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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÉCNIQUES QUE REGIRÁ EL SERVEI
PÚBLIC DE GESTIÓ DE RESIDUS (RECOLLIDA I TRANSPORT A
CENTRE AUTORITZAT DE TRACTAMENT) I NETEJA VIÀRIA DE
L’AJUNTAMENT DE LLINARS DEL VALLÈS.
És objecte del present procediment de licitació la contractació de la prestació del servei públic de gestió
de residus, neteja viària a l'Ajuntament de de Llinars del Vallès.
Els serveis objecte d'aquest contracte s'especifiquen en el present plec de prescripcions tècniques. Les
empreses licitadores desenvoluparan les seves ofertes conforme a les especificacions compreses, tant
en el present plec com en el plec de clàusules administratives.
CAPÍTOL I: SERVEIS A PRESTAR
SECCIÓ I.I. SERVEIS DE NETEJA

1. ÀMBIT TERRITORIAL DEL SERVEI DE NETEJA.
L'àmbit territorial a l'efecte del servei de neteja urbana abasta tots els espais d'ús públic del municipi de
domini municipal, de l'Ajuntament de Llinars del Vallès.
El municipi es distribuirà en:
- Nucli: format pel casc antic del poble juntament amb els seus barris contigus (Cervantes, Turó Tres
Pins, Turó de les Figueres, l’Illa, Quatre Cases, Bonasort, Can Moix – Can Marquès i Can Boatell)
- Urbanitzacions: formades per nuclis urbans no contigus al nucli principal (Sant Josep, Sant Carles i
Pla Morató)
- Sectors disseminats: formats per 5 districtes que agrupen habitatges d’àmbit rural considerats
disseminats (Sant Joan de Sanata, Collsabadell, Castellvell, El Coll i Pla Morató)
Si s’escau, s’aniran incorporant aquells barris, urbanitzacions o sectors de disseminats que
urbanísticament es vagin desenvolupant al llarg del període de durada del contracte.

2. ABAST I OBJECTE DEL SERVEI DE NETEJA.
L'objectiu fonamental a obtenir a través del servei de neteja urbana és que totes les àrees rodades i per
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als vianants (qualsevol espai urbà d'ús públic) ofereixin un nivell de neteja òptim, entenent per tal la no
aparició de restes de tota mena en el sòl, l'acumulació dels mateixos en els punts de recollida i la no
existència d'elements (pintades, cartells, etc.) que incideixin negativament en l'aspecte del municipi. Les
empreses licitadores en les seves ofertes proposaran els serveis de neteja necessaris per a
aconseguir aquest nivell de neteja, sota els criteris de qualitat indicats en el present Plec. De no
complir-se els objectius de qualitat, l'empresa Adjudicatària realitzarà al seu càrrec les ampliacions dels
serveis que siguin necessàries per a garantir l'òptim nivell de neteja.
El servei es podrà desenvolupar en horari diürn i/o nocturn, segons les necessitats de les zones
d'actuació, minimitzant al màxim les molèsties al veïnat.
L'abast del servei de neteja pública urbana es defineix en el Capítol II, podent classificar-se en tres
grups:
- SERVEIS PERMANENTS DE NETEJA.
- SERVEIS PERIÒDICS DE NETEJA.
- SERVEIS EXCEPCIONALS O ESPECIALS DE NETEJA.

3. SERVEIS PERMANENTS DE NETEJA.
Integren aquest grup de prestacions els serveis de neteja pública urbana que hauran d'efectuar-se
diàriament i de forma continuada, amb la freqüència i característiques que contractualment s'estableixin
entre l'Ajuntament de Llinars del Vallès i l'empresa adjudicatària. Aquests serveis tenen per objecte:











Neteja de la xarxa viària municipal referida a les voreres, calçades, places, petits parterres,
aparcaments públics en superfície, àrees esportives en les vies públiques, en definitiva, totes
aquelles zones que afectin el domini públic municipal, realitzades a través de les operacions
d'escombratge, aigualeig i fregat, definides en el present plec de prescripcions tècniques.
Subministrament, instal·lació, reposició, manteniment, neteja i buidatge de papereres.
Servei de neteja en diumenges i festius.
Neteja de pintades, retirada de cartells, bàculs de lliure expressió, pancartes i banderoles.
Neteja d'escales i passos d'ús públic.
Neteja d'excrements d'animals.
Neteja de senyalització, marquesines, bàculs de lliure expressió i mobiliari urbà.
Neteja de totes les rampes, accessos, passarel·les i plataformes.
Manteniment de la neteja en les sortides naturals de les aigües pluvials, evitant l'obstrucció de
les canalitzacions.
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4. SERVEIS PERIÒDICS DE NETEJA.
Aquests serveis estan constituïts per aquelles prestacions la realització de les quals s'ha de contemplar
en les necessitats programables dels serveis, incloses en el cànon no pressupostades sobre la base de
preus unitaris, i a les necessitats de l’Ajuntament. Aquests treballs periòdics de neteja contemplats en
aquest contracte tindran per objecte:






Neteja d'espais de domini públic municipal, residus abandonats, runams i abocaments il·legals,
així com neteja de marges de vials i barrancs.
Les neteges especials amb motiu de festes, fires, romiatges, actes públics de caràcter estable,
així com unes altres de similars característiques, incloses en el present Plec
Neteja programada de taques.
Neteja intensiva de paviments (xiclets, incrustacions en rajoles i uns altres).
Neteja programada de parcs, i zones d'esbarjo, inclosa la superfície visitable de les
construccions i elements del mobiliari accessibles per al públic.

5. SERVEIS EXCEPCIONALS DE NETEJA.
Aquests serveis estan constituïts per aquelles prestacions la realització de les quals s'ha de contemplar
en les necessitats no programables dels serveis. Aquests treballs excepcionals de neteja, no inclosos en
el preu del contracte, sinó valoritzables sobre la base de preus unitaris a demanda dels Serveis Tècnics
de l'Ajuntament de Llinars del Vallès, tindran per objecte:





Neteges especials motivades per inclemències meteorològiques.
Actuacions en cas d'emergències i qualsevol altra situació excepcional.
Qualsevol altra que demandi l'interès públic general, per afectar la seguretat, salut i adorn públic.
Neteja de solars i zones d'abocament clandestí, barrancs al seu pas per nuclis urbans i marges
de carreteres de titularitat municipal o amb competències delegades per la Diputació o la
Generalitat.

SECCIÓ I.2. SERVEIS DE GESTIÓ DE RESIDUS.

6. ÀMBIT TERRITORIAL DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS.
L'àmbit territorial a l'efecte del servei de recollida de residus abasta tot el terme municipal de Llinars del
Vallès.
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7. ABAST I OBJETIUS DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS.
Els objectius fonamentals a aconseguir mitjançant el servei de gestió de residus són:
La recollida i transport, de forma adequada, i el seu lliurament a gestor autoritzat tant públic com privat
de totes les fraccions de residus establertes en aquest plec que es generen en el municipi, així com la
promoció de la prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge dels residus possibilitant al màxim,
la separació en origen en compliment de la jerarquia establerta per la normativa sectorial la filosofia de la
qual versa en el principi de l'economia circular, mitjançant sistemes de recollida Porta a Porta.
La implementació del servei: s’haurà d’elaborar campanyes informatives per barris o nuclis de població
que recullin les especificitats de cadascun, subministrament i distribució de portacubells o bujols i bosses,
retirada dels contenidors existents, instal·lació d’elements pels portacubells, etc. El seguiment del servei
per a complir les ràtios legals exigides haurà de ser complementari a les campanyes i els seus indicadors
d’impacte, per tal que aquestes siguin una veritable eina per tal d’assolir els objectius plantejats.
Objectiu que justifica el sistema PaP: Millorar la proporció de recollida selectiva de residus establint un
percentatge mínim inicial obligatori pels adjudicatari del 50%, tal i com es recull a la Llei 22/2011 de
Residus i Sòls contaminats, que augmentarà anualment, tot això plasmat a la prognosi dels licitadors.
Per a això, s'optimitzaran les infraestructures i proposaran els equips i sistemes vinculats al servei de
recollida per a afavorir que els ciutadans puguin efectuar, de forma còmoda i eficaç, la separació dels
diferents components i fraccions dels residus que generen.
Després de la realització dels treballs de recollida en qualsevol zona del municipi, l'aspecte final del
mateix haurà de ser tal que no existeixi cap resta o residu en el sòl, i s'hagin retirat els altres elements
que poden suposar una afecció a la salut i a l'adorn públic.
Les empreses licitadores, en les seves ofertes, proposaran els serveis de recollida necessaris per a
aconseguir aquests objectius, sota els criteris de qualitat indicats en el present plec de prescripcions
tècniques.
De no complir-se els objectius de qualitat, l'empresa adjudicatària realitzarà al seu càrrec les ampliacions
dels serveis que siguin necessàries per a garantir l'òptim nivell de qualsevol tipus de recollida.
L'abast del servei de recollida i transport dels residus urbans es defineix en el Capítol III, podent
classificar-se en tres grups:
- SERVEIS PERMANENTS DE GESTIÓ DE RESIDUS.
- SERVEIS PERIÒDICS DE GESTIÓ DE RESIDUS.
- SERVEIS EXCEPCIONALS DE GESTIÓ DE RESIDUS.
No seran objecte del contracte, la gestió de residus procedents de les activitats de neteja i conservació
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dels jardins públics, residus que siguin catalogats com a subproductes d'origen animal (SANDACH) que
no pugui lliurar-se conjuntament amb la fracció orgànica de recollida selectiva (FORM), vehicles al final
de la seva vida útil, i, en general, qualsevol tipus de residu que no estigui indicat explícitament en el
present plec de prescripcions tècniques.
En els termes previstos en la normativa sectorial vigent, els residus comercials no perillosos i els
domèstics generats en indústries podran ser gestionats pels seus productors o per si mateixos, no
constituint, en aquest cas, un dret exclusiu de l'empresa adjudicatària. Igualment, no constituirà un dret
exclusiu de l'empresa adjudicatària la gestió dels residus domèstics que els seus productors gestionin
per altres mitjans, tals com la xarxa de punts nets (Deixalleries) o lliurament a sistemes de responsabilitat
ampliada a través d'altres canals.
Respecte de la gestió de la fracció orgànica recollida selectivament (MO), la seva recollida, transport i
lliurament a gestor autoritzat per a la seva transformació en compost, o qualsevol altre subproducte que
garanteixi la fi de la condició de residu d'aquesta fracció mono material, formen part de l'objecte del
contracte, o en els punts establerts per part de l'Administració Competent. La implantació al llarg de la
durada del contracte haurà d'atendre criteris de qualitat i quantitat del material recuperat i de
conscienciació ciutadana.

8. SERVEIS PERMANENTS DE GESTIÓ DE RESIDUS.
Constitueixen aquest grup les prestacions de recollida i transport de residus que haurà de realitzar
l'empresa adjudicatària de forma planificada, amb la freqüència i característiques que, en funció de les
diferents fraccions a recollir, contractualment s'estableixin entre L'Ajuntament de Llinars del Vallès i
l'empresa adjudicatària. Aquestes prestacions tindran per objecte:
• Recollida exclusivament mitjançant el sistema Porta a Porta, transport i lliurament a gestor
públic o privat autoritzat, de forma separada, de les diferents fraccions dels residus domèstics
dipositats en àrees d'aportació del municipi. Les fraccions a què es fa referència són:
- Residus de fracció resto (RESTA).
- Residus de vidre. (VID)
- Residus d'envasos lleugers (EELL).
- Residus de paper i cartró (PC).
- Residus de matèria orgànica compostable (FORM).
- Residus vegetals (VEG).
- Residus voluminosos d'origen domèstic, incloent els residus d'aparells elèctrics i
electrònics (RAEE).
- Residus d'oli vegetal (OV).
• Recollida exclusivament mitjançant el sistema Porta a Porta, transport i lliurament a gestor
públic o privat autoritzat, de forma separada, de les diferents fraccions dels residus comercials
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no perillosos d'aquells productors o posseïdors que optin per acollir-se al sistema públic de
gestió
d'aquests,
en
els
termes
establerts
en
l'ordenança
municipal.
• Recollida, transport i lliurament a gestor públic o privat de residus d'animals domèstics morts,
única i exclusivament si es donen les condicions establertes l'ordenança municipal.
• Subministrament, instal·lació, reposició, manteniment i neteja dels bujols o similars, vehicles,
maquinària i instal·lacions, complementaris al servei de recol·lecció Porta a Porta.
• Neteja i manteniment de les zones de deslliurament de residus senyalitzades (àrees o recintes
d’aportació pels habitatges disseminats).
• Foment dels bons hàbits ciutadans, la prevenció (reducció, reutilització) i separació en origen,
en funció de la destinació de tractament, per part dels productors de residus mitjançant la
realització de campanyes de comunicació i conscienciació mediambiental.

9. SERVEIS PERIÒDICS DE GESTIÓ DE RESIDUS.
Constituïts per aquelles prestacions la realització de les quals s'ha de contemplar en les necessitats
programables però no diàries dels serveis. Aquests treballs periòdics de recollida contemplats en aquest
contracte, seran executats i motivats per les necessitats de l'Ajuntament, tenint per objecte:
Gestió de residus de construcció i demolició que es trobin abandonats en el domini públic municipal
constituint runams.
Recollida, transport i lliurament a gestor públic o privat autoritzat, de forma separada, de residus sanitaris
sense risc o inespecífics (grup I del Decret 104/2002, de 26 de juliol, d'Ordenació de la Gestió de
Residus Sanitaris).
Gestió de residus procedents de festes, romiatges, actes públics de caràcter estable, així com unes
altres de similars característiques promogudes per l'Ajuntament, aquesta gestió inclourà:
- Senyalització i posada a disposició dels usuaris del punts de bolseig, punts de recollida i, itineraris ,
necessaris per a la recollida separada de les diferents fraccions de residus procedents de festes, actes
públics i culturals, així com uns altres de similars característiques promoguts o patrocinats per
l'Ajuntament.
- Recollida, transport i lliurament separat al gestor privat o públic autoritzat de les fraccions de residus
procedents de festes, actes públics i culturals, així com unes altres de similars característiques
promoguts o patrocinats per l'Ajuntament de Llinars del Vallès.
- Els residus en festes, i actes públics, es pressupostaran sobre la base de la relació de preus unitaris
dels diferents serveis objecte del contracte actual, excepte els especificats en el present plec.

10.

SERVEIS EXCEPCIONALS DE GESTIÓ DE RESIDUS.

Constituïts per aquelles prestacions la realització de les quals s'ha de contemplar les necessitats no
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programables dels serveis. Aquests treballs excepcionals de recollida contemplats en el contracte, seran
facturats sobre la base de preus unitaris, a causa de l'excepcionalitat del servei, tindran per objecte:



Recollides per actes públics i culturals de caràcter no estable, així com unes altres de similars
característiques promoguts per l'Ajuntament.
Recollida i transport dels residus del domini públic municipal (serveis especials).

CAPÍTOL II: SERVEI DE NETEJA VIÀRIA
SECCIÓ II.1. SERVEIS PERMANENTS DE NETEJA.
Les operacions de neteja, a partir de les quals les empreses licitadores hauran de definir el conjunt de
l'oferta, són com a mínim les que s'estableixen a continuació, podent variar o incorporar nous serveis que
les empreses licitadores considerin per a garantir el millor dels serveis de forma justificada amb l'oferta
presentada.
Neteja del domini públic municipal, referida a les voreres, calçades, passejos, places i uns altres., sobre
la base de la realització dels treballs següents:
•
•
•

Escombratge mecànic de voreres, places, zones per als vianants
Escombratge mecànic de calçades.
Escombratge manual de voreres, calçades
Altres serveis afins a la neteja viària:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Subministrament, instal·lació, reposició, manteniment, neteja i buidatge de papereres.
Desbrossament de vies públiques.
Servei de neteja en diumenges i festius.
Neteja de pintades, retirada de cartells, bàculs de lliure expressió, pancartes i banderoles.
Neteja d'escales i passos de domini públic.
Neteja d'excrements d'animals.
Neteja de parcs i zones d'esbarjo.
Neteja dels embornals de la xarxa de clavegueram.
Neteja de bancs.
Neteja i desinfecció de parcs infantils i saludables: elements de jocs i exercicis, sorrals i
paviments.

Els aigualejos es duran a terme amb aigua que no hagi estat sotmesa a processos de reutilització
12 |

Ajuntament de Llinars del Vallès
Esborrany v 7

d'aigües residuals (tret que aquesta aigua ofereixi garanties sanitàries suficients) i les operacions de
càrrega de la maquinària s'efectuaran des dels punts designats per l'Ajuntament.
Tot el material emprat en aquestes neteges haurà de complir amb els requisits establerts en els
articles específics, així com quant a característiques dels vehicles i maquinària d'aquest plec.
Inicialment el servei es realitzarà en base les freqüències i horaris establertes en el conveni col·lectiu que
són les següents, podent variar al llarg del contracte sobre la base de l'oferta aprovada i a les necessitats
del servei que es podran plantejar per la pròpia empresa adjudicatària o pel responsable del contracte,
devent en tots dos casos, comptar amb el vistiplau de l'altra part.

TEMPORADA

PERÍODE

ÀMBIT

ESTIU

1 de juliol fins el 30
de setembre

domini públic municipal

RESTA DE L’ANY

1 d’octubre fins el
30 de juny

domini públic municipal

DIES DE LA SETMANA
dilluns a divendres
dissabtes
diumenges i festius
dilluns a divendres
dissabtes
diumenges i festius

HORARI
6.00 h a 12.15 h
6.00 h a 10.30 h
6.00 h a 11.00 h
7.00 h a 13.15 h
7.00 h a 11.30 h
7.00 h a 12.00 h

11.
ESCOMBRATGE MECÀNIC DE VORERES, PLACES, PASSEJOS I ZONES PER
ALS VIANANTS.
Consistirà en l'escombratge, mitjançant la utilització de maquinària específica, de les voreres, places,
passejos i zones per als vianants en general existents en la via pública, recollint i eliminant tots els
residus que apareguin en aquestes. Les màquines a utilitzar hauran d'anar proveïdes de sistemes
d'humectació per a eliminar l'acumulació de pols, així com amb filtres per a depurar l'aire expulsat, i
seran d'una gran maniobrabilitat, en raó de les condicions especials de treball (petita amplària de les
voreres i existència d'obstacles de tota mena).
L'execució d'aquest tipus d'escombratge serà, per definició, estesa a totes les voreres, places, i zones
per als vianants, dels nuclis del municipi on es requereixi, a excepció d'aquelles en què per raons
físiques, tècniques o altres anàlogues, l'escombratge hagi de realitzar-se de forma manual.

12.

ESCOMBRATGE MECÀNIC DE CALÇADES.

Es tracta de fer els treballs de retirar els residus acumulats a les calçades i a les zones de les calçades
més pròximes a les vorades o límits d'aquestes, mitjançant la utilització de maquinària específica. Per a
això, s'utilitzaran màquines escombradores d'arrossegament, proveïdes dels corresponents sistemes
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automàtics d'humectació per a evitar la formació de pols, així com amb filtres per a depurar l'aire
expulsat.
Les operacions de buidatge de les escombradores es realitzaran en els espais destinats a aquesta
finalitat, que s’haurà de proposar a les ofertes presentades en base als itineraris i a la optimització de
recorreguts.

13.
ESCOMBRATGE MANUAL DE VORERES, CALÇADES, PASSAREL.LES I
TARIMES..
Consistirà en la neteja detallada de les voreres, passejos, places, àrees per als vianants i passos,
calçades, així com de passarel·les i tarimes. Aquesta neteja s'efectuarà amb el màxim detall i
especificitat en les proximitats de les vorades. Aquests treballs es duran a terme en les zones per als
vianants i rodades que presentin dificultats per al seu escombratge mecànic, a causa dels seus
accessos, pendents, pavimentació i qualsevol altra d'índole tècnica o econòmica, en els punts no
accessibles per a les màquines dins de les zones en què l'escombratge es realitza de forma
mecanitzada; i en les vies rodades i calçades amb estacionament fix permanent, no podent ser
l'existència d'aquest estacionament una causa de disculpa per a la bona execució dels treballs de
neteja.
Tots els residus procedents de l'escombratge manual seran recollits i transportats, de forma immediata,
als recipients normalitzats que es troben instal·lats o s'instal·lin en els llocs públics adequats, sense
deixar-los amuntegats, quan calgui, més temps de l'indispensable.
Els licitadors prestaran especial atenció a la planificació de l’escombratge a les zones amb abundància
d’arbrat atès que la caiguda massiva de fulles, a finals d’estiu i a la tardor, provoca alteracions greus a la
neteja viària.

14.

NETEJA DE VORERES I ZONES PER ALS VIANANTS.

Mitjançant aquesta operació es realitzarà la neteja intensiva de la superfície de les voreres, places, i
zones per als vianants, en honor d'aconseguir la restauració de l'aspecte original del paviment i la
retirada d'elements adherits a aquest.
La seva utilització es concretarà en les zones en les quals la qualitat del paviment o de l'entorn o la seva
importància urbana en la zona, obligui al manteniment de la imatge original del paviment.
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15.

NETEJA I BUIDATGE DE PAPERERES I CENDRERS

15.1. CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI.
• Neteja de les papereres i cendrers, es realitzarà d'acord a les freqüències establertes a cada moment en
la planificació del servei, per necessitats puntuals o sobre la base de les ordres de servei que realitzi el
responsable del contracte a l'empresa adjudicatària, utilitzant els mitjans materials i personals establerts
en l'oferta. La neteja de papereres inclourà el seu buidatge, la neteja exterior i interior de les papereres, i
fins i tot la retirada d'adhesius, pintades, o un altre element extern a la paperera i que es fixin a aquestes,
així com la neteja dels seus voltants (bàcul, pal, paviment, murs en un radi d'aproximadament un metre).
Es realitzarà una neteja in situ mitjançant maquinària adequada i una altra neteja de forma manual i
desinfecció mitjançant l'ús de productes químics biodegradables en les instal·lacions fixes.
•

Manteniment de papereres i cendrers, dels models instal·lats i els que es puguin instal·lar, per a
conservar el correcte funcionament dels seus mecanismes, posició, qualitat del material, eliminació
de bonys, cremades, trencaments, o un altre desperfecte físic.

•

Canvi d'ubicació de papereres i cendrers instal·lats, motivat per petició del responsable del contracte,
realització d'obres, necessitats derivades del trànsit, imposició de normes urbanístiques, aplicació de
normatives d'accessibilitat, així com qualsevol altre motiu que ho requereixi, havent de posar-se en
coneixement del responsable del contracte.

•

Inventariat i actualització permanent de la base de dades de papereres i cendrers, per al lliurament
dels arxius Shape o similar acceptat pel responsable del contracte.

•

Buidatge de papereres i cendrers: es realitzarà pels equips d'escombratge manual, que procediran a la
realització del servei amb una freqüència igual a la de l'escombratge manual d'aquesta zona o serveis
creats específicament per a tal fi, de tal forma que no romanguin plenes en cap moment i sempre
existeixi capacitat lliure per a la seva utilització.

15.2. MITJANS POSATS A LA DISPOSICIÓ DEL SERVEI.
L'empresa adjudicatària disposarà dels mitjans personals establerts en la seva oferta per a la correcta
prestació d'aquest servei.
15.2.1.

VEHICLES.

Els vehicles de rentada amb màquina hidro-netejadora o similar, i equips auxiliars per a la neteja exterior
de les papereres, amb l'eficàcia necessària per a la pràctica de l'operació. L'abocament de residus i
líquids es realitzarà respectant les ordenances municipals, i resta de normatives aplicables.
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Així mateix, tant la maquinària com els vehicles emprats hauran d'estar dotats de sistemes de reducció
de soroll, complir amb la normativa vigent i estar degudament homologats.
Les característiques tècniques (o similars) de les escombradores d’arrossegament necessàries pel
servei de neteja viària es descriuen a la secció de vehicles i maquinària.

15.2.2.

BOSSES PLÀSTIQUES.

Les papereres hauran d'estar dotades de bossa plàstica preferiblement de color negre per a la fracció
resta, o qualsevol altra proposta pel licitador sota vistiplau de l'Ajuntament de Llinars del Vallès, per a
facilitar la seva recollida i garantir les millors condicions de salubritat, higiene i manteniment de la
paperera, l'ús de les bosses haurà de realitzar-se de tal forma que es potenciï l'eficàcia d'aquestes,
s’hauran de subministrar bosses fabricades amb material reciclat.

16.

DESBROSSAMENTS.

Es procedirà a identificar per part dels licitadors les zones de desbrossament del Municipi de Llinars del
Vallès, havent de planificar aquest servei sobre la base de l'estacionalitat del creixement d'herbes,
havent d'actuar a raó de un metre de distància des de la línia de fi de calçada cap a la zona de
creixement. És a dir, haurà de quedar una franja d'un metre esbrossada des de la línia blanca de fi de
calçada.

17.

SERVEI DE NETEJA EN DIUMENGES I FESTIUS.

S'haurà de proposar a més del servei periòdic, un servei addicional de neteja per als diumenges i festius.
Aquests serveis tindran la consideració de serveis mínims pel que s'haurà de prevaler l'ús de maquinària,
així com garantir el buidatge de papereres.
El servei de neteja haurà de complir íntegrament amb la jornada laboral establerta en l'apartat d'horaris.

18.
NETEJA DE PINTADES, RETIRADA DE CARTELLS, PANCARTES I
BANDEROLES.
La neteja de pintades es realitzarà en tots els edificis, murs, parets i paviments de titularitat pública per a
mantenir en les degudes condicions d'adorn públic el municipi. El servei es realitzarà d'ofici o a instàncies
del responsable del contracte. A més de l'anterior, també hauran de netejar-se les pintades de tots
aquells altres elements del mobiliari urbà que s'estableixin pel responsable del contracte. L'ús de doll de

16 |

Ajuntament de Llinars del Vallès
Esborrany v 7

sorra com a mètode de neteja de pintades estarà prohibit.
En qualsevol dels casos, l'empresa adjudicatària actuarà en un termini no superior a 72 hores quan tingui
coneixement de l'existència de les pintades.
Per a la neteja de pintades s'utilitzaran equips mecànics dissenyats a aquest efecte, i que actuaran en
base, principalment, a dos sistemes: imprimació sobre les pintades o eliminació d'aquestes. L'elecció de
l'un o l'altre sistema vindrà fonamentada, principalment, per les característiques del suport sobre el qual
s'ha realitzat la pintada i la perillositat que pugui suposar l'ús de l'un o l'altre sistema. Quan les
característiques o qualitat del suport obliguin a restituir l'aspecte original (façanes de pedra, edificis
monumentals, monuments, etc.) no s'aplicarà una imprimació sobre la pintada, sinó que s'eliminarà
aquesta.
Per a la realització dels treballs de retirada de la pintada s'utilitzarà maquinària que no danyi en absolut
el parament de suport, retirant únicament la pintada, mitjançant l'ús d'aigua a pressió freda o calenta. En
aquest mètode, es retiraran, a més, les restes de pintura, aigua, i àrid si escau, que siguin acumulats en
el sòl, al peu de la pintada, realitzant la neteja necessària per a deixar el mateix en òptimes condicions.
La neteja i retirada de cartells, pancartes i banderoles es realitzarà en totes les infraestructures que
siguin de titularitat municipal, tret que L'Ajuntament de Llinars del Vallès disposi d'una empresa
contractada a aquest efecte per a aquesta neteja, i retirada en algun dels elements citats o en un àmbit
territorial delimitat. A més, també hauran de netejar i retirar-se els cartells, pancartes i banderoles de tots
aquells altres elements del mobiliari urbà que ordeni el responsable del contracte (fanals, bancs, etc.).
La neteja i retirada de cartells, pancartes i banderoles es realitzarà en funció del sistema de subjecció
d'aquests. En aquells casos en què la subjecció s'hagi realitzat mitjançant cintes adhesives,
entenimentades, tirants, etc. l'empresa adjudicatària procedirà a la seva retirada mitjançant l'anul·lació i
retirada dels elements de suport ja citats (cintes adhesives, entenimentades, tirants, etc.), tot això
mitjançant la utilització de maquinària apropiada a tal fi, que permeti l'accés, en les adequades
condicions de seguretat, dels treballadors als punts de suport o subjecció. Quan els cartells i pancartes
es trobin adherits, íntegrament, a un suport o parament, el treball es realitzarà mitjançant la utilització de
maquinària a tal fi, de forma bàsica projectant aigua a pressió, freda o calenta, que produeixi un efecte
d’estovament, tant del cartell o pancarta com de l'element adhesiu, i la seva posterior separació del citat
parament. Quan el suport ho permeti o la força de l'adherència del cartell al parament el requereixi, la
separació entre aquests dos últims es realitzarà amb rasquetes o espàtules, de forma manual, evitant, en
tot cas, l'ús de raspalls de filferro o altres elements abrasius o nocius per al parament. En qualsevol dels
casos, es retiraran les restes dels cartells i pancartes, cintes adhesives, entenimentades, elements de
subjecció, i les pròpies banderoles i pancartes, realitzant-se, quan sigui necessari, una neteja del sòl on
s'hagin acumulat les restes a retirar.
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19.

NETEJA D’ESCALES I PASSOS D’ÚS PÚBLIC.

L'empresa adjudicatària procedirà a la neteja de totes les escales, passos subterranis i passos aeris d'ús
públic i titularitat municipal, amb la mateixa freqüència i resultats que les de les vies a les quals donen
accés.
Els treballs de neteja es realitzaran de forma mecanitzada en totes aquelles escales i passos que
permetin l'accés a aquestes, restringint les operacions manuals a la resta. Allí on sigui possible es
procedirà a un aigualeig de sostres i parets amb la periodicitat necessària per al seu manteniment en
adequades condicions de neteja.

20.

NETEJA D’EXCREMENTS D’ANIMALS.

Es procedirà a realitzar aquesta operació en aquells llocs en els quals es produeixin aquests residus.
En general, aquest servei s'haurà de realitzar al costat de les operacions d'escombratge.

21.

NETEJA I DESINFECCIÓ DE PARCS SALUDABLES I JOCS INFANTILS.

Comprèn el conjunt d'operacions a dur a terme per a la neteja i el manteniment en condicions
higièniques dels parcs saludables i els jocs infantils de titularitat municipal. Les operacions a realitzar i les
seves freqüències, durant tot l'any, seran les següents:
•
•
•
•
•
•

Escombratge manual i/o mecànic dels vials.
Recollida de residus sòlids urbans, especialment restes de defecacions d'animals en el sòl dels
parcs, parcs saludables i jocs infantils
Rastellat dels terrers si n'hi hagués.
Neteja d'escocells.
Buidatge de papereres.
Neteja de paviments de les zones de jocs infantils i dels elements que constitueixen les zones de
jocs infantils.

Les freqüències s'establiran sobre la base de l'oferta, però podrà anar canviant en funció a la demanda.
S'inclourà en la planificació dels Serveis.
L'empresa adjudicatària queda obligada a informar els diferents serveis de l'Ajuntament de Llinars del
Vallès dels desperfectes que observin en el mobiliari urbà o altres serveis municipals durant la realització
dels seus treballs.
A continuació s’adjunta una relació de les zones de parcs, jocs infantils i parcs saludables objecte
d’aquest contracte, la incorporació de noves zones, no suposarà un increment en el cost de la
prestació del servei per la que s’hauran d’ adaptar aquests.
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Sant Josep
Plaça de la Pineda.
Plaça de la Cantonada.
Sant Carles
Pista Carrer Begur.
Nucli urbà
Zona verda intersecció carrer Josep Maria Sert/Cervantes.
Plaça Josep Moragues i Mas.
Plaça Sant Jordi.
Plaça Francesc Macià.
Zona Verda Riera Giola (zona Can Boatell).
Pista Skate Passeig Lluís Companys.
Parc de la Giola.
Parc del Pedraforca.
Parc dels Corbera.
Plaça Ventura i Gassol.
Parc de Can Mas Bagà.
Plaça Eudald Bach.
Zona esportiva Polígon El Mogent.
Zona esportiva entre Av. del Mogent i Riu.
Pistes Petanca Av. Granollers (costat del Casals d’Avis).
Relació zones verdes
Sant Josep
Plaça de la Pineda.
Plaça de la Cantonada.
Parc de la Pineda.
Plaça del Mogent.
Zona verda del carrer Sant Joan.
Espai davant Església Sant esteve del Coll.
Zona verda del carrer Sant Pere.
Nucli urbà
Av. Pau Casals des de Pla Morató fins l’Esportiu/inici de poble.
Zona verda intersecció carrer Josep Maria Sert/carrer Cervantes.
Plaça Josep Moragues i Mas.
Plaça dels Horts d’en Roqueta.
Plaça Rosa Sensat (Av. Granollers/Av. Pau Casals).
Pistes Petanca Av. Granollers (costat del Casals d’Avis).
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Plaça de la Pau (davant de Ca l’Alemany).
ZV carrer Collsabadell, 100, (entre c/baixada del Cementiri i c/Ramon Casas).
Parc Turó dels Mussols (zona est tocant el cementiri).
ZV carrer Folch i Torras, 6.
ZV carrer Folch i Torras, 4.
Triangle c/ Josep Pla.
Plaça Francesc Macià.
Carrer Camèlies.
Carrer Campaneta.
Triangle Carrer Margarida amb Riera Giola.
Carrer Joaquim Blume (zona CAP).
Plaça de l’Església.
Zv. Darrera Can Lletres (c/Ramon i Cajal amb c/Reverend Pere Bonastre).
Plaça Sant Jordi.
Zv. Carrer Horts d’en Mateu.
Zv. Av. del Mogent, 49.
Zv. Aparcaments Polígon Av. del Mogent, davant del núm. 68 fins al 84.
Zv. c/ Josep Argila amb Av. Comas i Masferrer.
Plaça Sant Maria.
Àrea Central (aparcaments públics, Plaça dels Països Catalans, Parc de la Giola).
Passeig Europa de les Nacions.
Plaça Ventura Gassol.
Parc dels Corbera.
Plaça de la Serradora.
Plaça de l’Ajuntament.
Carrer Ravalet i carrer Tarragona.
Parc de Can Mas Bagà.
Plaça de la Solidaritat (darrera la Benzinera).
Zv. Antic escorxador municipal (c/ Ravalet).
Plaça Eudald Bach.
Creu de Terme (c/ Via Romana).
Parc Moixerigues. (Pol. ind. Collsabadell).
Zv. Entre Pol. ind. Collsabadell i Ctra. C-251 de Granollers a Sant Celoni.
Av. Mas Bagà.
Av. Can Marquès.
Zv. Sector Can Marquès.
Av. de Vilamajor.
Pl. Josep Ma. Segarra.
Pl. Manel Carrasco i Formiguera.
Zv. de La Isla (C/Collsabadell amb Ps.Lluís Companys).
Zv. Carrer Pedraforca amb circumval.lació i carrer Violeta.
Zv. Carrer Violeta-Noguera-Petúnia.
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Parc Can Boatell. (Darrera L’IES).
ZV. Riera Giola (zona Can Boatell).
Zona Pista Skate Passeig Lluís Companys.
Zv. Carrer Alzina amb carrer Roure.

22.
NETEJA DE BÀCULS, SENYALITZACIÓ, MARQUESINES, I MOBILIARI
URBÀ.
Consistirà en la neteja periòdica externa de bàculs, columnes, senyals de trànsit i mobiliari urbà.
Aquest servei s'efectuarà tenint en compte l'adopció de mesures precises per a causar el mínim
inconvenient a la circulació, per al que no es disposarà d'hores punta per a la seva realització.
Les condicions de treball seran les que marca la legislació laboral per a aquest tipus de treballs en llocs
de risc.
SECCIÓN II.2. SERVEIS PERIÒDICS DE NETEJA.
L'empresa adjudicatària estarà obligada a realitzar els serveis de neteja que l'Ajuntament de Llinars del
Vallès li demandi, amb caràcter immediat, d'acord a les condicions contractuals fixades entre tots dos.
Aquests serveis tindran per objecte:
•
•
•
•
•
•
•
•

Neteja d'espais de domini públic, residus pertanyents a la neteja viària abandonats, així com
neteja de marges de vials i barrancs que es trobin dins de les competències municipals.
Les neteges especials amb motiu de festes, fires, romiatges, actes públics de caràcter
estable i activitats culturals en general.
Neteja programada de taques.
Neteja intensiva de paviments (xiclets, incrustacions en rajoles i uns altres.).
Aigualeig manual de voreres i/o calçades
Aigualeig mecànic de voreres, places, zones per als vianants
Aigualeig mixt de voreres i zones per als vianants.
Aigualeig mecànic de calçades.

23.
NETEJA D’ESPAIS DE DOMINI PÚBLIC, RESIDUS ABANDONATS, RUNAMS
I ABOCAMENTS IL.LEGALS, AIXÍ COM NETEJA DE MARGES DE VIALS, I
BARRANCS.
El servei consisteix en la neteja i desbrossament de solars de domini públic, marges de carreteres i
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barrancs de competència municipal, així com la retirada de residus abandonats, que constitueixin
abocadors o runams il·legals o incontrolats i que suposin agressions mediambientals, impactes visuals
i/o paisatgístics.
Els treballs es realitzaran d'ofici per part de l'empresa adjudicatària o per indicació del responsable del
contracte.
L'empresa adjudicatària disposarà dels mitjans humans i materials necessaris per a la realització
d'aquestes tasques, comunicarà totes les incidències al responsable del contracte i, en funció de la
gravetat de l'abocament, comunicarà els fets a l'organisme competent de forma immediata.
Es realitzarà per part de l'empresa adjudicatària un inventari de l'Ajuntament de llinars del Vallés de les
zones a netejar on existeixin runams i/o zones habituals d'abocaments il·legals, així com una valoració
dels mitjans a emprar i temps per a la restauració de les zones, l'inventari es lliurarà anualment al
responsable del contracte en arxiu shapefile (SHP), o similar però sempre obert a modificacions segons
el responsable del contracte.

24.
NETEGES ESPECIALS AMB MOTIU DE FESTES, FIRES, ACTES PÚBLICS DE
CARÀCTER ESTABLE, AIXÍ COM ALTRES DE SIMILARS CARACTERÍSTIQUES
PROMOGUDES PER L’AJUNTAMENT DE LLINARS DEL VALLÈS.
Inicialment es tindrà en consideració la següent relació:
-

Mercat setmanal
Fira dels Torrons
Setmana de la Salut i la Bellesa
Open night
Botigues al carrer
FesTA
Festa Major
Cap d’Any
Reis
Carnestoltes
Bestiari de Foc
Sant Joan
La Llavor
Festa fi de curs La Masoveria
Festa Major de Collsabadell
Festa Major de Sant Joan de Sanata
Festa Major de Sant Esteve del Coll
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Neteges posteriors a determinats esdeveniments.
Contempla aquesta tasca la neteja d'aquelles zones que presenten índexs elevats de brutícia i
quantificats per sobre del qual correspon per lògica activitat ciutadana, amb motiu principalment de:
• Campanyes electorals.
• Manifestacions o actes en la via pública.
• Festes dels diferents nuclis del municipi.
• Fires
• Festes patronals de l'Ajuntament de Llinars del Vallès i esdeveniments que es desenvolupen en
aquestes.
• Concentracions populars.
• Altres esdeveniments.
Sempre que sigui possible, es procedirà a realitzar la neteja d'aquestes zones de la via pública
immediatament després d'acabada la celebració de cadascun d'aquests actes o, en tot cas, quan
s’acordi amb el responsable del contracte i escaigui segons necessitats.
Les necessitats les determinarà el responsable del contracte mitjançant ordres de servei que es
realitzaran amb l'assessorament de l'empresa i el responsable de l'esdeveniment amb la finalitat de
realitzar una reorganització dels diferents equips de treball mitjançant la seva concentració en aquelles
zones o llocs crítics del municipi, com a conseqüència de l'aglomeració de persones o pel
desenvolupament del programa festiu elaborat per l'Ajuntament de Llinars del Vallès, en honor d'evitar al
màxim possible la creació de serveis extraordinaris.
Festes Patronals
Dins de la planificació del servei, s'inclouran les festes patronals en atenció a la singularitat de la neteja
durant aquests dies. Aquest pla consistirà essencialment en una reorganització dels diferents equips de
treball mitjançant la seva concentració en aquelles zones o llocs crítics del municipi, com a conseqüència
de l'aglomeració de persones o pel desenvolupament del programa festiu elaborat per l'Ajuntament
de Llinars del Vallès.
Hauran d'estar ben definits els criteris de coordinació entre els diferents equips de treball i les tasques
que desenvoluparan cadascun d'ells.

25.

NETEJA PROGRAMADA DE TAQUES.

Es refereixen aquests treballs a la neteja, sense caràcter d'urgència, de taques de tota mena (oli, gasoil,
pintura, etc.) que, no originant perill per a vianants i vehicles, suposen una mala imatge i aspecte general
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de la via pública. Els treballs es realitzaran de forma periòdica, bé perquè l'origen d'aquestes taques
també és periòdic, o bé perquè la baixa intensitat dels mateixos obliga a no actuar de forma permanent,
sinó distribuïda en el temps.
Aquests treballs es realitzaran mitjançant la utilització de maquinària oferta a aquest efecte, en general,
projectant aigua a pressió freda o calenta, acompanyada, quan sigui necessari, amb desgreixadors.
Quan calgui, s'abocarà algun element absorbent (sorra, serradures o similar) que permeti la retirada de
l'element líquid que origina la taca, en virtut del seu volum i quantitat, sense abocar-lo a la xarxa de
clavegueram.
El resultat final de la realització d'aquests treballs serà similar i equivalent al de la zona de l'entorn no
afectada per la taca en qüestió.

26.

NETEJA INTENSIVA DE PAVIMENTS.

Les empreses licitadores inclouran un servei programat de neteja intensiva de paviments dedicat a
l'eliminació de xiclets, incrustacions de greixos, olis i similars, sempre que l'estat del paviment ho
permeti.

27.

AIGUALEIG MANUAL DE VORERES I/O CALÇADES.

Consistirà en la neteja de les voreres, passejos, àrees per als vianants i calçades mitjançant llançament
d'aigua a pressió amb mànegues, i s'executarà en aquells punts i zones que requereixin elevats nivells
de neteja, o que per les seves característiques i condicions no es pugui o no convingui efectuar
l'aigualeig mecànic. L'aigualeig manual es realitzarà, amb posterioritat a la realització de l'escombratge
(manual o mecànic), i les operacions de càrrega de la maquinària s'efectuaran des dels punts designats
per l'Ajuntament de Llinars del Vallès.
L'aigualeig es realitzarà de tal forma que els residus i sorres existents quedin amuntegats en la via
pública per a la seva posterior recollida pels corresponents equips de neteja.
L’adjudicatari haurà de complir amb la normativa de legionel·la existent aplicable als sistemes de reg i
polvorització d’aigua.

28.

AIGUALEIG MECÀNIC DE VORERES I ZONES PER ALS VIANANTS.

Servei complementari a l’anteriorment descrit que consistirà en l'aigualeig, mitjançant la utilització de la
maquinària oferta a aquest efecte, de la totalitat de la superfície de les voreres, passejos, àrees per als
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vianants i passos, de manera que els residus es desplacin cap a les vorades, per a la seva posterior
recollida pels equips corresponents de neteja.
Aquesta operació s'efectuarà en combinació amb els escombratges manuals o mecànics, mitjançant la
utilització de vehicles especials que actuïn sobre la superfície de les voreres i àrees per als vianants,
mitjançant la projecció d'aigua sobre la superfície d'aquestes, a pressió i cabal elevats amb la finalitat
d'aconseguir una neteja òptima de la superfície d'aquelles, tot això sense deteriorar el mobiliari urbà, els
escocells i el propi paviment.

29.

AIGUALEIG MIXT DE VORERES I ZONES PER ALS VIANANTS.

Servei complementari als anteriorment descrits, que consistirà en la realització de l'aigualeig, mitjançant
la utilització de maquinària oferta a aquest efecte, combinant el llançament d'aigua a pressió a través
dels filtres orientables i l'aigualeig manual mitjançant la utilització d'una mànega connectada al mateix
vehicle, dirigit a les zones no accessibles a aquesta.
Aquest sistema s'utilitzarà preferentment en els trams de carrer o vorera incloses en una ruta que permet
l'aigualeig mecànic, però que per existència d'estacionament permanent de vehicles, ample escàs de
vorera o una altra circumstància similar, no resulten accessibles per a la maquinària que realitza aquest
aigualeig, així com als carrers que no disposin de preses d'aigua suficients.

30.

AIGUALEIG MECÀNIC DE CALÇADES.

Consistirà en el llançament, mitjançant la utilització de maquinària proposada a aquest efecte, d'aigua a
pressió sobre la superfície de les calçades, i molt especialment en les proximitats de les vorades. Per a
això s'utilitzaran màquines especials proveïdes de filtres orientables i rampa que dirigiran el doll d'aigua
cap a les vorades amb pressions i cabals variables en funció de les condicions de treball.
Els residus seran desplaçats, mitjançant aquesta operació, cap a les proximitats de les vorades on seran
recollits per les operacions posteriors corresponents d'escombratge, de manera que no quedi restes de
cap residu. La seva realització serà, per definició, estesa a les calçades de tot el municipi, a excepció
d'aquelles en les quals per raons tècniques, físiques o d'un altre tipus, l'aigualeig hagi de realitzar-se de
forma manual.
Les operacions de càrrega de la maquinària s'efectuaran des dels punts designats per l'Ajuntament
de llinars del Vallès, segons criteris establerts per aquest.
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31.

PREVENCIÓ DE LA LEGIONEL.LOSI.

La infecció por legionel·la (legionelosis) es una malaltia bacteriana d’origen ambiental que pot derivar per
una banda, en una infecció pulmonar ("malaltia del legionari"), que es caracteritza per pneumònia amb
febre alta, i per altrabanda, pot presentar-se en forma no pneumònica coneguda com a "Febre de
Pontiac", que es manifesta com a una síndrome febril aguda.
La Legionel·la pneumophila acostuma a sobreviure en espais humits i s’han convertit en un risc latent
per a tots els edificis que disposen de torres de refrigeració, sistemes de distribució d’aigua calenta
sanitària, condensadors evaporatius, sistemes amb aerosolització d’ aigua o nebulització d’aigua pel
confort tèrmic, considerats com a potencials amplificadores de legionel·la i disseminadora de
legionel·losi. Per això, les instal·lacions turístiques, hospitals, clíniques o residències de la tercera edat,
balnearis, piscines, spas, càmpings i poliesportius han d’extremar la precaució especialment com a
espais susceptibles a aquesta bactèria.
En el cas que ens ocupa, l’operador del servei extremarà l’aplicació de la normativa vigent en matèria de
prevenció i control de la legionel·losis, actualment el Real Decreto 865/2003, de 4 de juliol, pel que
s’estableixen els criteris higiènic-sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi, en les tasques
d’aigualeig a voreres, calçades, vies, zones peatonals, parcs infantils, i en definitiva qualsevol maniobra
de difusió d’aigua.
SECCIÓN II.3. SERVEIS EXCEPCIONALS DE NETEJA.

32.

SERVEIS DE NETEJA EXCEPCIONALS.

L'empresa adjudicatària estarà obligada a realitzar els serveis excepcionals de neteja que el responsable
del contracte estableixi, amb caràcter immediat, d'acord a les condicions contractuals fixades entre tots
dos. Aquests serveis tindran per objecte:
•
•
•

33.

Neteges especials motivades per inclemències meteorològiques.
Actuacions en cas d'emergències i qualsevol altra situació excepcional.
Qualsevol altra que demandi l'interès públic general, per afectar la seguretat, salut i adorn
públics.

NETEGES ESPECIALS PER INCLEMÈNCIES METEOROLÒGIQUES.

Amb la realització d'aquests treballs s'aconseguirà la restitució de les vies i espais públics a les
condicions originals per al trànsit de persones i vehicles, mitjançant l'eliminació dels obstacles o elements
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que les hagin perjudicat, i l'origen dels quals hagin estat condicions climatològiques adverses o
anormals.
Utilitzant els mitjans humans i maquinària que el responsable del contracte determini, a proposta de
l'empresa adjudicatària. Es retiraran de la via pública, amb caràcter immediat, una vegada es tingui
coneixement de la seva existència, tots aquells elements o objectes (branques, cartells, banderoles, etc.)
que apareguin en les zones incloses en l'àmbit d'aquest contracte dipositades o desplaçades a causa de
les causes climatològiques adverses (crescudes i riuades per fortes pluviometries, tempestes, temporals
de pluja i vent, llamps i unes altres). Si els elements retirats formen part del mobiliari urbà i són
reutilitzables (senyals de trànsit, panells informatius, etc.), l'empresa adjudicatària els col·locarà en el seu
lloc original, o els lliurarà, en les instal·lacions municipals, al departament municipal corresponent.

34.
ACTUACIONS EN CAS D’EMERGÈNCIES I QUALSEVOL ALTRA SITUACIÓ
EXCEPCIONAL.
Per als casos en els quals, a causa d'una situació d'emergència, s'ha originat una problemàtica greu i
important que afecta a la neteja de les zones dins de l'àmbit del contracte actual, l'empresa adjudicatària,
actuant de forma immediata, amb els mitjans materials i humans necessaris en funció de la magnitud,
situació, i conseqüències de la situació d'emergència, restituirà, al més aviat possible, l'àrea afectada a la
situació original, mitjançant la realització dels treballs necessaris.

35.

NETEGES D’ACCIÓ IMMEDIATA.

Amb els mateixos criteris, mètodes i sistemes descrits en els articles continguts en la Secció II.1, Secció
II.2 i Secció II.3, l'empresa adjudicatària realitzarà la neteja, amb caràcter immediat i urgent, dels punts i
zones on existeixin elements o objectes que suposin un perill per a vianants i vehicles o presentin una
alteració del seu estat,( A tall d'exemple, abocaments de materials sòlids i líquids en la via pública,
grasses, fluids, etc) a fi de restablir, al més aviat possible, l'estat original d'aquests, tot això en
coordinació amb la resta de serveis municipals, a fi que la retirada dels elements que calgui, s'executi
coordinadament entre el serveis de neteja, el de gestió de residus i altres serveis municipals que
poguessin estar implicats.

SECCIÓ II.4. ALTRES ASPECTES DE LA NETEJA PÚBLICA.

36.

RESTES PRODUCTE DE LA NETEJA.

La destinació final de les restes recollides per la realització dels treballs de neteja definits en aquest
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Capítol serà el seu lliurament directe a gestor públic o privat autoritzat o als serveis de gestió de residus
objecte d'aquest contracte i en les condicions establertes en aquest plec, en l'oferta i en l'ordenança
municipal o comarcal si escau.

37.

SUBMINISTRAMENT D’AIGUA PER A TREBALLS DE NETEJA.

El subministrament d'aigua necessari per a la realització dels treballs de neteja pública descrits en el
present Capítol, s'efectuarà en aquells punts que determini el responsable del contracte, a partir de les
indicacions i propostes efectuades pel responsable del servei de proveïment d'aigua per a no produir
desequilibris en la xarxa de distribució.
L'obtenció de l'aigua de la xarxa municipal es realitzarà a través de presa específica, que l'Ajuntament
de Llinars del Vallès o l'Ajuntament si escau instal·li, a proposta de l'empresa adjudicatària o a iniciativa
pròpia, per a ús exclusiu del personal vinculat a aquest contracte. Les columnes o elements d'unió entre
les boques i les mànegues, equips o vehicles adscrits a aquest contracte, seran específics i dissenyades
en funció d'aquestes preses, de manera que no es produeixin pèrdues o fugides d'aigua.
L'empresa adjudicatària estarà obligada a informar el responsable del contracte, amb la periodicitat que
se li requereixi, de la quantitat d'aigua consumida dels diferents orígens per a la realització dels serveis.
Els productes de neteja utilitzats en la prestació dels serveis seran concentrats, biodegradables i de
toxicitat molt baixa o nul·la.
SECCIÓ II.5. PLA ANUAL DE NETEJA URBANA.

38.

PLA ANUAL DE NETEJA URBANA.

Les empreses licitadores en les seves ofertes hauran d'elaborar la solució tècnica per a cadascun dels
serveis de neteja establerts en aquest plec, que inicialment es configurarà com el Pla Anual de Neteja.
El Pla Anual de Neteja inclourà tant els serveis permanents com els serveis periòdics. El Pla anual de
neteja s’anirà revisant de forma mensual entre l'empresa i el responsable contracte, podent ser
reestructurat, amb els mitjans personals i materials oferts, motivadament per la realitat dels usos dels
ciutadans.
Dins del pla anual de neteja, a l'efecte dels serveis permanents, es dividirà el territori Comarcal en
diferents nivells, a cadascun dels quals li correspondrà uns tractaments tal com es descriuen en punts
posteriors.
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Nivell I: Principals zones comercials. Compten amb:
•
•
•
•
•

Trànsit per als vianants i rodat mig /alt.
Densitat poblacional mitjana, alta.
Moderada activitat comercial i d'oci.
Índex de brutícia elevat sobretot de residus de petites dimensions com a burilles, papers, fulles i
restes vegetals i envasos en voreres i vorades.
Morfologia corresponent amb vials amb trànsit rodat amb voreres de grandària mitjana i
predomini de banda d'aparcament.

Nivell II: Correspon amb la xarxa viària bàsica dels nuclis significatius. Compta amb:
•
•
•
•
•

Trànsit per als vianants i rodat mitjà.
Densitat poblacional mitjana.
Baixa o nul·la activitat comercial i d'oci.
Índex de brutícia mitjà sobretot de residus de petites dimensions com a burilles, papers, fulles i
restes vegetals i envasos en voreres i vorades.
Morfologia corresponent amb vials amb trànsit rodat amb voreres estretes i predomini de banda
d'aparcament.

Nivell III: Correspon amb zones d'habitatges de baixa densitat, nuclis dispersos i topografia accidentada.
Compta amb:
•
•
•
•
•

Trànsit per als vianants i rodat baix.
Densitat poblacional mitja/baixa.
Nul·la activitat comercial.
Índex de brutícia baix. En aquestes zones, la tipologia de residus predominant és de grandària
mig-gran, provinent de dipòsits puntuals dels ciutadans.
Morfologia corresponent amb vials amb trànsit rodat amb voreres estretes o lliure d'elles i
alternança entre banda d'aparcament i vorada lliure.

Els serveis i freqüències a incloure en cada nivell estaran determinats motivadament per les
empreses licitadores en les seves ofertes tècniques.
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CAPÍTOL III: TREBALLS DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS SÓLIDS URBANS
(RSU).
SECCIÓ III.1. SERVEI PERMANENT DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS.

39.

TREBALLS PERMANENTS DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS.


Recollida mitjançant el sistema Porta a Porta, transport i lliurament a gestor públic o privat autoritzat,
de forma separada, de les diferents fraccions dels residus domèstics dipositats en els domicilis,
seguint les instruccions de recollida definides en aquest plec i a la proposta presentada.
Les fraccions a què es fa referència són:
- Residus de fracció resta (RESTA).
- Residus de Vidre (VID).
- Residus d'envasos lleugers (EELL),
- Residus de paper i cartó (PC),
- Residus de matèria orgànica compostable (FORM)
- Residus vegetals (VEG)
- Residus voluminosos d'origen domèstic, incloent els residus d'aparells elèctrics i electrònics
(RAEE),
- Residus d'oli vegetal (OV).



Recollida mitjançant el sistema Porta a Porta, transport i lliurament a gestor públic o privat autoritzat,
de forma separada, de les diferents fraccions dels residus comercials no perillosos d'aquells
productors o posseïdors que optin per acollir-se al sistema públic de gestió d'aquests, en els termes
establerts en l'ordenança municipal. S’inclouen els grans productors d’una o vàries fraccions de
residus.
Recollida mitjançant el sistema Porta a Porta, transport i lliurament a gestor públic o privat autoritzat,
de forma separada, de les diferents fraccions dels residus generats en els edificis administratius, els
centres educatius, esportius i culturals, dissenyant un servei de recollida específic per aquests basat
en la producció i capacitat d’emmagatzematge de cadascuna de les fraccions de cada centre.
Recollida selectiva, transport i lliurament a gestor públic o privat autoritzat, de forma separada de
cadascuna de les fraccions generades pel mercat setmanal.
Recollida mitjançant el sistema Porta a Porta, transport i lliurament a gestor públic o privat autoritzat,
de forma separada, de residus sanitaris sense risc o inespecífics (grup I del Decret 104/2002, de 26
de juliol, d'Ordenació de la Gestió de Residus Sanitaris).
Recollida mitjançant el sistema Porta a Porta, transport i lliurament a gestor públic o privat de
residus d'animals domèstics morts, en els termes que estableixi l'ordenança municipal.
Neteja i manteniment de les zones de deslliurament de residus senyalitzades.









30 |

Ajuntament de Llinars del Vallès
Esborrany v 7





Recollida i transport al gestor públic o privat autoritzat dels cubells col·locats en els recintes tancats
habilitats per aquesta finalitat, amb accés només pels habitats de cada sector d’habitatges
disseminats, on els usuaris deixaran els esmentats cubells per a la recollida de totes les fraccions
del servei dins de l’itinerari habitual. Tot això per donar servei de recollida als habitatges rurals
situats en sòl no urbanitzable considerats disseminats. Aquestes àrees hauran de disposar de
mitjans de videovigilància una vegada obtinguin la corresponent autorització seguint el procediment
establert en el Decret 134/1999 de 18 de maig de regulació de la videovigilància.
Foment dels bons hàbits ciutadans, la prevenció (reducció, reutilització) i separació en origen, en
funció de la destinació de tractament, per part dels productors de residus mitjançant la realització de
campanyes de comunicació i conscienciació mediambiental.
En general, l'Ajuntament de Llinars del Vallès correrà amb les despeses de lliurament dels
tipus de residus acceptats per al seu tractament en la planta de Transferència o Complex
Mediambiental, a més dels costos de tractament o eliminació de la resta de residus no
acceptats i d'aquells lliurats a gestors autoritzats privats.

39.1. GESTIÓ DE LA FRACCIÓ RESTA.
L'empresa adjudicatària realitzarà la gestió de la fracció resta dels residus domèstics generats en les
llars, comerços i serveis, així com els residus comercials no perillosos, segons el que s'estableix en
l'ordenança municipal.
S'entén per residus domèstics: els generats en les llars com a conseqüència de les activitats
domèstiques. Tindran també la consideració de residus domèstics:
I. Els similars als anteriors generats en comerços; serveis; institucions i serveis públics, sempre
que per la seva naturalesa, composició i quantitat, siguin integrables en els sistemes existents de
gestió i recollida per als estrictament domiciliaris.
II. Els que es generin en les llars d'aparells elèctrics i electrònics, roba, piles, acumuladors,
mobles i estris.
III. Els procedents de neteja de vies públiques, zones verdes, àrees recreatives i resta d’espais
de titularitat municipal i de domini públic.
El licitador proposarà el sistema Porta a Porta per al compliment dels objectius legalment
establerts en la seva prognosi de residus fins al venciment del contracte.
Forma d'actuar.
La gestió de la fracció resta, consistirà a recollir aquesta mitjançant l'ús del sistema porta a porta, amb
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les freqüències contractades i abocament en els camions recol·lectors, mitjançant cubells de 20 fins a
90 litres per als establiments HORECA, fins i tot mitjançant bolseig en les zones del municipi on per la
generació de fracció de resta i densitat poblacional s'aconselli el bolseig, en comptes de cubells i els
seus corresponents porta cubells (per als de menor grandària, fins a 40litres). D'igual manera, l'empresa
adjudicatària està obligada a recollir tots aquells residus que es trobin fora de les àrees d'aportació, i que
per circumstàncies puntuals els ciutadans hagin col·locat a l'entorn d'aquests, estant obligada a informar
al responsable del contracte sobre aquest extrem aportant informació dels punts d'abocament irregular,
així com qualsevol prova d'informació sobre el possible infractor.
Per a la recollida s’utilitzaran cubells on es col·locaran les bosses amb la fracció resta tancades a
l’interior, els cubells o bujols es dipositaran com la resta de fraccions a l’entrada dels domicilis o a la
vorera davant dels mateixos quan no hi hagi més opció, així com en els bàculs habilitats per als casos de
concentració d’edificis plurifamiliars.
Tots els bujols o portacubells de cadascuna de les fraccions portaran incorporat un TAG, per tal
d’identificar cadascun dels generadors i tenir coneixement real del nombre de recollides per fracció, amb
un sistema operatiu que permeti introduir incidències vinculades amb cada operació de recollida, que
combinat amb els sistemes de gestió de flota via RFID, conformen la base per a la implantació, quan
l'Ajuntament així ho determini, d'un sistema de finançament del servei tipus “pay as you throw”.
Els camions recol·lectors hauran d'anar proveïts de mitjans mecànics per a la recollida porta a porta, i les
maniobres d'abocament en la tremuja i compactació, en el cas de recol·lectores compactadores, no
hauran de ser brusques i els operaris hauran de tenir especial cura d'aquest aspecte durant la recollida
nocturna. S'anirà amb compte de no produir sorolls ni vibracions que puguin alterar el descans dels
ciutadans.
Aquells residus que poguessin caure a la calçada o paviments, durant les operacions de trasllat,
manipulació, elevació, descàrrega en la tremuja del recol·lector, seran recollits de forma immediata pel
personal de l'empresa adjudicatària dipositant-los en el camió recol·lector. Els operaris de l'empresa
adjudicatària també hauran de recollir els residus que per descuit dels ciutadans en el moment de
col·locar-los en els punts d’ubicació o pel vent o un altre agent, es troben solts i dispersos, carregant-los
immediatament en els camions recol·lectors, de manera que per aquesta finalitat cada vehicle estarà
proveït de raspall i recollidor a l'efecte de deixar el domini públic net.
El transport dels residus recollits fins a la planta de Transferència o Complex Mediambiental, es realitzarà
el mateix dia de la seva recollida, no havent de quedar-se aquests dins dels camions recol·lectors d'un
dia per a un altre, excepte situacions excepcionals, la qual cosa es posarà en coneixement del
responsable del contracte. L'empresa adjudicatària no podrà sota cap circumstància realitzar
abocaments de residus de cap índole o naturalesa en llocs no autoritzats a aquest efecte. Tampoc es
permetrà sota cap circumstància, el transvasament de residus d'un camió a un altre, llevat de casos de
necessitat informats pel responsable del Servei. Aquestes operacions, cas d'absoluta necessitat,
solament es podran realitzar en aquells llocs del municipi autoritzats pel responsable del contracte.
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Aquells residus especials o productes orgànics caducats que, l'Ajuntament de Llinars del Vallès,
excepcionalment, per a evitar possibles riscos per a la salut pública, ordeni recollir a l'empresa
adjudicatària, seran recollits per aquesta i transportats fins al centre d'eliminació o abocament, legalment
autoritzat, que designi el responsable del contracte. La realització excepcional i ocasional d'aquests
treballs, no atorgarà a l'empresa adjudicatària dret a percepció econòmica especial alguna.
Tots els residus de la fracció resto recollits per l'empresa adjudicatària seran transportats i dipositats a
Planta de transferència, Complex Mediambiental, EcoParc i en última instància, on determini el
responsable del contracte.
Els objectes de valor que l'empresa adjudicatària trobi entre els residus o durant les labors de neteja
viària seran lliurats en les Prefectures de la Policia Municipal, on s'expedirà el corresponent document de
rebut.
Les empreses licitadores tindran en compte les dimensions dels carrers, així com les limitacions que
pugui existir per al rodatge de vehicles pesats, per a en funció d'això, considerar els vehicles necessaris
adaptats a aquests carrers.
Freqüències i horaris de la recollida.
La recollida es realitzarà, amb caràcter general, com a mínim un dia a la setmana, mitjançant una
planificació per sectors, rutes o àrees amb freqüències determinades sobre la base de les produccions i
per tant prognosis del licitador, inclosos un servei de les principals zones de generació els diumenges i
festius. És a dir, el servei de la fracció de resta es podrà prestar tots els dies, però no per totes les zones,
àrees o rutes plantejades, municipals. Tot això sobre la base de la generació i recollida separada dels
residus.
És a dir, la freqüència mínima proposada per l’Ajuntament és d’un dia a la setmana per a cadascun dels
nuclis poblacionals i/o barris del municipi.
Existeixen determinades zones dels municipis en els quals per la seva dispersió i densitat poblacional,
provoquen una generació de residus que no requereixen un servei continu de recollida. S'hauran
d'identificar aquestes zones i establir un servei discontinu.
Inicialment el servei es realitzarà sobre la base de les freqüències i horaris establertes en el conveni que
són les següents, podent variar al llarg del contracte sobre la base de l'oferta aprovada i a les necessitats
del servei que es podran plantejar per la pròpia empresa adjudicatària o pel responsable del contracte, i
en tots dos casos, s’haurà de comptar amb el vistiplau de l'altra part.
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TEMPORADA

PERÍODE

ÀMBIT

DIES DE LA SETMANA

HORARI*

TOT L’ANY

1 de gener fins a
31 de desembre

domini públic
municipal

Un dia per setmana

5.00 h a 11.15 h
20.00h a 02.15h

* subjecte al que s’estableixi en el conveni col·lectiu d’aplicació
38.2

GESTIÓ DE RESIDUS D’ ENVASOS DE VIDRE.

L'empresa adjudicatària realitzarà la gestió de la fracció d’envasos de vidre domèstics generats en les
llars, comerços i serveis, així com els residus comercials no perillosos segons el que s'estableix en
l'ordenança municipal.
El licitador proposarà el sistema Porta a Porta per al compliment dels objectius legalment
establerts que plantegi en la seva prognosi de residus fins al venciment del contracte.
Forma de actuar.
La gestió de les fraccions de residus de vidre, consistirà a recollir aquestes mitjançant l'ús del sistema
porta a porta, llevat dels casos en què el licitador entengui que pel volum generat (HORECA) s’hagi de
recollir mitjançant cubells de 90 litres la fracció d’envasos de vidre. Amb caràcter general s’utilitzaran pels
residus d’envasos de vidre domèstics cubells de 20 litres fins a 40 litres. D'igual manera, l'empresa
adjudicatària està obligada a recollir tots aquells residus que es trobin fora dels punts de recollida, i que
per circumstàncies puntuals els ciutadans hagin col·locat a l'entorn d'aquests, estant obligada a informar
al responsable del contracte sobre aquest extrem aportant informació dels punts d'abocament irregular,
així com qualsevol prova que doni informació sobre el possible infractor.
Per a la recollida s’utilitzaran cubells on es col·locaran els envasos de vidre buits a l’interior, els cubells o
bujols es dipositaran com la resta de fraccions a l’entrada dels domicilis o a la vorera davant dels
mateixos quan no hi hagi més opció, així com en els bàculs habilitats per als casos de concentració
d’edificis plurifamiliars.
Els camions recol·lectors hauran d'anar proveïts de mitjans mecànics per al dipòsit de vidre per part dels
operaris sempre segons el sistema per a la recollida porta a porta. Les maniobres de descàrrega i
abocament del residu no hauran de ser brusques i els operaris hauran de tenir especial cura d'aquest
aspecte durant la recollida nocturna si es dóna el cas. S'anirà amb compte de no produir sorolls ni
vibracions que puguin alterar el descans dels ciutadans. L’empresa adjudicatària tindrà la obligació de
recollir completament tots els punts de recollida que es trobin en el pas dels camions recol·lectors, amb
independència de la quantitat o volum de residus que aquests puguin contenir.
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Aquells residus que poguessin caure a la calçada o paviments, durant les operacions de trasllat,
manipulació, elevació, descàrrega i baixada de cubells, seran recollits de forma immediata pel personal
de l'empresa adjudicatària dipositant-los en el camió recol·lector. Els operaris de l'empresa adjudicatària
també hauran de recollir els residus que per descuit dels ciutadans en el moment de col·locar-los en els
punts d’ubicació o pel vent o un altre agent, es troben solts i dispersos, carregant-los immediatament en
els camions recol·lectors, de manera que per aquesta finalitat cada vehicle estarà proveït de raspall i
recollidor a l'efecte de deixar el domini públic net.
El transport dels residus recollits fins a la planta de Transferència o Complex Mediambiental o el seu
lliurament a gestor autoritzat privat, es realitzarà el mateix dia de la seva recollida, no havent de quedarse aquests dins dels camions recol·lectors d'un dia per a un altre, excepte situacions excepcionals, la
qual cosa es posarà en coneixement del responsable del contracte.
L'empresa adjudicatària no podrà sota cap circumstància realitzar abocaments de residus de cap índole
o naturalesa en llocs no autoritzats a aquest efecte.
Tampoc es permetrà sota cap circumstància, el transvasament de residus d'un camió a un altre.
Aquestes operacions, cas d'absoluta necessitat, solament es podran realitzar en aquells llocs del
municipi autoritzats pel responsable del contracte.
Els camions recol·lectors del servei, efectuaran el seu treball de manera que no obstaculitzin en excés, ni
durant llargs períodes de temps, el trànsit rodat en el terme municipal.
L'empresa adjudicatària haurà de facilitar els punts on es realitzi l'aportació dels residus d'envasos de
vidre generats en instal·lacions municipals i centres educatius.
Tots els residus de la fracció d'envasos de vidre recollits per l'empresa adjudicatària seran transportats i
lliurats a un gestor autoritzat privat i en última instància, on determini el responsable del contracte.
Tots els bujols o portacubells de cadascuna de les fraccions portaran incorporat un TAG, per tal
d’identificar cadascun dels generadors i tenir coneixement real del nombre de recollides per fracció, amb
un sistema operatiu que permeti introduir incidències vinculades amb cada operació de recollida, que
combinat amb els sistemes de gestió de flota via RFID, conformen la base per a la implantació, quan
l'Ajuntament així ho determini, d'un sistema de finançament del servei tipus “pay as you throw”.
Les empreses licitadores tindran en compte les dimensions dels carrers, així com les limitacions que
pugui existir per al rodatge de vehicles pesats, per a en funció d'això, considerar els vehicles necessaris
adaptats a aquests carrers.
Freqüències i horaris de la recollida.
El servei es realitzarà en les freqüències necessàries que assegurin una perfecta i correcta realització del
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servei, sobre la base del que ha ofert l'empresa adjudicatària, aquesta freqüències i horaris hauran de
ser idònies per al buidatge de les cubells del servei de recollida separada de les fraccions d’envasos de
vidre, de manera que en cap cas es produeixin desbordaments ni la confluència amb altres serveis de
gestió de residus.
Existeixen determinades zones del municipi que per la seva dispersió i escassa densitat en la generació
de residus no requereixen un servei tan continu com unes altres. S'hauran d'identificar aquestes zones i
establir una freqüència i horaris específics.
TEMPORADA

PERÍODE

ÀMBIT

DIES DE LA SETMANA

HORARI

TOT L’ANY

1 de gener fins 31
de desembre

domini públic
municipal

Un dia per setmana

Segons oferta

En definitiva, les freqüències de recollida per a la fracció de vidre serà d’un dia per setmana per
cada nucli poblacional i/o barri. Una vegada es posi en marxa el servei, el responsable del
contracte podrà determinar variacions en les freqüències i horaris per necessitats del servei, la
qual cosa haurà d'informar a l'empresa adjudicatària i sempre sense superar les hores setmanals
establertes per conveni col·lectiu.
Ingressos aportats per ECOVIDRIO.
Actualment l'Ajuntament de Llinars del Vallès està adherit al conveni marc subscrit entre el Sistema
Integrat de Gestió (ECOVIDRIO) i la Generalitat , l'empresa que resulti adjudicatària haurà de garantir les
condicions establertes en aquest conveni, així com en tots aquells que estiguin vigents a cada moment.
L'empresa adjudicatària rebrà directament la contraprestació econòmica aportada pel Sistema Integrat
de Gestió (ECOVIDRIO) percebuda per la gestió dels residus d’envasos de vidre, havent d'aportar al
responsable del contracte les còpies de les factures emeses a ECOVIDRIO per tal de realitzar un control
municipal dels quilos recollits i facturats, per a poder ser conformades.
38.3. GESTIÓ DE RESIDUS D’ENVASOS LLEUGERS I DE PAPER I CARTRÓ.
L'empresa adjudicatària realitzarà la gestió de la fracció d’envasos lleugers i paper i cartó dels residus
domèstics generats en les llars, comerços i serveis, així com els residus comercials no perillosos segons
el que s'estableix en l'ordenança municipal.
El licitador proposarà el sistema Porta a Porta per al compliment dels objectius legalment
establerts que plantegi en la seva prognosi de residus fins al venciment del contracte.
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Forma d'actuar.
La gestió de les fraccions de residus d’envasos lleugers i paper i cartró, consistirà a recollir aquestes
mitjançant l'ús del sistema porta a porta, llevat dels casos en què el licitador entengui que pel volum
generat (HORECA) s’hagi de recollir mitjançant cubells de 90 litres la fracció d’envasos lleugers i la
fracció de paper i cartró amb farcells degudament lligats per evitar que s’escampin. D'igual manera,
l'empresa adjudicatària està obligada a recollir tots aquells residus que es trobin fora dels punts de
recollida, i que per circumstàncies puntuals els ciutadans hagin col·locat a l'entorn d'aquests, estant
obligada a informar al responsable del contracte sobre aquest extrem aportant informació dels punts
d'abocament irregular, així com qualsevol prova que doni informació sobre el possible infractor.
Per a la recollida s’utilitzaran cubells on es col·locaran els envasos buits o el paper i cartró a l’interior, els
cubells o bujols es dipositaran com la resta de fraccions a l’entrada dels domicilis o a la vorera davant
dels mateixos quan no hi hagi més opció, així com en els bàculs habilitats per als casos de concentració
d’edificis plurifamiliars.
Els camions recol·lectors hauran d'anar proveïts de mitjans mecànics per al dipòsit de paper/cartró i
envasos per part dels operaris sempre segons el sistema per a la recollida porta a porta. Les maniobres
de compactació i d'abocament de paper/cartró i envasos no hauran de ser brusques i els operaris hauran
de tenir especial cura d'aquest aspecte durant la recollida nocturna si es dóna el cas. S'anirà amb
compte de no produir sorolls ni vibracions que puguin alterar el descans dels ciutadans. L’empresa
adjudicatària tindrà la obligació de recollir completament tots els punts de recollida que es trobin en el
pas dels camions recol·lectors, amb independència de la quantitat o volum de residus que aquests
puguin contenir.
Aquells residus que poguessin caure a la calçada o paviments, durant les operacions de trasllat,
manipulació, elevació, descàrrega i baixada de cubells, seran recollits de forma immediata pel personal
de l'empresa adjudicatària dipositant-los en el camió recol·lector. Els operaris de l'empresa adjudicatària
també hauran de recollir els residus que per descuit dels ciutadans en el moment de col·locar-los en els
punts d’ubicació o pel vent o un altre agent, es troben solts i dispersos, carregant-los immediatament en
els camions recol·lectors, de manera que per aquesta finalitat cada vehicle estarà proveït de raspall i
recollidor a l'efecte de deixar el domini públic net.
El transport dels residus recollits fins a la planta de Transferència o Complex Mediambiental o el seu
lliurament a gestor autoritzat privat, es realitzarà el mateix dia de la seva recollida, no havent de quedarse aquests dins dels camions recol·lectors d'un dia per a un altre, excepte situacions excepcionals, la
qual cosa es posarà en coneixement del responsable del contracte.
L'empresa adjudicatària no podrà sota cap circumstància realitzar abocaments de residus de cap índole
o naturalesa en llocs no autoritzats a aquest efecte.
Tampoc es permetrà sota cap circumstància, el transvasament de residus d'un camió a un altre.
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Aquestes operacions, cas d'absoluta necessitat, solament es podran realitzar en aquells llocs del
municipi autoritzats pel responsable del contracte.
Els camions recol·lectors del servei, efectuaran el seu treball de manera que no obstaculitzin en excés, ni
durant llargs períodes de temps, el trànsit rodat en el terme municipal.
L'empresa adjudicatària haurà de facilitar els punts on es realitzi l'aportació dels residus d'envasos
lleugers i del paper i cartró generats en instal·lacions municipals i col·legis.
Tots els residus de la fracció d'envasos lleugers i de paper i cartó recollits per l'empresa adjudicatària
seran transportats i lliurats a un gestor autoritzat privat i en última instància, on determini el responsable
del contracte.
Tots els bujols o portacubells de cadascuna de les fraccions portaran incorporat un TAG, per tal
d’identificar cadascun dels generadors i tenir coneixement real del nombre de recollides per fracció, amb
un sistema operatiu que permeti introduir incidències vinculades amb cada operació de recollida, que
combinat amb els sistemes de gestió de flota via RFID, conformen la base per a la implantació, quan
l'Ajuntament així ho determini, d'un sistema de finançament del servei tipus “pay as you throw”.
Les empreses licitadores tindran en compte les dimensions dels carrers, així com les limitacions que
pugui existir per al rodatge de vehicles pesats, per a en funció d'això, considerar els vehicles necessaris
adaptats a aquests carrers.
Freqüències i horaris de la recollida.
El servei es realitzarà en les freqüències necessàries que assegurin una perfecta i correcta realització del
servei, sobre la base del que ha ofert l'empresa adjudicatària, aquesta freqüències i horaris hauran de
ser idònies per a la recollida separada de les fraccions d’envasos lleugers i paper i cartó, de manera que
en cap cas es produeixin desbordaments ni la confluència amb altres serveis de gestió de residus.
Existeixen determinades zones del municipi que per la seva dispersió i escassa densitat en la generació
de residus no requereixen un servei tan continu com unes altres. S'hauran d'identificar aquestes zones i
establir una freqüència i horaris específics.
TEMPORADA

PERÍODE

ÀMBIT

DIES DE LA SETMANA

HORARI

TOT L’ANY

1 de gener fins 31
de desembre

domini públic
municipal

Paper/Cartró
Dos dies per setmana
Envasos Lleugers
Tres dies per setmana

Segons oferta

38 |

Ajuntament de Llinars del Vallès
Esborrany v 7

En definitiva, les freqüències de recollida per a la fracció de paper i cartró seran de dos dies per
setmana per cada nucli poblacional i/o barri i, pels envasos lleugers de tres dies a cadascun
d’aquests. Una vegada es posi en marxa el servei, el responsable del contracte podrà determinar
variacions en les freqüències i horaris per necessitats del servei, la qual cosa haurà d'informar a
l'empresa adjudicatària i sempre sense superar les hores setmanals establertes per conveni
col·lectiu.
Ingressos aportats per ECOEMBES i per la venda del paper i cartró i envasos.
Actualment l'Ajuntament de Llinars del Vallès està adherit al conveni marc subscrit entre el Sistema
Integrat de Gestió (Ecoembalajes España S.A (ECOEMBES) i la Generalitat, l'empresa que resulti
adjudicatària haurà de garantir les condicions establerta en aquest conveni, així com en tots aquells que
estiguin vigents a cada moment.
L'empresa adjudicatària rebrà directament la contraprestació econòmica aportada pel Sistema Integrat
de Gestió (ECOEMBES) percebuda pel sobrecost de la gestió dels residus d’envasos lleugers i del paper
i cartó, havent d'aportar al responsable del contracte les còpies de les factures emeses a ECOEMBES
per tal de realitzar un control municipal dels quilos recollits i facturats, per a poder ser conformades.
Pel paper i cartó, cas d'existir una contraprestació per la seva venda, aquesta haurà de ser informada al
responsable del contracte.
38.4. GESTIÓ DE BIORESIDUS.
El bioresidu queda definit, segons s'estableix en l'article 3r de la Llei 22/2011 de Residus i Sòls
contaminats, com:
El residu biodegradable dels jardins i parcs, residus alimentosos i de cuina procedents de llars,
restaurants, serveis de restauració col·lectiva i establiments de venda al detall.
L'empresa adjudicatària realitzarà la gestió de la fracció de Bioresidus dels residus alimentosos i de
cuines de forma separada de les restes vegetals de podes i jardins.
L'empresa adjudicatària haurà de preveure les necessitats de plantilla i reserves de mitjans mecànics per
a complir els serveis amb les freqüències i condicions establertes en la seva oferta.
Amb la implantació de recollida selectiva de bioresidu Porta a Porta en tot el municipi, previsiblement el
volum de la fracció de resta es veurà alterada, deixant doncs les freqüències de recollida a criteri del
licitador sempre que es garanteixi el compliment normatiu, reflectides en la seva prognosi i projecte de
recollida, sense perjudici de les propostes d’aquest plec.
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Prestacions incloses.
L'empresa adjudicatària haurà d'assumir la implantació de la recollida selectiva en origen del bioresidu,
que inclou les següents prestacions:
- Recollida de les cubells i bosses compostables i transport del bioresidu fins el centre de
tractament
- Descàrrega en els centres de tractament.
- Caracterització dels residus recollits, tant de la fracció bioresidu com de la resta de residus i
envasos.
La grandària dels bujols, airejats per als domicilis, podrà ser variable sobre la base de la producció de
l’habitatge o negoci, però podrem dir que oscil·laran entre els 7 i 90 litres, que es recolliran en els
domicilis o àrees d'aportació assenyalades per l'Ajuntament.
El servei que es presti per part de l'empresa adjudicatària de recollida selectiva de bioresidu ha d'ajustarse a la normativa específica d'aplicació, especialment la relacionada amb subproductes animals.
En l'actualitat aquesta legislació recollida en el Reglament CE 1069/2009 del Parlament Europeu pel qual
s'estableixen les normes sanitàries aplicables als subproductes i els productes derivats no destinats al
consum humà; el Reglament CE 142/2011 del Parlament Europeu i del Consell pel qual s'estableixen les
normes sanitàries aplicables als subproductes animals i productes derivats no destinats al consum humà;
i el Reial decret 1528/2012 pel qual s'estableixen les normes aplicables als subproductes animals i els
productes derivats no destinats al consum humà.
L'empresa adjudicatària està obligada a recollir els recipients (cubells de 7 a 90 litres) necessaris per al
dipòsit de la fracció bioresidu, de tal forma que el model de recipient a instal·lar en cada zona dels
municipis serà semblant a l'existent per a les fraccions envasos i resta de residus.
Recollida i Transport.
La recollida i transport del bioresidu s'efectuarà mitjançant cubells de 7 litres fins a 90 litres o pel
canal HORECA, sense barrejar-se amb cap altra fracció mitjançant els camions recol·lectors ofertats,
adequats per a les característiques i especificitat d'aquest tipus de residu, i especialment adequats i
adaptats per evitar l'abocament de líquids i lixiviats provinents del residu a l'exterior d'aquest.
Per a la recollida s’utilitzaran cubells on es col·locarà la fracció orgànica dins d’una bossa compostable,
els cubells o bujols es dipositaran com la resta de fraccions a l’entrada dels domicilis o a la vorera davant
dels mateixos quan no hi hagi més opció.
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En les zones determinades pels licitadors, amb el vistiplau de l'Ajuntament, amb alta densitat
poblacional, edificació en alçada, s'instal·laran pals porta cubells, per a la recollida d'aquest residu. En
zones amb menor densitat es pot optar per la recollida directament en els punts d'ubicació assenyalats
per l'Ajuntament.
Tots els bujols o portacubells de cadascuna de les fraccions portaran incorporat un TAG, per tal
d’identificar cadascun dels generadors i tenir coneixement real del nombre de recollides per fracció, amb
un sistema operatiu que permeti introduir incidències vinculades amb cada operació de recollida, que
combinat amb els sistemes de gestió de flota via RFID, conformen la base per a la implantació, quan
l'Ajuntament així ho determini, d'un sistema de finançament del servei tipus “pay as you throw”.
Els bioresidus seran transportats fins a les instal·lacions autoritzades, tret que durant la
implantació s'habilitin noves instal·lacions per al seu tractament ja siguin públiques o privades,
de manera que l'empresa adjudicatària es farà càrrec de les despeses del transport i l'Ajuntament
de Llinars del Vallès suportarà els costos del tractament, si n'hi hagués.
Freqüència i torns de treball.
La recollida i transport de bioresidu per part de l'empresa adjudicatària s'efectuarà amb la freqüència que
estableixi la seva oferta, sobre la base de la solució tècnica adoptada, sense perjudici de la plantejada en
aquest plec, quatre dies per setmana en els nuclis poblacionals i/o barris del municipi.
TEMPORADA

PERÍODE

ÀMBIT

DIES DE LA SETMANA

HORARI

TOT L’ANY

1 de gener fins
31 de desembre

domini públic
municipal

quatre dies per setmana

Segons oferta

Aquesta freqüència, una vegada posat en marxa el servei podrà ser adaptat a les necessitats del servei
previ informe tècnic del responsable del servei.
Els torns de prestació del servei s'ajustaran als establerts per a la resta de fraccions objecte d'aquest
plec, tret que el responsable del contracte determini altres freqüències i horaris per necessitats del
servei, la qual cosa haurà de comunicar a l'empresa i sempre sense superar les hores setmanals
establertes per conveni col·lectiu.
Per a això el concessionari haurà de disposar dels mitjans humans i mecànics necessaris per a poder
dur a terme la tasca, i els mateixos hauran de ser compatibles en tot moment amb els sistemes
de contenirització que hagi d'implantar.
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38.5. GESTIÓ DE RESIDUS VEGETALS DE PODES I JARDINERIA.
L'empresa adjudicatària establirà un servei específic per a la recollida de residus vegetals de poda i
jardineria generats per usuaris domèstics.
Per a la fracció de residus vegetals de podes i jardineria el licitador proposarà els mitjans més eficients i
adequats per a aquesta recollida Monomaterial.
Forma d'actuar.
El servei es realitzarà a petició dels productors, es recolliran els residus d'aquest tipus tant en el domicili
dels productors domèstics, com en els punts de recollida assenyalats per l’Ajuntament. El lliurament
d'aquests residus al servei es realitzarà en sacs tipus “big-bag”reutilitzables, o en altres formats que
l'empresa adjudicatària estableixi i autoritzi el responsable del contracte.
En cap cas, l'empresa adjudicatària fomentarà la creació de punts d'apilament de poda en la via pública
que li facilitin la labor de recollida.
Tots els residus de la fracció de restes vegetals de podes i jardins recollits per l'empresa adjudicatària
seran lliurats a gestor autoritzat privat o públic per al seu tractament i en última instància, on determini el
responsable del contracte.
Freqüències i horaris de la recollida.
El servei es realitzarà en les freqüències necessàries que assegurin una perfecta i correcta realització del
servei, sobre la base del que ha estat ofert per l'empresa adjudicatària.
Les freqüències i horaris poden variar al llarg del contracte sobre la base de l'oferta aprovada i a les
necessitats del servei que es podran plantejar per la pròpia empresa adjudicatària o pel responsable del
contracte i, en tots dos casos, comptar amb el vistiplau de l'altra part, sense perjudici dels requisits
d’aquest plec, dos dies per setmana en els nuclis poblacionals i/o barris del municipi.
TEMPORADA

PERÍODE

ÀMBIT

DIES DE LA SETMANA

HORARI

TOT L’ANY

1 de gener fins 31
de desembre

domini públic
municipal

Dos dies per setmana

Segons oferta

El responsable del contracte podrà determinar altres freqüències de les exposades en el plec i
horaris per necessitats del servei, la qual cosa haurà d'informar a l'empresa adjudicatària i
sempre sense superar les hores setmanals establertes per conveni col·lectiu.
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38.6. GESTIÓ DE VOLUMINOSOS.
Es consideren residus voluminosos a aquells residus que presentin característiques especials de
grandària o pes com els mobles, estris i RAEEs de gran volum.
L'empresa adjudicatària realitzarà la gestió dels residus voluminosos domèstics generats en les llars,
comerços i serveis.
Per a la fracció de voluminosos el licitador proposarà els mitjans més eficients i adequats per a
aquesta recollida Monomaterial.
Forma d'actuar.
La recollida dels RAEEs de gran volum podrà realitzar-se conjuntament al de recollida i transport de
mobles i estris.
El servei es realitzarà a petició dels productors, via telefònica o telemàtica, havent de deixar els residus a
la vorera davant del propi domicili, o en altre indret pròxim amb el consentiment del responsable del
contracte, per tal d'evitar les acumulacions descontrolades d'aquest tipus de residus.
L'empresa adjudicatària procurarà la màxima reutilització i valorització material dels residus recollits,
separant de els residus almenys les fraccions de metalls, residus d'aparells elèctrics i electrònics i resta
de residus voluminosos. Aquesta separació tindrà lloc en les instal·lacions del concessionari, que haurà
de disposar dels elements i mitjans necessaris a tal fi.
Tots els residus de la fracció de voluminosos recollits per l'empresa adjudicatària seran transportats i
dipositats a la deixalleria o en les plantes de transferència autoritzades i/o els gestors d'aquest tipus de
residus, prèvia conformitat del responsable del contracte
Freqüències i horaris de la recollida.
El servei es realitzarà en les freqüències necessàries que assegurin una perfecta i correcta realització del
servei, sobre la base de la oferta de l'empresa adjudicatària.
Inicialment el servei es realitzarà sobre la base de les freqüències i horaris establertes en el conveni que
són les següents, podent variar al llarg del contracte sobre la base de l'oferta aprovada i a les necessitats
del serveis que es podran plantejar per la pròpia empresa adjudicatària o pel responsable del contracte i,
en tots dos casos, es comptarà amb el vistiplau de l'altra part, sense perjudici del que s’estableix en
aquest plec, Dos dies per setmana per a tot el municipi.
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TEMPORADA
TOT L’ANY

PERÍODE
1 de gener fins 31
de desembre

ÀMBIT
domini públic
municipal

DIES DE LA SETMANA
Dos dies per setmana

HORARI
07.00 h a 13.15 h
07.00 h a 11.30 h

El responsable del contracte podrà determinar altres freqüències de les exposades en el plec i
horaris per necessitats del servei, la qual cosa haurà d'informar a l'empresa adjudicatària i
sempre sense superar les hores setmanals establertes per conveni col·lectiu.
Ingressos aportats pel Sistema Integrat de Gestió (SIG) de RAEEs.
Cas d'existir, l'empresa adjudicatària rebrà directament la contraprestació econòmica aportada pel
Sistema Integrat de Gestió percebuda pel sobrecost de la gestió dels residus d'aparells elèctrics i
electrònics (RAEEs) havent d'aportar al responsable del contracte les còpies de les factures emeses a
per a realitzar un control municipal dels quilos recollits i facturats, i ser conformats per l'Ajuntament
de Llinars del Vallès.
38.7. GESTIÓ DE L’OLI VEGETAL
L'empresa adjudicatària establirà un servei específic per a la recollida dels residus d'oli vegetal usat
generats per usuaris domèstics, sempre sota la modalitat del porta a porta.
Per la fracció de residus d'oli vegetal el licitador proposarà els mitjans més eficients i adequats per a
aquesta recollida Monomaterial.
Sota cap concepte es permetran vessaments d'oli o acumulació d'ampolles plenes d'oli usat en els
voltants dels punts de recollida, havent de procedir a la seva recollida amb els mitjans necessaris en el
moment que es detectin i a la neteja de l'entorn dels mateixos.
Freqüència i horari de recollida.
La recollida es farà en horari diürn un mínim d’un cop cada dues setmanes, i sempre en base a la
demanda ciutadana detectada ja sigui directament per part de l’empresa o per indicacions del
responsable del contracte.
Per a la recollida s’utilitzaran cubells on es col·locaran els envasos tancats amb l’oli domèstic a l’interior,
els cubells o bujols es dipositaran com la resta de fraccions a l’entrada dels domicilis o a la vorera davant
dels mateixos quan no hi hagi més opció, així com en els bàculs habilitats per als casos de concentració
d’edificis plurifamiliars.
Tret que el responsable del contracte determini altres freqüències i horaris per necessitats del servei, de
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la qual cosa haurà d'informar a l'empresa adjudicatària i, serà sempre sense superar les hores setmanals
establertes per conveni col·lectiu.
Tots els bujols o portacubells de cadascuna de les fraccions portaran incorporat un TAG, per tal
d’identificar cadascun dels generadors i tenir coneixement real del nombre de recollides per fracció, amb
un sistema operatiu que permeti introduir incidències vinculades amb cada operació de recollida, que
combinat amb els sistemes de gestió de flota via RFID, conformen la base per a la implantació, quan
l'Ajuntament així ho determini, d'un sistema de finançament del servei tipus “pay as you throw”.
Ingressos aportats per la venda.
Cas d'existir, l'empresa adjudicatària rebrà directament la contraprestació econòmica aportada per la
venda de les diferents fraccions de residu, havent d'aportar al responsable del contracte les còpies de les
factures emeses per a realitzar un control municipal dels litres recollits i facturats.
38.8. RECOLLIDA I TRANSPORT DELS RESIDUS SÓLIDS URBANS
APAREIXIN ABOCATS O ABANDONATS A LA VÍA PÚBLICA.

QUE

Els residus de competència municipal que apareguin abandonats en la via pública hauran de ser recollits
i transportats fins a la seva destinació final per al seu tractament, tot això amb la finalitat de garantir la
seguretat i higiene.
Queden excloses del mateix les prestacions referides a la recollida i trasllat dels residus que no tinguin
caràcter sòlid ni urbà i que no siguin assimilables a domiciliaris (sanitaris, tòxics, industrials, líquids de
tota mena, uns altres).
Queden expressament excloses, a més, les següents prestacions:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La recollida de residus que, pel seu caràcter industrial pel seu volum o quantitat, no puguin
recollir-se a través del servei de recollida establert segons el parer del responsable del
contracte.
La retirada de vehicles abandonats en la via pública,
La recollida i transport de productes decomissats o embargats per ordre judicial.
Els residus radioactius.
Els residus perillosos no assimilables a domèstics.
Els residus explosius, oxidants o inflamables.
Els residus infecciosos i/o bio-contaminants.
Els residus resultants de la prospecció, extracció, tractament i emmagatzematge de recursos
minerals i de l'explotació de pedreres.
Els residus d'explotacions agrícoles i ramaderes generats i/o utilitzats en el marc d'explotacions
agropecuàries.
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•
•
•

Els residus que es gestionen com a aigües residuals.
Els efluents gasosos emesos a l'atmosfera.
Qualssevol altres que siguin objecte de regulació específica.

L'empresa adjudicatària actuarà de forma immediata, quan tingui coneixement que s'hagi produït aquesta
circumstància, utilitzant per a això els elements dels quals disposa dins del contracte més convenients en
cada cas, per a garantir la salut màxima dels treballadors que han de realitzar aquestes labors, així com
la del públic en general, en virtut de la problemàtica sanitària que pugui originar-se.
38.9. RESIDUS DE BOLQUERS, COMPRESES, VENES I HIGIÈNIC SANITARIS
ASSIMILATS A DOMÈSTICS.
Els productors d’aquests residus, en correspondre a freqüències i produccions no homogènies en el
temps ni en les quantitats, es dipositaran en bosses que seran penjades en el sistema de portacubells i
la seva recollida serà diària mentre es produeixin. El vehicle de recollida disposarà d’un receptacle per
aquestes bosses. S’ha de tenir present que també hi ha grans productors d’aquesta fracció (residències
de gent gran, escoles bressol,...).

38.10. DESTINACIÓ DELS RESIDUS.
La fracció resta, es portarà preferiblement a la planta de Transferència del Maresme. En cas de no ser
possible es portarà al complex Mediambiental més proper, corrent l'Ajuntament de Llinars del Vallès amb
costos pel tractament o a un altre punt d'abocament autoritzat.
Els residus voluminosos, es portaran preferiblement a la deixalleria de Llinars del Vallès. En cas de no
ser possible es portarà al complex Mediambiental més proper, corrent l'Ajuntament de Llinars del Vallès
amb costos pel tractament o a un altre punt d'abocament autoritzat.
La fracció orgànica (FORM), es portarà preferiblement a la planta de compostatge de Granollers. En cas
de no ser possible es portarà al complex Mediambiental més proper, corrent l'Ajuntament de Llinars del
Vallès amb costos pel tractament o a un altre punt d'abocament autoritzat.
Per a la resta de fraccions recollides (vidre, envasos, paper i cartró, restes vegetals i oli vegetal), es
lliuraran als diferents gestors autoritzats pels sistemes integrats de gestió (SIG) en funció dels convenis
subscrits entre l'Ajuntament de Llinars del Vallès i els gestors dels Sistema Integrats de Gestió, en la
forma i llocs que l'Ajuntament de Llinars del Vallès determini.
En el cas de tractar-se de residus que no es trobin dins d'un SIG, es lliuraran als gestors autoritzats que
l'Ajuntament de Llinars del Vallès determini, sent a càrrec de l'empresa els costos del tractament del
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residu.
No obstant això, davant qualsevol dubte que pugui sorgir sobre la destinació d'algun residu es procedirà
segons el que l'Ajuntament de Llinars del Vallès determini.
38.10.1. NETEJA AMB EQUIPS MÒBILS.
Inclou la neteja de la brutícia de les cubells de recollida de bioresidus provinent del canal HORECA i/o el
seu emplaçament, mitjançant vehicle dotat de l’equip mecanitzat de rentat. Aquesta operació es
realitzarà just a continuació del buidatge dels mateixos pels vehicles del servei de recollida. Aquesta
neteja es realitzarà mitjançant la utilització de maquinària dissenyada a aquest efecte, amb l'aplicació
d'aigua a pressió freda o calenta, amb els additius necessaris, i la utilització de raspalls que, mitjançant
fregament, desprenguin la brutícia adherida a aquests. La neteja incidirà especialment a l'interior de les
cubells i recipients normalitzats, encara que sense descurar la neteja exterior.
L'aigua residual procedent de la rentada es recollirà de forma automàtica per a no afectar la via pública,
no podent, en cap cas, realitzar-se cap mena d'abocaments en les vies com a resultat de les operacions
de neteja. El buidatge d'aquestes aigües residuals es realitzarà en els punts de la xarxa de sanejament,
prèvia sol·licitud de l'empresa adjudicatària, hi aniran per compte d'aquesta les taxes que en tal cas
siguin aplicables.
Els vehicles estaran dotats de sistema de lector de proximitat que permeti portar el registre de les
operacions realitzades, així com amb el sistema GPS i RFID que informi en temps real, del lloc en el qual
es troben aquests vehicles.
38.10.2. NETEJA EN INSTAL.LACIONS FIXES.
Es realitzarà en aquells casos en què l'empresa adjudicatària consideri oportú, ja sigui pel tipus de cubell
de 90 litres del canal HORECA, o perquè no hagi estat possible eliminar totalment la brutícia existent
mitjançant l'ús de vehicles hidro-netejador o prèviament a la seva reparació o emmagatzematge. Es
netejaran amb la freqüència corresponent, per aquest sistema, aquells cubells per a les quals l'empresa
adjudicatària no disposi d'equips mòbils per a la seva neteja.
38.10.3. NETEJA I MANTENIMENT DE LES ZONES DE LLIURAMENT DE RESIDUS
(ÀREES D’APORTACIÓ PER A DISSEMINATS).
Correspondrà a l'empresa adjudicatària la neteja i manteniment de les zones de deslliurament de residus
senyalitzades, a més de la recollida segregada dels residus que poguessin dipositar-se en elles.
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La neteja d'aquestes zones es realitzarà mitjançant aigua a pressió, freda o calenta, sempre que sigui
necessari, utilitzant els productes desinfectants, desgreixadors i desodorizants que siguin precisos,
recollint les restes produïdes.
El subministrament d'aigua, productes de neteja i desinfecció, útils, eines i tot el necessari per a la neteja
d'aquestes àrees correspondran al concessionari, qui haurà de comunicar al responsable del contracte
les característiques de tots els productes químics que pretengui emprar per a la seva autorització
prèviament al seu ús.
L'empresa adjudicatària mantindrà en perfecte estat de conservació la zona de deslliurament de residus i
els elements auxiliars vinculats (senyalització, pintat, balises, etc.), que hauran d'aconseguir que els
mateixos compleixin la seva funció, presentin un aspecte adequat i mantinguin un perfecte estat.

SECCIÓN III.2. SERVEIS PERIÓDICS I EXCEPCIONALS DE RECOLLIDA I TRANSPORT
DE RESIDUS

39.

TREBALLS PERIÓDICS DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS.

Els treballs a realitzar dins dels serveis periòdics de gestió de residus són els següents:
• Recollida i transport de residus de construcció i demolició (RCD) que es trobin en el domini públic.
• Recollida i transport de residus procedents de festes, romiatges, actes públics de caràcter estable i
activitats culturals en general.
39.1. GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ (RCD) QUE ES
TROBIN EN EL DOMINI PÚBLIC.
Dins de les tasques de l'empresa adjudicatària es troba la gestió dels residus de construcció i demolició
que constitueixen abocaments il·legals no assumibles pel servei permanent.
Aquest servei consistirà en la retirada i el transport a abocador o gestor autoritzat privat de tots aquells
residus provinents de la construcció i demolició que es trobi en el domini públic, es tracta d'un servei
complementari al de neteja d'espais de domini públic, residus abandonats, runams i abocaments
il·legals, així com neteja de marges de vials i, barrancs.
El servei es realitzarà sobre la base de l'inventari d'abocadors il·legals que anualment, dins del pla de
gestió de residus es realitzi per l'empresa adjudicatària, i s'executarà sobre la base d'ordres de serveis
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emeses pel responsable del contracte a l'empresa adjudicatària, on quedarà reflectida l'actuació a
realitzar (retirada, transport i lliurament a gestor autoritzat) sobre la base del pressupost prèviament
acceptat pel gestor privat que farà els treballs i lloc en coneixement de l'empresa, formant això part de la
factura mensual del contracte.
Per a l'acceptació del pressupost, s'han de disposar com a mínim de tres ofertes concorde a preus de
mercat, havent de triar l'econòmicament més avantatjosa.
Els imports màxims establerts podran ser ampliats amb aquelles quantitats que no s'utilitzin en les
partides a justificar establertes en aquest plec.
39.2. GESTIÓ DE RESIDUS PROVINENTS DE FESTES, MERCATS I ACTES
PÚBLICS DE CARÀCTER ESTABLE I ACTIVITATS CULTURALS EN
GENERAL.
Es garantirà la recollida i el transport fins al lliurament per al seu tractament, amb el caràcter més
immediat possible, després de la finalització de l'acte, en aquells la durada dels quals sigui inferior o igual
a 48 hores. Així mateix, aquests treballs impediran que l'acumulació de residus sigui elevada i superior a
l'acceptable per als participants de l'acte i públic en general, durant el temps de durada de l'acte en què
es tracti. Igual criteri se seguirà en les celebracions la durada de les quals excedeixi de les 24 hores. En
aquest cas, a més, atès que els actes es distribueixen espacialment en un recinte ampli, els treballs a
realitzar obtindran un resultat final òptim, en cadascun dels punts en què es vagi a celebrar un acte, amb
caràcter previ i immediat a la celebració d'aquest.
La recollida de residus en aquests actes es realitzarà de forma selectiva mitjançant l'ús de cubells de 90
litres i recipients normalitzats, referida, tant als diferents tipus de residus com a l'àmbit territorial de l'acte,
havent de procedir, quantes vegades sigui necessari, al buidatge d'aquests, d'acord a l'expressat en els
paràgrafs anteriors.
Quan per la intensitat de l'ús o la importància de l'acte, s'originin problemes ambientals, males olors,
acumulació puntual d'orins...) es ruixaran els punts externs dels cubells amb líquids
desinfectants, desinsectants i amb efecte ambientador (olorosos), quantes vegades sigui necessari i,
almenys, una vegada al dia. Tant les característiques i tipus de producte, com els mètodes i freqüències
de la seva aplicació, seran proposats per l'empresa adjudicatària i aprovats pel responsable del
contracte.
L'empresa adjudicatària dimensionarà la distribució dels cubells de 90 litres i programarà la seva
col·locació i retirada, buidatge, neteja si escau, el transport dels residus fins al lliurament per al seu
tractament, d'acord a les directrius del responsable del contracte, així com amb l'organisme o
departament municipal encarregat de l'organització de l'esdeveniment, de manera que no existeixin
interferències entre tots dos.
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40.

TREBALLS EXCEPCIONALS DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS.

Com a extensió del ja definit en el present Plec, els treballs a realitzar dins dels serveis programats de
recollida són els següents:
Recollides per actes públics de caràcter no estable: Es refereixen aquests treballs a la recollida dels
residus generats en els espais i recintes ocupats en la via pública, per actes i celebracions de tota mena,
de caràcter no estable, en temps i lloc que se celebrin o puguin celebrar en el municipi. El responsable
del contracte determinarà, a proposta de l'empresa adjudicatària, els mitjans humans i materials a
utilitzar per a la realització d'aquestes labors.
Recollida i transport dels residus de la via pública (serveis especials): Mitjançant la realització
d'aquests treballs s'aconseguirà la restitució de les vies i espais públics a les condicions originals per al
trànsit de persones i vehicles, mitjançant la recollida i transport d'obstacles i elements, que les hagin
perjudicat, i l'origen dels quals hagin estat pluges torrencials o altres causes climatològiques anàlogues
(catàstrofes naturals, explosions i qualsevol altra situació excepcional anàloga), i la retirada de la qual
sigui demandada per l'interès públic general en afectar la seguretat, salut i adorn públics.
Utilitzant els mitjans humans i la maquinària que determini el responsable del contracte, a proposta de
l'empresa adjudicatària, es retiraran de la via pública, i transportaran a la seva destinació final, en funció
de les seves característiques, totes les restes o elements, amb caràcter immediat i urgent, a fi de
restablir, al més aviat possible, l'estat original d'aquelles, tot això en coordinació amb els equips destinats
al servei de neteja, a fi que la retirada dels elements que calgui s'executi coordinadament amb la neteja
de la via pública.
SECCIÓN III.3. ALTRES ASPECTES DE LA RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS

41.
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA PER A TREBALLS DE RECOLLIDA I
TRANSPORT.
El subministrament d'aigua necessari per a la realització dels treballs de gestió de residus, principalment
dirigits a la neteja de cubells de 90 litres i les àrees d’aportació per a disseminats, descrits en aquest
plec, s'efectuarà en aquells punts que determini el responsable del contracte.
No es permetrà la utilització d'aigua provinent de processos de depuració, tret que el responsable del
contracte determini el contrari.
L'obtenció de l'aigua de la xarxa municipal es realitzarà a través de preses d'aigua que l'Ajuntament
de Llinars del Vallès instal·li, a proposta dóna l'empresa adjudicatària o a iniciativa pròpia, per a ús
exclusiu dels serveis vinculats a aquest contracte. Els elements d'unió entre les preses i les mànegues,
equips o vehicles adscrits a aquest contracte, seran específics i dissenyades en funció d'aquests
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elements, de manera que no es produeixin pèrdues o fugides d'aigua.
Els productes de neteja utilitzats en la prestació dels serveis seran biodegradables i de toxicitat molt
baixa o nul·la.
SECCIÓN III.4. PLA ANUAL DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS SÒLIDS
URBANS

42.

PLA ANUAL DE GESTIÓ DE RESIDUS.

Les empreses licitadores en les seves ofertes hauran d'elaborar un Pla Anual de Gestió de Residus
acompanyat del Pla Anual de recollida Porta a Porta, definint per a cadascun dels treballs
assenyalats amb anterioritat els serveis més eficients d'acord amb les directrius d'aquest plec.
La planificació del servei podrà canviar al llarg de la durada del contracte en funció de la demanda que
els usuaris realitzin, cada anualitat s'haurà d'actualitzar i confeccionar la nova planificació que haurà de
comptar amb el vistiplau del responsable del contracte.
CAPÍTOL IV: PERSONAL, MAQUINÀRIA I VEHICLES I INSTAL.LACIONS FIXES.
SECCIÓN IV.1. PERSONAL.
43. LA GESTIÓ DEL PERSONAL.
Serà responsabilitat de l'empresa adjudicatària organitzar el servei de manera que es garanteixi la
prestació íntegra de les prestacions contractades i alhora els drets soci laborals dels seus treballadors,
sense que l'Ajuntament de Llinars del Vallès interfereixi en les decisions que adopti per a cada
treballador més enllà d'assegurar-se que en tot moment disposa dels efectius compromesos i de la
correcta execució de totes les prestacions contractades.
El contractista s’obliga, com a mínim a disposar en el contracte dels següents mitjans humans:
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PERSONAL MÍNIM EXIGIBLE PEL SERVEI
(sense computar vacances ni absentismes)
RECOLLIDA DE TOTES LES FRACCIONS DE
RESIDUS PORTA A PORTA
NETEJA VIÀRIA
CAP DE SERVEI - ENCARREGAT
TÈCNIC AMBIENTAL

TOTAL CONDUCTORS

TOTAL PEONS

4

7

2

5
1
1

L'empresa adjudicatària procurarà l'estabilitat en l'ús del personal que tingui contractat, garantint sempre
que en cas de substitució de personal es fa amb un altre que reuneixi els requisits de titulació i/o
experiència exigits en el contracte, adonant-se d'aquests canvis al responsable del contracte.
L'empresa adjudicatària exercirà de manera real, efectiu i continu, la direcció del personal que destina a
l'execució del contracte, assumint totes les obligacions i drets inherents a la condició d'ocupador:
negociació col·lectiva, concessió de permisos, vacances i llicències; control de l'assistència al treball i
productivitat; pagament dels salaris, cotitzacions a la Seguretat Social i retenció de l'IRPF; compliment de
la normativa en formació i prevenció de riscos laborals, etc.
L'empresa adjudicatària haurà de lliurar mensualment al responsable del contracte, els documents de
liquidació i ingrés de les quotes de cotització en la Seguretat Social, RLC (Rebut de liquidació de
Cotitzacions) (antic TC1) i RNT(Relació nominal de treballadors) (antic TC2), corresponents al personal
adscrit als serveis objecte del present Plec. Al final de cada anualitat haurà de lliurar al responsable del
contracte, còpia digitalitzada de tots els documents escanejats dels originals, només amb els treballadors
afectes a l'Ajuntament de Llinars del Vallès.
Tot el personal que l'empresa adjudicatària dediqui a l'execució de les prestacions objecte d'aquest
contracte haurà d'estar integrat en la plantilla de l'empresa i no tindrà vinculació laboral amb l'Ajuntament
de Llinars del Vallès. En la seva major part aquest personal haurà d'estar prèviament contractat per
l'empresa. Quan puntualment l'adjudicatari requereixi contractar nou personal per a l'execució del
contracte, haurà de realitzar-se sota alguna modalitat de contractació que no vinculi als treballadors
directament als serveis objecte d'aquest, sinó directament a l'empresa adjudicatària d'aquest.
L'Ajuntament de Llinars del Vallès no tindrà cap intervenció en la seva selecció.
L'Ajuntament de Llinars del Vallès no participarà, excepte en qualitat de convidat i oïdor, per alguna de
les parts intervinents, en les negociacions de convenis, pactes o contractes fixant condicions retributives,
socials o de treball que realitzin l'empresa adjudicatària amb els seus treballadors, així mateix no
ratificarà cap mena de conveni, pacte o contracte subscrit entre l'empresa i els seus treballadors, els
acords que s'adoptin seran a risc i perill del contractista i hauran de garantir en tot moment el compliment
de les condicions establertes en aquest plec i en l'oferta aprovada així com l'equilibri econòmic i financer
del servei.
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El personal no s'identificarà en l'oferta ni en el contracte amb dades personals, sinó per referència al lloc
de treball i/o funcions.
Es complirà estrictament els establert en la Llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de
Riscos Laborals i en relació a la Seguretat i Higiene en el Treball, Protecció, Formació, etc. així com el
Reglament que la desenvolupa, Reial decret 39/1997, del 17 de gener, i tota la legislació complementària
en matèria de prevenció de riscos laborals, així com tota aquella normativa vigent durant la durada del
servei.
L'Ajuntament de Llinars del Vallès, dins dels convenis que pogués subscriure amb l'Agència Catalana
d'Ocupació o altres entitats o empreses, podrà realitzar part del servei de Gestió de Residus i Neteja
Viària mitjançant gestió directa amb actuacions complementàries a les establertes en l'objecte d'aquest
plec, per a això l'empresa que resulti adjudicatària haurà d'aportar tots aquells mitjans que s'estimin
oportuns per part del responsable del contracte, així com prestar serveis de suport a les labors que
aquest personal realitzi.
L’adjudicatari estarà obligat a proveir un tècnic amb dedicació exclusiva pel servei que, portarà a terme
les funcions de seguiment i control de les dades del servei, inspecció del servei i,gestió d’incidències i,
amb contacte permanent amb l’Ajuntament mitjançant la persona responsable del contracte per part
d’aquest.
Els mitjans a subministrar seran els següents:
- Peces de roba de treball, armilles, guants, calçat i gorres homologats per a les tasques a
realitzar segons especificacions establertes en l'article relatiu a uniformitat i identificació d'aquest
plec.
- Material per al desbrossament, tipus aixades i pales.
- Bosses de grans dimensions.

44.

ACTUACIONS EN CAS DE VAGA.

En els casos en què es declari vaga legal, l'Ajuntament de Llinars del Vallès fixarà, si escau en
coordinació amb l'autoritat competent, els serveis mínims que hauran de ser coberts, amb indicació del
personal adscrit a aquests, tenint, per a això en consideració, la sol·licitud de serveis mínims que realitzin
totes dues parts del conflicte laboral.
Durant el període de vaga, la retribució a l'empresa adjudicatària quedarà minorada en la proporció que
correspongui als serveis i freqüències no prestats, proporcionalment als dies efectius de durada del
període de vaga. Aquesta detracció es calcularà a partir dels preus unitaris establerts en l'oferta
econòmica.
L'empresa adjudicatària serà responsable del compliment dels serveis mínims que s'estableixin, aplicant53 |
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se-li el règim penalitzador del plec de clàusules administratives als incompliments dels serveis mínims
que hagi de realitzar.
En qualsevol cas, serà responsabilitat de l'empresa adjudicatària assumir tots els costos que origini la
reposició del servei al nivell adequat en les zones afectades.
Si la vaga posés en perill la salut de les persones, i prèvia declaració de l'estat d'alerta sanitària,
l'Ajuntament de Llinars del Vallès podrà disposar de tots els mitjans materials, vehicles i maquinària per a
solucionar aquesta situació en els termes que estableixi la legislació vigent, sense que això generi cap
dret per a l'empresa adjudicatària.

45.

PERSONAL A SUBROGAR.

L'adjudicatari vindrà obligat a subrogar-se en el personal que es relaciona en l'ANNEX I (un total de 14
treballadors), amb respecte a les categories, antiguitat i drets i obligacions reconeguts en el CONVENI
COL·LECTIU ENTRE L'EMPRESA CESPA – FERROSER I EL SEU PERSONAL, DEDICAT Als
SERVEIS DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA VIÀRIA DE L'AJUNTAMENT
DE LLINARSDEL VALLÈS.
Serà obligació de l'empresa adjudicatària reconèixer a aquest personal tots els drets i obligacions
laborals (categories, antiguitat i drets adquirits) que vinguessin gaudint en l'anterior contracte (derivades
del conveni col·lectiu d'aplicació).
En el cas que algun treballador no estigués interessat a incorporar-se a l'empresa que resulti
adjudicatària s'haurà de presentar davant l'Ajuntament de Llinars del Vallès un escrit signat pel
treballador renunciant a la incorporació.
L'empresa adjudicatària disposarà del personal necessari a cada moment i època de l'any per a la bona
execució de l'objecte d'aquest contracte, tindrà l'obligació de mantenir la plantilla oferta mitjana anual
al llarg de la durada del contracte a la qual se li inclouran els treballadors que corresponguin amb
l'aplicació de l'absentisme ofertat.
• El personal ofert es controlarà de la següent forma:
S'anirà verificant, pel responsable del contracte, de forma mensual amb l'aportació de la RNT(antic TC2)
i del RLC (antic TC1), el compliment de la plantilla oferta.
• L'absentisme ofert es controlarà de la següent forma:
L'empresa adjudicatària haurà de tenir les contingències comunes i professionals cobertes amb una
mútua.
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S'anirà verificant, pel responsable del contracte, de forma mensual amb l'aportació de l'informe
d'absentisme emès per la mútua on s'estableixin totes les absències al lloc de treball (accidents de
treball, malalties professionals, baixes per contingències comunes, protecció davant el risc durant
l'embaràs i la lactància……).
A més, l'Operador inclourà a l'Ajuntament de Llinars del Vallès en el seu sistema de control de personal,
mitjançant la col·locació dels pertinents equips, en honor de que l'Administració sàpiga en tot moment el
personal existeix en l'Operador que presta els serveis a l'Ajuntament de Llinars del Vallès.
Es posarà en coneixement del responsable del contracte, i sense que calgui sol·licitar-lo, els noms i
categories dels treballadors que hagin de cobrir la plantilla segons l'oferta i de tot aquell que per sobre de
l'oferta que es posi a la disposició del servei per a complir l'objecte del present plec, així com les
variacions que es produeixin en aquest, incloses les suplències per vacances i baixes.
El responsable del contracte serà informat per via telemàtica de les noves contractacions de personal.
L'empresa adjudicatària efectuarà un procés de selecció en el quedarà garantida la publicitat d'aquest
procés, així com la capacitat i mèrit de cadascuna de les persones que adscriguin al servei per a la
realització dels treballs objectes del contracte, d'acord amb la legislació vigent.

46.

PREFECTURA DEL SERVEI.

L'empresa adjudicatària haurà de posar a la disposició del servei una persona que estarà al capdavant
de la plantilla amb plena capacitat de decisió i amplis poders per a representar a l'empresa adjudicatària
en les matèries relatives al contracte. Assumirà la direcció i organització dels treballs.
Tant les vacances com els dies de permís del Cap de Servei hauran d'establir-se en coordinació amb el
responsable del contracte. Haurà d'estar localitzable les 24 hores del dia, tots els dies de l'any, o en
defecte d'això, un substitut amb la mateixa qualificació i capacitat de decisió.
En cas de substitució del Cap del Servei, l'empresa adjudicatària haurà de mantenir simultàniament al
Cap del Servei entrant i sortint durant un període que no podrà ser inferior a 30 dies.

47.

TÉCNIC DE QUALITAT I MEDI AMBIENT.

L'empresa adjudicatària haurà de posar a la disposició del servei, un tècnic amb coneixements en
matèria de qualitat i conscienciació mediambiental que serà responsable de garantir l'aplicació de
criteris de qualitat, així com una gestió mediambientalment sostenible del contracte, tindrà, entre altres,
les següents funcions:
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• Impulsar la recollida selectiva dels residus.
• Informar i assessorar els ciutadans i empreses sobre bons hàbits i la correcta gestió dels
residus.
• Establir un enllaç amb la resta d'empreses municipals i gestors autoritzats de residus per a
realitzar una millor gestió del contracte.
• Realitzar campanyes de comunicació en matèria de conscienciació mediambiental sobre els
treballadors, ciutadans i empreses, tot això en col·laboració amb l'Ajuntament de Llinars del
Vallès.
• Servir de nexe de connexió entre la gestió municipal, l'empresa i els ciutadans.
• Implantar i vetllar per que es garanteixin al llarg de la vida del contracte, les certificacions de
qualitat i medi ambient.
• Redactar la memòria de gestió del servei.

48.

UNIFORMITAT I IDENTIFICACIÓ.

L'empresa adjudicatària subministrarà a tots els treballadors de la plantilla, les peces de treball
necessàries per a la correcta realització dels treballs continguts en el present Plec, i sempre d'acord amb
l'estipulat en el Conveni Col·lectiu de referència.
Per al personal que no tingui la condició de fix, les peces a lliurar aniran en funció de la temporalitat i
funcions de la contractació.
No obstant l'anterior, i vist que la climatologia és variable al llarg de l’any, al llarg de la vida del contracte,
es podrà proposar el lliurament d'una altra uniformitat i en altres dates, sempre que compti amb el
vistiplau del comitè d'empresa i amb el vistiplau del servei de prevenció de riscos laborals o entitat
especialitzada i del responsable del contracte.
Es permet el distintiu de l'empresa en la part davantera dreta de la peça superior, en el costat esquerre
anirà l'anagrama i lletres de l'Ajuntament de Llinars del Vallès, en la part posterior anirà el nom del servei
“Gestió de Residus i Neteja Viària” al costat de l'anagrama de l'Ajuntament de Llinars del Vallès, en cap
concepte estarà permès l'ús dels uniformes com a suport publicitari.
El personal haurà de mantenir els uniformes en bon estat, sent responsable l'empresa adjudicatària de la
falta de condícia o de decòrum en el vestir o, de mancar d'uniforme, així com de les faltes per tracte
desconsiderat cap a la ciutadania. Totes aquestes consideracions seran tingudes en compte per igual
per a tot el personal de possibles empreses subcontractades per l'empresa que resulti adjudicatària del
servei.
Només es podrà utilitzar l'uniforme mentre s'està prestant el servei dins de la jornada laboral.
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49.

FORMACIÓ ESPECÍFICA.

L'empresa adjudicatària formarà a tots els seus treballadors, tant en matèria de prevenció de riscos
laborals com en la millora de l'acompliment professional, maneig eficient dels equips de treball i en gestió
mediambiental, posant l'accent principalment en la identificació dels residus admissibles en cadascuna
de les fraccions de residus.
L'empresa adjudicatària haurà d'elaborar anualment un pla de formació, per al qual prèviament haurà de
detectar les necessitats existents, identificar als destinataris, establir les prioritats, i determinar els
objectius específics de cada activitat formativa prevista. La formació haurà de contemplar tant els
aspectes teòrics com pràctics.
Sota cap circumstància s'admetrà la no execució de labors específiques per la falta de formació del
personal.
L'Ajuntament de Llinars del Vallès si així ho estima oportú podrà enviar personal municipal als cursos
organitzats per l'empresa adjudicatària sense que això suposi cap cost per a l'administració.
Així mateix, l'empresa adjudicatària podrà proposar al responsable del contracte, assumint al seu càrrec,
l'assistència a cursos, jornades i fires relacionades amb la matèria del servei, que puguin suposar un
major coneixement sobre les tècniques, tecnologia, normativa, etc., relacionades amb la gestió.

50.

INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ ALS TREBALLADORS.

L'empresa adjudicatària proporcionarà la informació i formació necessària per a comprometre als
treballadors amb els objectius del servei. Haurà de garantir que els treballadors vigilin i processin la
informació de les anomalies detectades amb immediatesa.
S'establirà un protocol de transmissió d'instruccions i ordres a tots els operaris.

51.

GESTIÓ D’INCIDÈNCIES.

L'empresa adjudicatària designarà a una persona responsable d'esmenar totes aquelles incidències
derivades del servei que els ciutadans presentin a l'Ajuntament de Llinars del Vallès mitjançant els
procediments establerts.
Cas d'entrar la incidència a l'Ajuntament de Llinars del Vallès li serà transmesa a l'empresa per via
telemàtica des de l'Ajuntament de Llinars del Vallès, aquesta mateixa persona estarà capacitada per a
fer un seguiment de les incidències fins a la seva definitiva resolució, estant obligada a donar una
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resposta en relació a la mateixa en un termini no superior a 24 hores.
Cas d'entrar la incidència directament a l'empresa adjudicatària es procedirà segons es determina en
l'article relatiu a informàtica i comunicació d'aquest plec.

52.

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.

Es complirà estrictament el que s'estableix en la Llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de prevenció
de riscos laborals i en relació a la seguretat i higiene en el treball, protecció, formació, etc. així com el
reglament que la desenvolupa, Reial decret 39/1997, del 17 de gener, i tota la legislació complementària
en matèria de prevenció de riscos laborals, així com tota aquella normativa que entri en vigor durant la
durada de la concessió, disposant per a això d'un servei de prevenció de riscos laborals que podrà ser
propi o aliè.
A títol enunciatiu i no limitatiu, seran obligacions de l'empresa adjudicatària entre altres:
• Garantir la seguretat i salut dels treballadors.
• Realitzar la prevenció dels riscos laborals mitjançant l'adopció de quantes mesures siguin necessàries.
• Avaluar els riscos laborals.
• Planificar l'acció preventiva a partir dels resultats d'avaluació de riscos.
• Assegurar-se que els mitjans de treball garanteixin la seguretat dels treballadors.
• Proporcionar als treballadors els mitjans de protecció personal adequats al treball a realitzar, quan els
riscos no es puguin evitar o limitar prou.
• Informar adequadament els treballadors sobre els riscos existents, les mesures i activitats de protecció
aplicables i les mesures d'emergència adoptades mitjançant plans de formació.
• Consultar als treballadors i permetre la seva participació en totes les qüestions que afectin la seguretat i
la salut laborals.
• Garantir que cada treballador rebi una formació adequada en matèria preventiva.
• Informar i adoptar mesures, quan els treballadors poden estar exposats a un risc greu i imminent.
• Garantir la vigilància mèdica periòdica de la salut dels treballadors.
• Designar a un o diversos treballadors per a ocupar-se de la prevenció de riscos professionals, constituir
un servei de prevenció o concertar aquest servei amb una entitat especialitzada.
• Coordinació d'activitats empresarials amb L'Ajuntament de Llinars del Vallès i amb tots els establiments
comercials als quals accedeixin a prestar servei
• Coordinació d'activitats empresarials amb els seus proveïdors i subcontractistes.
SECCIÓ IV.2. VEHICLES I MAQUINÀRIA.
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53.

VEHICLES I MAQUINÀRIA.

L'empresa adjudicatària adscriurà tots els mitjans materials: vehicles, maquinària, útils i eines
proposats en la seva oferta, podent substituir-los per uns altres de superiors característiques si
l'Ajuntament de Llinars del Vallès ho considerés més avantatjós per al servei.
El contractista s’obliga, com a mínim a disposar en el contracte dels següents mitjans materials:
MEDIS MÍNIMS MATERIALS

UNITATS

RECOLECTORS COMPACTADORS

2

ESCOMBRADORES

2

Tots els mitjans materials: vehicles i maquinària a emprar per l'empresa adjudicatària seran de nova
adquisició, amb una antiguitat no superior a vuit mesos des de la seva data acreditada de fabricació, i
no havent-se matriculat prèviament en el cas de vehicles, podent l'empresa adjudicatària adscriure
vehicles i maquinària de reserva que, no estant ordinàriament en servei, s'incloguin amb la finalitat de
suplir als de servei per causa d'avaria dels vehicles i maquinària adscrits. Aquest material de reserva,
que haurà de satisfer també les mateixes condicions que s'exigeixen als vehicles nous adscrits, no es
requereix que siguin de nova adquisició, però no hauran de tenir una antiguitat superior a sis anys des de
la seva primera matriculació, ja sigui a Espanya o en qualsevol altre país, en el moment de la
formalització de l'Acta de Recepció d'aquest.
L'adquisició de tota mena de vehicles, maquinària, útils i eines necessaris per a la prestació del servei
serà per compte i a càrrec de l'empresa adjudicatària, així com les despeses d'explotació, conservació i
manteniment per a un perfecte funcionament durant el període de vigència del contracte.
Previ a l'entrada en funcionament de qualsevol vehicle o maquinària s'ha de realitzar acta de recepció de
la mateixa per part del responsable del contracte, on s'hauran d'aportar fitxes tècniques i en el cas de
vehicles a més justificant d'abonament d'impost de rodatge i assegurances.
No entrarà en funcionament cap vehicle o maquinària que no compti amb acta de recepció favorable,
havent d'esmenar l'empresa adjudicatària al seu càrrec aquelles deficiències detectades en el lliurament
dels vehicles que no s'ajusti als oferts
Els vehicles i maquinària hauran de ser els adequats a les funcions que hagin de realitzar i estaran
insonoritzats en tots els seus elements (motor, bombes de pressió, etc.), complint especialment tota la
normativa relativa a sorolls i vibracions, així com emissions a l'atmosfera. La grandària i pes dels
mateixos haurà de ser l'adequat per a les zones on hauran d'accedir (nucli urbà, zones per als vianants,
etc.).
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Tots els vehicles i maquinària que ofereixin les empreses licitadores compliran en tot moment amb la
normativa vigent, havent de mantenir-se en perfectes condicions de funcionament, neteja, senyalització,
sistemes de seguretat, i uns altres, i seran pintats i serigrafiats a càrrec de l'empresa adjudicatària amb
els colors i símbols que defineixi l'Ajuntament de Llinars del Vallès a cada moment (inclosos els vehicles
a subrogar). Així mateix, l'empresa que resulti adjudicatària només podrà col·locar els logotips relatius a
la mateixa en els vehicles o maquinària adscrita al servei, amb les dimensions i en la ubicació que el
responsable del contracte determini.
Tots els vehicles i maquinària hauran de tenir servei postvenda a les províncies de Barcelona o de
Girona, cas de no ser així s'haurà de presentar una justificació del postvenda del vehicle o maquinària
que garanteixin l'arranjament i subministrament de peces.
Les despeses de conservació, manteniment (correctiu, preventiu i predictiu) i reposició seran per compte
de l'empresa adjudicatària durant la vigència del contracte. D'igual forma, serà responsabilitat de
l'empresa adjudicatària que tots els vehicles passin les corresponents inspeccions tècniques de vehicles i
comptin amb assegurança d'accidents, corrent l'empresa adjudicatària amb les despeses que això
comporti.
En el cas d'avaria amb durada superior a tres dies, s'haurà de garantir la prestació del servei amb mitjans
propis o llogats, s'ha de mantenir informat al responsable del contracte en tot moment sobre la situació
dels mitjans materials.
Els vehicles es matricularan a nom de l'empresa adjudicatària mentre es trobin adscrits al contracte, i a la
finalització del contracte tots els vehicles, maquinària, equips i eines i els vehicles subrogats , hauran de
passar novament a ser de titularitat municipal passant aquests en perfecte estat d'ús i conservació, tenint
en compte la deterioració que en ús normal dels mateixos i el transcurs del temps haguessin pogut
produir, lliures de càrregues, sent a càrrec de l'empresa adjudicatària la gestió i les despeses de
tramitació de la transmissió, sense tenir dret a abonament de comissions o despeses addicionals.
En el cas que el vehicle arribi al final de la seva vida útil abans de la finalització del contracte o les seves
possibles pròrrogues, l'empresa adjudicatària el donarà de baixa comptant prèviament amb el vistiplau
del responsable del contracte, i el gestionarà com a residus lliurant-lo a un gestor autoritzat, havent de
córrer amb totes les despeses d'aquesta tramitació.
L'Ajuntament de Llinars del Vallès podrà adquirir directament mitjans materials (vehicles, maquinària, útils
i eines) i posar-los a la disposició del servei, aquests mitjans es posaran sota la titularitat de l'empresa
adjudicatària mentre duri el contracte, passant a titularitat municipal una vegada conclòs el mateix,
devent l'empresa adjudicatària adscriure'ls en igualtat de condicions que si fossin adquirits directament al
servei que presta a l'Ajuntament de Llinars del Vallès, assumint al seu cost les despeses d'explotació
d'aquests.
Tots els vehicles s’hauran de dotar dels equips necessaris per a complir amb els requisits de gestió i
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comunicació recollits en el present Plec, entre les quals estaran les comunicacions mòbils (v.s.: mans
lliures, etc…) i seguiment de la posició mitjançant GPS o similar.
Els vehicles adscrits als 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.
Queda prohibit a l'empresa adjudicatària introduir vehicles de tracció mecànica zones per als vianants,
excepte en els casos imprescindibles per a l'acompliment de les labors pròpies de neteja d'aquestes, per
als quals prèviament s'han de posar en coneixement del responsable del contracte i recaptar l'oportú
permís.
La maquinària, útils i eines, hauran de tenir les homologacions exigibles, així com comptar amb la
qualitat i modernitat suficient, de manera que el treball es realitzi amb la major facilitat possible. En les
ofertes presentades hauran de quedar clarament indicades les característiques de les mateixes segons
el que s'estableix en el PCA, havent de disposar de les fitxes tècniques i de seguretat corresponents en
cas de ser requerides pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals. Es tindrà en compte l'especial
importància de la utilització de silenciadors per a evitar la contaminació sonora.
L'empresa que resulti adjudicatària haurà de posar a la disposició del servei tots els equips de
senyalització per a la correcta execució del treball, garantint les condicions de seguretat en vies
públiques. El tipus de senyals o tanques subministrades hauran de ser de models normalitzats, i la seva
col·locació es realitzarà d'acord amb el marcat en les ordenances municipals.
De la mateixa manera, l'empresa adjudicatària haurà d'aportar quants útils i eines es precisin per a una
bona realització del servei i disposarà de les reserves corresponents per a suplir les normals incidències
que poguessin sorgir. Totes elles hauran de trobar-se en tot moment en perfecte estat de conservació.
Tot el material estarà disponible per a qualsevol situació d'emergència si així ho requereix el responsable
del contracte.
Tots els mitjans materials que s'ofereixin seran d'ús exclusiu per a aquest contracte no podent ser
utilitzats en altres serveis aliens a aquest, excepte autorització expressa del responsable del contracte.
Si algun bé o equip tingués caràcter de lloguer o s'utilitzarà a temps parcial, haurà de constar
clarament en l'oferta.
L'Ajuntament de Llinars del Vallès entendrà que els vehicles, maquinària, útils i eines, proposats en
l'oferta han estat considerats per l'empresa licitadora com a suficient per a la realització del servei, i de
no resultar així l'empresa adjudicatària haurà d'adquirir, al seu risc i ventura, el precís per a la seva
correcta prestació, estant igualment obligat a la reposició d'aquest.
L'empresa adjudicatària serà responsable de totes les sancions que li imposin les autoritats de trànsit per
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qualsevol incompliment derivat de la legislació de trànsit, havent de lliurar a l'Ajuntament de Llinars del
Vallès de còpia de totes les denúncies que se li imposin.

54.

CARACTERÍSTIQUES DELS VEHICLES I MAQUINÀRIA.

Les característiques tècniques dels vehicles i maquinària deuran aportar-se juntament amb l'oferta,
aniran d'acord amb el model proposat havent de complir amb la normativa mediambiental relativa a
emissions en el moment de la seva fabricació.
Per a la recollida porta a porta els licitadors podran escollir entre recol·lectores compactadores o no
compactadores. En tot cas, per part dels licitadors s’haurà d’aportar una combinació de sistemes de
recollida eficient.
En el cas de les escombradores d’arrossegament, en tractar-se de vehicles més estandaritzats per a les
necessitats de Llinars del Vallès, adjuntem els següents requeriments o característiques tècniques:
- Màquina escombradora d’arrossegament de 6 m3
Homologada CE
Motor diesel de 4 cilindres tipus industrial
Compliment normativa emissions Euro 6
Potència 160 CV
Amplada escombrat amb tercer braç de 3.500mm
Tercer braç incorporat 180º
Cabina dues places asimètriques amb volant a la dreta
Boca de recollida residus amplada mínima 1350x400mm
Transportador deixalles vertical mecànic en el xassís accionat per dues corretges(no cadenes)
Turbines aspiració encapsulades per reducció soroll
Filtre captació pols en sec per un mínim de 22 m2 i sistema d’esbatellar
Capacitat filtració partícules PM10 del 99% i PM5 del 98%
Dipòsit acer inoxidable aigua neta 425 litres
Dipòsit acer inoxidable de residus capacitat de 6 m3
Velocitat de treball 0 a 30 Km/h
Velocitat màx. desplaçament 40 km/h
Pendent màx. superable 18%
Tracció davantera
Quatre rodes direccionals amb suspensions hidràuliques
Càrrega útil 5.300 kg.
Alçada de descàrrega fins a 1.150mm
Càmera de visió del darrera
Documents de matriculació (Espanya)
Roda pneumàtica de recanvi ( no a bord)
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- Màquina escombradora d’arrossegament de 3,3 m3
Homologada CE
Motor diesel de 4 cilindres tipus industrial
Compliment normativa emissions Euro 6
Potència 98 CV
Amplada escombrat amb tercer braç de 2.900mm
Tercer braç incorporat 180º
Cabina dues places asimètriques amb volant a la dreta
Boca de recollida residus amplada mínima 1270x220mm
Transportador deixalles vertical mecànic en el xassís accionat per dues corretges(no cadenes)
Turbines aspiració encapsulades per reducció soroll
Filtre captació pols en sec per un mínim de 20 m2 i sistema d’esbatellar
Capacitat filtració partícules PM10 del 99% i PM5 del 98%
Dipòsit acer inoxidable aigua neta 400 litres
Dipòsit acer inoxidable de residus capacitat de 6 m3
Velocitat de treball 0 a 30 Km/h
Velocitat màx. desplaçament 40 km/h
Pendent màx. superable 18%
Tracció trasera
Dues rodes direccionals
Suspensions hidràuliques a les quatre rodes
Càrrega útil 1.800 kg.
Alçada de descàrrega fins a 1.730mm
Càmera de visió del darrera
Documents de matriculació (Espanya)
Roda pneumàtica de recanvi ( no a bord)
En qualsevol cas, abans de l’adquisició de qualsevol maquinària, el tècnic director del servei podrà
determinar els canvis que estimi necessaris per a un millor servei, sempre en el marc del pressupost
d’inversió acceptat.

55.

MANTENIMENT I NETEJA DELS VEHICLES I MAQUINÀRIA.

L'empresa adjudicatària haurà d'elaborar en un termini no superior a 60 dies des de l'inici del contracte
un pla de neteja i manteniment preventiu, el qual indicarà per a cada vehicle el contingut dels nivells
específics d'aquests en funció de les hores de servei acumulades i descriurà la metodologia d'execució
d'aquest pla de manteniment, que necessàriament haurà d'estar coordinat amb el calendari i horari de
prestació de serveis dels diferents equips, independentment de les tasques de manteniment correctiu
que puguin interferir en aquest pla. Es desglossarà d'una banda la neteja dels vehicles (freqüència,
personal adscrit a aquestes tasques, hores de dedicació per vehicle) i el manteniment preventiu,
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desglossat per tipus de vehicles, nivells de manteniment en funció d'hores de treball necessàries per a
cada nivell i dins de cada nivell tasques a realitzar, així com personal adscrit a aquests treballs. Com a
conseqüència de tot això, els equips presentaran en tot moment un perfecte estat de conservació (inclòs
el pintat exterior) i neteja.
L'empresa adjudicatària detallarà, la classe i nombre mínim de recanvis, així com utillatge manual i de
taller que aportarà en el moment si es fes càrrec de l'explotació, així com les mesures previstes per a
reparar les avaries.
Del seguiment del pla de neteja i manteniment preventiu, l'empresa adjudicatària haurà d'aportar
mensualment justificació suficient del compliment íntegre d'aquest. Així mateix, mantindrà un històric de
cada vehicle a la disposició del responsable del contracte. Totes les dades corresponents al pla de neteja
i manteniment preventiu estaran convenientment informatitzats.
SECCIÓ IV.3. INSTAL.LACIONS FIXES.

56.

INSTAL.LACIONS FIXES.

L'empresa adjudicatària es compromet, durant la vigència del contracte i la seva possible pròrroga, a
disposar de les instal·lacions fixes precises per a atendre a tot el personal, maquinària, útils i eines.
L'accés a aquestes instal·lacions serà vigilat i restringit. Seran d'ús exclusiu per a la prestació dels
serveis inclosos en el contracte actual, tret que el responsable del contracte autoritzi l'ús compartit d'un
centre. Complirà amb tota la normativa vigent (incloent magatzems d'eines, de productes de neteja,
combustibles, etc.)
Instal·lacions centrals:
És objecte d'aquest contracte crear una infraestructura central fixa en els termes municipals de
l'Ajuntament de Llinars del Vallès on es porti la gestió del contracte, o el més pròxim a ella, tenint en
compte l'escassetat de sòl industrial existent.
Situades en un punt estratègic, comptant amb una superfície mínima d'uns 1.500 m2, aquesta instal·lació
estarà composta per:
• Zona d'aparcament per a vehicles del personal.
• Nau industrial destinada a la gestió administrativa on s'inclourà les següents dependències:
-

Despatxos, sala de reunions, aules de formació, arxiu, aula mediambiental, office i
magatzem de documentació principalment.
Vestuaris femenins i masculins.
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-

Magatzem de material.
Dependència per a ubicació del Comitè d'empresa.

• Nau industrial per a la gestió del material i vehicles, taller que haurà d'estar degudament
homologat i registrat en la Conselleria d'Indústria del Govern de Catalunya d'acord amb la
reglamentació vigent, on s'inclouran els següents elements:
-

Dependència per a emmagatzematge de peces d'Estoc.
Instal·lació d'aire comprimit.

• Parcel·la exterior condicionada per a aparcament de vehicles, els quals s'aparcaran sota
un cobert que els protegeixi de les inclemències meteorològiques.
• Zona de rentada de vehicles, equipada amb aigua freda i calenta on es garanteixin les
condicions de recollida i tractament de les aigües residuals.
• Assortidor de combustible.
• Instal·lació de plaques fotovoltaiques sobre coberta de la nau i un cobert per a generació
d'energia elèctrica.
Dins d'aquesta infraestructura s'haurà de posar a la disposició de l'Ajuntament de Llinars del Vallès un
despatx, una sala de reunions així com la gestió de l'aula mediambiental, durant tota la vigència del
contracte.
Locals d’emmagatzematge:
Per a la concentració i distribució del personal que presta els diferents serveis, així com
emmagatzematge d'eines i maquinària l'empresa adjudicatària hauran de comptar almenys amb un local
estratègicament situat per cobrir les diferents zones, a més d'unes oficines per a gestió administrativa del
contracte. Aquest local podrà ser arrendats i la ubicació anirà en funció de la creació definitiva de la
instal·lació central.
La xarxa d'instal·lacions fixes haurà de garantir els objectius d'una major eficiència operativa, d'acord
amb la naturalesa i la distribució espacial dels diferents serveis previstos, tant de neteja com de recollida,
així com la millor distribució dels recursos materials i/o humans corresponents
No existirà cap mena de compromís per part de l'Ajuntament de Llinars del Vallès sobre els locals que
l'empresa adjudicatària utilitzi en el transcurs de la concessió, ni encara en cas de rescissió o caducitat
d'aquesta; queden exceptuats aquí els que siguin en qualsevol moment de propietat municipal.
L'empresa adjudicatària haurà de realitzar al seu cost el condicionament i adaptació d'aquests locals
d’emmagatzematge adscrits al contracte, tenint en compte la normativa vigent.
Els locals d’emmagatzematge hauran de comptar amb el vistiplau del responsable del contracte.
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Instal·lacions municipals:
L'empresa adjudicatària haurà de fer-se càrrec de la gestió de totes aquelles instal·lacions municipals
que se li posin a disposició per part de l'adjudicatari assumint al seu cost totes les despeses que es
generin de consums d'aigua, electricitat, i uns altres que puguin sorgir.

57.

MANTENIMENT DE LES INSTAL.LACIONS FIXES.

És obligació de l'empresa adjudicatària mantenir la totalitat dels elements que componen les
instal·lacions fixes en perfecte estat de conservació i neteja, realitzant com a mínim les següents
operacions:
- Neteja diària de la totalitat de les dependències.
- Desinfecció, desinsectació i desratització trimestral d'aquestes.
- Petites reparacions i reposicions d'elements.
- Pintat una vegada cada quatre anys de la totalitat dels edificis pel seu interior
-Totes aquelles que obligui la legislació vigent (inspeccions d'aparells elevadors, sistemes de
protecció contra-incendis, etc.)
-Qualsevol altra necessària perquè no es produeixi una pèrdua patrimonial o del valor del bé de
què es tracti.
L'empresa que resulti adjudicatària estarà obligada a presentar un Pla de manteniment de totes les
instal·lacions fixes adscrites al contracte una vegada posades en funcionament les instal·lacions
centrals, assenyalant la periodicitat dels treballs, dedicació de personal, etc. Totes les despeses de
subministraments i serveis externs (aigua, electricitat, telefonia, connexions a internet, etc.), així com els
corresponents a consumibles (gasoil, gas, etc.) i altres necessaris per al correcte ús i conservació de les
instal·lacions fixes adscrites al contracte seran per compte de l'empresa adjudicatària.
La vigilància del parc central, i de la resta d'instal·lacions, serà responsabilitat de l'empresa adjudicatària,
durant les 24 hores del dia, havent de disposar del personal i mitjans necessaris per a garantir una
seguretat total de les instal·lacions.
En produir-se la caducitat o rescissió del contracte, tots els equips i instal·lacions que hagin de revertir a
l'Ajuntament de Llinars del Vallès estaran en perfecte estat de conservació i lliures de càrregues i
gravàmens.
Totes les instal·lacions fixes hauran de comptar amb tots els requisits legals en matèria de Seguretat i
Salut en el treball.
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CAPÍTOL V: ORGANITZACIÓ, QUALITAT, SEGURETAT I CONTROL DELS SERVEIS

58.

ORGANITZACIÓ GENERAL DELS SERVEIS.

Les empreses licitadores organitzaran els serveis tenint en compte, almenys, els següents objectius:
• Es buscarà la màxima flexibilitat i adaptabilitat dels equips humans i materials en la realització
de diferents comeses complementàries entre si.
• Es potenciarà al màxim la mecanització en l'execució dels treballs.
• Es buscarà la màxima productivitat, generalitzant al màxim els equips unipersonals.
• Haurà de buscar-se el menor impacte mediambiental en la prestació dels serveis
• Es buscarà l'adequat dimensionament de la plantilla per als treballs a realitzar, i l'estructura
jeràrquica més eficaç.
• S'optimitzaran mètodes, equips i formació professional per a la prestació dels serveis.
• Es potenciarà la transmissió d'informació a l'Ajuntament de Llinars del Vallès dels diferents
aspectes de l'execució del contracte.
• Es potenciarà les accions d'informació i sensibilització ciutadana.
• Es buscarà la màxima reutilització i valorització dels residus.
• Es potenciarà i optimitzarà el control de la realització dels treballs.

59.

PLANIFICACIÓ DELS TREBALLS.

La planificació dels treballs proposada en l'oferta, es considerarà com a teòrica, podent evolucionar a les
necessitats reals una vegada es comenci amb la prestació del servei, mensualment, l'empresa
adjudicatària elaborarà, d'acord a el que s'estableix pel responsable del contracte, un pla detallat dels
treballs a realitzar en el període següent, incloent els mitjans necessaris per al desenvolupament
d'aquests treballs, la periodicitat d'elaboració del pla es podrà variar a criteri del responsable del
contracte.
El programa informàtic de gestió de l'empresa elaborarà els comunicats de treball organitzat per
serveis, que cobrirà un període de 24 hores, conforme a la planificació vigent, de tot el personal, vehicles
i mitjans mecànics que estiguin treballant, amb determinació de la seva localització i comeses concretes,
amb la finalitat de facilitar la realització de les comprovacions oportunes, i que seran completat a dia
vençut amb el comunicat diari dels treballs realment executats degudament detallats identificant el lloc
concret d'actuació i els treballs realitzats, destacant les causes de les divergències en cas de donar-se
entre l'executat i el programat.
A tall d'exemple, el PLA DIARI DE TREBALLS: El contingut mínim de dades que haurà d'incloure el pla
diari de treballs, que es remeti abans de les 8.00 h al responsable del contracte per correu electrònic,
serà:
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• Nom del treballador i codi d'identificació.
• Categoria.
• Horari.
• Zona concreta d'actuació de cada dia (carrers, parc, plaça….)
• Labor encomanada el dia en curs.
• Mitjans materials (equip).
• Codi de l'equip al qual pertany (equip).
Serà obligació de l'empresa adjudicatària posar en coneixement del responsable del contracte
immediatament de produir-se, qualsevol intervenció de caràcter extraordinari o qualsevol incidència
haguda o descoberta que exigeixi la seva intervenció que no tingui caràcter normal dins del funcionament
habitual.
L'Ajuntament de Llinars del Vallès es reserva la potestat de canviar d'aplicació informàtica (programa
informàtic de gestió) durant la vigència del contracte, estant obligat l'adjudicatari a usar la nova aplicació,
sense que això li doni dret a abonaments complementaris.

60.

SEGUIMENT DELS TREBALLS.

L'empresa adjudicatària haurà d'elaborar diàriament, mitjançant el programa informàtic de gestió, el
pla diari de treball, conforme a la planificació vigent, de tot el personal, vehicles i maquinària que estan
treballant, amb determinació de la seva situació i comeses concretes, amb la finalitat de facilitar la
realització de les comprovacions oportunes, i que serà complementat a dia vençut amb el comunicat dels
treballs realment executats, destacant les causes de les divergències en cas de donar-se.
Com a complement a les dades obtingudes del programa informàtic, l'empresa adjudicatària haurà de
presentar, en suport informàtic, dins del termini establert, tots aquells altres informes, documents,
pressupostos, etc. que el responsable del contracte estimi necessaris, tant amb finalitats estadístics com
per al millor control dels serveis contractats.

61.
COMUNICACIONS ENTRE EMPRESA ADJUDICATÀRIA I L’AJUNTAMENT
DE LLINARS DEL VALLÈS.
El responsable del contracte podrà establir contacte amb l'empresa adjudicatària durant l'horari de
funcionament de l'Ajuntament de Llinars del Vallès mitjançant els sistemes habituals de comunicació
analògic i digital. A més, l'empresa adjudicatària facilitarà, com a mínim, un Telèfon intel·ligent que
disposarà de veu i dades, que permeti contactar amb el Cap del servei o en la seva absència amb algun
tècnic amb capacitat de decisió, durant les 24 hores del dia tots els dies de l'any.
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El Cap del servei de l'empresa adjudicatària haurà de presentar-se sempre que sigui requerit, en les
hores i dependències municipals indicades, per a rebre les instruccions pertinents o qualsevol tipus
d'indicació que s'estimi oportuna per a la bona marxa del servei.
Els tècnics i capatassos hauran de disposar com a mínim de telèfon mòbil. A més, igual que el personal
d'inspecció del contractista, hauran de comptar amb càmera fotogràfica digital o un altre mitjà amb
similar utilitat.
L'empresa adjudicatària queda obligada a guardar en les seves instal·lacions fixes tota la documentació
relativa a la gestió dels serveis (nòmines del personal, abonaments a la seguretat social i factures per
adquisició de béns) durant tota la vigència del contracte, L'Ajuntament de Llinars del Vallès podrà
sol·licitar l'accés a la documentació en qualsevol moment durant la vigència del contracte.
Transcorreguda una anualitat, l'empresa adjudicatària haurà de presentar en un període no superior a 60
dies una memòria de gestió on es detallin totes les dades relatives als serveis prestats al llarg de l'any.

62.

CONTROL DELS TREBALLS.

Els serveis contractats estaran sotmesos permanentment a l'acció fiscalitzadora del responsable del
contracte, la inspecció i vigilància es podrà sustentar al seu torn en labors d'informació obtinguda de
forma directa per col·laboradors tècnics o de forma indirecta mitjançant la contractació de professionals
externs, segons es determini l'Ajuntament de Llinars del Vallès, els quals podran revisar en tot moment i
lloc els treballs que realitzi el personal del servei, així com l'estat del material i les instal·lacions de
l'empresa adjudicatària, permetent l'accés als locals i dependències de l'empresa adjudicatària i facilitant
quantes dades es precisin respecte al seu funcionament podent així mateix utilitzar els informes emesos
per a la valoració del compliment dels indicadors de qualitat. Entre altres, les funcions d'inspecció seran:
• Controlar que les labors s'efectuïn oportunament i en la forma correcta.
• Controlar el compliment de l'estipulat en els plecs que regulen el contracte, així com els
possibles compromisos posteriors adquirits per l'empresa adjudicatària resultat de les
proposicions incloses en la seva oferta en el moment de la licitació.
• Determinar si els equips, maquinària i eines emprats per a la realització de les labors, satisfan
les prescripcions tècniques exigides en el present plec, són conformes amb l'oferta i han estat
recepcionades.
• Vigilar si la condícia, vestuari i competència del personal de l'empresa adjudicatària reuneix les
condicions exigides al seu rang, lloc d'actuació i importància de la labor que tingui encomanada.
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A la vista dels informes que emeti el responsable del contracte, com a resultat de les citades inspeccions,
es determinaran les correccions o modificacions dels treballs, les quals hauran de ser acceptades per
l'empresa adjudicatària i recollida en la planificació dels serveis.

63.

PLA DE PREVENCIÓ I SEGURETAT LABORAL.

Una vegada adjudicat el servei, el coordinador elaborarà el Pla de Seguretat i Salut i redactarà l'informe
del pla. Aquests documents hauran de ser lliurats al responsable del contracte per a la seva aprovació
abans de l'inici del servei.
El Pla de Prevenció i Seguretat Laboral contindrà com a mínim: la classificació de les zones susceptibles
de riscos potencials, les mesures de prevenció que s'implantaran i els equips de seguretat que seran
dotats per a cadascuna de les labors, així com, la realització i formalització del Pla d'Emergència.
El Pla de Prevenció i Seguretat haurà de ser conegut per tots els treballadors, per a això l'empresa
adjudicatària impartirà als treballadors les accions formatives necessàries, propiciant el coneixement i
l'aplicació de les mesures de prevenció a través de la cadena de comandament.
Les mesures formatives adoptades per l'adjudicatari hauran de ser acreditades documentalment davant
l'Ajuntament de Llinars del Vallès.
El contractista haurà de tenir contemplat un Pla d'Assetjament Laboral i Psicosocial.
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64.

CONTROL DEL PERSONAL.

L'empresa adjudicatària tindrà l'obligació d'implantar un sistema informàtic de CONTROL DE
PRESÈNCIA mitjançant fitxatge, per al control del personal al seu servei que podrà estar inclòs
dins del programa informàtic de gestió. A través d'aquest sistema informàtic, s'elaborarà dia a dia una
taula en suport informàtic en la qual aparegui la totalitat del personal que ha de prestar els serveis,
assenyalant les possibles anomalies per baixa, malaltia, etc. En aquesta taula apareixeran dades
identificatives tals com: nom, NIF, labor que realitza, zona en la qual presta el servei, quantitat de
jornades realitzades per mensualitats, altres dades d'interès, (tots aquells que la llei de protecció de
dades permeti).
Les dades corresponents a les taules anteriors hauran d'aportar en format digital al costat de la
factura mensual dels serveis prestats a l'efecte de comprovar la bona marxa del servei, així com el
compliment del present Plec.
No obstant això, l'empresa adjudicatària estarà obligada a comunicar les baixes de personal en la
plantilla, així com les altes. Igualment, cada mes, l'empresa informés per escrit i en suport digital del total
de la plantilla en una relació de la mateixa especificant la categoria i funció que exerceix en el seu lloc de
treball cadascun dels empleats, indicant la zona on presta els seus serveis.

65.

INFORMÀTICA I COMUNICACIONS.

L'empresa adjudicatària establirà els procediments adequats i es dotarà dels mitjans necessaris
(maquinari i programari) per a complir amb les condicions recollides en el present plec respecte a les
comunicacions i la informatització de la gestió del servei.
• Tots els vehicles adscrits al servei hauran d'incorporar un sistema de posicionament
(GPS i/o GPRS) i transmissió de la informació en temps real.
• Tots els vehicles de recollida de residus s'equiparan amb sistemes d'identificació
automàtica dels cubells. Els components del sistema d'identificació hauran de ser dissenyats
de manera que, totes les fraccions de residus puguin ser incorporades sense cap mena de
limitacions per al sistema subministrat i instal·lat, GPS i RFID. A més, els vehicles destinats a la
recollida de fracció de resta orgànica, vidre, paper i cartó i envasos hauran de portar sistemes de
pesatge a bord.
• Tots els cubells hauran de comptar amb transponder o TAGs de radiofreqüència.
El transponder tindrà la capacitat de ser retirat sense patir cap dany.
Es realitzarà un pla d'implantació i manteniment que permeti una correcta explotació de la tecnologia i
una major qualitat en la prestació dels serveis, el control i planificació dels vehicles es podrà gestionar
dins del programa informàtic de gestió proposat.

71 |

Ajuntament de Llinars del Vallès
Esborrany v 7

Es preveuran accions de formació adequades del personal assignat al servei que siguin responsables de
l'ús d'aquesta tecnologia, està formació també es realitzarà al personal de l'Ajuntament de Llinars del
Vallès que es designi per aquest.
Tota la informació facilitada a l'empresa adjudicatària, relativa als serveis contractats, així com
l'obtinguda per ell mateix durant el desenvolupament del contracte, només podrà ser utilitzada en l'àmbit
dels serveis prestats, no podent ser utilitzada per a altres finalitats o facilitada sense l'autorització
expressa de l'Ajuntament de Llinars del Vallès.

66.

QUALITAT I MEDI AMBIENT.

L'empresa adjudicatària haurà d'implantar i mantenir un Sistema de Gestió de la Qualitat i dels Aspectes
Mediambientals del Servei, que garanteixi una millora contínua real, pràctica, funcional i transparent en el
desenvolupament i evolució d'aquests.
El Sistema de Gestió (Qualitat i Medi Ambient) haurà de permetre:
• Complir amb els requisits de l'Ajuntament de Llinars del Vallès quant a la prestació dels serveis per part
de l'adjudicatari.
• Complir amb la legislació i reglamentació aplicable. Prevenir la contaminació de forma global,
minimitzant els impactes dels serveis prestats.
• Identificar i corregir les possibles deficiències que puguin aparèixer durant l'execució dels serveis.
• Fomentar la formació i motivació del personal cap a la qualitat i la prevenció de la contaminació.
L'Ajuntament de Llinars del Vallès, partint de les consideracions esmentades i de la importància del
servei que vol contractar, requereix que l'empresa adjudicatària el realitzi d'acord a un Sistema de Gestió
de la Qualitat que compleixi els requisits de la Norma UNE-EN ISO 9001 i que es trobi certificat per una
empresa acreditada per ENAC (Entitat Nacional d'Acreditació). Així mateix, requereix que l'adjudicatari
presti el servei d'acord a un Sistema de Gestió Mediambiental que compleixi els requisits de la Norma
UNE-EN ISO 14001 i el Reglament EMAS, i que es trobi certificat per una empresa acreditada
per ENAC, l'empresa adjudicatària disposarà d'un any des de l'inici del servei, per a obtenir les
certificacions ISO, i de dos anys per a certificar pel reglament EMAS.
L'empresa adjudicatària així mateix disposarà d'un any des que s'iniciï el servei per a obtenir la
certificació de OHSAS 18001: Seguretat i Salut Ocupacional per a cada empleat i ocupador.
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67.

INVENTARI DEL SERVEI.

L'empresa adjudicatària haurà de presentar en un termini màxim de tres mesos des de l'inici del
servei, un inventari dels elements que componen el contracte en arxiu Shapefile (SHP)o similar.
Shapefile (SHP): És el format estàndard de facto per a l'intercanvi d'informació geogràfica entre Sistemes
d'Informació Geogràfica, un shapefile és un format vectorial d'emmagatzematge digital on es guarda la
localització dels elements geogràfics i els atributs associats a ells. És un format multiarxiu, és a dir, està
generat per diversos fitxers informàtics
S’haurà d’aportar la informació dels punts de recollida, rutes de recollida (capacitat de vehicle de
recollida, sistema, etc.), àrees de neteja (amb indicació de longitud, superfície, mètode emprat, etc.), i
unes altres.
Cada vegada que se li sol·liciti, l'empresa adjudicatària haurà de fer lliuraments de l'inventari realitzat, per
a la seva supervisió i inclusió, en cas que es consideri oportú, de totes aquelles modificacions que es
considerin necessàries.
La informació a digitalitzar i actualitzar per a cada tipus d'element, així com les estructures de les bases
de dades, seran proposades per l'empresa adjudicatària i aprovades pel responsable del contracte, que
en qualsevol moment podrà ordenar la inclusió d'informació addicional o modificació de les bases de
dades amb finalitats estadístics o l'objecte de millorar la gestió i optimització dels serveis prestats.
Qualsevol variació relativa als serveis contractats, respecte a la informació registrada en S.I.G.,s’ haurà
d'actualitzar immediatament i posar-se a la disposició del responsable del contracte.

68.

SERVEI DE GUÀRDIA.

L'empresa adjudicatària disposarà d'un servei de guàrdia, durant les 24 hores del dia, que permeti
intervenir de forma immediata en cas d'emergències. A aquest efecte, l'empresa adjudicatària mantindrà i
facilitarà a l'Ajuntament de Llinars del Vallès un número de telèfon atès en tot moment que permeti
comunicar les incidències que puguin ocórrer al servei de guàrdia.
Aquest servei disposarà en cada cas dels mitjans materials i humans necessaris en funció de la
magnitud, situació i conseqüències de la situació d'emergència o esdeveniment, i amb independència de
la jornada (laboral o festiva) o horari (diürn o nocturn) restituirà, al més aviat possible, l'àrea afectada a la
situació original.
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69.

ATENCIÓ CIUTADANA.

Mitjançant les vies que determini el responsable del contracte (telèfon, correu electrònic, xarxes socials)
l'empresa adjudicatària prestarà un servei d'atenció al públic durant un horari establert com d'oficina, a fi
de rebre les queixes i suggeriments dels ciutadans, així com tenir coneixement de les incidències
produïdes, cara al públic en general, en l'àmbit del contracte, i actuar en conseqüència amb vista a
resoldre-les en el menor temps possible.
Serà la seva responsabilitat el seguiment i anàlisi sistemàtica de les incidències rebudes, així com la
resolució de les queixes o dubtes que sorgeixin d'aquest servei al ciutadà; aportarà solucions tècniques
en un termini no superior a vint-i-quatre hores als problemes que es plantegen diàriament a través
d'aquest servei d'atenció i executarà aquestes accions amb el vistiplau del responsable del contracte.
Així mateix, remetrà còpia del resum d'aquestes mensualment en format digital, estant facultat el
responsable del contracte a la comprovació immediata i sense previ avís.

70.

CONSCIENCIACIÓ MEDIAMBIENTAL.

La conscienciació ambiental pretén impactar en els coneixements, les actituds i els comportaments
ambientals de les persones mitjançant el desenvolupament coordinat d'accions informatives i
persuasives. La necessària correcció de determinats comportaments ciutadans, la implantació del model
de gestió, la potenciació de la recollida selectiva, exigeix un canvi de mentalitat i de costums, així com
una participació activa dels ciutadans, per al que han d'estar perfectament informats dels serveis
existents, la forma d'utilitzar-los, els beneficis ambientals que generen així com les normatives que els
regulen, entre altres accions.

71.

POSADA EN MARXA DEL SERVEI.

Els terminis de posada en marxa dels mitjans necessaris i els serveis que es determinen en el present
plec són els que s'estableixen a continuació:
Vehicles, maquinària, útils i eines aportats per l'empresa adjudicatària.
Els vehicles aportats per l'empresa adjudicatària de tonatge superior a 3,5, segons l'oferta presentada,
haurà d'estar operativa i en funcionament íntegrament en el termini màxim de VUIT mesos des de la data
signa del contracte.
Durant aquest període, a més dels vehicles cedits per l'Ajuntament de Llinars del Vallès, l'empresa
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adjudicatària usarà vehicles propis que poden estar exempts de complir l'assenyalat en aquest plec,
prèvia autorització municipal i per motius justificats. Aquests casos han d'estar prevists en l'oferta
presentada per les empreses licitadores.
La petita maquinària, útils i eines hauran d'estar operativa i en funcionament íntegrament en el termini
màxim de TRES mesos des de la data inicio del servei.
Instal·lacions fixes.
Les instal·lacions fixes obligatòries recollides en aquest plec i aportades per l'empresa adjudicatària,
hauran d'estar operatives i en funcionament íntegrament, preferentment des de la data de signatura del
contracte.
Prestacions.
Totes les prestacions assenyalades en aquest plec hauran de començar a realitzar-se des de la data de
signatura del contracte, excepte aquelles que disposin d'un termini concret dins del seu articulat.

72.

ABONAMENT DELS SERVEIS.

L'adjudicatari percebrà una retribució anual per la realització dels serveis, a partir de l'inici de l'execució
del contracte, sense que existeixi dret a abonaments o pagaments previs per cap concepte abans de tal
data.
L'empresa adjudicatària tindrà dret a l'abonament de les prestacions que realment executi conformement
a les condicions fixades en el contracte, prèvia conformitat dels serveis municipals
El preu del servei s'abonarà amb la presentació de factura electrònica (factura-e), amb el desglossament
que estableix l'Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, per la qual es modifica l'estructura dels
pressupostos de les Entitats Locals (Annex I- Política de despesa 16, Benestar Comunitari, és a dir,
Recollida de residus, Gestió de residus sòlids urbans) i complint els requisits del RD 1619/2012, de 30 de
novembre, que aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, per mensualitats
vençudes dins dels cinc primers dies de cada mes.
Les certificacions i les factures tindran una periodicitat mensual, que hauran de ser presentada per
l'empresa adjudicatària degudament conformada pel responsable supervisor del contracte.
L'abonament dels serveis es realitzarà mitjançant factures mensuals, relatives als serveis de gestió de
residus domèstics (totes les fraccions) i neteja viària, segons l'exposat en el Plec de Prescripcions
Administratives Particulars.
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La suma de les dotze factures establertes per a una anualitat, no podran excedir l'import establert
en l'oferta econòmica d'adjudicació del servei, excepte les seves possibles ampliacions, o en cas
contrari reduccions o revisions.
Els serveis objecte d'aquest contracte s'abonessin mitjançant una liquidació mensual, que verificarà el
responsable del contracte dins dels quinze primers dies del mes següent al qual sigui objecte de
liquidació, l'import de la liquidació correspondrà amb el preu d'adjudicació dividit entre dotze, també es
liquidaran mensualment les partides següents a justificar sobre la base d'ordres de serveis:
• Es considera necessari en compliment de la normativa actual de residus el foment de la quantitat
de residus orgànics destinats a reciclatge sobre els residus amb altres tractaments, per la qual cosa
es considera que l'import mensual del trimestral afectat per un coeficient d'aquesta manera:
Si el coeficient O de recollida de la fracció Orgànica ≥ 1 % a les previsions
trimestre
trimestral.
Si el coeficient O de recollida de la fracció Orgànica < 1% a las previsions
trimestre
trimestral.

O =1 x Factura
O =0,99 x Factura

És a dir si compleix les previsions o les supera, el coeficient no es llevarà res de les certificacions, però si
és inferior a l'1% del compliment de l'objectiu marcat pel contractista en la seva oferta, tindrà una
penalitat de l'1% sobre la suma trimestral determinada en el calendari de pagaments.
A més de reduccions per
• L'import de les deduccions per treballs no realitzats, així com per les penalitzacions al fet que
pertoqués.
• L'import de les deduccions per no complir amb la plantilla mitjana oferta inclosos els
absentismes, sobre la base del que s'estableix en aquest plec en l'article de personal mínim.
Al costat de les factures, es deurà aporta el certificat d'estar al corrent amb el pagament de la Seguretat
Social així com les dades relatives al control del personal establerts en l'article relatiu a Control del
personal d'aquest plec.
En cap cas s'abonaran les quantitats corresponents als següents conceptes:
• Els treballs no realitzats conforme a les condicions establertes en el present plec de
prescripcions tècniques.
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• Els costos de mitjans personals i materials, no llocs a la disposició del contracte conforme a el
que s'estableix en els plecs i a l'oferta acceptada.
• Aquells serveis que hagin estat planificats i no s'hagin executat.
L'abonament corresponent es realitzarà conforme factures mensuals prèvia presentació de la mateixa
que haurà de reunir els requisits reglamentàriament exigits per la normativa vigent.
Una vegada comenci la prestació del servei el responsable del contracte subministrarà a l'empresa
adjudicatària els models als quals ha d'adaptar-se la factura mensual i trimestral.
L'Ajuntament, tindrà l'obligació d'abonar les factures dins del termini legalment establert, següent a la
data de la presentació de les mateixes en l'aplicació FACE, havent de comptar l'empresa adjudicatària
amb crèdit adequat i suficient per a sufragar els costos d'explotació del servei durant aquest període.

1.1. Sistema d'indicadors de qualitat.
Índex de qualitat (IC)
L'índex de qualitat té en compte els indicadors del procediment de manteniment de les infraestructures.
Se centra en la qualitat del servei ordinari en funció d'indicadors avaluats quantitativament.

INDICADOR

TIPUS DE VERIFICACIÓ
Es defineix aquí com s'avaluarà el grau d'idoneïtat per a cada indicador. Es
realitzarà un seguiment in situ acompanyant registre fotogràfic..

% PES DE L’INDICADOR

Proporció de presència de voluminosos/ RAEES
Presència de
Voluminosos

Rang A: Valor 1. No es detecta presència de voluminosos/RAEES.
Rang B: Valor 0,975. Menys de 2,5% presència de voluminosos.
Rang C: Valor 0,95. Entre 2,5 i 5%.
Rang D: Valor 0,9. Entre 5 i 10%.
Rang E: Valor 0,8. Entre 10 i 20%.
Rang F: Valor 0,75. Entre 20 i 30%.
Rang G: Valor 0,6. Entre 30 i 50%.
Rang H. Valor 0,5. Més del 50%.

15%

Es valorarà l’estat de neteja aparent del punt de recollida de residus
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Estat de
neteja del punt de
recollida de residus

Rang A: Valor 1, tots els punts tenen un estat
aparent de neteja acceptable
Rang B: Valor 0,975, Menys d’un 2, %
Rang C: Valor 0,95, entre un 2,5-5%
Rang D: Valor 0,9, entre un 5-10%
Rang E: valor 0,8, entre un 10-200%
Rang F: valor 0,7, entre un 20-30%
Rang G: valor 0,5, entre un 30-50%

20%

Rang H:valor 0,4, més ‘ un 50%
Es valorarà la proporció de residus no recollits en data per part de
l’adjudicatari

Rang A: Valor 1, No existeixen deixalles.
Rang B: Valor 0,975, Menys d’un 2, %
Rang
C: Valor 0,95, entre un 2,5-5%
Residus no recollits per
Rang D: Valor 0,9, entre un 5-10%
l’adjudicatari
Rang E: valor 0,8, entre un 10-200%
Rang F: valor 0,7, entre un 20-30%
Rang G: valor 0,5, entre un 30-50%
Rang H:valor 0,4, més d’un 50%

20%

Percentatge de punts de recollida que presenten males olors en el seus
voltants 5mts. Anàlisi organolèptic

Presència d’olors en
els punts de recollida

.Rang A: Valor 1, no es registren olors en els voltants del punt
de recollida
.Rang B: Valor 0,975, Menys d’un 2,5%
.Rang C: Valor 0,95, entre un 2,5-5%
.Rang D: Valor 0,9, entre un 5-10%
.Rang E: valor 0,8, entre un 10-20%
.Rang F: valor 0,7, entre un 20-30%
.Rang G: valor 0,5, entre un 30-50%

20%

.Rang H:valor Q,4, més d’un 50 %
Nº de queixes registrades a l’Ajuntament per trimestre en
relació a la qualitat i eficiència Servei de recollida i
Transport de residus.
Nº de Queixes

.Rang A: Valor 1, no es registren queixes en tot el trimestre
.Rang B: Valor 0,975, entre 1-3 queixes/trimestre
.Rang C: Valor 0,95, entre 3-5 queixes/trimestre
.Rang D: Valor 0,9, entre un 5-10 queixes/trimestre

15%
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.Rang E: valor 0,8, entre 10-20 queixes/trimestre
.Rang F: valor 0,7, entre 20-30 queixes/trimestre
.Rang G: valor 0,5, entre 30-50 queixes/trimestre
.Rang H:valor 0,4, més de 50 queixes/trimestre
Percentatge de no recollides segons freqüències establertes a la
programació i amb registres verificables.

Freqüència de
Recollida de residus

.Rang A: Valor 1, compleixen amb les
freqüències de recollida establertes.
.Rang B: Valor 0,975, Més del 95%
.Rang C: Valor 0,95, entre un 90-95%
.Rang D: Valor 0,9, entre un 85-90%
.Rang E: valor 0,8, entre un 75-85%
.Rang F: valor 0,7, entre un 65-75%
.Rang G: valor 0,5, entre un 50-65%

10%

.Rang H:valor 0,4, menys d’un 50%

IC (%) = ∑ valor indicador x Pes de l’Indicador
El valor de l ‘IC (%) resultant, determinarà el percentatge de descompte sobre el pagament de la
retribució de les tres mensualitats següents. L'adjudicatari només podrà facturar el 100% de la retribució
de cada servei quan IC tingui un valor superior al 85%. En cas que el valor sigui inferior, la incidència del
valor de l’ IC sobre la facturació serà la següent:

Valor IC en Percentatge
85 -76
75-66
65 -55
Menor de 55

% de reducció
1
2
3
4

Forma d'abonament: L'adjudicatari tindrà dret a l'abonament, al final de cada mes , conformement als
preus oferts, dels serveis que realment executi amb subjecció al contracte atorgat, a les seves
modificacions aprovades i a les instruccions donades per l'Ajuntament, es duen a terme mitjançant
certificacions mensuals. Sense perjudici, de l'anteriorment exposat, trimestralment se li descomptaran, si
escau, de l'import facturat les quanties resultants de l'aplicació dels criteris de qualitat del servei exposats
en els presents Plecs, de la següent manera:
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Al març es descomptaran les quantitats corresponents al trimestre anterior; Octubre, Novembre i
Desembre, relatives a l'aplicació dels criteris de qualitat.
Al juny es descomptaran les quantitats corresponents al trimestre anterior; Gener, Febrer i Març, relatives
a l'aplicació dels criteris de qualitat.
Al setembre es descomptaran les quantitats corresponents al trimestre anterior; Abril, Maig, i Juny
relatives a l'aplicació dels criteris de qualitat.
Finalment, al desembre es descomptaran les quantitats corresponents al trimestre anterior; Juliol, Agost i
Setembre, relatives a l'aplicació dels criteris de qualitat.
Les certificacions seran tramitades, pel responsable del contracte, al costat de la factura mensual
presentada per l'empresa, la qual reunirà els requisits reglamentàriament exigit en la normativa vigent i
degudament conformada pel responsable del contracte.
Exemple d'abonaments mensuals al Contractista, segons el PPAP
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Quantitat anual a abonar al contractista 1.100.000,00 € IVA inc
Quantitat mensual a abonar any 1
91.666,67 € IVA inc

Supósit de Facturació
Inici del Servei Gener
Abonaments al contractista

gen
83.333,33 €

Factura Juny 1er any sense IGIC
Indicador de Qualitat mes gener
Indicador de Qualitat mes febrer
Indicador de Qualitat març
Indicador de Comp Mat Org Gen
S/ previsions, prognosi
Indicador de Comp Mat Org Feb
S/ previsions, prognosi
Indicador de Comp Mat Org Març
S/ previsions, prognosi
Ss. Especials Gener (Reis)
Ss. Especials Febrer (Carnetoltes)
Servicios No prestats ( Escombrats)

feb
83.333,33 €

mar
83.333,33 €

abr
83.333,33 €

mai
83.333,33 €

1.000.000,000 € sense IVA
83.333,33 € sense IVA
juny

79.300,00 €

79.300,00 €

83.333,33 €
IC
76,00%
66,00%
55,00%

%Reducció
1,00%
2,00%
3,00%

Eur Reducció
833,33 €
1.666,67 €
2.500,00 €

-5.000,00 €

o

Coeficient

Eur Reducció

-833,33 €

≥1,5%

1

≤1%

0,99

≡0%

1

0,00 €
833,33 €
0,00 €
Eur Increment
2.000,00 €
2.000,00 €
Eur Reducció
2.200,00 €

4.000,00 €

-2.200,00 €

El contractista podrà cedir a un tercer, per qualsevol dels mitjans legalment establerts, el seu dret a
cobrar el preu del contracte, però perquè aquesta cessió faci efecte, i l'Ajuntament expedeixi el
manament de pagament a favor del cessionari, cal que se li notifiqui fefaentment a aquesta última l'acord
de cessió.
En cas de demora per l'Ajuntament en el pagament del preu, aquesta haurà d'abonar al contractista, a
partir del compliment d'aquest termini, els interessos de demora i la indemnització pels costos de
cobrament en els termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre per la qual s'estableixen
mesures contra la morositat en les operacions comercials, a més del Reial decret llei 4/2013, de 22 de
febrer, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació.
Si la demora en el pagament fos superior a quatre mesos, comptats a partir del venciment del termini a
què es refereix el paràgraf anterior, el contractista podrà procedir, si escau, a la suspensió del
compliment del contracte, havent de comunicar l'Ajuntament amb un mes d'antelació, tal circumstància, a
l'efecte del reconeixement dels drets que puguin derivar-se d'aquesta suspensió, en els termes establerts
en la LCSP.
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Si la demora de l'Ajuntament fos superior a vuit mesos, comptats a partir del venciment del termini a què
es refereix el paràgraf primer de la present clàusula, el contractista tindrà dret, així mateix, a resoldre el
contracte i al rescabalament dels perjudicis que com a conseqüència d'això se li originin.
El contractista tindrà l'obligació de presentar la factura o factures derivades de l'execució de l'objecte del
contracte davant un registre administratiu, en els termes del que es preveu en l'article 16 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Així mateix, la vaga dels treballadors de l'adjudicatari és un dels riscos normals de l'activitat empresarial
que ha de ser assumit per aquest en l'execució del contracte, de manera que els efectes econòmics
desfavorables per a l'empresa no poden ser repercutits sobre l'Administració, és per això que, davant la
falta de prestació del servei durant el temps que duri la vaga, l'Ajuntament deduirà del preu a abonar els
treballs no realitzats.
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ANNEX I
PERSONAL A SUBROGAR
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Nota:
Dades referencials inicials sobre els habitatges
Total número d’habitatges 4.230
-

Habitatges unifamiliars à 2.050
Habitatges plurifamiliars (en blocs de pisos) à 2.037

Habitatges unifamiliars
Habitatges unifamiliars aïllats (1.503)
Cervantes à 93
Turó 3 pins à 96
Salvador Sanromà à 77
Turó de les Figueres à 53
La Isla à 31
Quatrecases à 39
Bonasort à 88
Can Marquès à 58
Can Boatell Institut à 132
Can Boatell Cementiri à 78
Can Boatell Nord-Est à 224
Can Boatell Nord-Oest à 149
Pla Morató à 27
Sant Josep à 315
Sant Carles à 43
la resta corresponen a cases de carrer la majoria

Disseminats (143)
-

Dist. Sant Joan de Sanata à 35
Dist. Sant Sadurní de Collsabadell à 47
Dist. Castellvell à 31
Dist. Mare de Déu del Coll à 24
Dist. Pla Morató (disseminats) à 6
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