Plec de condicions tècniques per al servei de recollida
de fracció resta i residus voluminosos

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER AL SERVEI DE RECOLLIDA DE LA
FRACCIÓ RESTA I RESIDUS VOLUMINOSOS DEL MUNICIPI DEL FAR D’EMPORDÀ
1

OBJECTE I DEFINICIÓ BÀSICA DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS

L’objecte del present plec és la contractació, en règim de prestació de serveis, del servei de recollida
de la fracció resta i residus voluminosos del municipi del Far d’Empordà d’acord amb les
prescripcions tècniques que s’estipulen en aquest plec de condicions.
1.1
Àmbit territorial de la prestació de serveis
La prestació del servei de recollida de la fracció resta i residus voluminosos abastarà el territori que
ocupa el terme municipal del Far d’Empordà.
1.2
Àmbit funcional del servei
L’àmbit funcional es defineix en funció dels serveis a prestar i de la freqüència de recollida, al
municipi .
1.3
Serveis inclosos
1.3.1 Servei de recollida de la fracció resta
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Canvi en el sistema de recollida actual de càrrega posterior a sistema de recollida bilateral.
Recollida i buidat dels contenidors de càrrega bilateral per a la recollida de la fracció resta
en àrees d’aportació al carrer.
Transport dels residus recollits al Centre de Tractament de Residus a Pedret i Marzà.
Seguir la proposta de reubicació dels contenidors de fracció resta actuals en àrees
d'aportació complertes.
Neteja i manteniment periòdic dels contenidors i dels elements de recollida.
Servei de col·locació i recollida de contenidors de recollida de fracció resta temporals
indicats per manifestacions populars.
Reposició dels contenidors substituïts o nous.
1.3.2 Servei de recollida de residus voluminosos
Recollida i càrrega dels residus voluminosos desats a la caixa de voluminosos situada a
l’entrada de la depuradora del municipi.
Transport dels residus voluminosos al Centre de Tractament de Residus a Pedret i Marzà.
1.3.3 Seguiment i comunicació dels serveis
Inventari dels contenidors del servei de fracció resta amb les seves característiques i
ubicació amb coordenades UTM.
Pesatge dels contenidors de recollida de la fracció resta i transmissió mensual de les dades
de recollida al web comarcal de gestió de residus.
Transmissió mensual de les dades de recollida dels residus voluminosos al web comarcal de
gestió de residus.
Presentació del calendari del servei de recollida de la fracció resta i residus voluminosos.
Informes anuals de seguiment del servei de recollida de la fracció resta i residus
voluminosos.
1.4

Durada de la prestació de serveis
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1.4.1 Durada inicial
La prestació de serveis objecte d’aquest plec de condicions s’estableix per a un període de 4 anys de
durada a comptar des de la data d’inici real de la prestació de servei.
1.4.2 Pròrrogues
Es preveu que la contractació de la prestació de serveis del servei es podrà prorrogar de forma
expressa per anys naturals fins un màxim de 2 anys més mentre les parts no manifestin, amb una
antelació mínima de dos mesos, la seva voluntat en sentit contrari abans del venciment.
L’Administració podrà introduir les modificacions contractuals que cregui convenients dintre del
que estableix l’ordenament vigent sobre la contractació de les Corporacions Locals.
1.4.3 Modificacions del contracte
D’acord amb els articles 105 a 108 del text refós de la Llei de contractes del sector públic
(TRLCSP) el contracte es pot modificar pels següents motius:
a)
b)
c)
d)

Per variacions, augment o reducció, en les freqüències de recollida.
Per variacions, augment o reducció, en les freqüències de neteja dels contenidors.
Per incorporació de serveis de recollida de la comercial.
Liquidació de les despeses de material d'inversió finançat pel contracte o augment del
finançament per a increment de contenidors, si s'escau.
e) Per sol·licitud de serveis de Grans Productors.
Les modificacions no previstes en aquest apartat només es podran portar a terme quan es justifiqui
suficientment la concurrència d’alguna de les circumstàncies previstes a l’article 107 del TRLCSP
En cap cas, l’import de les modificacions podrà afectar més del 20% del preu del contracte. En el
cas de modificacions successives el conjunt de modificacions no pot superar aquest límit.
En el supòsit que es modifiqui el present Contracte, els corresponents augments o reduccions es
valoraran d’acord amb els preus de les corresponents unitats que efectivament es modifiquin,
d’acord amb els preus que regeixen el present Contracte o, si s’escau, es fixaran contradictòriament.
Per poder dur a terme la modificació es seguirà el següent procediment:
I. Es procedirà a donar audiència al contractista
II. L’òrgan de contractació l’aprovar
III. La modificació del contracte es formalitzarà conforme al que estableix l’article 219 de
TRLCSP.
2

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE LA FRACCIÓ RESTA

2.1
Abast del servei
El servei de recollida de la fracció resta comprèn, de forma general, la recollida, la càrrega i el
transport directament al Centre de Tractament de Residus de l’Alt Empordà (d’ara a endavant CTR)
a Pedret i Marzà.
2.2

Residus

Als efectes d’aquest servei tindran la categoria de residus els municipals d’origen domèstic. Podran
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ser també considerats com a residus municipals domèstics els residus procedents d’establiments
comercials sempre i quan la seva naturalesa i volum siguin equiparables als domèstics segons la
valoració de l’Ajuntament del Far d’Empordà.
2.2.1 Residus inclosos
En el cas que es donés el destí correcte a cada tipus de residus de la bossa tipus, és a dir, es separés
en origen el 100% dels residus, la composició de la resta estaria formada únicament pels següents
residus:
•

Tèxtil: bolquers, compreses i tampons, bastonets per netejar les orelles,
corones absorbents de lactància, tovalloles humides, fil dental, petits
residus de cures domèstiques (tiretes, esparadrap, venes, gasses, cotó,
etc.).

•

Preservatius, maquinetes d’afaitar, raspall de dents, llimes ...

•

Objectes que no siguin tipificables com a envasos de vidre, plàstics o
metalls: plats i tasses de ceràmica.

•

Fotografies, targetes de crèdit o similars etiquetes

•

Pols d’escombrar, bossa d’aspiradora

•

Burilles i cendres de cigarretes.

•

Cendra d’una llar de foc o estufa

Restes de
material higiènic

Objectes no
tipificables

Altres

2.2.2 Residus exclosos
Els residus que es consideren exceptuats de la recollida són tots aquells materials susceptibles de ser
recollits selectivament. Es poden diferenciar dues tipologies diferents de residus:
•
•

Residus valoritzables com: envasos de vidre, paper i cartró, envasos lleugers, residus
municipals voluminosos, fracció orgànica, aparells elèctrics i electrònics, fusta, poda, runa..
Residus especials i fraccions minoritàries com: piles, olis, dissolvents, tòners d’ impressió,
pintures, bombetes i florescents...

Cal tenir en compte que els residus valoritzables tot i que cal recollir-los mitjançant una via diferent
a la recollida de fracció resta poden ser recollits i transportats fins a l’abocador comarcal.
Tanmateix, els residus especials queden totalment exclosos de la recollida ja que tenen l’entrada
totalment prohibida al CTR i a l’ abocador de Pedret i Marzà (vegeu el reglament d’ús i
funcionament de l’abocador). Aquests residus són objecte de recollides diferenciades a través de la
deixalleria comarcal a Pedret i Marzà.
2.3
Freqüència de recollida i rutes “base”
El servei de recollida de fracció resta es realitzarà preferentment en servei diürn. En relació amb la
freqüència de recollida, s’especifica a l’annex 1.
S’haurà de garantir el buidatge d’aquells contenidors que s’hagin omplert en un temps inferior a la
freqüència de recollida establerta. A partir de la notificació per part de l’Ajuntament, el contractista
procedirà al buidat en un període màxim de 24 hores. En el cas que una incidència d'aquest tipus es
repeteixi en un contenidor més de tres vegades en tres mesos, es procedirà a solucionar la incidència
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augmentant la freqüència de recollida o el nombre de contenidors d'acord amb l’Ajuntament del Far
d’Empordà.
Qualsevol modificació de l’horari o la freqüència de recollida haurà de ser aprovada expressament
per l’Ajuntament. L’Ajuntament es reservarà el dret de modificar les freqüències i horaris de
prestació de serveis, la modalitat i els punts de recollida, en funció de les necessitats.

2.4
Tipologia de contenidors
Es realitzarà un canvi en la tipologia de contenidors dels municipi. S'instaurà el sistema bilateral
tant pel que fa als contenidors de fracció resta com pel sistema de recollida.
•
•

L'empresa ha de tenir en compte la proposta d'ubicació dels contenidors bilaterals de fracció
resta descrita a l'annex 1.
Pel que fa a els contenidors actuals de càrrega posterior, l'empresa s'haurà de fer càrrec de la
retirada dels mateixos i oferir propostes de millores del servei o si s'escau, compensacions
econòmiques per l'adquisició d'aquests contenidors.

Les característiques tècniques que caldrà que acompleixi els contenidors són les següents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mides màximes: 1.600 mm d'alçada (sense sistema de recollida), 1.1450 mm d'amplada i de
1.600 mm de fons.
Estructura exterior del contenidor arrodonida per garantir la seguretat vial.
Estructura i fons dels contenidors d'acer galvanitzat.
Fons amb junta estanca.
Disseny per evitar filtracions d'aigua de pluja.
Tapa de plàstic.
Amb pedal obre tapes.
Amb guia d'alineació per fixació a la via pública.
Adhesius reflectants de perill/gàlib a cadascun dels quatre costats.
Obertura triangular per permetre instal·lar guia d'acer per mantenir el contenidor alineat.
Rotulats visiblement segons les indicacions de l’Ajuntament amb un adhesiu informatiu
indicant els materials admesos a la fracció.
Ancoratge d'expansió de tipus F-90 o compatible amb camió de recollida de càrrega bilateral
amb sistema de pesatge incorporat.

Amb la documentació aportada de les característiques del contenidor caldrà adjuntar la certificació
del compliment de les normatives UNE de les quals disposi.
2.5
Servei addicional a la proposta de base
Tal i com s'ha esmentat a l'apartat 2.3 del plec de condicions, les freqüències de recollida
s'especificquen a l'annex 2. Tanmateix, atès que el preu base per a la recollida dels residus no inclou
el manteniment de les àrees d'aportació, l'empresa adjudicatària del servei fixarà un preu únic per a
recollides extres al municipi.
Per tal de realitzar correctament la recollida dels residus al voltant de les àrees d'aportació la
recollida es durà a terme amb un vehicle capacitat per a la càrrega de qualsevol tipus de residus que
hi pugui haver.
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2.6
Freqüència de neteja dels contenidors
Els contenidors de recollida de la fracció resta es netejaran amb una periodicitat que asseguri la
bona visió dels mateixos, amb un mínim d’un cop cada dos mesos. En el cas que hi hagi retolacions
adhesives que donin informació sobre el servei, s’hauran de canviar en el moment que no es
visualitzi la totalitat de la informació per causa de la seva degradació.
Caldrà presentar anualment un informe de neteja de contenidors que contingui les dates de les
neteges realitzades i el sistema d'inspeccions. Anualment caldrà presentar una planificació dels dies
de neteja previstos.
Els contenidors de caràcter temporal s’hauran de col·locar sempre nets.
2.7
Manteniment dels contenidors
El manteniment dels contenidors bilaterals del servei es realitzarà de la següent manera:
•
•
•

•
•

L'Ajuntament podrà modificar la col·locació i el nombre de contenidors de fracció resta,
durant el termini de vigència de la contracta.
L’adjudicatari té l’obligació de mantenir i conservar en bon estat els contenidors i els seus
elements mòbils reparant anomalies que es puguin produir durant la realització del servei,
inclosos danys o desperfectes de tercers, al seu càrrec.
Quan un contenidor estigui avariat o presenti un aspecte exterior dolent, a judici dels serveis
tècnics corresponents, serà substituït per un altre en bones condicions o reparat “in situ”, en
el termini màxim de 24 hores, des de la comunicació al contractista.
En cas que ho requereixi l’Ajuntament, el contractista té la obligació d’incloure contenidors
temporals i procedir a la seva retirada.
Es disposarà d'una assegurança dels contenidors de la fracció resta que contempli la
reposició o reparació dels contenidors malmesos per actes incívics o catàstrofes naturals.

2.8
Recollida i transport dels materials
El material producte de la recollida serà transportat única i exclusivament als centres autoritzats per
l’Agència de Residus de Catalunya. En el nostre cas, es transportarà fins al CTR a Pedret i Marzà.
La recollida es realitzarà per mitjà d’un vehicle dotat de la grua característica del Sistema bilateral,
és a dir d’un sistema completament automatitzat on només és necessari un operari ja que el braç
localitza l'agafador del contenidor mitjançant un sonnar, l'aixeca verticalment sense oscil·lacions, el
descarrega i torna a col·locar el contenidor al seu lloc exacte.
Els treballs de recollida s’han d’efectuar amb el màxim de cura possible, amb l’objectiu de
preservar la netedat de voreres, calçades i places. En el cas del vessament accidental total o parcial
del contingut d’un contenidor, l’adjudicatari haurà de procedir de forma immediata a recollir els
residus i a la neteja acurada de qualsevol residu, líquid o sòlid en la via pública.
En el cas que les operacions de buidatge de certs contenidors comprometi la seguretat tant del
personal com dels equips l’adjudicatari haurà de disposar dels elements de seguretat i senyalització
necessaris.
2.9
Material mòbil
El material mòbil que es destinarà al servei de recollida de la fracció resta i al seu transport serà
propietat de l’empresa adjudicatària.
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L’adjudicatari haurà de facilitar del material mòbil les següents dades:
• Identificació
• Característiques tècniques
• Data d’adquisició
• Estat general
• Valor residual o condicions econòmiques per a la cessió d’ús.
La utilització d’aquest material serà obligatori per part del licitador.
El material mòbil que presti els seus serveis per aquesta recollida haurà d’haver estat prèviament
homologat i complir les normes específiques per aquest tipus de servei, les normes de seguretat per
la seva utilització i haurà de rebre un diagnòstic favorable per a la inspecció tècnica d’homologació
de vehicles de la Generalitat de Catalunya.
L’Ajuntament podrà enviar, a càrrec de l’adjudicatari i màxim dos cops l’any, el material mòbil per
a ser inspeccionat per a la Inspecció tècnica de vehicles de la Generalitat de Catalunya.
Els vehicles adjunts al servei hauran de ser de tonatge, capacitat i característiques adequades al
recorregut i recollida.
El material i vehicles han de mantenir-se en un bon estat de conservació.
El contractista haurà de justificar la disponibilitat de vehicles de reserva, amb objecte de preveure
qualsevol contingència o avaria que pugui incidir en la prestació del servei.
2.9.1 Definició dels vehicles destinats al servei
Els vehicles destinats al servei seran els adients per a la recollida dels contenidors de càrrega
bilateral tant en nombre com en tipologia.
2.9.2 Manteniment dels vehicles
El manteniment dels vehicles va totalment a càrrec de l’empresa concessionària inclosos els danys i
desperfectes que es puguin causar sobre els mateixos.
2.9.3 Aspecte exterior del material
L’Ajuntament haurà d’aprovar la imatge dels serveis de recollida tant pel que fa al personal com de
cada un del vehicles inclosos a la contracta, no s’acceptarà cap indicació o símbol sense la seva
aprovació expressa. Aquesta imatge s’ha de mantenir en bones condicions al llarg de la vida
d’aquesta, pel que fa els vehicles i material seran netejats periòdicament, incloent-hi el manteniment
de l’aspecte extern.
L’Ajuntament podran fer repassar, pintar o reparar els vehicles, en el cas que no es compleixin
aquestes condicions, a càrrec de l’adjudicatari.
Per complementar l’eficiència del servei tots els vehicles aniran equipats d’estris complementaris
que permetin la recollida del residu escampat als voltant dels contenidors, o aquells que puguin
caure en les operacions de càrrega i descàrrega. Entre d’altres, els estris seran cabassos, escombres,
recollidors...
2.10

Control i seguiment del servei

2.10.1 Pesatge dels contenidors
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L’adjudicatari haurà de portar un registre del pes de cada contenidor recollit. Caldrà disposar d’un
sistema de pesada “in-situ” pels vehicles de recollida. Es valorarà la rapidesa en transmissió de
dades al web comarcal de gestió de residus.
2.10.2 Control de la ubicació dels contenidors
El control de la ubicació dels contenidors ha de ser una tasca de seguiment diari per part de
l'empresa adjudicatària. La posició de cada contenidor en coordenades UTM serà tramès al web
amb les dades de recollida. Quan un contenidor es canvii de lloc caldrà guardar les dades
històriques del seu posicionament anterior i trametre al web la nova ubicació. Les dades han de ser
trameses de manera adequada per tal d'incorporar-les al mapa de contenidors publicat a internet.
2.10.3 Transmissió de dades de recollida
El registre de dades de pesatge de cada contenidor, canvis d'ubicació i altres característiques del
servei s’haurà de lliurar amb una periodicitat mínima mensual a l’Ajuntament del Far d’Empordà
tot i que l'objectiu és el d'aconseguir la tramesa diària de dades.
2.10.4 Gestió de les incidències
Les incidències detectades per l’empresa de recollida s’hauran de transmetre a l’Ajuntament el
mateix dia i setmanalment s'haurà d’informar de l’estat de la incidència fins al seu tancament. La
incidència no es podrà donar per tancada fins la verificació de l’Ajuntament. Cal portar un registre
de totes les incidències on s’indiqui l’estat de resolució.
2.10.5 Informes de seguiment del servei
L'empresa redactarà un únic informe anual de seguiment del servei. Caldrà assenyalar les
incidències i canvis que han succeït durant el període així com les propostes de resolució.
2.11

Organització del servei

2.11.1 Planificació operativa
La planificació operativa o proposta de base de servei que presenti el licitador haurà de donar
resposta, tant a les necessitats previstes de servei com a les particularitats que aquest presenti, fent
una especial atenció a les incidències en quant a contenidors plens. També haurà de tenir en compte
la variació en la generació de residus i la seva tipologia al llarg de la durada de la prestació del
servei. En la planificació del servei i com a documentació adjunta a l’oferta s’aportaran plànols dels
itineraris i la seva periodicitat, d’acord amb les necessitats, descrites a l’annex 2. Aquesta proposta
haurà de ser conformada amb l’Ajuntament.
Les funcions bàsiques que haurà de garantir la planificació operativa que es programi seran:
•
Adaptar la freqüència de recollida i altres paràmetres de base del servei a les
necessitats de la recollida en funció de la producció de residus i a l’estat dels contenidors en
cada moment.
•
Optimitzar el rendiment dels equips de recollida per tal d’aconseguir la millor relació
entre els factors qualitat de servei-cost.
•
Controlar internament el servei i informar a l’Ajuntament dels resultats i les
incidències.
•
Obtenir l’autorització dels serveis tècnics del municipi corresponent per a la
planificació dels serveis a realitzar abans de la seva execució.
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2.11.2 Pla de manteniment i conservació del material
L’aspecte i el funcionament dels vehicles destinat a la recollida de la fracció resta serà absolutament
satisfactori, tal i com s’escau a la imatge del servei que es plantegi. Per tal d’assolir-ho es definirà
dins de la oferta de les empreses concursants un pla detallat pel manteniment proposat per cada
vehicle, d’una forma exhaustiva, i que serveixi de guia per al control per part de l’Ajuntament del
compliment del Pla. Aquest especificarà les operacions a realitzar i la seva cadència, adequant-lo al
grau d’ús de cada vehicle, incloses les revisions generals previstes per l’empresa fabricant.
2.11.3 Horari del servei
Els horaris durant els quals es portaran a terme les recollides de la fracció resta preferentment seran
en horari diürn, i hauran de ser pactats entre l’adjudicatari i l'Ajuntament.
S’ha de considerar amb especial cura la coordinació del servei de recollida de residus amb l’horari
de servei de neteja municipal o la possible influència dels vehicles de recollida en el trànsit de
vehicles dels nuclis a servir.
2.11.4 Equips de recollida
Els equips previstos per al servei de recollida de la fracció resta s’especificaran clarament dins de la
oferta.
Es considerarà com a equip bàsic el següent:
• Vehicle per la càrrega dels contenidors de fracció resta de càrrega bilateral.
• Altres vehicles que es considerin necessaris en funció del servei que s’hagi de donar, com
per exemple la neteja de contenidors.
2.11.5 Personal de l'empresa
Juntament amb l’oferta, els licitadors presentaran un organigrama dels diferents treballadors que
participin en el servei, especificant equips i distribució de tasques, especialment d’organització.
El personal que presti el servei haurà d’anar uniformat, d’acord amb la imatge establerta. El vestuari
s’ha d’acomodar al règim climàtic previst a la zona i horaris de servei. L’adjudicatari ha da facilitar
als operaris roba adient per a protegir-se de la pluja i la resta d’incidències meteorològiques.
Els uniformes han de ser reposats amb la periodicitat necessària per tal d’evitar que s’evidencii el
natural desgast per l’ús. L’uniforme ha d’anar complementat amb les mesures de seguretat que es
recullin al Pla de seguretat que ha de presentar l’adjudicatari i ha de ser aprovat per l’Ajuntament.
L’empresa concessionària haurà de participar en les campanyes de sensibilització que es duguin a
terme al municipi sense cap cost addicional pel servei, com pot ser per exemple, la instal·lació de
cartells en els contenidors o el desplaçament de contenidors en actes de campanyes de
sensibilització.
Pel que fa al personal de recollida, l'empresa adjudicatària haurà de respectar les subrogacions de
personal que puguin existir, realitzant els tràmits de subrogació d'acord amb la normativa aplicable.
2.11.6 Representant de l'empresa
L’empresa adjudicatària nomenarà una persona com a màxim de responsable compliment de les
condicions d’oferta i millor funcionament possible del servei de recollida i transport.
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Les comunicacions entre l’Ajuntament i l’adjudicatària del servei es faran a través d’aquesta
persona, que tindrà competències suficients dins l’empresa per solucionar qualsevol problema que
pugui sorgir. Periòdicament aquesta persona recollirà de l’Ajuntament la relació d’incidències del
servei i haurà de fer el que calgui per resoldre els problemes apareguts.
3

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI
VOLUMINOSOS MUNICIPALS

DE

RECOLLIDA

DELS

RESIDUS

3.1
Abast del servei
El servei de recollida dels residus voluminosos comprèn,de forma general, la recollida, la càrrega i
el transport fins a l’abocador comarcal a Pedret i Marzà. Tanmateix, es preveu el transport d’aquests
residus a la Planta de tractament de voluminosos del Centre de Tractament de Residus que es
construirà també a Pedret i Marzà.
3.2

Residus

3.2.1 Residus inclosos
Els residus voluminosos inclouen mobles, estris domèstics, matalassos, somiers, trastos vells i altres
materials residuals similars que no poden ser gestionats per mitjans convencionals de recollida per
causa de la seva envergadura.
3.2.2 Residus exclosos
Els residus que es consideren exceptuats de la recollida de voluminosos són tots aquells residus que
formin part de la recollida municipal com ara: el paper i el cartró, els envasos lleugers, els envasos
de vidre, la fracció resta, els residus especials i les fraccions minoritàries, menys els residus
voluminosos. En cap cas seran objectes de la recollida de voluminosos els residus de procedència
industrial, comercial o de petits tallers.
3.3
Freqüència de recollida i rutes
El servei de recollida dels residus voluminosos es realitzarà preferentment en servei diürn. En
relació amb la freqüència de recollida es troba descrit a l'annex 2 del document, així com també
altres consideracions a tenir en compte per l'empresa.
Qualsevol modificació de l’horari o la freqüència de recollida haurà de ser aprovada expressament
l'Ajuntament. L’Ajuntament es reservarà el dret de modificar les freqüències i horaris de prestació
de serveis, la modalitat i els punts de recollida, en funció de les necessitats del municipi.
Un servei de recollida de voluminosos addicional fora de les freqüència establertes es valorarà
econòmicament establint-se així un cost addicional.
3.4

Punt de recollida dels residus voluminosos

El punt de recollida de voluminosos està situat a l’entrada de la Depuradora del Far d’Empordà
(vegeu annex 2), on l'empresa deixarà una caixa tipus contenidor el dia determinat per a la recollida
dels residus voluminosos. L’empresa adjudicatària haurà d'instal·lar un cartell informatiu al punt de
recollida de voluminosos informant dels residus que s’hi poden dipositar així, aquesta informació ha
de ser sempre visible pels usuaris i en cas de fer-se malbé s’haurà de substituir. El disseny d’aquest
cartell ha d’estar aprovat per l’Ajuntament.
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Amb aquests sistemes de recollida evitarem que els residus voluminosos no restin a les àrees
d’aportació constantment i es produeixin abocaments incontrolats al costat dels contenidors.
3.5

Recollida i transport dels materials

El material producte de la recollida serà transportat únicament i exclusivament als centres
autoritzats per l’Agència de Residus de Catalunya. Es preveu el transport d’aquest residu al Centre
de Tractament de residus de l’Alt Empordà situat a Pedret i Marzà on hi constarà d’una Planta de
tractament de residus voluminosos que permetrà la valorització i el desballestament d’aquests
residus. Una vegada la Planta de tractament de residus voluminosos hagi fet una selecció dels
residus valoritzables la resta es dipositaran a l’abocador comarcal de Pedret i Marzà o bé en cas
d'existir una alternativa de valorització viable, els residus es transportaran a la planta de tractament
corresponent.
Es recolliran únicament els residus desats a la instal·lació de recollida de residus. El servei ha
d’incloure el lloguer mensual de la caixa de voluminosos.
Els treballs de recollida s’han d’efectuar amb el màxim de cura possible. En el cas del vessament
accidental total o parcial del contingut, l’adjudicatari haurà de procedir de forma immediata a
recollir els residus i a la neteja acurada de qualsevol residu, líquid o sòlid en la via pública.
3.6
Material mòbil
L’adjudicatari estarà obligat a disposar de material mòbil capaç de recollir adequadament els residus
voluminosos i al seu transport serà propietat de l’empresa adjudicatària.
3.6.1 Definició dels vehicles destinats al servei
Camió multilift amb ganxo per a la recollida de caixes obertes i/o compactadores de fins a 30 m3.
L’adjudicatari haurà de facilitar del material mòbil les següents dades:
• Identificació
• Característiques tècniques
• Data d’adquisició
• Estat general
• Valor residual o condicions econòmiques per a la cessió d’ús.
La utilització d’aquest material serà obligatori per part del licitador.
El material mòbil que presti els seus serveis per aquesta recollida haurà d’haver estat prèviament
homologat i complir les normes específiques per aquest tipus de servei, les normes de seguretat per
la seva utilització i haurà de rebre un diagnòstic favorable per a la inspecció tècnica d’homologació
de vehicles de la Generalitat de Catalunya.
L’Ajuntament podrà enviar, a càrrec de l’adjudicatari i màxim dos cops l’any, el material mòbil per
a ser inspeccionat per a la Inspecció tècnica de vehicles de la Generalitat de Catalunya.
El material i vehicles han de mantenir-se en un bon estat de conservació.
El contractista haurà de justificar la disponibilitat de vehicles de reserva, amb objecte de preveure
qualsevol contingència o avaria que pugui incidir en la prestació del servei.
3.6.2 Manteniment dels vehicles
El manteniment del vehicle va totalment a càrrec de l’empresa concessionària inclosos els danys i
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desperfectes que es puguin causar sobre els mateixos.
3.6.3 Aspecte exterior dels materials
Pel que fa a la imatge, no s’acceptarà cap indicació o símbol sense la seva aprovació expressa.
Aquesta imatge s’ha de mantenir en bones condicions al llarg de la vida d’aquesta, pel que fa al
vehicle i material seran netejats periòdicament, incloent-hi el manteniment de l’aspecte extern.
L’Ajuntament podrà fer repassar, pintar o reparar els vehicles, en el cas que no es compleixin
aquestes condicions, a càrrec de l’adjudicatari.
3.7

Control i seguiment del servei

3.7.1 Control de les Tn recollides
L’adjudicatari haurà de portar un registre de les Tn recollides dels residus voluminosos. Es valorarà
l'adaptació al sistema de transmissió de dades a l'actual web comarcal de dades, així com també un
sistema que permeti la transmissió de dades a la xarxa el més sovint possible.
3.7.2 Transmissió de dades de recollida i seguiment de les dades dels usuaris del
servei
El registre de dades de les tones recollides de residus i d'altres característiques del servei s’haurà de
lliurar amb una periodicitat mínima mensual al a l’Ajuntament.
3.7.3 Gestió d'incidències
Les incidències detectades per l’empresa de recollida s’hauran de transmetre a l’Ajuntament el
mateix dia i setmanalment s'haurà d’informar de l’estat de la incidència fins al seu tancament. La
incidència no es podrà donar per tancada fins la verificació de l’Ajuntament. Cal portar un registre
de totes les incidències on s’indiqui l’estat de resolució.
3.7.4 Informes de seguiment del servei
L'empresa redactarà un informe anual de seguiment del servei assenyalant les incidències i canvis
que han succeït durant el període així com les propostes de resolució.
4

CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ

El contractista inclourà una partida mínima del 5% del contracte per a realitzar campanyes de
sensibilització a la població amb l'objectiu de reduir les incidències del servei per a accions
incíviques o mala utilització del mateix, i fomentar la prevenció de residus. Tant pel que fa a la
imatge com el disseny s’haurà de consensuar amb l’Ajuntament.
5

NORMES DEL SERVEI

5.1
Seguretat i higiene personal
L’adjudicatari presentarà un Pla de seguretat on es recullin les mesures individuals i col·lectives,
tant del personal propi com de tercers necessaris per desenvolupar els treballs amb seguretat. En
qualsevol cas l’adjudicatari està obligat a seguir en tot moment la legislació vigent en matèria de
Seguretat i Higiene en el Treball, i en particular tota la legislació laboral que es refereix a previsió
sanitària, senyalització del personal en front al tràfic de vehicles i les instal·lacions necessàries per a
la higiene del personal.
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5.2
Imatge dels serveis
El servei de recollida de fracció resta i residus voluminosos és un servei que està molt aprop del
ciutadà. Per aquest motiu és molt important que la imatge que es doni al ciutadà sigui el més
acurada possible, per la qual cosa s’haurà de tenir especial cura amb la imatge del personal
(uniforme en bon estat) i del material i el tracte deferent cap a l’usuari. El compliment d’aquests
aspectes, i de tota la imatge que es doni del servei seran responsabilitat de l’adjudicatari.
5.3
Obligacions del personal
El personal de l’empresa adjudicatària, com a part inherent al desenvolupament del seu treball, té
l’obligació d’assenyalar totes les incidències i anomalies que es produeixin en la via pública i que
no s’hagin pogut solucionar per manca de mitjans adequats o per no pertànyer a la tasca assignada.
L'empresa guardarà en una base de dades les incidències, les seves característiques importants i la
seva resolució de manera que siguin fàcilment consultables per a diferents paràmetres (municipi,
tipus residu, data...)
5.4
Normes específiques del servei
L’empresa adjudicatària presentarà, amb una periodicitat anual, un pla de detall de planificació
operativa sota la qual desenvoluparà el servei. Aquest pla haurà de presentar-se amb dos mesos
d’antelació. Aquesta planificació permet ajustar les variacions estacionals i canvis en les necessitats
proposades.
L’Ajuntament exigirà els nivells de qualitat adequats a la tasca a realitzar que estigui contemplada
en aquest plec amb l’objectiu d’assolir el millor servei possible tenint en compte la relació qualitatpreu.
5.5
Criteris de seguiment per a establir la qualitat del servei
En aquest plec es fixen els criteris generals que determinaran el nivell de qualitat del servei així
com els paràmetres ambientals en els quals incideixi el desenvolupament del servei. Les inspeccions
es faran periòdicament a diferents nivells per tal de determinar el compliment de les condicions
establertes en el contracte i els criteris de qualitat que han de regir el servei. S'anunciarà a l'empresa
adjudicatària la metodologia de seguiment exacta que tindrà uns criteris bàsics centrats en els
apartats d'aquest plec de condicions tècniques i en la proposta de l'empresa adjudicatària. Les
inspeccions estaran centrades en:
5.5.1 Per als aspectes de caràcter general del servei
Inspecció a les dependències de l'empresa adjudicatària:
• Atenció al client
• Calibració de bàscules
• Neteja general de les instal·lacions
• Estat dels vehicles del servei
• Estat del taller de reparacions
• Estat de l'espai d'aparcament dels vehicles.
• Estat i funcionament de les plantes de transferència
• Dependències del personal
Inspecció dels sistemes d'administració i gestió i control del servei:
• Revisió del sistema de seguiment de ruta i recollides.
• Revisió del sistema de control i seguiment dels contenidors de fracció resta.
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•
•
•
•
•

Revisió del sistema de pesatge i precisió d'aquest.
Revisió de les dades de seguiment.
Revisió de les incidències i la seva resolució.
Revisió del sistema de manteniment de contenidors.
Informació ambiental de l'empresa i del servei.

5.5.2 Per al servei de recollida de fracció resta
Inspecció del funcionament general del servei:
• Idoneïtat de les propostes de base de recollida.
• Rutes establertes: compliment del calendari de recollida.
• Ubicació dels contenidors.
• Estat i manteniment dels contenidors.
• Estat de desenvolupament de la proposta de planificació i canvi de contenidors.
5.5.3 Per al servei de recollida dels residus voluminosos
Inspecció del funcionament general del servei:
• Seguiment d'una recollida.
• Assegurar la recollida de tots els residus voluminosos.
• Estat dels punts de recollida abans i després de ser efectuada la recollida.
• Resolució i gestió d'incidències
Els informes que es derivin de les inspeccions del servei seran comunicats a l'empresa per tal que
tinguin en compte per al compliment del contracte.
6

INSTAL·LACIONS FIXES PER ALS SERVEIS

Els licitadors hauran de disposar d’instal·lacions adequades per guardar els vehicles, fer-los el
manteniment i la neteja necessaris, atendre el públic i que tinguin les instal·lacions pel personal
previstes a la normativa vigent de seguretat e higiene en el treball.
6.1
Necessitat de les instal·lacions
Els concursants proposaran un conjunt de instal·lacions fixes que millor s’adaptin als serveis i al
seu sistema de treball o organització interna, considerant que es valorarà la seva proximitat al
municipi més importants de la comarca de l’Alt Empordà que gaudeixin del servei.
Com a mínim, aquestes instal·lacions disposaran de:
•
Taller per al manteniment i neteja de vehicles
•
Aparcament per a l’estacionament dels vehicles adscrits a la contracta
•
Dependències per al personal.
6.2
Magatzem de vehicles
L’adjudicatari disposarà de local o locals suficients per tancar els vehicles adscrit al servei de forma
que mai no estiguin aparcats en la vía pública.
Els serveis tècnics de l’Ajuntament podran inspeccionar sempre que vulguin i sense previ avís
l’estat de les instal·lacions i el compliment de totes les normes vigents.
6.3
Taller de reparacions
El taller haurà de permetre, com a mínim, realitzar el manteniment ordinari i la neteja dels vehicles i
dels material adscrit al servei, així com fer les reparacions dels contenidors.
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En tots els casos les instal·lacions hauran d’estar en funcionament des de l’inici de la contracta i
hauran de disposar de les autoritzacions administratives corresponents inclosa la llicència municipal
d’activitats. Abans de posar-se en funcionament han de ser inspeccionades pels serveis tècnics i han
d’estar de conformitat al projecte inicialment aprovat.
6.4
Instal·lacions per al personal
Es disposarà del que marca el reglament de seguretat i higiene en el treball en quant a taquilles,
vestuaris i dutxes per al personal. La localització d’aquesta depèn de l’organització del servei que
faci l’adjudicatari.
7

REDACCIÓ DE PROPOSTES TÈCNIQUES I ECONÒMIQUES

7.1
Redacció de propostes tècniques
Els licitadors, per a poder prendre part en el concurs, hauran de presentar un projecte detallat, on
s’estableixi, els aspectes següents:
• Una proposta de recollida en la qual s'inclourà la ruta de recollida, la tipologia i capacitat
dels contenidors, ubicació dels contenidors etc. La proposta haurà de fer-se per un any de
durada.
• Organització dels altres aspectes del servei.
• Aspectes generals de la recollida
• Mitjans materials i humans
• Sistemes de control de seguretat de la pròpia empresa
• Pla de manteniment correctiu i preventiu del material que afecta que
el contracte
• Temps de resposta per a corregir anomalies
• Mitjans de reserva que s'han de mantenir per a donar aquest servei
• Tots aquells aspectes que requereixi la proposta presentada.
• Proposta de la metodologia d'actualització de les necessitats canviants
del servei
• Proposta de metodologia de seguiment del servei i informes periòdics
• Iniciatives d'informació i difusió dels serveis als usuaris
La proposta tècnica es redactarà seguint l'index del present plec de condicions tècniques.
7.2
Estudi econòmic
Per tal d'il·lustrar els preus de base que integraran l'oferta econòmica el licitador haurà de tenir en
compte els següents costos aplicats segons el percentatge de dedicació de cada element:
7.2.1 Costos del personal
En les ofertes que s'enviïn es demana un estudi detallat dels preus del personal que s’hagi definit
separat per categories, sigui o no subrogat d’anteriors contractes.
Per cada element de categoria s’especificaran els preus de:
•
•

treball diürn i nocturn
treball fora de l’horari habitual per incidències del servei

Dins el preu per categoria s’inclourà:
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•
•
•
•
•
•

càrregues socials
vacances
absentisme
vestimenta
impostos, IVA
benefici industrial

El preu s’expressarà per hora treballada
7.2.2 Costos dels equips
Es donarà un preu unitari dels material inclòs dins la present oferta.
•
•
•
•
•
•
•

Preu de compra del material.
Amortització a deu anys dels equips. Per als contenidors, l’amortització es farà a sis anys i
passaran a ser propietat de cadascun dels Ajuntaments.
Finançament.
Consums de carburant.
Reparacions, manteniment i neteja.
Impostos i assegurances de vehicles i dels contenidors.
Es farà constar a les assegurances les condicions de la pòlissa

7.2.3 Costos de les instal·lacions
El cost inclourà els impostos que recaiguin sobre les instal·lacions.
Les amortitzacions dels locals en el cas que aquests siguin de propietat de l’adjudicatari inclosos
tots els impostos que es generin.
Els costos d’adequació dels locals en el cas que aquests siguin cedits per l’Entitat.
7.2.4 Despeses indirectes
Com a despeses indirectes s’inclouran totes les despeses generades per l’execució dels treballs
objecte de la prestació de serveis que no estiguin contemplats en les despeses anteriors.
S’inclourà un 0,5% per a la formació del personal adscrit a la prestació de serveis. Alhora, es
destinaran un 5% del cost total anual del servei per a la realització de campanyes de sensibilització.
Per a la justificació d’aquestes partides s’haurà de justificar amb l’acord de l’Ajuntament.
7.2.5 Despeses generals
En aquest capítol es reflecteixen totes les despeses d’estructura com són: les despeses de direcció,
administració i l’equipament, i les despeses generades intrínsecament pel finançament de la
prestació de serveis (telèfon, oficines, electricitat, mobiliari...).
7.3
Format de presentació de l'Oferta econòmica
La oferta econòmica es presentarà en l'annex 1 inclòs en el Plec de condicions particulars i estarà
estructurada de la següent forma:
7.3.1 Propostes econòmiques de recollida de base de la fracció resta i de
voluminosos
Aquesta és la proposta que es valorarà al contracte atès que inclou tots els serveis del mateix
així com les inversions. Ha d'incloure:
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•
•
•
•

El cost de la recollida de fracció resta amb sistema de recollida de càrrega bilateral, segons
la proposta de recollida base d'aquest Plec de condicions i l'annex 2.
El cost de la compra dels contenidors de fracció resta de càrrega bilateral. S'indicarà el cost
d'amortització anual dels contenidors durant 6 anys, tenint en compte el nombre de
contenidors indicat a l’annex 2.
El cost de la recollida de residus voluminosos amb la modalitat i freqüència determinades a
l’annex 2.
El cost del lloguer de la caixa recol·lectora.

7.3.2 Propostes econòmiques puntuals
En cas que la generació de voluminosos sigui major de l’esperada i fos necessari una recollida
addicional, es podrà sol·licitar aquest servei de manera puntual i es valorarà seguint el preu
presentats en la licitació.
•

Cost de serveis addicionals i puntuals de recollida voluminosos

Caldrà determinar el cost d'una recollida de residus voluminosos no inclosa en el preu de base i que
inclogui anada i tornada a la planta de recuperació, transferència i/o abocador.
7.4
Preus unitaris no previstos al contracte
En el cas que sigui necessari variar el servei per circumstàncies que l'Ajuntament en particular
estimi oportunes, els nous preus que s’hagin de composar seran en funció dels preus simples oferts
en aquest capítol.
7.5
Facturació i pagament
L'empresa adjudicatària emetrà mensualment, a l’Ajuntament la corresponent factura.
El pagament dels serveis efectuats es durà a terme mitjançant certificacions mensuals que
reflecteixin:
• Les tones recollides, al preu estipulat per la prestació dels serveis actualitzat a l’any que es
produeixi en el cas del servei bàsic
• El nombre de recollides o serveis quan el preu s'apliqui per a aquest concepte.
• El nombre d'hores quan es tracti de preus calculats en relació al temps.
• La facturació haurà de desglossar tots els serveis (servei de recollida de fracció resta,
recollida de residus voluminosos i amortització dels contenidors).
Tots els treballs especials que no estiguin compresos dins de l’àmbit de la prestació de serveis
esmentada en aquest plec hauran de ser aprovats per escrit l’Ajuntament abans de la seva execució.
8

REGIM JURÍDIC DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS
8.1

•
•

Obligacions de l'adjudicatari

8.1.1 Disposicions que regeixen la prestació de serveis
Pel Plec de condicions jurídiques, tècniques, econòmiques i administratives que serveix de base
per a l’adjudicació del servei.
Per l’oferta tècnica i econòmica del concursant que resulti adjudicatari del concurs
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•
•
•

Pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refòs de la
Llei de contractes de l’administració pública.
Pel Reglament d’Obres i Serveis dels Ens locals (ROAS)
Per altres disposicions concordants.

8.1.2 Formalització del contracte de la prestació de serveis
A partir de l’adjudicació de la prestació de serveis, s’atorgarà el corresponent contracte entre
l’Ajuntament de El Far d’Empordà i l’adjudicatari.
Seran també a càrrec de l’adjudicatari les despeses dels anuncis del concurs publicat a la premsa.
8.1.3 Compromisos de l'adjudicatari
L’adjudicatari assumirà totes les responsabilitats derivades dels danys i perjudicis que es puguin
ocasionar a l’Ajuntament de El Far d’Empordà o a tercers per l’execució dels serveis.
Totes les despeses que es generin pel funcionament del servei, així com les taxes i impostos sobre
l’activitat de l’adjudicatari es veuran inclosos en el preu i pressupost de l’adjudicació.
•
•
•
•
•

•

•
•

•

•

8.1.4 Obligacions en matèria laboral
L’adjudicatària del concurs s’obliga a l’estricte compliment de tot el que es prescriu en la
legislació en matèria de relacions laborals, seguretat social i de seguretat i higiene en el
treball, i a estar al corrent de les seves obligacions tributàries.
L’empresa adjudicatària no podrà sots-arrendar, cedir o traspassar els drets o obligacions
derivades de la prestació de serveis sense autorització de l’Ajuntament del Far d’Empordà.
L’Ajuntament del Far d’Empordà podrà exigir en qualsevol moment una còpia de la
liquidació de les assegurances socials segellades pel banc i la liquidació d’hisenda de
l’Impost de Renda de les Persones Físiques.
Cada any, a comptar de la data d’inici de la prestació de serveis s’obliga a presentar a
l’Ajuntament del Far d’Empordà una còpia de les pòlisses de responsabilitat civil
actualitzades.
L’Ajuntament del Far d’Empordà podrà demanar a l’empresa concessionària, en qualsevol
moment, la documentació que cregui convenient per comprovar la plena legalitat de
l’empresa en ordre fiscal, laboral, administratiu i en els terminis que l’Ajuntament del Far
d’Empordà estimi convenients.
En cas de vaga o tancament patronal, l’adjudicatari s’obliga a posar a disposició de
l’Ajuntament del Far d’Empordà tots els elements materials adscrits al servei, és a dir, eines,
maquinària, etc... i a fer-ser càrrec, si fos el cas, del personal que fos assignat per a la
continuació en la prestació del servei, entenent-se que seran a càrrec de l’adjudicatari les
despeses ocasionades per aquest concepte.
L’adjudicatari haurà de tenir contractada una pòlissa d’assegurança per danys a tercers, al
medi ambient i per responsabilitat civil.
L’adjudicatari s’obliga a respondre de tota indemnització civil de danys i perjudicis per
accidents ocasionats per operaris, vehicles... utilitzats pels serveis, sense perjudici de les
accions que es puguin emprendre contra els autors dels fets o les companyies
d’assegurances.
L’adjudicatari serà responsable civil davant l’Ajuntament del Far d’Empordà per les faltes
que siguin comeses pels treballadors i empleats. S’obliga també al rescabalament dels danys
que causin a tercers amb motiu de la prestació defectuosa del servei, sense perjudici de les
sancions contractuals previstes al contracte.
L’adjudicatari s’obliga a dur un llibre de reclamacions i denúncies en el que es facin constar
les reclamacions presentades pels usuaris. Anualment l’adjudicatari el presentarà a
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•
•
•

l’Ajuntament del Far d’Empordà, i a fixar un horari d’atenció al públic a les seves
instal·lacions.
De produir-se algun esdeveniment extraordinari, de força major o situació d’emergència,
l’adjudicatari podrà ser compel·lit i haurà d’acceptar la direcció de l’Ajuntament del Far
d’Empordà mentre duri l’emergència.
L’adjudicatari s’obliga acceptar les feines extraordinàries que se li encomanin acceptant pels
serveis els preus que figuren en contracte o preus contradictoris acordats entre les parts.
Amb caràcter supletori, i a més de tot el que figura al present plec, l’adjudicatari haurà de
complir amb el marc normatiu local vigent.

8.1.5 Facultats del Ajuntament de El Far d'Empordà
L’ Ajuntament del Far d’Empordà tindrà les següent facultats respecte a la prestació de serveis dels
serveis:
•
•
•

Reordenar el servei com ho consideri oportú en funció de l’interès públic dins el marc de la
legislació en matèria de contractació administrativa.
Realitzar les inspeccions sobre el servei que es considerin oportunes i en conseqüència,
donar les ordres per l’acompliment dels estàndard continguts en el contracte d’adjudicació i
als Ajuntaments que formen part d'aquest contracta.
Imposar les sancions previstes en aquest mateix document per les infraccions que
s’estableixen.

8.1.6 Extinció de la prestació de serveis
La prestació de serveis quedarà extingida per:
• Finalització del terme fixat en el contracte de prestació de serveis
• Per fallida de l’empresa adjudicatària
• Per incompliment dels terminis de finalització del contracte.
• Per mutu acord, i quan els motius de l’Administració siguin exclusivament d’interès públic,
circumstàncies excepcionals i no hi hagi motius per extinció per incompliment
d’adjudicatari.
• L’ Ajuntament del Far d’Empordà podrà decidir, mitjançant acord oportú, abans de finalitzar
el termini fixat la rescissió de la prestació de serveis, assumint en aquest supòsit les
indemnitzacions corresponents.
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