ANNEX 3
Serveis de Recollida de residus
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Sector B
Sector C

Concepte

F. Resta
(t/any)
2.977,90
4.257,53

F. Form
(t/any)
334,36
759,18

F. Envasos
(t/any)
125,80
333,21

F.Vidre
(t/any)
-336,11

Producció de residus domèstics segons els sectors B i C

Dades Form recollida comercial : 835,06 t/any

Dades any 2019

1 DADES DE PRODUCCIÓ

F. Paper
(t/any)
-214,65
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Els serveis tècnics de l’Ajuntament són qui determinaran, en consens amb l’empresa
adjudicatària, la modificació del nombre i emplaçaments de contenidors, tant a l’inici
com durant el termini d’execució de la contracta.
Recordar que les dades d’aquestes apartat són aproximades degut a la variació
constant del parc de contenidors.
Tanmateix, el parc estimatiu de contenidors d’activitats i festes és el següent:
FRACCIÓ

VOLUM

BUJONIS

FORM

120L

19

FORM

240L

7

FORM

360L

1

FORM

770L

9

ENVASOS

120L

5

ENVASOS

240L

8

ENVASOS

360L

15

ENVASOS

770L

11

P/C

120L

5

P/C

240L

9

P/C

360L

6

P/C

770L

10

VIDRE

120L

3

VIDRE

240L

11

VIDRE

360L

15

VIDRE

770L

7

REBUIG

120L

1

REBUIG

240L

4

REBUIG

770L
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3 FREQÜÈNCIES DELS SERVEIS
En aquest punt s’exposen les freqüències de recollida mínimes per a les diferents
fraccions objecte de contracte.
A més a més de complir amb les freqüències mínimes de recollida aquí exposades,
les empreses licitadores presentaran el mètode de control i seguiment de
l’ompliment dels contenidors per tal que en cap moment es produeixi desbordament
de materials en els mateixos. A aquest efecte s’ha de considerar moment òptim del
buidatge quan el contenidor estigui al 70% de la seva capacitat.
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Sant Feliu de Guíxols presenta una estacionalitat molt marcada, es podrà
incrementar les freqüències per donar resposta a puntes concretes de producció de
residus a canvi de reduir alguna freqüència puntual en estacionalitat baixa, sense
comportar un increment de cost, ni modificació de contracte.
Atès el conveni laboral signat, la jornada setmanal de la plantilla fixe és de 35 hores
i distribuïdes de manera diferent segons la temporada:
TAà Temporada Alta de 35 hores a la setmana realitzades de dilluns a dissabte, és
a dir, 5,83 h /dia : Període : Setmana Santa ( 10 dies ) i d’abril a setembre.
TBà Temporada Baixa de 35 hores a la setmana realitzades de dilluns a divendres,
és a dir, 7 h /dia. Període d’octubre a desembre i de gener a març ( excloent dies
de Setmana Santa, si s’escau)
Els dissabtes de TB i diumenges i festius de tot l’any els realitza la plantilla
contractada a tal efecte, la qual té sempre la mateixa distribució de la jornada
laboral que és de 5,83h.
Aquesta distribució de la jornada laboral de la plantilla fixa i de la plantilla de
dissabtes de TB i diumenges i festius de tot l’any s’ha d’aplicar a tots els serveis de
recollida.
Caldrà tenir en compte que els serveis de recollida de residus es realitzaran
destinant la mateixa quantitat d’hores independent que sigui en temporada alta o
baixa. Per exemple, en temporada alta, 1 jornada en la prestació d’un servei equival
a 0,83 jornades en temporada baixa.
Remarcar que les temporades en aquests servei coincideixen amb el descrit
anteriorment.
Tots els mitjans i freqüències establerts en aquest annex han de ser considerats
com a mínims per complir.

3.1 RECOLLIDA DE LA FRACCIÓ RESTA
La freqüència de recollida varia segons el tipus de contenidor a recollir:
a) Bujols
La col·locació, retirada i buidat dels bujols de la fracció resta del sector A es
realitzarà diàriament. Preferentment, l’horari de col·locació es realitzarà de 19h a
20h i la recollida es realitza a primera hora del matí i abans de les 8 h. Tot i que
l’empresa podrà proposar en la seva oferta, de manera raonada, altres solucions
tècniques.

b) Contenidors posteriors
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La recollida d’aquests contenidors de Resta del sector B existents al municipi s’ha
de realitzar com a mínim diàriament; no obstant això, depenent de la velocitat
d’emplenament de cada contenidor d’aquesta fracció, l’empresa concursant ofertarà
els serveis de reforç de recollida que consideri necessaris per evitar la saturació de
contenidors.
Preferentment el servei es prestarà en horari nocturn, tot i que l’empresa podrà
proposar en la seva oferta, de manera raonada, altres solucions tècniques.

c) Contenidors laterals
La recollida d’aquests contenidors de Resta del sector C existents al municipi s’ha
de realitzar com a mínim en dies alterns; no obstant això, depenent de la velocitat
d’emplenament de cada contenidor d’aquesta fracció, l’empresa concursant ofertarà
els serveis de reforç de recollida que consideri necessaris per evitar la saturació de
contenidors.
Preferentment el servei es prestarà en horari nocturn, tot i que l’empresa podrà
proposar en la seva oferta, de manera raonada, altres solucions tècniques.

3.2 RECOLLIDA DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA
a) Bujols
La col·locació, retirada i buidat dels bujols de la fracció orgànica del sector A es
realitzarà com a mínim 7 cops/set. Preferentment, l’horari de col·locació es
realitzarà de 19h a 20h i la recollida es realitza a primera hora del matí i abans de
les 8h. Tot i que l’empresa podrà proposar en la seva oferta, de manera raonada,
altres solucions tècniques.
b) Contenidors posteriors
La recollida dels contenidors posteriors d’orgànica del sector B existents al municipi
s’ha de realitzar com a mínim de 4 cops/setmana en temporada alta i 3
cops/setmana en temporada baixa; no obstant això, depenent de la velocitat
d’emplenament de cada contenidor d’aquesta fracció, l’empresa concursant ofertarà
els serveis de reforç de recollida que consideri necessaris per evitar la saturació de
contenidors.
Preferentment el servei es prestarà en horari nocturn, tot i que l’empresa podrà
proposar en la seva oferta, de manera raonada, altres solucions tècniques.
c) Contenidors laterals
La recollida dels contenidors laterals de FORM existents al municipi s’ha de realitzar
com a mínim 3 cops/set; no obstant això, depenent de la velocitat d’emplenament
de cada contenidor d’aquesta fracció, l’empresa concursant ofertarà els serveis de
reforç de recollida que consideri necessaris per evitar la saturació de contenidors.
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Preferentment el servei es prestarà en horari diürn, tot i que l’empresa podrà
proposar en la seva oferta, de manera raonada, altres solucions tècniques.

3.3 RECOLLIDA DE LA FRACCIÓ PAPER I CARTRÓ
a) Bujols
La col·locació, retirada i buidat dels bujols de la fracció paper-cartró del sector A es
realitzarà 7 cop/setmana. Preferentment, l’horari de col·locació es realitzarà de 19h
a 20h i la recollida es realitza a primera hora del matí i abans de les 8h. Tot i que
l’empresa podrà proposar en la seva oferta, de manera raonada, altres solucions
tècniques.
b) Contenidors posteriors
La recollida dels contenidors posteriors de paper i cartró del sector B s’ha de realitzar
com a mínim 1 cop a la setmana tot l’any; no obstant això, depenent de la velocitat
d’emplenament de cada contenidor d’aquesta fracció, l’empresa concursant ofertarà
els serveis de reforç de recollida que consideri necessaris per evitar la saturació de
contenidors.
Preferentment el servei es prestarà en horari nocturn, amb camió compactador, tot
i que l’empresa podrà proposar en la seva oferta, de manera raonada, altres
solucions tècniques.
c) Contenidors laterals
La recollida dels contenidors laterals de paper-cartró del sector C s’ha de realitzar
com a mínim 1 cop a la setmana tot l’any; no obstant això, depenent de la velocitat
d’emplenament de cada contenidor d’aquesta fracció, l’empresa concursant ofertarà
els serveis de reforç de recollida que consideri necessaris per evitar la saturació de
contenidors.
Preferentment el servei es prestarà en horari diürn, tot i que l’empresa podrà
proposar en la seva oferta, de manera raonada, altres solucions tècniques

3.4 RECOLLIDA DE LA FRACCIÓ ENVASOS LLEUGERS
a) Bujols
La col·locació, retirada i buidat dels bujols de la fracció envasos del sector A es
realitzarà 7 cops/setmana. Preferentment, l’horari de col·locació es realitzarà de
19h a 20h i la recollida es realitza a primera hora del matí i abans de les 8h. Tot i
que l’empresa podrà proposar en la seva oferta, de manera raonada, altres solucions
tècniques.
b) Contenidors posteriors
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La recollida dels contenidors posteriors d’envasos del sector B s’ha de realitzar com
a mínim 3 cops a la setmana en temporada alta i 2 cop/setmana en temporada
baixa. No obstant això, depenent de la velocitat d’emplenament de cada contenidor
d’aquesta fracció, l’empresa concursant ofertarà els serveis de reforç de recollida
que consideri necessaris per evitar la saturació de contenidors.
Preferentment el servei es prestarà en horari nocturn, amb camió compactador, tot
i que l’empresa podrà proposar en la seva oferta, de manera raonada, altres
solucions tècniques.
c) Contenidors laterals
La recollida dels contenidors laterals d’envasos del sector C s’ha de realitzar com a
mínim 1 cop a la setmana tot l’any. No obstant això, depenent de la velocitat
d’emplenament de cada contenidor d’aquesta fracció, l’empresa concursant ofertarà
els serveis de reforç de recollida que consideri necessaris per evitar la saturació de
contenidors.
Preferentment el servei es prestarà en horari diürn, tot i que l’empresa podrà
proposar en la seva oferta, de manera raonada, altres solucions tècniques

3.5 RECOLLIDA DE LA FRACCIÓ VIDRE
a) Bujols
La col·locació, retirada i buidat dels bujols de la fracció vidre del sector A es
realitzarà 7 cop/setmana. Preferentment, l’horari de col·locació es realitzarà de 19h
a 20h i la recollida es realitza a primera hora del matí i abans de les 8h. Tot i que
l’empresa podrà proposar en la seva oferta, de manera raonada, altres solucions
tècniques.
b) Contenidors posteriors
La recollida dels contenidors posteriors de vidre del sector B, s’ha de realitzar com
a mínim un cop a la setmana; no obstant això, depenent de la velocitat
d’emplenament de cada contenidor d’aquesta fracció, l’empresa concursant ofertarà
els serveis de reforç de recollida que consideri necessaris per evitar la saturació de
contenidors.
Preferentment, el servei es prestarà en horari diürn, amb camió caixa oberta, tot i
que l’empresa podrà proposar en la seva oferta, de manera raonada, altres solucions
tècniques.
c) Contenidors laterals
La recollida dels contenidors laterals de vidre del sector C, s’ha de realitzar com a
mínim quinzenalment, de manera que setmanalment es recolliran la meitat dels
contenidors i els contenidors que estiguin plens; no obstant això, depenent de la
velocitat d’emplenament de cada contenidor d’aquesta fracció, l’empresa
concursant ofertarà els serveis de reforç de recollida que consideri necessaris per
evitar la saturació de contenidors.
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PUNTS DE RECOLLIDA COMERCIAL I TIPUS DE RECOLLIDA DE DATA ABRIL 2020:
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En les següents figures es mostren els horaris i les freqüències en funció de la
temporada.
HORARI PER TREURE RESIDUS COMERCIALS
TEMPORADA ALTA
DILLUNS
DIMARTS

MAIG-SETEMBRE
DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE

DIMECRES

DIJOUS

ORGÀNICA ORGÀNICA ORGÀNICA ORGÀNICA

ORGÀNICA

ORGÀNICA

ORGÀNICA

Treure a partir de
les 21h30

Treure a partir de
les 21h30

Treure a partir de Treure a partir
les 21h30
de les 21h30

Treure a partir
de les 21h30

Treure a partir
de les 21h30

Treure a partir
de les 21h30

PAPERCARTRÓ

PAPERCARTRÓ

PAPERCARTRÓ

PAPERCARTRÓ

PAPERCARTRÓ

Treure a partir de
les 21h30

Treure a partir de Treure a partir
les 21h30
de les 21h30

Treure a partir
de les 21h30

Treure a partir
de les 21h30

Treure a partir
de les 21h30

(*)ENVASOS

ENVASOS

ENVASOS

ENVASOS

Treure a partir de
les 21h30

Treure a partir de
les 21h30

Treure a partir
de les 21h30

Treure a partir
de les 21h30

(*)VIDRE

VIDRE

VIDRE

VIDRE

Treure a partir de
les 21h30

Treure a partir de
les 21h30

Treure a partir
de les 21h30

Treure a partir
de les 21h30

POREXPAN

POREXPAN

POREXPAN

Treure a partir de
les 21h30

Treure a partir
de les 21h30

Treure a partir
de les 21h30

PAPERCARTRÓ

(*) Del 15/7 al 15/8 es realitza una recollida de les fraccions envasos i vidre els
dilluns.
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En una valoració inicial, s’estima com un sistema eficient i adequat a les necessitats
del municipi la recollida amb un camió de 3,5 tn, amb plataforma elevadora i
bolquet, amb un conductor i un peó. L’empresa podrà proposar en la seva oferta,
de manera raonada les solucions tècniques que cregui adients per cobrir de la
manera més adequada i efectiva aquest servei.

3.9 RECOLLIDA D’ESPORGA (Poda)
El servei es prestarà, de dilluns a dissabte, als portals dels habitatges, amb trucada
prèvia a l’Ajuntament per concertar la recollida de l’esporga.
D’altra banda, l’equip recollirà l’esporga el dia que correspongui a la zona.
A les urbanitzacions, l’esporga es depositarà en un contenidor de 25 m3 i es tancarà
amb una clau que estarà a disposició dels veïns. L’empresa adjudicatària adquirirà
9 contenidors que estaran ubicats on els serveis tècnics de l’Ajuntament indiquin.
Tanmateix, cal dir que el municipi de Sant Feliu de Guíxols té 9 urbanitzacions:
Mirador, Sant Amanç, Punta Brava, Mas Trempat, Casanova, Les Penyes, Urcatusa,
Bateries i Vilar d’Aro.
En una valoració inicial, s’estima com un sistema eficient i adequat a les necessitats
del municipi la recollida amb un camió de 3,5 tn, amb plataforma elevadora i
bolquet, amb un conductor i un peó. Per la recollida de les caixes, serà necessari un
equip amb pop. L’empresa podrà proposar en la seva oferta, de manera raonada
les solucions tècniques que cregui adients per cobrir de la manera més adequada i
efectiva aquest servei.

4 NETEJA DE CONTENIDORS I L’ENTORN
4.1 NETEJA DE CONTENIDORS FRACCIONS RESTA I ORGÀNICA
La freqüència mínima de rentat interior dels contenidors corresponents a la fracció
resta i orgànica serà quinzenal tot l’any.
Els contenidors seran netejats interior i exteriorment i desinfectats amb equips
especials neteja-contenidors.

4.2 NETEJA DE CONTENIDORS FRACCIONS ENVASOS I VIDRE
La freqüència mínima de rentat interior dels contenidors d’envasos i vidre serà
mensual.
Els contenidors seran netejats interior i exteriorment i desinfectats amb equips
especials neteja-contenidors.
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4.3 NETEJA DE CONTENIDORS FRACCIÓ PAPER CARTRÓ
La freqüència mínima de rentat interior dels contenidors de paper-cartró serà
trimestral.
Els contenidors seran netejats interior i exteriorment i desinfectats amb equips
especials neteja-contenidors.

4.4 NETEJA DE L’ENTORN DE CONTENIDORS
La freqüència mínima de rentat de l’entorn dels contenidors de totes les fraccions
serà cada 2 mesos.
L’entorn dels contenidors seran netejats exteriorment amb equips especials netejacontenidors.

4.5 RECOLLIDA DEL MERCAT SETMANAL
Els mercats de Sant Feliu de Guíxols tenen el següent funcionament:
-

-

Mercat Diari
o De dimarts a dissabte període de setembre a maig
o De dilluns a dissabte període juliol i agost
Mercat Setmanal
o Diumenge

Els festius s’aproven cada any i varien segons com s’escaiguin. A nivell de referència
els festius per l’any 2018 són :06/01, 09/02, 01/05, 11/09, 12/ 10, 08/12, 25/12 i
26/12.

4.5.1.

FREQÜÈNCIA DELS SERVEIS

Aquest servei es realitzarà als mercats diaris i setmanals amb freqüència diària i
setmanal, segons s’escaigui, i altres mercats que es puguin autoritzar.
4.5.2.

MITJANS MÍNIMS NECESSARIS

Es considera que per aquest servei caldrà la dotació d’un camió caixa oberta, d’un
camió de càrrega posterior i 3 caixes obertes de treure i posar pel mercat setmanal,
així com un equip amb ganxo pel moviment i transport de les caixes. Les empreses
licitadores podran proposar en les seves ofertes, de manera raonada, altres
solucions tècniques per prestar aquest servei.

5 MITJANS MINIMS NECESSARIS
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