropis qualsevol altre residu que no siguin els descrits.

15. L'empresa contractada informarà diàriament a l’Ajuntament de les incidències a
través dels mecanismes establerts en el present plec (veure apartat 4).

2.10 REPASSOS
Gemma Ariasol Pinto
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HORARIS I FREQÜÈNCIES DE RECOLLIDA
1. L’empresa contractista haurà de preveure un servei diürn amb una freqüència
de 5 dies a la setmana, per a la retirada de materials incorrectes o bosses que
hagin pogut quedar a la via pública, estiguin o no etiquetades.
2. El dies que es prestarà aquest servei són els següents:
HORARI
DIURN

DL

DM

DC

DJ

DV

REPÀS

REPÀS

REPÀS

REPÀS

REPÀS

DS

DG

3. El servei es realitzarà al final de la jornada per tal de permetre que abans es
dugui a terme l’acció inspectora corresponent.
RUTES I EQUIPS DE RECOLLIDA
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4. La planificació del servei de recollida de bosses es farà tenint en compte el
registre d’incidències dels serveis de recollida anteriors. Tot i que també
s’hauran de recollir les bosses que no estiguin registrades com a incidència.
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5. Cada licitador ha de proposar de forma detallada la ruta prevista i l’equip,
justificant els rendiments i la idoneïtat en base a logística i a les característiques
del municipi objecte del servei.
CRITERIS DE QUALITAT DELS REPASSOS
6. L’empresa contractista haurà d’informar setmanalment de la presència de punts
crítics de concentració de bosses, en cas que hi siguin, per tal de facilitar
l’actuació dels responsables municipals.

25/05/2021

2.11 SERVEI DE BUIDATGE DE LA CAIXA DE TRANSFERÈNCIA
DE BOLQUERS
1. Es preveu que el licitador subministri i instal·li una caixa oberta de 12 m3 per
realitzar la transferència dels bolquers domèstics i comercials recollits per
separat porta a porta.
2. El servei consisteix en el transport i buidatge dels residus d’aquesta caixa a la
planta de transferència de resta de Gavà, dilluns, dimecres i divendres, i sempre
que es requereixi.
3. L’empresa contractada s’encarregarà del manteniment i la neteja periòdica de la
caixa proposada i, sempre que sigui necessari, de la seva substitució.
4. Els licitadors proposaran i detallaran la seva oferta bàsica de servei proposat.

Gemma Ariasol Pinto

DE

SUPORT

EN

ACTES

FESTIUS

I

1. Col·locació, retirada i recollida selectiva de contenidors utilitzats en actes i
esdeveniments, segons indiqui l’Ajuntament en cada cas.
NOMBRE I TIPOLOGIA DE CONTENIDORS
2. L’Ajuntament de Corbera de Llobregat aportarà els contenidors suficients
d’orgànica, de FIRM, paper i cartró i vidre, per als actes festius i esdeveniments,
tal i com es descriu en la següent taula:
FRACCIÓ

CONTENIDORS ACTES FESTIUS I
ESDEVENIMENTS

FORM

15 contenidors marrons de 240 litres.

PAPER I CARTRÓ

15 contenidors blaus de 240 litres.

VIDRE

15 contenidors verds de 240 litres.

FIRM

30 contenidors gris fosc de 240 litres i
10 contenidors gris fosc de 1100 litres.

Marta Busquet Albertí
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2.12 RECOLLIDA
ESDEVENIMENTS
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3. L’empresa contractada lliurarà els contenidors amb bosses transparents per a la
FIRM i funda compostable per la FORM. El contenidor de paper i vidre, no
portarà bossa.
4. En alguns casos serà necessari el buidatge dels contenidors al llarg de la durada
dels actes per evitar desbordaments.
5. El vidre recollit en actes i esdeveniments es buidarà a l’interior dels contenidors
de vidre ubicats a la via pública.
6. A l’Annex VII es recull un llistat orientatiu dels actes festius i esdeveniments
realitzats. Caldrà cobrir tots els esdeveniments que se sol·licitin i no estiguin en
aquest llistat.
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2.13 RECOLLIDA SELECTIVA DELS RESIDUS DEL MERCAT
SETMANAL
1. La recollida dels residus del mercat setmanal es durà a terme els dissabtes, a
partir de les 15h.
2. Prèviament es distribuiran els contenidors necessaris per la separació dels
residus generats pels paradistes del mercat setmanal per la FORM, la FIRM i el
Paper i Cartró.
NOMBRE I TIPOLOGIA DE CONTENIDORS
3. L’Ajuntament de Corbera de Llobregat aportarà els contenidors suficients
d’orgànica, paper i cartó i de FIRM per al mercat setmanal, tal i com es descriu
en la següent taula i que aportarà:

Gemma Ariasol Pinto
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FRACCIÓ

CONTENIDORS MERCAT SETMANAL

FORM

1 * contenidors marró de 240 litres.

PAPER I CARTRÓ

1 * contenidors blau de 240 litres.

FIRM

1 * contenidors gris fosc de 1100 litres.

* Aquest nombre es pot veure incrementat en funció del nombre de parades
4. Al finalitzar el mercat, es buidaran els contenidors de FORM amb el vehicle que
haurà recollit la FORM comercial i el PiC amb el vehicle que haurà recollit el PiC
comercial i els altres contenidors es transportaran, els buits i els plens, a les
instal·lacions municipals que designi l’ajuntament per ser buidats pel
contractista el dia que toqui cada fracció.
5. Els licitadors proposaran i detallaran la seva oferta bàsica de servei proposat.

2.14 TRANSPORT DELS RESIDUS FINS ALS CENTRES DE
TRACTAMENT AUTORITZATS
1. Els residus recollits pel servei s’hauran de transportar, de forma segregada, als
centres de tractament respectius que determini l’Ajuntament de Corbera de
Llobregat, tots ells gestors autoritzats per l’Agència de Residus de Catalunya.

Marta Busquet Albertí
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2. L’empresa contractada haurà de dissenyar i proposar el sistema que permeti
minimitzar les despeses de transport de les deixalles recollides fins als centres
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de tractament corresponents, preveient la transferència si s’escau i prèvia
aprovació de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, abans de portar-les als
centres en qüestió. L’empresa contractada haurà de preveure la minimització de
descàrregues per cadascun dels centres previstos.
3. A cada servei de recollida, els vehicles hauran d’iniciar el servei completament
buits. Una vegada plens, s’hauran de buidar totalment o bé al centre de
transferència, o bé directament al centre del gestor autoritzat corresponent.
4. Inicialment, els centres autoritzats de tractament i designats per l’AMB als que
s’hauran de transportar les diverses fraccions dels residus municipals seran els
següents:

FORM

Planta de compostatge de Torrelles de
Llobregat

Paper i cartró

Planta de valorització de Barcelona
Cartonboard, S.A.U. de Castellbisbal

Vidre

Planta de recuperació Daniel Rosas, S.A. del
Prat de Llobregat

FIRM

Planta de triatge de Molins de Rei

Bolquers i tèxtil
sanitari

Centre de tractament de residus municipals
(CTRM) de Gavà-Viladecans

Piles i olis usats

Deixalleria municipal
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DESTINACIÓ FINAL

5. L’Ajuntament podrà determinar, de mutu acord amb l’empresa contractista, la
modificació dels destins indicats per raons de tipus econòmic, de servei o per
requisits de les administracions competents. Especialment variable pot ser el
destí del paper i cartró, atès que té un preu molt fluctuant en funció del mercat,
i sempre s’optarà per aquell centre que presenti la millor opció de compra en
cada moment, sempre que els costos de desplaçament no siguin excessius.

25/05/2021
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FRACCIÓ

6. Mensualment, juntament amb l’informe, l’empresa contractista haurà de lliurar
als Servei Tècnics una còpia en versió digital dels tiquets o albarans que hagin
emès els centres de tractament i/o transferència als que s’hagin aportat les
diverses fraccions per registre d’entrada a l’Ajuntament.

2.15 IMPLANTACIÓ DE LA RECOLLIDA PORTA A PORTA
1. El nou servei porta a porta s’iniciarà el 1 de febrer 2022. Des de la data
d’adjudicació del contracte fins l’inici de la recollida porta a porta, l’empresa
adjudicatària realitzarà el servei de recollida de residus amb el model implantat
actualment al municipi (veure annex VI).
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2. Prèviament a la data d’inici del nou model de recollida l’empresa contractada
haurà d’haver dut a terme la retirada de contenidors de la via pública coordinat
amb l’Ajuntament. Els licitadors hauran d’especificar en les seves ofertes com es
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durà a terme la implantació efectiva del nou servei de recollida de residus, i com
i quan es durà a terme la incorporació de tots els equips humans i mitjans
materials previstos a les ofertes.
3. Els contenidors retirats s’hauran d’emmagatzemar a la base logística del servei,
i s’haurà de dur a terme un inventari i una revisió exhaustiva del seu estat, per
tal de valorar quins contenidors es poden vendre per a ser utilitzats en altres
municipis i quins s’hauran de destinar a un centre de tractament. La venda
d’aquests contenidors revertirà directament sobre l’ajuntament en la forma
acordada amb l’empresa contractada.
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4. L’empresa adjudicatària haurà de fer-se càrrec de la clausura dels contenidors
soterrats que actualment hi ha instal·lats al municipi (veure annex IX). Si
s’escau es col·locaran elements per tal d’evitar que els vehicles puguin transitar
damunt d’aquestes àrees (pilones, senyalització de delimitació,...) i
senyalització.

2.16 MANTENIMENT, REPOSICIÓ I NETEJA DE BUJOLS I
CONTENIDORS
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Contenidors instal·lats a les àrees tancades i mini àrees



Contenidors de vidre



Bujols i contenidors per mercats



Bujols i contenidors per actes i esdeveniments festius



Caixa oberta de 12m3 per realitzar la transferència dels bolquers domèstics i
comercials

Parc de bujols:
FORM
240 l

PiC
240 l

Vidre
240 l

FIRM
240 l

PiC
1100
l

FIRM
Vidre
Bolquers
1100
3000m
240 l
3
l

Àrees
Tancades

22

0

0

0

22

22

11

0

Miniàrees

4

0

0

0

4

4

4

0

Carrer

0

0

1

0

0

0

0

109

Festes

15

15

15

30

0

10

0

0

Mercat

1

1

0

0

0

1

0

0

TOTAL

42

16

16

30

26

37

15

109
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1. L'empresa contractada haurà de mantenir el parc de bujols i contenidors
adscrits als següents serveis en perfecte estat de conservació:
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2. Haurà de dur a terme, quan s’escaigui i amb la màxima celeritat possible, les
reparacions necessàries per a garantir el bon ús dels mitjans d’aquest parc.
3. Així, la conservació i el manteniment dels bujols i dels contenidors anirà a
càrrec de l'empresa contractada i l’Ajuntament no es farà responsable dels
danys o desperfectes que s'hi puguin produir.
4. Les irregularitats funcionals que es detectin en els diferents tipus de bujols i
contenidors seran comunicades a l’Ajuntament i es procedirà a la seva correcció
immediata, de tal manera que la prestació del servei de recollida corresponent
no es vegi afectada en cap moment.

25/05/2021

5. L'empresa contractada haurà de registrar totes les accions de conservació i
manteniment dels bujols i contenidors, en els corresponents registres del
sistema de qualitat del servei.
6. La responsabilitat civil derivada dels danys produïts pels contenidors a efectes
del servei per avaria, mal estat, etc., correrà a càrrec del contractista.
7. L’empresa contractada haurà de proveir-se d’una dotació del 5% anual dels
models validats per l’Ajuntament per cobrir les substitucions i/o ampliacions
durant aquest període del contracte dels contenidors següents:


Contenidors instal·lats a les àrees tancades i mini àrees



Contenidors de vidre



Bujols i contenidors per mercats



Bujols i contenidors per actes i esdeveniments festius

Gemma Ariasol Pinto
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8. Quan un bujol o un contenidor es consideri deteriorat, serà obligació de
l’empresa contractada la seva retirada i es substituirà per un en perfecte estat.
Un cop el contenidor deteriorat estigui al parc central o base logística del servei,
l’empresa o bé el repararà o bé el donarà de baixa en funció de si és possible o
no la seva reparació.
9. El contractista haurà d’assumir la retirada i el tractament ambientalment
correcte de tots els bujols i contenidors del contracte anterior que no hagin de
ser venuts o reutilitzats, i/o el del seu mateix contracte que s’hagin de
substituir.
10. L’empresa contractada informarà amb antelació a l’Ajuntament abans de
l’esgotament total de la reserva del 5% aportat pel primer any de contracte. En
el cas que no s’esgotin els contenidors de reserva del primer any, aquests
s’acumularan pels anys següents.
11. Aquesta reserva podrà modificar-se en funció de les reposicions efectuades,
amb la consegüent revisió del preu corresponent.
12. L’emmagatzematge dels bujols i contenidors de reserva serà responsabilitat de
l'empresa contractista.
13. L’empresa contractada assumirà la neteja de tots els bujols i contenidors de les
àrees tancades, de vidre, dels d’actes i esdeveniments, dels mercats i de la
caixa oberta per a la transferència dels bolquers. La neteja no inclou els
contenidors de les activitats econòmiques. Aquesta tasca comportarà el rentat
interior i exterior dels contenidors, procurant la retirada d’incrustacions i taques,
i la seva desinfecció amb les condicions i la periodicitat que s’indica a
continuació:

Marta Busquet Albertí
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14. La freqüència de prestació del servei de neteja interior i exterior dels
contenidors serà mensual. Els contenidors que s’utilitzaran en actes i
esdeveniments s’hauran de netejar cada vegada que es recullin, una vegada
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aquests contenidors siguin retornats a la base d’operacions i abans de tornar-los
lliurar. El contenidors de vidre es netejaran només exteriorment, mínim dos
cops a l’any.

2.17 PARC MÒBIL
1. L’empresa contractada haurà de disposar del parc mòbil necessari per al
desenvolupament de les funcions de recollida i transport de residus.

25/05/2021

2. Els licitadors hauran d’exposar i justificar a les seves ofertes quin parc mòbil
(nombre, tipologia, característiques dels vehicles i altres equips mòbils i règim
d’ús) destinaran al nou servei de recollida de residus municipals, garantint la
cobertura dels serveis sol·licitats amb el mínim cost possible.
3. La proposta de parc mòbil haurà d’incloure la dotació necessària de vehicles
adaptats a les característiques urbanes del municipi (carrers amb dificultat de
pas, etc.) i a les necessitats dels serveis de recollida selectiva que s’exposen en
el present plec (recollida de dues fraccions + bolquers per jornada de treball).
La proposta també haurà d’incloure el seu programa d’utilització.
4. Els vehicles bicompartimentats seran de nova adquisició i seran aportats per
l’empresa adjudicatària. La resta del parc mòbil que sigui necessari per a la
realització del servei estarà en bones condicions i amb compliment de la
normativa i serà aportat per l’empresa adjudicatària en règim de lloguer i no
amortitzable.
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5. El licitador haurà de justificar la dotació de vehicles i les seves característiques
per cadascun dels servei previstos, que com a mínim, seran els següents:


Servei de recollida porta a porta de FORM, FIRM, paper i cartró i bolquers
domèstic i comercial.



Servei de recollida d’àrees tancades i mini àrees



Servei de recollida de vidre en contenidors



Servei de buidatge de la caixa de transferència de bolquers i tèxtil sanitari



Servei de repassos.



Servei de recollida dels residus del mercat setmanal.



Servei de recollida de suport en actes festius i esdeveniments



Servei de neteja i manteniment de les àrees i contenidors.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
6. Els licitadors presentaran a les seves ofertes tota la documentació tècnica dels
fabricants dels vehicles i de la maquinària que proposaran pel servei de recollida
de residus municipals de Corbera de Llobregat.
7. Els vehicles i la maquinària del servei compliran tota la normativa en vigor i
hauran de ser especialment respectuosos amb la protecció i la conservació del
medi ambient.
8. Els vehicles dels serveis compliran tots els preceptes que s'assenyalin en el Codi
de la Circulació vigent per a la seva lliure circulació per la via pública, i
disposaran en un lloc visible d'un far rotatori, amb llum intermitent de color
taronja.
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9. L’empresa contractista estarà obligada a integrar sistemes de posicionament
(GPS) a tots els vehicles del contracte, per tal de facilitar el control de la seva
posició, dels itineraris realitzats, de la velocitat, etc. Disposarà d’un programa
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associat que permeti el control i seguiment sobre cartografia des dels terminals
de recepció i monitoring de tots els vehicles i equips. Aquest software serà
accessible per la seva visió i maneig de dades des de les oficines dels serveis
tècnics de l’Ajuntament.
10. Tots els vehicles, adscrits als servei de recollida porta a porta hauran de tenir
instal·lats els equips a bord descrits en el punt 4.1 del present plec.
11. Les caixes dels vehicles recol·lectors-compactadors tancaran hermèticament
amb junta d'estanqueïtat, tindran mecanismes de seguretat automàtics per a la
descàrrega, i dispositiu de seguretat situat darrera la caixa amb atur immediat
del punt mòbil.

Recol·lector-compactador bicompartimentat de càrrega posterior de 18 m3,
marca IVECO, model STRALIS AD260S31 3ºdir C AUT, com a vehicle de
reserva. Les característiques d'aquest vehicle es detallen a l'Annex XII del
present plec, Característiques tècniques dels vehicles aportats per
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.



Recol·lector-compactador de càrrega posterior de 18 m3, marca IVECO,
model STRALIS AD260S31 3ºdir C AUT, com a vehicle de reserva. Les
característiques d'aquest vehicle es detallen a l'Annex XII del present plec,
Característiques tècniques dels vehicles aportats per l’Ajuntament de
Corbera de Llobregat.



Camió transport braç hidràulic de 18 Tn, marca IVECO, model AD260S31
EuroV 3ºdir, com a vehicle de reserva. Les característiques d'aquest vehicle
es detallen a l'Annex XII del present plec, Característiques tècniques dels
vehicles aportats per l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.



Recol·lector compactador amb sistema d’elevació lateral, càrrega de 6m3,
marca NISSAN, model CABSTAR TL 110.45. . Les característiques d'aquest
vehicle es detallen a l'Annex XII del present plec, Característiques tècniques
dels vehicles aportats per l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.
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13. Totes les despeses derivades de l'ús d'aquests vehicles (assegurances,
impostos, combustible i manteniment, neteja, etc.) aniran a càrrec de l'empresa
adjudicatària.

25/05/2021
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12. L’Ajuntament posa a disposició de l'empresa adjudicatària els següents vehicles
els quals cedeix en ús per a ser utilitzats com a vehicles de reserva/reforç si
s’escau a criteri de l’empresa contractista:

14. Tots els vehicles provinents del contracte actual es troben totalment
amortitzats. La maquinària provinent del servei actual es posa a disposició de
l’empresa licitadora perquè valori la conveniència d’ús en el seu nou contracte
com a reserva.
15. L’empresa contractista, en cas de fer ús de la maquinària provinent del
contracte actual, l’explotarà al seu risc i ventura.
16. En el cas que el destí definitiu sigui l’eliminació i baixa definitiva del vehicle
l’empresa adjudicatària es farà càrrec de les gestions i despeses corresponents
als tràmits que siguin necessaris, així com la retirada, l’emmagatzematge
transitori i el transport final fins al punt d’eliminació definitiu.
17. Si per necessitat del servei fos necessari incorporar nous vehicles i/o maquinària
al llarg de la contracta, aquests hauran de ser aportats pel contractista.
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MANTENIMENT I NETEJA
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18. L’empresa contractada serà directament responsable dels danys causats als
vehicles del parc mòbil del servei produïts per una deficient utilització o un
manteniment deficient o inadequat.
19. L'empresa contractada haurà de mantenir el parc mòbil en perfecte estat de
conservació, i haurà de dur a terme, quan s’escaigui i amb la màxima celeritat
possible, les reparacions necessàries per a garantir el bon ús dels mitjans
d’aquest parc.
20. En aquest sentit, l’empresa contractada haurà de presentar un pla de
manteniment de tots els vehicles i la maquinària del servei per garantir el seu
correcte estat. Aquest pla haurà de ser aprovat per l’Ajuntament.
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21. En cas d’avaria de qualsevol vehicle del servei de recollida, l’empresa
contractada l’haurà de substituir de forma immediata per un altre amb les
mateixes característiques, de manera que no s’afecti el servei ni es produeixi
una interrupció del mateix.
22. Quan el material estigui en situació de reparacions o revisions, l’empresa
contractada utilitzarà material de reserva propi, de forma que no es produeixin
interrupcions en el servei programat. En el cas d’avaria d’un vehicle, l’empresa
contractista haurà de substituir-lo per un altre de prestacions similars en el
termini màxim de dues hores.
23. L’Ajuntament de Corbera de Llobregat descomptarà el cost del servei per
jornada en el cas que l’empresa no substitueixi la màquina avariada.
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24. L’empresa contractista realitzarà la neteja interior i la desinfecció de les caixes
dels vehicles de recollida amb periodicitat diària. S’haurà de garantir que cada
dia els camions quedaran nets i preparats per al servei de la propera jornada.
Aquesta activitat es realitzarà a la base d’operacions del servei, i s’haurà de
garantir la recollida controlada i el sanejament dels efluents residuals que es
puguin generar.
25. L’empresa contractista realitzarà una neteja exterior integral dels vehicles de
recollida amb una periodicitat setmanal. Aquesta activitat es realitzarà a la base
d’operacions del servei, i s’haurà de garantir la recollida controlada i el
sanejament dels efluents residuals que es puguin generar. A petició de
l’Ajuntament, l’empresa haurà de dur a terme neteges addicionals en funció de
l’estat en què es trobin els vehicles per causes meteorològiques o altres
motivacions relacionades amb el seu ús.
26. L’empresa contractista garantirà que els vehicles de recollida presentaran un
òptim estat en relació a la pintura exterior. En tot cas, l’Ajuntament podrà fer
pintar o repassar els vehicles sempre que consideri que no es compleix aquesta
condició, a càrrec de l'empresa adjudicatària. Els vehicles hauran de ser
repintats com a mínim cada 4 anys.

2.18 REQUIRIMENTS TÈCNICS DE LES ÀREES TANCADES AMB
CONTROL D’ACCÉS I DE LES MINI ÀREES
1. Es preveu la instal·lació 11 àrees tancades amb control d’accés i 4 mini àrees
(annex V), que aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària.
La ubicació d’aquestes àrees tancades i mini àrees és orientativa i pot patir
algunes modificacions.
Les àrees tancades hauran de tenir les característiques següents:
Màxima integració paisatgística
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Superfície aproximada total de les àrees tancades 40 m2. Parets, coberta i
porta corredora de mínim 2 m d’amplada per poder realitzar el moviment de
contenidors. (En el cas de les mini àrees aquesta superfície serà inferior)



Parets i estructura de fusta tractada



Les soleres, sabates o daus de fonamentació han de ser elements
prefabricats de formigó



Tots els elements constructius han de ser fàcilment desmuntables i
traslladables sense causar cap alteració al medi.



Instal·lació elèctrica amb sensor d’encès i apagat de llums.



Instal·lació d’un tancament electrònic amb control d’accés.



Caldrà garantir el tancament automàtic de la porta d’accés, per evitar que es
quedi oberta.



Caldrà garantir l’obertura des de l’interior sense mecanismes electrònics.



Els contenidors necessaris que aportarà l’Ajuntament de Corbera de
Llobregat per les àrees tancades seran com a mínim els següents per cada
àrea:
 2 contenidors de 240 litres marrons per la FORM
 2 contenidor de 1.100 litres blaus pel paper i el cartró
 4 contenidors de 1.100 litres color gris fosc per la FIRM
 1 contenidor de 240 litres gris clar per bolquers i tèxtil sanitari



Les mini àrees contindran un contenidor de cada fracció per a l’aportació de
residus, seran d’estructura galvanitzada i amb fusta, amb tancament
tradicional, el control d’accés es farà mitjançant clau.



Els contenidors necessaris que aportarà l’Ajuntament de Corbera de
Llobregat per les mini àrees seran com a mínim els següents per cada àrea:
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 1 contenidors de 240 litres marrons per la FORM
 1 contenidor de 1.100 litres blaus pel paper i el cartró
 1 contenidors de 1.100 litres grisos foscos per la FIRM (* en alguns
casos i segons les necessitats es pot incrementar a 2 contenidors de
FIRM)
 1 contenidor de 240 litres gris clar per bolquers i tèxtil sanitari
2. L’empresa licitadora haurà de proposar el disseny exterior i interior de les àrees
tancades i de les mini àrees i els materials que utilitzarà per la seva construcció.
MANTENIMENT I NETEJA
3. L'empresa contractada haurà de mantenir les àrees tancades amb control
d’accés i les mini àrees en perfecte estat de conservació, i haurà de dur a
terme, quan s’escaigui i amb la màxima celeritat possible, les reparacions
necessàries per a garantir-ne el bon ús i l’òptim funcionament.
4. La conservació i el manteniment de les àrees tancades, dels sistemes de control
d’accés i de les mini àrees aniran a càrrec de l'empresa contractada i
l’Ajuntament no es farà responsable dels danys o desperfectes que s'hi puguin
produir.
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5. En aquest sentit, l’empresa contractada haurà de presentar un pla de
manteniment de les àrees tancades, dels sistemes de control d’accés i de les
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mini àrees per garantir el seu correcte estat. Aquest pla haurà de ser aprovat
per l’Ajuntament.
6. Les irregularitats funcionals que es detectin a les àrees tancades, al sistema de
control d’accés i a les mini àrees seran comunicades de forma immediata a
l’Ajuntament i es procedirà a la seva correcció en un termini màxim de dues
hores, de tal manera que la prestació del servei de recollida corresponent no es
vegi afectada en cap moment.
7. L'empresa contractada haurà de registrar totes les accions de conservació i
manteniment en els corresponents registres del sistema de qualitat del servei.
8. La responsabilitat civil derivada dels danys produïts pels contenidors a efectes
del servei per avaria, mal estat, etc., correrà a càrrec del contractista.
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9. L’empresa contractada assumirà la neteja en profunditat de les àrees tancades i
de les mini àrees exterior i interior amb una freqüència mínima mensual.

3 NETEJA VIÀRIA
3.1 OBJECTIUS GENERALS
El servei de neteja objecte d’aquest contracte comprèn la neteja i la recollida de
deixalles de la via pública.
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L’objectiu principal de la prestació del servei de neteja viària és mantenir la via
pública del municipi de Corbera de Llobregat en condicions de netedat. Per tal de
complir aquest objectiu es prescriuen els següent objectius específics:


Establir una sectorització del municipi que permeti definir un servei de
neteja idoni per a cada sector.



Definir freqüències mínimes de neteja per a cada sector.

El no assoliment d’aquests objectius comportarà una penalitat tal i com es preveu
al Plec de Clàusules Administratives.

3.2 CONDICIONANTS GENÈRICS
1. L’empresa contractada haurà de dissenyar el servei de neteja viària al municipi
de Corbera de Llobregat en funció de les determinacions del present plec,
ajustant la dotació de recursos humans i materials necessaris i programant els
circuits pertinents per tal de satisfer els serveis que s’hi detallen.


Maximitzar l’estalvi energètic i garantir l’optimització i la màxima eficiència
del servei en termes de qualitat.



Promoure la sensibilització ambiental, la millora de la recollida selectiva i de
l’estat de la via pública mitjançant el suport tècnic i econòmic a campanyes
específiques de caràcter anual promogudes per l’Ajuntament de Corbera de
Llobregat.



Garantir la plena coordinació amb l’Ajuntament de Corbera de Llobregat
durant la gestió i l’execució del servei.



Complir en tot moment la normativa vigent i garantir la millora contínua.
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2. L’empresa contractada es regirà permanentment pels següents principis bàsics:
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Minimitzar els impactes ambientals associats al servei.

3.3 ÀMBIT TERRITORIAL
1. L’àmbit territorial de la prestació del servei de neteja viària comprèn tot el
terme municipal de Corbera de Llobregat.

25/05/2021

2. L’àmbit territorial de la prestació del servei de neteja viària es dividirà en
sectors (els quals es presenten al punt 3.6 de diferents característiques
urbanístiques. L’empresa adjudicatària preveurà els serveis de neteja que millor
s’adaptin a les necessitats de neteja de cada sector així com els recursos
requerits per realitzar el servei de manera eficient.

3.4 ÀMBIT FUNCIONAL
1. El contracte del servei de neteja viària de Corbera de Llobregat comprendrà la
recollida i el transport dels residus depositats a l’espai públic per part de la
ciutadania, i els elements abandonats als vials de carreteres i al medi natural.

Gemma Ariasol Pinto
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El concepte de residus i deixalles a la via pública inclou:
o

Qualsevol residu o brutícia de la via pública

o

Fulles dels arbres i restes vegetals

o

Arrossegaments de sorres, terres i altres materials

o

Excrements d’animals

o

Restes de recollida domiciliària, comercial, etc. existents a la via
pública

o

Qualsevol residu dipositat a la via pública que pugui ser transportat
pels equips de neteja i recollida, a excepció dels vehicles abandonats
o productes que a criteri inicial dels operaris del servei puguin
comportar alguna excepcionalitat com podrien ser productes
perillosos, tòxics, inflamables, explosius, radioactius, etc. dels quals
n’hauran d’informar als seus superiors, per tal d’adequar-hi la millor
solució possible amb el mínim temps.

El concepte de via pública inclou:
o

Calçades i voreres inclosos els escocells

o

Parcs, places, passeigs, escales i passos de servei

o

Zones terroses, gravoses, de sauló, etc.

o

Espais públics delimitats per polígons d’habitatges

o

Aparcaments públics en superfície

Marta Busquet Albertí
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2. L’àmbit funcional del servei pot evolucionar durant la vigència del contracte tan
pel creixement urbà del municipi com per l’evolució de les tecnologies o la
necessitat d’adaptar el servei a novetats legislatives. S’entendrà que el preu es
mantindrà de fins a una variació del 10% de cada servei, tant d’augment com
de reducció. Així doncs, fins a superar aquest percentatge d’ampliació/reducció
de cada servei, no es considerarà una modificació del contracte, i en cap cas en
un termini inferior a 1 any. En el cas que se superés aquest percentatge i fos
necessari fer una modificació del contracte, aquesta s’efectuarà en base als
preus unitaris de l’oferta presentada en aquest concurs i en base al temps i
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nombre de mitjans i materials reals que cal dedicar per a la prestació dels nous
serveis encomanats.
Al marge d’aquestes definicions funcionals, els serveis de neteja inclouran tot allò
definit als següents apartats del plec de clàusules.

3.5 ABAST DEL SERVEI
El servei de neteja viària inclourà les següents operacions de neteja:
1. Escombrat manual o mecànic de voreres, calçades, zones pavimentades, zones
de sauló, parcs i places, carrers, escales, passatges públics i aparcaments
públics en superfície.

25/05/2021

2. Neteja d’escocells
3. Retirada de les fulles caigudes dels arbres.
4. Buidat i neteja de papereres i de l’entorn de les mateixes (Annex X)
5. Buidat i neteja dels cendrers.
6. Neteja del mobiliari urbà instal·lat en parcs, places i vials del municipi
(especialment bancs i jocs infantils).
7. Retirada d’enganxines, cartells adossats al mobiliari urbà i xiclets
8. Retirada de papers, envasos i embolcalls que estiguin a la via pública, zones
enjardinades.
9. Buidat i neteja de les papereres especials de gossos i reposició de les bosses.
10. Neteja de pintades en edificis o instal·lacions i zones
tractament més adequat segons la superfície.

públiques amb el

Gemma Ariasol Pinto
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11. Neteja dels entorns dels contenidors i de les àrees tancades i mini àrees vetllant
perquè aquestes ubicacions no siguin punts negres
12. Neteges d’emergència per inclemències meteorològiques com nevades, pluges,
etc.), retirada d’arrossegaments de terres al damunt de zones pavimentades,
canyes en guals i ponts, etc.
13. Retirada de deixalles i assimilables abandonats a sòl no urbà.
14. Fregat i retirada de taques i incrustacions al paviment.
15. Regat dels carrers
16. Neteja de fonts d’aigua potable en zona urbana: escatat de la vegetació i
retirada de deixalles de l’entorn.
17. Neteja de carrers després d’actes públics
18. Neteja de la zona esportiva semi coberta
19. Neteja dels correcans (Annex XI)
20. Neteja i desinfecció en espais exteriors de concurrència humana (ex. bancs i
baranes en situacions com l’actual de COVID, etc).

Marta Busquet Albertí
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Queden exclosos del servei de neteja viària els passatges, patis i solars de caràcter
particular.
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3.6 SERVEIS DE NETEJA
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1. Per a la prestació del servei de neteja viària el municipi es divideix en tres
sectors:


SECTOR A: Nucli



SECTOR B: El Mirador, Santa Maria l’Avall, Els Carsos, La Creu Sussalba,
La Creu Nova-Pontarró, Can Planes Sud, Can Palet, Les Parretes, Les
Cases Pairals, La Creu de l’Aragall, Can Moriscot, l’Amunt, Ca n’Armengol,
Can Rigol, Can Coll.



SECTOR C: Can Canonge, , Can Montmany, Can Llopard, La Creu de
l’Aragall Júnior, La Servera, La Soleia, Can Margarit, Can Lluís, Els
Guixots, El Solei dels Herbatges, Sant Cristòfol, El Bonrepòs, Mas d’en
Puig, Les Cases Cremades.

2. La freqüència mínima de neteja serà, en tots els carrers, parcs, calçades i
àmbits del servei de cada zona, com a mínim:
Zona

Gemma Ariasol Pinto
25/05/2021
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Punts 1 a 8
d’abast del servei

Horari

SECTOR A

6 cops /setmana

A definir

SECTOR B

1 cop / 4-6 setmanes

A definir

SECTOR C

1 cop /4-6 setmanes

A definir

Mercat

1 cop/setmana

En finalitzar el mercat

1-3 cops/setmana la
zona del nucli

Punt 9: buidat i
neteja de
papereres
especials gossos

Tot el
municipi

Punt 10: neteja
de pintades en
zones/edificis
públics

Tot el
municipi

Fins a 100 m2/ any

A definir

Punt 11: entorns
de contenidors

Tot el
municipi

Amb la mateixa
freqüència que la
recollida de residus

A definir

Tot el
municipi

Cada vegada que
sigui necessari, amb
un màxim de 15
serveis/any de 8
hores format per un
equip de 3 persones

Segons necessitats del
servei, sempre en les
12 hores següents a la
sol·licitud

1 cop/mes a les
urbanitzacions

A definir

Marta Busquet Albertí

Punt 12: neteges
d’emergència
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Freqüència
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Zona
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Horari

Camins
públics en
sòl no
urbà i
similars

Cada vegada que
sigui necessari, amb
un màxim de 20
serveis/any de 8
hores format per un
equip de 3 persones

Segons necessitats del
servei

Punt 14: Fregat
de carrers

Nucli urbà

Mensual entre maig i
octubre (ambdós
inclosos) i bimensual
la resta de l’any

A definir

Punt 15: Regat
de carrers

Nucli urbà
(zones no
fregades)

Mensual entre maig i
octubre (ambdós
inclosos) i bimensual
la resta de l’any

A definir

Punt 16: Neteja
de fonts de
l’àmbit urbà

Tot
l’àmbit
urbà

Mensual

A definir

Punt 17: Neteja de carrers
després d’actes públics

Segons calendari de
l’Annex VII amb un
màxim de 10 serveis
més no previstos en
aquest calendari.

A definir

Punt 18: Neteja de la zona
esportiva semi coberta

6 serveis/any

A definir

Punt 19: Neteja de correcans

Mensual

A definir

Punt 20: Neteja i desinfecció
en espais exteriors de
concurrència humana

A petició de
l’Ajuntament en
casos excepcionals

A definir

Punt 13: retirada
de deixalles i
similars
abandonats a sòl
no urbà

25/05/2021

Freqüència

3. Sempre serà responsabilitat de l’empresa adjudicatària efectuar
corresponent per tal que els vehicles siguin retirats, quan correspongui.

l’avís

4. En cas de sequera, l’empresa adjudicatària haurà de garantir el
subministrament d’aigua no potabilitzada per a l’execució dels treballs
contractats.
5. S’haurà d’organitzar el servei tenint en compte de no destorbar zones sensibles
(entrada/sortida d’escoles, servei de transport públic, etc).
6. La maquinària, utillatge i el personal dels equips destinats a realitzar aquest
servei s’adequarà a la zona a netejar, els tractaments utilitzats i al tipus de
residu que es recollirà durant aquest servei.
7. L’empresa adjudicatària, de manera justificada, descriurà els recursos humans i
materials necessaris per la realització de cada tractament a tots els sectors que
ho requereixin i com a mínim amb les freqüències establertes.

Marta Busquet Albertí
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8. La longitud total de carrers de la zona urbana es troba a l’Annex VIII .
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3.7 TRACTAMENTS PUNTUALS ESPECÍFICS
1. S’entendrà inclòs dins del preu de la contracta els tractaments puntuals
específics com:
a) Neteges complementàries després d’actes públics. Veure annex VII.
b) Casos d’emergència en zones urbanitzades.
c) Abocaments incontrolats en zones urbanitzades.
Totes aquestes feines estaran incloses dins del preu de la contracta.

Gemma Ariasol Pinto



FLUORESCENTS I LÀMPADES DE MERCURI: S’haurà d’evitar que es
trenquin en manipular-los i es transportaran a la deixalleria municipal.



PNEUMÀTICS: S’entén com a pneumàtic la coberta de cautxú. Si es troba
el material amb la llanta metàl·lica, s’hauran de recollir totes dues parts i
transportar-les a la deixalleria municipal.



BATERIES: Es recolliran amb molta cura per tal que no es vessin els
líquids que contenen i es transportaran a la deixalleria municipal.



RESIDUS ESPECIALS EN PETITES QUANTITATS: Aquest concepte
inclou pintures, dissolvents, vernissos, aerosols, productes de laboratori,
líquids de fotografia, productes de neteja, productes fitosanitaris,
radiografies, tòners i cartutxos de tinta, materials bruts de productes
químics (roba, paper, calçat...), etc. Es recolliran amb cura i es
transportaran a la deixalleria municipal.



ENVASOS QUE HAGIN CONTINGUT RESIDUS ESPECIALS: Es
consideraran com a residus especials,
es recolliran amb cura i es
transportaran a la deixalleria municipal.



BIOCIDES I PESTICIDES: Es recolliran amb cura i es transportaran a la
deixalleria municipal.



PILES: Es recolliran i es transportaran a la deixalleria municipal.



ELECTRODOMÈSTICS: Es recolliran amb cura i es transportaran a la
deixalleria municipal.



OLIS MINERALS I VEGETALS USATS: Es recolliran amb cura i es
transportaran a la deixalleria municipal.



FERRALLA I METALLS: Es recolliran amb cura i es transportaran a la
deixalleria municipal.



ROBA: Es recollirà amb cura i es transportarà a la deixalleria municipal.



FUSTA: Es recollirà amb cura i es transportarà a la deixalleria municipal.



RUNA I RESTES D’OBRES MENORS: Es recolliran amb cura i es
transportaran a la deixalleria municipal.



VOLUMINOSOS: la recollida de voluminosos es troba en un altre
contracte. Tot i així el servei de neteja viària haurà de retirar els
abandonaments de residus voluminosos en els dies que no està estipulada
la seva recollida i es transportaran a la deixalleria municipal. La recollida
de poda llenyosa també es troba en un altre contracte.



VIDRE: si es troben desbordaments de vidres o ampolles al costat dels
contenidors per a la recollida selectiva de vidre, s’introduiran a dins del

Marta Busquet Albertí
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2. Per a determinats materials que puntualment apareixen a la via pública (al
costat dels contenidors de vidre o a les voreres) com a conseqüència de mals
hàbits, s’haurà de tenir en compte el següent:
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contenidor. En el cas que el contenidor estigui ple es transportaran fins al
contenidor de vidre més proper i s’avisarà a l’Ajuntament de la incidència.


PAPER I CARTRÓ, PLÀSTICS, RESTES VEGETALS: si es troben
abandonaments a la via pública, després de la recollida porta a porta i de
la posterior acció inspectora, de paper i cartró i de plàstics de qualsevol
tipus, ampolles de plàstic…, restes de poda i jardineria, i de les altres
fraccions amb recollida porta a porta, es recolliran i es transportaran a la
deixalleria separant-los en els contenidors adients; i s’avisarà a
l’Ajuntament de la incidència.

25/05/2021

3.8 TRANSPORT DELS RESIDUS
TRACTAMENT AUTORITZATS

FINS

ALS

CENTRES

DE

Els residus recollits pel servei s’hauran de transportar, de forma segregada, als
centres de tractament respectius que determini l’Ajuntament de Corbera de
Llobregat, tots ells gestors autoritzats per l’Agència de Residus de Catalunya.

3.9 PARC MÒBIL I ALTRES MITJANS
1. L’empresa contractada haurà de disposar del parc mòbil i els altres mitjans
necessaris per al desenvolupament de les funcions de neteja viària.

Gemma Ariasol Pinto

3. El licitador haurà de justificar la dotació de vehicles, maquinària i altres mitjans
i les seves característiques per cadascun dels servei previstos descrits en
l’apartat de Neteja Viària.
4. El furgó de neteja a pressió i el vehicle caixa oberta seran de nova adquisició, la
resta de maquinària/vehicles estarà en bones condicions i amb compliment de la
normativa i serà aportada per l’empresa adjudicatària en règim de lloguer i no
amortitzable. Com a excepció a aquesta regla, en els casos d’utilització
esporàdica d’equips molt específics disponibles normalment en el mercat, serà
factible la utilització de vehicles i/o maquinària no adscrits al servei de Corbera
de Llobregat o la subcontractació del servei corresponent, sempre que es
disposi de l’autorització prèvia de l’Ajuntament o els vehicles aportats per
l’Ajuntament.
5. L’Ajuntament posa a disposició de l'empresa adjudicatària els següents vehicles
el qual cedeix en ús per a ser utilitzats com a vehicles de reserva/reforç, si
s’escau a criteri de l’empresa contractista:


Escombradora aspiració sobre camió, marca IVECO, model ML150E22
CC.MANUAL EEV. Les característiques d'aquest vehicle es detallen a l'Annex
XII del present plec, Característiques tècniques dels vehicles aportats per
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.



Furgó netejador, marca CITROEN, model Jumper 35 L2H2. Les
característiques d'aquest vehicle es detallen a l'Annex XII del present plec,
Característiques tècniques dels vehicles aportats per l’Ajuntament de
Corbera de Llobregat.

Marta Busquet Albertí
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2. Els licitadors hauran d’exposar i justificar a les seves ofertes quin parc mòbil i
quins mitjans (nombre, tipologia, característiques dels equips mòbils i dels
altres mitjans, règim d’ús i programa d’utilització) destinaran al nou servei de
neteja viària, garantint la cobertura dels serveis sol·licitats amb el mínim cost
possible.
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6. Totes les despeses derivades de l'ús d'aquests vehicles (assegurances,
impostos, combustible i manteniment, neteja, etc.) aniran a càrrec de l'empresa
adjudicatària.
7. Tots els vehicles provinents del contracte actual es troben totalment
amortitzats. La maquinària provinent del servei actual es posa a disposició de
l’empresa licitadora perquè valori la conveniència d’ús en el seu nou contracte
com a reserva.
8. L’empresa contractista, en cas de fer ús de la maquinària provinent del
contracte actual, l’explotarà al seu risc i ventura.

25/05/2021

9. En el cas que el destí definitiu sigui l’eliminació i baixa definitiva del vehicle
l’empresa adjudicatària es farà càrrec de les gestions i despeses corresponents
als tràmits que siguin necessaris, així com la retirada, l’emmagatzematge
transitori i el transport final fins al punt d’eliminació definitiu.
10. Si per necessitat del servei fos necessari incorporar nous vehicles i/o maquinària
al llarg de la contracta, aquests hauran de ser aportats pel contractista.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
11. Els licitadors presentaran a les seves ofertes tota la documentació tècnica dels
fabricants dels vehicles, de la maquinària i dels altres mitjans que proposaran
pel servei de neteja viària de Corbera de Llobregat.
12. Els vehicles, la maquinària i els altres mitjans del servei compliran tota la
normativa en vigor i hauran de ser especialment respectuosos amb la protecció i
la conservació del medi ambient.

Gemma Ariasol Pinto

Signatura 2 de 2

14. L’empresa contractista estarà obligada a integrar sistemes de posicionament
(GPS) a tots els vehicles del contracte, per tal de facilitar el control de la seva
posició, dels itineraris realitzats, de la velocitat, etc. Disposarà d’un programa
associat que permeti el control i seguiment sobre cartografia des dels terminals
de recepció i monitoring de tots els vehicles i equips. Aquest software serà
accessible per la seva visió i maneig de dades des de les oficines dels serveis
tècnics de l’Ajuntament.

25/05/2021

13. Els vehicles dels serveis compliran tots els preceptes que s'assenyalin en el Codi
de la Circulació vigent per a la seva lliure circulació per la via pública, i
disposaran en un lloc visible d'un far rotatori, amb llum intermitent de color
taronja.

MANTENIMENT I NETEJA
15. L’empresa contractada serà directament responsable dels danys causats als
vehicles del parc mòbil, maquinària i altres mitjans del servei produïts per una
deficient utilització o un manteniment deficient o inadequat.
16. L'empresa contractada haurà de mantenir el parc mòbil, maquinària i els altres
mitjans en perfecte estat de conservació, i haurà de dur a terme, quan
s’escaigui i amb la màxima celeritat possible, les reparacions necessàries per a
garantir el bon ús dels mitjans d’aquest parc.

Marta Busquet Albertí
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17. En aquest sentit, l’empresa contractada haurà de presentar un pla de
manteniment de tots els vehicles, maquinària i altres mitjans del servei per
garantir el seu correcte estat. Aquest pla haurà de ser aprovat per l’Ajuntament.
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18. En cas d’avaria de qualsevol vehicle, maquinària i altres mitjans del servei de
neteja viària, l’empresa contractada l’haurà de substituir de forma immediata
per un altre amb les mateixes característiques, de manera que no s’afecti el
servei ni es produeixi una interrupció del mateix.
19. Quan el material estigui en situació de reparacions o revisions, l’empresa
contractada utilitzarà material de reserva propi, de forma que no es produeixin
interrupcions en el servei programat. En el cas d’avaria d’un vehicle, maquinària
o altres mitjans l’empresa contractista haurà de substituir-lo per un altre de
prestacions similars en el termini màxim de dues hores.
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20. L’Ajuntament de Corbera de Llobregat descomptarà el cost del servei per
jornada en el cas que l’empresa no substitueixi la màquina avariada.
21. L’empresa contractista realitzarà la neteja interior, exterior i la desinfecció i de
tots el vehicles, maquinària i mitjans emprats amb periodicitat mínima
setmanal. Aquesta activitat es realitzarà a la base d’operacions del servei, i
s’haurà de garantir la recollida controlada i el sanejament dels efluents residuals
que es puguin generar. A petició de l’Ajuntament, l’empresa haurà de dur a
terme neteges addicionals en funció de l’estat en què es trobi tota la maquinària
per causes meteorològiques o altres motivacions relacionades amb el seu ús.
22. L’empresa contractista garantirà que els vehicles, maquinària i altres mitjans
presentin un òptim estat en relació a la pintura exterior. En tot cas,
l’Ajuntament podrà fer pintar o repassar la maquinària sempre que consideri
que no es compleix aquesta condició, a càrrec de l'empresa adjudicatària.

4 DISPOSICIONS COMUNES
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4.1 TECNOLOGIA D’INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I CONTROL
1. El contractista, oferirà una solució de gestió i seguiment del servei que registri
les dades que es sol·liciten. Aquestes dades seran emmagatzemades en
servidors i processades per un programari (plataforma SAAS) especialista en la
gestió de dades de serveis de recollida de residus. Aquests instruments han de
permetre assolir una millor gestió de la qualitat del servei per part del
contractista i un millor control per part de l’Ajuntament. Aquesta solució
s'acompanyarà de la planificació necessària per a la seva implantació i d'un pla
de manteniment durant el contracte de servei.
2. Tots els serveis de recollida i transport de residus que impliquin el buidatge de
qualsevol element de contenció (cubells, bujols o contenidors domèstics i
comercials aportats per l’Ajuntament de Corbera de Llobregat) incorporaran
sistemes electrònics d’identificació automàtica per radiofreqüència amb
l’objectiu de registrar tots els buidatges coneixent a quin generador pertanyen.
3. Les àrees d’aportació tancades amb control d’accés incorporaran un sistema
electrònic per a l’obertura de la porta i de comunicació per a la transmissió de
les dades amb l’objectiu de registrar, autoritzar o no l’accés als usuaris que
volen fer ús del servei.

Marta Busquet Albertí
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4. El licitador posarà a disposició del projecte diferents aplicatius mòbils per a la
creació i la gestió permanent de la base de dades de generadors, la gestió
d’incidències i la comunicació bideraccional amb els usuaris del servei.
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5. Totes les dades i les eines de gestió s’integraran en una única plataforma per tal
de facilitar i agilitzar la gestió i seran consultables a temps real per part dels
responsables de l’Ajuntament.

25/05/2021

6. El licitador presentarà en la seva oferta la proposta detallada del Sistema
Electrònic d’Identificació Automàtica per Radiofreqüència (RFID) i del sistema de
control d’accés de les àrees tancades. Relacionarà les activitats que cregui
necessàries per executar aquests serveis amb èxit i descriurà els punts
següents:


Equipament d’electrònica embarcada als vehicles de recollida.



Lector d’etiquetes RFID manual/portàtil.



Sistema de control d’accés d’obertura de les àrees tancades.



Software per a la gestió de dades.



App de servei



App ciutadana

7. L’empresa licitadora haurà d’acreditar que l’empresa proveïdora de tot el
material tecnològic d’informació, comunicació i control proposat tingui implantat
al menys un dels següents sistemes de qualitat i de gestió mediambiental: ISO
9001 o equivalent i ISO 14001 o equivalent.
8. La tecnologia d’informació, comunicació i control (equips embarcats, lectors
manuals, els sistema d’accés a les àrees tancades i Apps) seran propietat de
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat en la finalització del contracte.
9. Tots els elements tecnològics es consideraran d’ús exclusiu per al servei de
recollida de residus del municipi de Corbera de Llobregat i no podran ser usats
en altres serveis o contractes.

Gemma Ariasol Pinto

10. El licitador haurà de preveure un sistema electrònic embarcat d’identificació
automàtica de contenidors per RFID que llegeixi les etiquetes RFID dels
elements de contenció i els identifiqui automàticament en el moment de
realitzar un servei de buidatge. La tecnologia de freqüència d’identificació RFID
es Ultra High Frequency (UHF) 860 MHz – 960 MHz predeterminada a 868MHz
(Freqüència Europea), de major rang de detecció en l’obtenció de dades.
Aquesta característica permet agilitzar i reduir els temps de lectura per part dels
equips de treball.
11. Com a mínim els vehicles de recollida inclouran el següent equipament:
a. Unitat de control. La unitat de control que rep les dades de l’antena i la
resta de sensors i lectors estarà instal·lada a la banda dreta dels vehicles
just al costat dels comandaments de l’elevador, en una posició que faciliti la
seva manipulació per part de l’operari de recollida. Els requisits tècnics
mínims per aquesta unitat són:
o

Compatible per acceptar dades dels sistemes de detecció (antenes)
per a la lectura d’etiquetes RFID tant d’UHF com de LF. Com a mínim
provinent de més d’una antena.

o

Caixa d’alta resistència als cops.

o

Nivell de protecció IP67.

o

Pantalla, d’elevada visibilitat, amb visualització dels paràmetres de
funcionament i dels codis de les etiquetes RFID llegides.

Marta Busquet Albertí
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EQUIPAMENT D’ELECTRÒNICA EMBARCADA ALS VEHICLES DE RECOLLIDA
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o

Avís de lectura mitjançant senyal acústic i lumínic.

o

Connectors externs waterproof IP67.

o

Tecnologia bluetooth per a la comunicació amb els lectors RFID
manuals.

o

Possibilitat de vinculació de més d’un lector manual, de forma
simultània, via connexió bluetooth.

o

Descàrrega de les lectures registrades i actualització dels paràmetres
de configuració realitzable per via remota.

o

Activació de la funció de lectura tant manualment com mitjançant
sensors externs.

o

Identificació de múltiples etiquetes RFID a la vegada (conferiment
múltiple).

o

Bloqueig de lectures múltiples d’una mateixa etiqueta RFID en un
mateix torn.

o

Possibilitat d’introducció d’incidències vinculades a les etiquetes RFID
llegides. Possibilitat d’associar mínim 5 incidències al codis registrats.

o

Potència i sensibilitat de l’antena programable per part de l’usuari.

o

Memorització de mínim 25.000 registres de lectura per evitar la
pèrdua de registres en sectors sense cobertura GPRS.

o

Enviament automàtic
realitzades.

o

Mòdul GPS/GPRS integrat. La unitat de control ha d’incloure un mòdul
GPS/GPRS (GPS/Glonass/Galileo) amb les següents característiques
mínimes:

o

GPS/GPRS-3G-4G amb antena completament integrat a la unitat de
control.

o

Connexió remota per diagnòstic i teleassistència mitjançant connexió
TCP/IP via GPRS-3G-4G.

o

Possibilitat de consulta de l’estat operatiu via SMS per al
manteniment dels aparells (dades principals de funcionament i
posició del vehicle).

via

mòdul

GPS/GPRS

de

les

lectures

b. Antena/Lector UHF. L’antena/lector de detecció dels transponedors o
etiquetes RFID UHF instal·lats tant en cubells o contenidors o bujols ha
d’estar instal·lada a bord i connectada amb la unitat de control físicament
amb els connectors i cablejat corresponent. Les prestacions de mínims de
l’antena són:
o

Lector UHF de rang mitjà.

o

Protocol ISO18000-6C EPC Gen2 /ISO18000-6B.

o

Freqüència de funcionament 865MHz-868MHz.

o

Distància de lectura de les etiquetes RFID UHF presents d’entre 1m i
4m, configurable.
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c. Incidències. Per a tot els elements de contenció que s’hagin identificat
mitjançant l’antena instal·lada a bord caldrà introduir, en cas d’existir, les
incidències o defectes que presenti l’aportació del residu. Aquestes
incidències estaran sempre vinculades a una etiqueta RFID en concret i les
opcions vindran predeterminades previ acord entre el contractista i els
serveis tècnics de l’administració municipal (per exemple: dia incorrecte,
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capacitat sobrepassada, manca de bossa compostable, nansa trencada,
etc.). El mínim d’incidències configurables són 5.
LECTOR D’ETIQUETES RFID MÒBIL TIPUS CANALLERA

Gemma Ariasol Pinto
25/05/2021

Signatura 2 de 2

25/05/2021

12. El licitador haurà de preveure els lectors manuals que s’utilitzaran en la recollida
porta a porta, única i exclusivament per a realitzar lectures d’elements de
contenció de residus que s’hagin de recollir en carrers on físicament el vehicle
de recollida no hi pugui accedir. Sempre que el vehicle pugui circular pel carrer
a on s’ubiquen les aportacions de residus que cal recollir, les lectures dels
recipients que tinguin etiqueta RFID es realitzarà des de l’antena instal·lada a
bord del vehicle. D’aquesta manera es minimitzarà el risc de realitzar lectures
de recipients que finalment no hagin estat efectivament buidats.
13. Cadascun dels equips de recollida previstos pel licitador hauran de disposar de
mínim un lector manual.
14. Els requisits mínims d’aquests lectors són:


Durada de la bateria mínim 6 hores.



Nivell de protecció mínim IP67.



Memorització dels registres en la memòria interna de mínim 5.000 lectures
de 128 bits.



Cable d’alimentació tant per a la xarxa (in-220VAC out-5 VDC) com per a
carregador de vehicle (in-12/24 VDC out-5VDC).



Pantalla, d’elevada visibilitat, per a la visualització de les lectures i
l’associació d’incidències de forma individualitzada.



Distància de lectura de mínim 10-20 cm.



Possibilitat de vinculació i transmissió dels registres de lectura a la unitat de
control via bluetooth.



Senyal acústica d’avís en el moment d’haver efectuat la lectura d’un codi de
les etiquetes (EPC).



Possibilitat d’introducció d’incidències vinculades a les etiquetes RFID
llegides. Possibilitat d’associar mínim 5 incidències al codis registrats.



Possibilitat de personalitzar incidències, llengua, potencia de lectura, temps
de lectura



Possibilitat de vinculació a més d’un equip embarcat, via bluetooth,
assegurant l’enviament únic de cada un dels registres efectuats.

15. L’activació del sistema de detecció d’etiquetes RFID es realitzarà mitjançant un
polsador membrana ubicat al lector mòbil per a poder ser fàcilment activable en
condicions de treball en horari nocturn.
16. Les lectures realitzades activaran una senyal acústica i es mostrarà el codi de
l’etiqueta RFID a la pantalla de la unitat de control.

Marta Busquet Albertí
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17. El sistema ha de tenir un percentatge d’identificacions positives d’elements de
contenció superior al 99,8%.
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SISTEMA DE CONTROL D’ACCÉS D’OBERTURA DE LES ÀREES TANCADES
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18. El control d’accés ha de complir com a mínim amb les següents especificacions:


Pany electrònic amb control d’accés mitjançant targeta identificativa dels
usuaris (o clauer electrònic de proximitat) per al sistema d’obertura
automàtic de tal manera que a les àrees tancades només hi puguin accedir
les persones autoritzades.



Es registraran i transferiran, com a mínim la següent informació:
o

Data i hora de l’accés de tots els usuaris de les àrees.

o

Codi de la targeta o clauer electrònic de proximitat.

o

En cas d’utilitzar bateries, estat de la càrrega de la mateixa.

o

Qualsevol incidència del sistema.

o

En cas d’incidència que desactivi el sistema, registre del període de
desactivació.

o

Registre d’ús i accés dels usuaris a les àrees tancades.



L’intercanvi de dades es realitzarà mitjançant un mòdem GPRS.



Instruments, eines i programari necessari per a la gestió d’usuaris de les
àrees (altes/baixes/modificacions).



Possibilitat de modificar via remota els llistat dels codis de les targetes
identificatives o clauers electrònics que tenen o no permís per accedir a les
àrees.



Possibilitat de configuració i supervisió dels esdeveniments produïts al
sistema de control d’accés.

Gemma Ariasol Pinto
25/05/2021

Signatura 2 de 2

APP DE SERVEI
19. L'app de servei haurà de permetre centralitzar i realitzar el seguiment de totes
les incidències –de servei de recollida i neteja viària, inspecció, ciutadania-, i
registrar per part dels diferents agents del servei, i permetre fer les altes,
baixes i les modificacions necessàries a nivell d'associació d'elements
d'aportació i d'identificació.
20. A través de l'app s'introduiran totes les accions de resolució de les incidències
fins al seu tancament, incloent les entrades a través dels equips embarcat, les
provinents de l'app de ciutadania o del propi servei de recollida i neteja viària.
21. L'app de servei permetrà gestionar les altes, les baixes i qualsevol altra
modificació. Aquesta funcionalitat permetrà en un primer moment -durant la
implantació del nou servei-, crear les bases de dades domèstiques i comercials i
associar els materials d'aportació amb tag i les targetes d’obertura de les àrees,
amb l'objectiu de generar bases de dades al 100% fiables amb tots els usuaris i
els codis associats.
22. Posteriorment a la implantació, l'app permetrà gestionar les noves altes, les
baixes i els canvis de manera que tot el que es registri des d'aquesta aplicació
s'actualitzi sincrònicament en el gestor de dades, des del qual es farà tot el
seguiment de la participació.
23. L'App del servei ha de permetre el registre de les incidències que hagi pogut
comunicar la mateixa empresa, l’ajuntament, i la seva resolució i tancament,
per part de l'empresa.
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24. L'App haurà d’estar vinculada bidireccionalment amb el software de gestió de
manera que tota la informació quedarà centralitzada en el software de gestió.
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APP CIUTADANA
25. L'objectiu d'aquesta aplicació és establir un canal bidireccional de comunicació
entre la ciutadania i el servei de manera que aquesta no rebi només informació
sinó que pugui relacionar-se amb el servei de manera àgil i eficaç.

Gemma Ariasol Pinto
25/05/2021

Signatura 2 de 2

25/05/2021

26. A través de l’App els usuaris disposaran de la següent informació:


Informació bàsica del servei: model de recollida per municipi i detalls de
cadascun -horaris i freqüències de recollida, etc.-, funcionament de les
recollides especials, etc.



Formulari per informar de les incidències detectades - no recollida de
residus, abandonament de residus a la via pública, contenidors en mal estat,
etc.-.



Formulari per sol·licitar, o recordar, el codi d'usuari per a poder registrar-se
o entrar a la part privada.



Consulta de dades de participació a temps real: l'usuari tindrà la garantia
que es registra correctament el seu comportament, fet imprescindible en el
moment d'aplicar el pagament per generació i és, alhora, garantia de
transparència de tota la gestió del servei.



Notificació de les incidències: permet notificar les incidències detectades per
servei a l'usuari, establir un diàleg amb els tècnics de seguiment i fer el seu
seguiment fins a la resolució. En el moment que el servei detecta qualsevol
incidència vinculada a l'aportació a través dels equips embarcats o a través
del seguiment dels tècnic-inspectors amb l'app de servei, s'envia al software
de gestió i es notifica a l'afectat a través d'un missatge push que l'usuari pot
respondre i establir-se un diàleg.



Notificació de les incidències per part del ciutadà: permet notificar les
incidències per part dels usuaris. Les incidències poden ser genèriques detecció de punts negres, punts amb bosses abandonades, incidències
relacionades amb els contenidors, etc.- o concretes associades a l'usuari -no
recollida d'alguna fracció, cubell o bujols trencat, targetes desactivades,
etc.-



Sol·licitud de recollides – voluminosos, fracció vegetal, etc.-: en aquesta
secció hi haurà informació detallada de les diferents recollides que dugui a
terme el servei -horaris, freqüències- i es permetrà sol·licitar-les a través
d'un simple formulari.



Comunicació amb els tècnics de seguiment: els usuaris poden enviar
missatges al servei per sol·licitar materials, resoldre dubtes, etc. i rebran
resposta dels tècnics de seguiment.

27. L’app ciutadana haurà d’estar vinculada bidireccionalment amb el software de
gestió de manera que tota la informació quedarà centralitzada en el software de
gestió.
SOFTWARE PER A LA GESTIÓ DE DADES
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28. La presentació del software serà en Software as a Service (SAAS). El software
de gestió de dades permetrà visualitzar totes les dades registrades mitjançant
els diferents sistemes tecnològics de seguiment i control. Serà consultable online des de qualsevol dels navegadors més habituals. Utilitzarà les dades
registrades per la unitat de control embarcada als vehicles, dels GPS i les
etiquetes RFID llegides tan amb l’antena embarcada com amb els lectors
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manuals vinculats o no vinculats via bluetooth i les dades registrades pel
sistema de control d’accés de les àrees tancades.
29. Els usuaris del software (inclòs l’Ajuntament) s’hauran d’identificar mitjançant la
introducció d’usuari i contrasenya per accedir-hi. L’estructura del mateix
contindrà com a mínim mòduls per a la visualització, seguiment i registre
històric de:
Gestió de flotes. Visualització dels vehicles i maquinària del servei de
recollida i neteja viària a temps real indicant l’estat. Històric de recorreguts
sobre mapa per vehicle.



Buidatges de tots els elements de contenció i de les incidències sobre les
aportacions.



Gestió de les àrees tancades i els seus usuaris.



Estadística del servei i informes. Els informes mínims que es podran obtenir
de manera ràpida i senzilla són:
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o

Recollida i buidatges de bosses, cubells, bujols i contenidors (RFID)
pel període que es sol·liciti.

o

Buidatges (volum i fracció) realitzats a cada activitat econòmica i
equipament durant el mes transcorregut (RFID).

o

Relació d’incidències de les aportacions de residus i seguiment de les
accions empreses per solucionar-les.

o

Informe de participació dels diferents generadors.

o

Informes estadístics del servei (mitjana mensual de buidatges per dia
de la setmana i fracció, mitjana de buidatges per equip de treball i
fracció, dia de major i menor nombre de recollides, informe de la NO
participació, etc.).

o

Informe d’accessos i participació de les àrees tancades.

o

Relació de pesos recollits per fracció.



Totes Les dades s’han de poder consultar i han d’estar disponibles després
de cada de dia de recollida.



Mòdul de pagament per generació. Caldrà que els software estigui preparat
per a la introducció del pagament per generació en qualsevol moment del
contracte.

MANTENIMENT D’EQUIPS TECNOLÒGICS
30. L’empresa contractada serà directament responsable dels danys causats als
sistemes embarcats instal·lats en el vehicles i en la tecnologia per al control
d’accés de les àrees per una deficient utilització o un manteniment deficient o
inadequat.
31. L'empresa contractada haurà de mantenir els elements embarcats i el sistema
de control d’accés de les àrees en perfecte estat de conservació, i haurà de dur
a terme, quan s’escaigui i amb la màxima celeritat possible, les reparacions
necessàries per a garantir-ne el bon ús.
32. En aquest sentit, l’empresa contractada haurà de presentar un pla de
manteniment de la tecnologia proposada per garantir el seu correcte estat.
33. En el cas d’avaria, l’empresa contractista haurà de substituir-la per un altre de
prestacions similars en el termini màxim de 2 hores.
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34. L’Ajuntament de Corbera de Llobregat descomptarà el cost del servei per
jornada en el cas que l’empresa no substitueixi la màquina avariada.
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4.2 SERVEI DE SEGUIMENT, RESOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES I
ATENCIÓ CONTINUADA
1. L’empresa contractista haurà de posar a disposició del servei 1 educador
ambiental a jornada completa per realitzar les tasques de seguiment, resolució
d’incidències i atenció continuada mentre estigui vigent el contracte. Aquest
educador ambiental treballarà en base a les necessitats i les prioritats marcades
pel responsable tècnic de l’Ajuntament.
2. Les tasques concretes a realitzar es descriuen a continuació:
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Tasques de seguiment:
o

Seguiment de les incidències d’usuaris entrades pel servei i resolució,
per via telefònica o presencial

o

Seguiment de la presència de punts negres d’abandonament de
bosses

o

Seguiment de l’ús de les àrees tancades i interlocució amb els usuaris

o

Seguiment de la recollida d’activitats econòmiques

o

Seguiment de la participació en la recollida porta a porta

Coordinació de la distribució de bosses i fundes compostables
o

Coordinació del lliurament de bosses a tots els habitatges

o

Coordinació del lliurament de bosses i fundes a totes les activitats
econòmiques i equipaments

Atenció presencial
o

Gemma Ariasol Pinto

Tasques de sensibilització

3. L’empresa licitadora haurà de proposar la metodologia de treball i de
desenvolupament de les tasques previstes.
4. L’Ajuntament habilitarà un espai de treball i atenció al públic.

4.3 IMATGE DELS NOUS SERVEIS
1. L’Ajuntament de Corbera de Llobregat disposarà d’una imatge pel servei de
recollida de residus porta a porta i neteja viària. El lema d’aquesta campanya i
la imatge es facilitarà a l’empresa contractada.
2. L’adjudicatari haurà d'assumir la producció i retolació dels materials que es
detallen a continuació:


Vehicles recollida selectiva i neteja viària: tots els vehicles hauran d’anar
retolats. Es lliuraran els corresponents arts finals amb la marca i disseny a
aplicar. S'adaptarà el disseny previst al vehicle triat.



Senyalització de les àrees tancades: es lliuraran els corresponents arts finals
amb la marca i disseny a aplicar. S'adaptarà el disseny previst als punts a
senyalitzar.



Vestuari: es lliuraran els corresponents arts finals amb la marca i disseny a
aplicar.

Marta Busquet Albertí
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Atenció presencial a l’ajuntament: reposició de cubells i contenidors,
atenció a nouvinguts, resolució de dubtes, etc.
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4.4 PERSONAL
1. Els licitadors hauran de comptabilitzar i justificar la dotació de personal que
sigui adient per a la prestació satisfactòria dels serveis de recollida, neteja viària
i seguiment.
2. L’empresa adjudicatària estarà obligada a contractar tot el personal que sigui
necessari per a la prestació dels serveis d’acord amb les necessitats establertes
en el present plec.
3. En relació a la subrogació de personal del contracte vigent, s’atendrà allò que
determina el plec de clàusules administratives particulars.
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4. Un cop l’adjudicatari es faci càrrec dels serveis, facilitarà una relació detallada
del personal adscrit al servei de recollida, neteja viària, i seguiment que inclourà
el següent detall: nom i cognoms, DNI o NIE número d’afiliació a la seguretat
social, categoria, tipus de contracte i antiguitat.
5. L’Ajuntament de Corbera de Llobregat ha de tenir coneixement tant del personal
nou contractat pels serveis que es presenta al municipi com del tipus de
contracte. En cas de conflicte laboral dels treballadors amb l’empresa, es fixaran
els serveis mínims a complir per l'empresa contractada.
6. Quan s’hagi de dur a terme la substitució de personal dels serveis per qualsevol
motiu (vacances, baixes, etc.), l’empresa contractista garantirà que les
persones substitutes rebin la formació necessària, amb antelació al
desenvolupament de la seva tasca. En aquest sentit, no s’admetrà una minva
de la qualitat en la prestació dels serveis per possibles substitucions de
personal.
7. L’empresa contractada haurà de dissenyar i aplicar un pla de formació continua
del personal dels serveis, que serà aprovat per l’Ajuntament. L’adjudicatari
l’haurà d’aportar durant el primer mes del contracte.

Gemma Ariasol Pinto
25/05/2021

Signatura 2 de 2

8. El personal adscrit als serveis que tingui relació amb el públic, inclosos els
conductors dels vehicles, aniran uniformats.
9. El vestuari s’haurà d’acomodar al règim climàtic previst a la zona i horaris del
servei, i es reposarà amb la periodicitat necessària per tal d’evitar que
s’evidenciï el natural desgast per l’ús. L’uniforme es portarà sempre net i es
complementarà amb les mesures de seguretat necessàries.
10. L’empresa contractada, en la seva condició d’empresari, serà la única
responsable davant el personal adscrit als serveis, en el compliment de la
legislació que regula les relacions laborals i la Seguretat Social i en subjecció al
Conveni Col·lectiu que correspongui.
11. L’adjudicatari serà responsable de la manca en el personal d’higiene, educació,
uniformitat i de la descortesia envers el públic, així com de la producció
d’excessiu soroll de forma injustificada en la prestació del servei.
12. L’adjudicatari haurà d’establir canals de comunicació que puguin recollir i
potenciar els suggeriments dels operaris per a la millora de l’eficiència dels
serveis, que informi i motivi, dia a dia, en tots els aspectes relacionats amb els
serveis. També haurà de potenciar la tasca de cada operari i transmetre l’autoresponsabilitat d’executar correctament les seves funcions.
13. Tot el personal del servei de recollida tindrà l’obligació de conèixer les
característiques del servei, així com l’obligació d’informar-ne adequadament
verbalment als veïns i veïnes que ho sol·licitin. La informació bàsica a conèixer i
transmetre serà la següent:
Àmbits i les modalitat de servei.
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Modalitats de recollida selectiva en funció del generador.



Calendari de la recollida selectiva: dies de recollida de cadascuna de les
fraccions bàsiques.



Materials que componen cadascuna de les fraccions que es recolliran
selectivament.



Materials que no es podran recollir mitjançant el servei de recollida selectiva
i que s’hauran de canalitzar a través d’altres serveis, com la recollida de
voluminosos, el servei de deixalleria o altres circuits que es puguin anar
incorporant.



Destinació dels materials de cadascuna de les fraccions, tractaments que
reben i materials que se n’obtenen.



Telèfon i adreça electrònica del servei d’informació i atenció al ciutadà.

OPERARIS/ES I CONDUCTORS/ES DELS SERVEIS
14. En relació a els/les operaris/es i els/les conductors/es del servei, l’empresa
contractada haurà de garantir que compliran les següents condicions:


Hauran de ser
convençudes de
predisposició és
essencial a nivell

persones responsables, amb sentit de l’organització i
la importància de la feina en la que participen. La seva
fonamental, ja que hauran de dur a terme una funció
de control de la qualitat dels residus aportats.



Hauran de tenir la formació necessària per a l’òptim desenvolupament del
servei i l’ús de la tecnologia.



Hauran de tenir un domini de si mateixes per poder fer front amb total
responsabilitat i correcció a qualsevol situació que s’esdevingui a la via
pública, i per poder realitzar les tasques regulades pel servei i per
l’ordenança municipal corresponent.



Hauran de prestar un tracte adequat (educat, amable, cordial i eficaç) a
l’usuari, és a dir, als/les veïns/es i al personal dels establiments comercials
als que es donarà servei. El personal del servei haurà d’actuar com el primer
nivell d’atenció a la ciutadania.



Hauran de tenir les aptituds físiques necessàries que requereix el seu lloc de
treball.



Hauran d’entendre correctament el català i el castellà.

ENCARREGAT
15. L’empresa contractada haurà de garantir la figura d’encarregat/da dels serveis
al contracte a jornada completa per tal de garantir el correcte desenvolupament
dels serveis i la necessària coordinació amb l’Ajuntament. Aquesta persona
haurà d’estar disponible les 24 hores del dia els 365 dies de l’any per fer front a
qualsevol eventualitat i/o urgència.
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16. Aquest càrrec representarà l’empresa contractada davant de l’Ajuntament de
Corbera de Llobregat de tot allò que faci referència als serveis, en serà el
responsable, i tindrà el poder suficient per prendre les decisions que exigeixi la
seva prestació, sense que les mateixes puguin veure’s afectades per falta de
capacitat decisòria, ja sigui formal o legal.
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17. Quan l’encarregat/da no estigui disponible s’hauran de delegar llurs funcions a
una altra persona de l’empresa contractada amb un perfil similar. El canvi
s’haurà de comunicar a l’Ajuntament amb suficient antelació.
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18. L’/la encarregat/da de l’empresa, a més dels funcions pròpies de coordinació,
estarà obligada a:


Assistir a totes les reunions de seguiment i control de la gestió del servei
convocades per l’Ajuntament.



Atendre els avisos, indicacions i instruccions que l’Ajuntament consideri
convenients per assolir els objectius del contracte.



Facilitar a l’Ajuntament tota la informació relativa a la gestió del servei de
recollida dels residus municipals i al servei de neteja viària que li sigui
demanada, així com tota la documentació de registre de serveis.



Lliurar tots els informe descrits en el present plec amb la freqüència
requerida.

19. L’empresa contractada haurà de garantir que l’/la encarregat/da del servei
complirà les següents condicions:


Disposar d’experiència i formació acreditada en gestió de residus municipals.



Interès i predisposició per la feina, i actitud positiva en el treball.



Capacitat organitzativa davant de situacions urgents i de gran acumulació de
feina (festes, posada en marxa del servei, imprevistos, etc.).



Tracte correcte amb la ciutadania.



Entendre correctament el català i el castellà.



Facilitat de paraula i capacitat d’expressió amb total correcció en català i en
castellà.



Coneixement del municipi on s’ha de realitzar el servei.



Especial actitud i disposició cap a la tasca que ha de desenvolupar, ja que es
tractarà d’una persona amb una marcada vinculació amb el servei municipal
i el seu lloc de treball.



Els licitadors exposaran a la seves ofertes, de forma detallada, el currículum
i les capacitats de la persona triada per desenvolupar la tasca de coordinació
tècnica del servei.

EDUCADOR/A AMBIENTAL
20. L’empresa contractada posarà a disposició de l’ajuntament de Corbera de
Llobregat, durant la durada del contracte, un educador/a ambiental per donar
suport a les tasques de supervisió, control dels serveis i atenció ciutadana.
21. L’educador/a ambiental serà seleccionat per l’Ajuntament de Corbera de
Llobregat conjuntament amb l’empresa adjudicatària però percebrà la retribució
de l’adjudicatari.
22. La dedicació de l’educador/a serà a jornada completa i estarà contractat
directament per l’empresa adjudicatària, cobrint uns horaris a pactar amb
l’Ajuntament.
23. El lloc de treball de l’educador/a ambiental serà l’oficina d’atenció de la recollida
porta a porta i a peu de carrer i caldrà preveure un horari fix d’atenció al públic.
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24. L’educador/a que contractarà l’empresa contractista, a més de les funcions de
sensibilització, exercirà funcions de suport en relació a tasques referents a la
gestió dels residus municipals descrites a l’apartat 4.2.
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25. L’educador estarà a disposició de l’Ajuntament i rebrà ordres directes des de
l’Ajuntament i de l’empresa adjudicatària.
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26. El perfil mínim que haurà de complir es detalla a continuació:


Grau en ciències ambientals, biologia, geografia o similar.



Experiència acreditada de més de 2 anys en sensibilització i gestió de
residus.



Domini de l’office, especialment d’excel i bases de dades.



Alt nivell de redacció.



Capacitat suficient per a l’elaboració d’informes tècnics



Domini del català i del castellà.



Capacitat de parlar en públic i tracte afable.

4.5 BASE LOGÍSTICA DELS SERVEIS
1. L'empresa contractada haurà de disposar d’una base logística o d’operacions en
el municipi de Corbera de Llobregat o com a màxim en un radi de 10 km al
voltant del municipi de Corbera de Llobregat per a la prestació del servei de
recollida de residus municipals i neteja viària, en un espai pavimentat,
urbanitzat i convenientment legalitzat per a aquest ús.
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2. La base logística haurà de disposar dels equipaments que es detallen a
continuació:


Magatzem cobert i tancat, per a tot el parc mòbil i altres materials descrits
en aquest plec de condicions tècniques amb les mesures de seguretat que
correspongui.



Tallers per a la reparació i el manteniment del parc mòbil i maquinària.



Espai de neteja per al parc mòbil, maquinària i els contenidors, amb la
corresponent gestió de les aigües residuals generades.



Magatzem de contenidors.



Vestidors amb armariets individuals, dutxes i instal·lacions generals
destinades a l’ús del personal del servei. Com a centre de treball haurà de
complir la normativa de seguretat i salut laboral.



Oficina de coordinació local.

3. En relació a la base logística, l’empresa contractada haurà de:


Complir qualsevol mena de normes i/o ordenances aplicables al cas (higiene,
seguretat, medi ambient) i les normes específiques de l’Ajuntament de
Corbera de Llobregat sobre imatge i comunicació.



Prioritzar la utilització d’energies renovables en el context de totes les
instal·lacions i equipaments fixos.



Disposar de la llicència d’activitats d’acord a la normativa vigent.
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4. L'empresa contractista serà la responsable de la realització de les accions de
manteniment tant si són executades per ella com si ho són per tercers.
L'empresa contractada haurà de registrar en el corresponent registre del
sistema de qualitat tots els manteniments realitzats, tant per la pròpia contracta
com per tercers, al material moble i al material immoble descrits en els capítols
corresponents.
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5. L'empresa contractada s’haurà de fer càrrec del manteniment de la base
d’operacions del servei, garantint l’execució dels següents serveis:


Diàriament, s’escombrarà la superfície de la base d’operacions, retirant tota
la brutícia que s’hagi pogut acumular.



Setmanalment, es netejarà la superfície de la base d’operacions, una vegada
s’hagi dut a terme la neteja dels vehicles del servei. La neteja preveurà la
desinfecció de la base.



Es revisarà la instal·lació elèctrica d’acord amb el que estableixi la normativa
sectorial.

6. L'empresa contractada s’haurà de fer càrrec dels danys causats a les
instal·lacions durant el seu ús.
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4.6 CONDICIONS BÀSIQUES DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
SEGURETAT I SALUT LABORAL
1. L'empresa contractada per l’Ajuntament de Corbera de Llobregat haurà de tenir
cura del compliment estricte de les normes de seguretat, tant en la gestió del
servei, especialment en la manipulació dels residus, com en la prevenció dels
sinistres i accidents. S’haurà d’evitar qualsevol situació de risc, tant per als
operaris del servei com per a les persones usuàries del servei i tercers.
2. L'empresa contractada haurà de redactar el pla de prevenció de riscos laborals,
que haurà d’estar aprovat i vigent durant tot el període d’execució del present
contracte.
3. L'empresa contractada haurà de desenvolupar tota la seva activitat seguint els
criteris de seguretat i salut laboral que es detallen en el pla de prevenció de
riscos laborals elaborat per l'empresa contractada i aprovat per l’Ajuntament.
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4. Les condicions de treball hauran d’evitar qualsevol risc d’impacte ambiental en
el desenvolupament de les activitats pròpies del servei.
5. L'empresa contractada haurà de disposar de tots el mitjans de senyalització
necessaris que permetin senyalitzar perfectament quan els serveis que s’han de
realitzar ho requereixin a causa de la seva naturalesa o circumstàncies.
6. L'empresa contractada haurà 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 d’evitar el vessament de productes tòxics al medi.
SOROLL
7. L’activitat de recollida de residus i neteja viària no haurà de produir sorolls o
vibracions que superin els límits permesos per la normativa vigent i per
qualsevol altra legislació aplicable. De manera especial s’haurà de vetllar pel
compliment del mapa de capacitat acústica de cada municipi.
OLORS
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8. S’haurà d’evitar l’aparició de qualsevol tipus d’olor procedent dels contenidors
i/o maquinària/vehicles/instal·lacions. En el cas que es detecti algun tipus
d’olor, s’haurà d’aplicar les mesures preventives o pal·liatives necessàries per
tal d’eliminar de manera immediata les molèsties odoríferes amb els mitjans
adequats.
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COMUNICACIÓ AJUNTAMENT – EMPRESA CONTRACTISTA
9. L’empresa adjudicatària del servei de recollida dels residus municipals i del
servei de neteja viària haurà d’estar a disposició de qualsevol contingència que
pugui sorgir i, per tant, si més no la direcció tècnica del servei haurà d’estar
disponible i localitzable mitjançant un telèfon mòbil les 24 hores del dia.
10. Periòdicament es convocarà una reunió de coordinació i seguiment entre els
representants de l’Ajuntament i de l’empresa contractada.

25/05/2021

INFORMES I DOCUMENTS A PRESENTAR
11. Periòdicament l’empresa adjudicatària haurà de trametre els següents informes
als Servei Tècnics de l’Ajuntament amb l’anàlisi del grau de participació, les
fugues, l’ús del servei i les incidències:


Informe de buidatges i de participació al servei de recollida porta a
porta. Nivells i evolució de la participació, nivell de fuga de residus,
usuaris que no participen

o

Mitjana i evolució de les incidències i de l’estat de resolució.

o

Resum de pesos per ruta i fracció

o

Resum mensual dels serveis de recollida i neteja viària

Informes anual
o

Resum anual de participació al servei de recollida porta a porta per
usuari. Nivells i evolució de la participació, nivell de fuga de residus,
usuaris que no participen

o

Mitjana i evolució de les incidències

o

Resum de pesos per ruta i fracció

o

Resum anual de serveis de recollida de residus i neteja viària.
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o

12. La tramesa d’aquests informes serà indispensable per a la liquidació econòmica
del període del que es tracti.

25/05/2021



Informes mensuals

ACTES DE RECEPCIÓ O D’ACCEPTACIÓ DELS TREBALLS DEL SERVEI

13. L’empresa licitadora ha de presentar en la seva oferta una proposta de model
d’informe de servei i participació.

14. El contractista en finalitzar cada mes, haurà de presentar una acta d’acceptació
dels treballs desenvolupats en el període que finalitza, que haurà de ser
acceptada pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.
15. Els possibles incompliments i/o defectes del servei seran esmentats en el
contingut de l’acta, i d’aquesta se’n derivarà, formant part de la mateixa, la
valoració econòmica dels treballs durant el període de què es tracti.
16. La signatura d’aquesta acta serà requisit indispensable per a la liquidació
econòmica del període de què es tracti.
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17. En cas de discrepància l’empresa haurà de facturar només els imports que
certifiqui els Servei Tècnics de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, sense
perjudici de les posteriors reclamacions que puguin procedir per la via
administrativa.
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18. Al llarg de la contracta es realitzaran les inspeccions del servei que es considerin
oportunes per part de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat. Del seu resultat
s’aixecaran actes individualitzades que es comunicaran amb avís de rebuda al
representant del contractista, i s’adjuntaran a les actes de recepció parcials que
s’aixequin. El resultat d’aquestes inspeccions s’hauran de tenir en compte per
l’obtenció de les valoracions parcials.
CONTROL DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI

25/05/2021

19. El control de la prestació dels serveis es basarà en el seguiment del compliment
de les prestacions i serveis pactats en el marc del contracte de la recollida
selectiva i neteja viària. En aquest sentit, la prestació dels serveis estarà
subjecta a les inspeccions i controls propis establerts per l’Ajuntament per tal
que es compleixin els serveis pactats i llurs programacions.
20. En concret, el control dels serveis acordats amb l’Ajuntament es basarà,
principalment en el control de la presència en ruta, de la composició dels
equips, del correcte lliurament dels informes fixats i del compliment les normes
d’execució dels servei.
21. El contractista disposarà dels mitjans necessaris per tal d’assegurar la
composició de cada equip (vehicles i mitjans, operaris i eines de treball)
respecte a allò acordat per a cada tipus de prestació i ruta, el seu estat de
neteja i imatge, i el compliment de les rutes pactades i els horaris establerts
dels serveis. L’adjudicatari haurà d’assegurar el compliment de les normes
d’execució dels serveis. El reflex dels resultats d’aquestes observacions es
contemplarà en el moment d’aprovar les certificacions mensuals.
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22. El sistema de control de la situació i el recorregut dels vehicles i maquinària
mòbil de recollida i neteja viària es basaran en un sistema de posicionament
(GPS) que permetrà conèixer el recorregut de cadascun dels vehicles i equips
mòbils.
23. Els controls de presència determinaran si els equips es troben o no dins de la
seva ruta, especificada d’acord amb la planificació establerta d’antuvi entre
l’Ajuntament i l’empresa adjudicatària.
24. El control de la presència dels equips serà d’aplicació comuna a tots els equips
que operaran en el servei de recollida de residus municipal.
25. El contractista podrà estar present en els controls en la mesura que ho consideri
oportú, amb el seu representant o persona que designi. En cas de desacord en
les conclusions de determinats controls, hagi assistit o no l’empresa a ells, les
valoracions dels supervisors mantindran el seu valor. En tot cas, en l’elaboració
de la certificació mensual, es donarà audiència al contractista per tal de que
al·legui i presenti les justificacions oportunes.
26. Els incompliments estaran sotmesos al règim de penalitzacions que fixa el plec
de clàusules administratives particulars.
TREBALLS DEFECTUOSOS O MAL EXECUTATS
27. Fins que tinguin lloc les actes d’acceptació parcials, el contractista respondrà
dels treballs i de les faltes que en els mateixos hi hagués, encara que els
esmentats treballs hagin estat inclosos en les certificacions anteriors.
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28. Si s’adverteixen mancances o defectes en l’execució dels treballs o es tenen
raons fonamentades que existeixen deficiències ocultes, un regidor o el
responsable tècnic de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat ordenarà la
repetició dels treballs.
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29. Si el regidor o el responsable tècnic de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat
ordena la repetició dels treballs per defectes en la seva realització, les despeses
d’aquestes operacions aniran a càrrec del contractista, el qual tindrà dret a
reclamar davant l’administració contractant en el termini de deu dies comptats a
partir de la notificació escrita del regidor de l’Ajuntament.
30. Si el regidor o el responsable tècnic de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat
estima defectes en l’execució dels treballs, tant si es refereix a qualitats com a
dimensions, i aquests no poden ser corregits per haver transcorregut el termini,
es procedirà amb la consegüent rebaixa en els preus que la corporació proposi.
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PLANIFICACIÓ DEL SERVEI
31. L’empresa contractada haurà d’elaborar la cartografia dels serveis de recollida
de residus municipals i del servei de neteja viària mitjançant un programari d’un
Sistema d’Informació Geogràfica (SIG). Sobre una base topogràfica d’escala
1:1.000 del terme municipal i 1:10.000 de cadascuna de les rutes previstes.
Aquesta cartografia s’haurà de presentar com a màxim als 2 mesos de la
signatura del contracte. L’empresa contractada haurà de detallar, entre d’altra,
la següent informació d’interès convenientment georeferenciada:


Circuits de la recollida selectiva per cada modalitat de servei.



Circuits de neteja viària.
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32. L'empresa contractada haurà d’adaptar la planificació de la feina a partir de:


La planificació inicial d’itineraris de la recollida i neteja viària.



Els ajustaments puntuals dels itineraris a les circumstàncies del moment.



Les ordres de treball per a les recollides d’emergència degudes a
desbordaments o d’altres incidències.



Possibles variacions en els horaris o dies de recollida i neteja.

33. La planificació inicial haurà de detallar els itineraris i els horaris de cada equip
(inici/final, punts intermedis, punts de pas a cada hora del recorregut, descans)
tenint en compte els rendiments mitjans contractuals previstos.
34. La planificació inicial serà vàlida, en principi, per tota la durada del contracte,
mentre no s’acordi cap millora o variació.
35. La planificació dels treballs no serà estàtica, sinó que haurà d’estar oberta a
adaptacions a fi i efecte de millorar l’eficiència i els resultats de la prestació.
Serà, per tant, objecte d’un procés sistemàtic conjunt d’actualització, ja sigui
periòdic (en principi, trimestral), ja sigui quan ho acordin totes dues parts, de
manera que:


S’incorpori tota la informació obtinguda en els períodes anteriors, fruit de
l’experiència i coneixements in situ de l’empresa contractada, les queixes de
la ciutadania, els informes dels inspectors ambientals i l’avaluació dels
tècnics municipals.



Incorpori els requisits específics del proper període (trimestral, en principi),
com ara esdeveniments que es puguin preveure.



Redistribueixi recursos, modificant i reforçant actuacions on siguin més
necessàries, en detriment, si escau, d’altres amb menys nivell d’exigència.



Adapti el sistema de recollida a les dificultats detectades per assolir els
objectius del plec.
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36. Aquest procés d’optimització trimestral serà objecte de les condicions següents:
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Un procés de concreció de les propostes de solució per part dels
contractistes, de modificacions de xarxes i itineraris que calguin, i d’un
procés de discussió, consens i decisió de les modificacions finals.

37. L'empresa contractada haurà d’haver presentat documentalment les
modificacions de la planificació, com a mínim, una setmana abans de la seva
realització.
38. 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
contractada que impedeixi la realització dels serveis previstos contractualment,
es podran prendre decisions d’actuacions alternatives a les contractades.
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39. En aquests supòsits, s’hauran de comunicar entre les dues parts les alteracions
dels serveis planificats per tal de tenir-ho en compte en el control de les
prestacions.
40. Qualsevol altra incidència en la prestació dels serveis, l'empresa contractada
estarà obligada a comunicar-la immediatament a la coordinació municipal per
tal de trobar una solució el més aviat possible.
IDIOMA DE RELACIÓ AMB L’AJUNTAMENT
41. L’idioma de relació serà el català. Tots els fulls de treball, avisos, mitjans
informàtics i informes es faran i es lliuraran a l’Ajuntament en català.
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4.7 INCIDÈNCIA AMBIENTAL DEL SERVEI
1. Com a criteri general, la maquinària, els vehicles i altres mitjans que formin
part del servei de recollida dels residus municipals i del servei de neteja viària
del municipi de Corbera de Llobregat hauran de garantir la màxima eficiència
energètica i el mínim impacte ambiental, per la qual cosa es valorarà de manera
especial la utilització de maquinària i vehicles que garanteixin els següents
requisits ambientals:


Nivells de soroll baixos.



Nivells de contaminació atmosfèrica baixos.



Ús de combustibles poc contaminants i/o de fonts energètiques renovables.



Ús de materials reutilitzats, reciclats i reciclables.

2. A nivell del tipus de combustible, s’haurà d’especificar la capacitat dels vehicles
que s’hauran d’adquirir per utilitzar algun tipus de font energètica renovable
(biocombustibles, electricitat renovable o hidrogen procedent de fonts d’energia
renovable). Els licitadors hauran de presentar la fitxa tècnica dels nous vehicles,
en les quals hi ha aquestes especificacions tècniques o relatives a la tecnologia
del combustible.
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3. A nivell de les emissions del tub d’escapament, tots els vehicles adquirits
després de l’adjudicació del contracte i utilitzats en la prestació del servei
hauran de complir les normes EURO més estrictes, i també hauran d’estar
equipats amb un sistema per controlar la pressió dels pneumàtics. Els tubs
d’escapament dels vehicles no hauran de ser al mateix costat que la porta dels
passatgers. El contractista presentarà la informació pertinent per demostrar el
compliment d’aquesta clàusula per part dels vehicles que proposi incorporar al
servei. Concretament, haurà d’aportar les fitxes tècniques dels nous vehicles, on
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hauran de constar les normes EURO que compleixen i on es definiran les
normes relatives a les emissions.
4. A nivell de les emissions acústiques, els licitadors hauran de facilitar una relació
de tots els vehicles, maquinària i altres mitjans que s’hagin d’utilitzar en el
servei amb els nivells de soroll de cadascun d’ells i el nivell mitjà d’emissió de
soroll.
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5. A nivell del tipus de conducció, tots els conductors que participin en l’execució
del servei hauran de rebre formació periòdica en conducció ecològica en un
centre reconegut, a fi de millorar l’eficiència del combustible. El contractista
facilitarà una relació dels conductors i els seus certificats de formació en
conducció ecològica.
6. A nivell de l’ús d’olis lubrificants per al manteniment dels vehicles, el
contractista haurà d’utilitzar olis lubrificants de baixa viscositat (LBV) per a
motors o bé olis lubrificants regenerats, amb un mínim d’olis de base regenerats
del 25%. Els LBV són els que corresponen al nombre SAE 0W30 o 5W30, o
equivalents. El contractista comunicarà anualment la quantitat d’oli lubrificant
usat en el manteniment dels vehicles i el seu nombre de viscositat.
7. A nivell dels pneumàtics dels vehicles, el contractista haurà d’utilitzar
pneumàtics que tinguin un baix coeficient de rodolament. El percentatge de
rodolament, expressat com a percentatge de la càrrega per roda, haurà de
respectar els límits següents: 0,60% per a les rodes lliures i 0,70% per a les
rodes motrius i les rodes amb altres funcions especials, d’acord amb la norma
ISO 8767 o equivalent. Abans de signar el contracte, el contractista haurà de
presentar una relació dels pneumàtics que s’utilitzaran en les tasques de
manteniment, juntament amb els resultats dels assajos pertinents (d’acord amb
la norma ISO 8767 o equivalent). Es considerarà que els pneumàtics amb
etiqueta ecològica de tipus I que compleixin els criteris anteriors satisfan la
condició. El contractista haurà de fer servir pneumàtics que no continguin olis
sotmesos a les normes d’etiquetatge de la Directiva 67/548/CEE a la banda de
rodolament.

4.8 MILLORES DEL SERVEI
Els licitadors podran presentar les millores que creguin oportunes per a optimitzar
el servei de recollida i maximitzar, en conseqüència, els nivells quantitatius i
qualitatius de les diverses fraccions recuperables (FORM, FIRM, paper i cartró i
vidre) i per optimitzar el servei de neteja viària i maximitzar, en conseqüència, els
nivells de netedat al municipi.
Entre d’altres, l’Ajuntament de Corbera de Llobregat valorarà de forma especial la
prestació de les millores que s’exposen en els següents punts (al plec de clàusules
administratives particulars s’exposen els criteris de valoració), sense cost econòmic
addicional a l’oferta base del servei de recollida selectiva que presentin els
licitadors:
MILLORA EN L’OFERTA ECONÒMICA
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Es valorarà l’import de l’oferta econòmica presentada segons s’estableix en els
criteris de valoració.
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MILLORA EN EL SISTEMA
(SOLUCIÓ SENGLARS)


D’APORTACIÓ

A

LES

URBANITZACIONS

Es valorarà que els licitadors proposin el subministrament de ganxos per les
urbanitzacions per poder penjar els cubells/bujols.

MINIDEIXALLERIES A LES ÀREES TANCADES


Es valorarà que els licitadors instal·lin un espai de mini deixalleria en les 11
àrees tancades especificades en el plec tècnic (Annex V) (piles, petits
electrodomèstics, bombetes, olis, etc.) i la gestió d’aquestes minideixalleries
fent-se càrrec del trasllat dels residus a la deixalleria municipal

APORTACIÓ DE CONTENIDORS PEL VIDRE
25/05/2021



Es valorarà que els licitadors subministrin contenidors de vidre Vacri pels
grans generadors de vidre juntament amb els bujols corresponents per a les
activitats comercials.

RECOLLIDA SELECTIVA DE FRACCIÓ VEGETAL DOMÈSTICA NO LLENYOSA


Es valorarà que els licitadors subministrin a cadascun dels habitatges amb
jardí o hort un sac de 80 litres reutilitzable pel residu verd no llenyós per
dipositar a la via pública coincidint amb la recollida de la FORM.

Gemma Ariasol Pinto
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Característiques tècniques:
o

Bossa de polipropilè (ràfia) tipus big bag

o

Tipus de Big Bag : FIBC standard

o

Capacitat: 80 litres

o

SWL : 500 kg

o

FIBCA: 5:1

o

Teixit circular, cosit en U

o

Gruix: 140 gr/m2

o

Acabat: sense laminar

o

Longitud de la nansa: 0 + 30 cm

o

Sistema de carrega : Boca oberta

o

Sistema de descarrega : Fons pla

o

Impressió a 1 tinta (imatge del servei aprovada per l’Ajuntament)

o

Color del teixit : Blanc

LECTORS MANUALS
Es valorarà que els licitadors subministrin a l’administració contractant, els
terminals de mà lectors de RFID adients que es requereixin per poder realitzar
tasques d’identificació i d’inspecció.
FOMENT
DEL
UNIFAMILIARS.

COMPOSTATGE

COMUNITARI

I

EN

HABITATGES

Marta Busquet Albertí
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Es valorarà que els licitadors fomentin el compostatge comunitari i en habitatges
unifamiliars amb una dotació anual de compostadors i el servei als usuaris que
facin compost, amb suport tècnic als usuaris, seguiment de l’ús del compostador,
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aportació de triturat vegetal als usuaris que en demanin i sessions de formació
(mínim una cada any) per a compostaires.
AMPLIACIÓ DEL SERVEI DE SEGUIMENT, RESOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES I
ATENCIÓ CONTINUADA
Es valorarà que els licitadors posin a disposició a més de l’educador ambiental
que estableix el Plec, un informador ambiental de suport a l’educador.

25/05/2021

PAPERERES DEL MUNICIPI
Es valorarà que els licitadors realitzin un estudi de reubicació de les papereres
actuals distribuïdes al municipi, identificant i eliminant papereres amb
percentatges d’utilització baixos i proposant noves ubicacions per millorar la
cobertura del servei.
Es valorarà que els licitadors presentin una proposta de paperera amb boques
diferenciades per a totes les fraccions dels residus (FORM, FIRM, paper i cartró,
vidre i resta) pels parcs infantils del nucli urbà i el parc infantil a tocar de
l’Escola El Corb.
ESCATAT DE LA VEGETACIÓ
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Es valorarà que els licitadors realitzin l’escatat trimestral de la vegetació de les
escales del nucli. Aquestes es detallen en l’Annex XI. En el cas de l’escatat de la
vegetació l’empresa haurà de disposar de tots els permisos prèviament a
l’execució d’aquestes feines (permís per generació de restes vegetals en època
d’alt risc d’incendi, o d’altres).
REDUCCIÓ
DE
LA
CONTAMINACIÓ
MAQUINÀRIA I ALTRES MITJANS

ACÚSTICA

DELS

VEHICLES,

Es valorarà que els vehicles, maquinària i altres mitjans associats al servei de
recollida i neteja viària tinguin característiques de baixa emissió acústica.
PLANS DE FORMACIÓ DE PERSONAL
Es valoraran les propostes dels plans de formació de personal del servei de
recollida i neteja viària i les hores totals a oferir.
FOMENT CONTINU D’ACCIONS DE COMUNICACIÓ I SENSIBILITZACIÓ
ADREÇADA A LA CIUTADANIA I A LES ACTIVITATS COMERCIALS

Marta Busquet Albertí
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Es valorarà que els licitadors fomentin accions de comunicació i sensibilització
adreçada a la ciutadania i a les activitats comercials.
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5 PRESSUPOST I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
El pressupost del contracte és

RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA

25/05/2021

COSTOS DIRECTES DEL SERVEI
Cost del personal

Combustible i
manteniment

Altres (eines,
vestuari...)

Suma Servei

Recollida i
transport de
residus

4.636.379,80 €

1.548.456,00 €

112.800,00 €

6.297.635,80 €

Neteja viària

2.039.083,78 €

458.304,00 €

58.000,00 €

2.555.387,78 €

SUMA COST
DIRECTE

8.853.023,58 €
COSTOS INDIRECTES I MITJANS COMUNS AL SERVEI
Cost anual

Encarregat del Servei

360.000,00 €

Tècnic educador de reforç

240.000,00 €

Gemma Ariasol Pinto
25/05/2021
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Altres despeses (assegurances, lloguers, ...)
SUMA COST
INDIRECTE

2.547.968,58 €

SUBTOTAL 1

11.400.992,16 €

DESPESES GENERALS I
BENEFICI INDUSTRIAL (10%)
SUBTOTAL 2

1.140.099,22 €
12.541.091,38 €

IVA 10%

1.254.109,14 €
13.795.200,51 €

Marta Busquet Albertí
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1.947.968,58 €
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Núm. Exp. General: 1319/2021
Referència: AJCOR0209222021

La Pau,5 (08757)
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

Les prestacions objecte d’aquest contracte tenen consideració de despesa
plurianual, amb el següent desglossament que inclou l’IVA:

Servei

Import anualitat
2021

Import anualitat
2022-2028

Import anualitat
2029

Recollida de residus

102.221,61 €

1.226.659,29 €

1.124.437,68 €

41.478,40 €

497.740,78 €

456.262,38 €

143.700,01 €

12.070.800,45 €

1.580.700,06 €

Neteja viària

25/05/2021

TOTAL

D’acord amb l’article 100 de la LCSP, s’adjunta memòria econòmica en la present
licitació en la que es desglossa el pressupost de manera expressa. El valor estimat
del contracte és de 12.541.091,38 € (IVA exclòs). En aquest cas, no es preveu
pròrroga.
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Així mateix i tot i que la prestació de la recollida de residus PaP té data d’inici
prevista per dos mesos després de l’inici del contracte, i que durant els dos primers
mesos de vigència s’efectuï la recollida amb el model de contenidors del contracte
vigent en aquests moments, s’acredita tècnicament que el preu del contracte sigui
el mateix des del seu inici, atès que durant els dos primers mesos l’adjudicatari
haurà d’executar prestacions preparatòries i obligatòries pel correcte funcionament
i establiment de la recollida porta a porta:


Clausura de les bases soterrades de contenidors (4)



Recollida de residus 7 dies a la setmana a tot el municipi (exceptuant els
dies 25 de desembre i 1 de gener)



Contractació de l’educador ambiental per preparar la implantació del canvi
de sistema



Retirada dels contenidors de via pública



Reubicació dels contenidors de vidre en via pública



I altres

6 DURADA DEL CONTRACTE I PRÒRROGA
La durada del contracte és de 8 anys amb inici el dia 1 de desembre de 2021. No es
preveu pròrroga.

Marta Busquet Albertí
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Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital
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