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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA, TRANSPORT I TRACTAMENT DE
RESIDUS SANITARIS GRUP II, GRUP III Y RESIDUS ESPECIALS, AMB MITJANS
DE TRANSPORT RESPECTUOSOS AMB EL MEDI AMBIENT GENERATS AL
RECINTE MUNDET I AL CENTRE SPOTT, DIVIDIT EN 2 LOTS
_____________________________________________________________________
Exp. núm. 2021/0022989

1.- OBJECTE
Constitueix l'objecte d'aquest plec definir les condicions tècniques que regiran el
contracte de serveis de recollida, transport i tractament dels diferents residus sanitaris
Grup II i III així com de residus especials generats al recinte Mundet i al Centre Spott,
dividit en 2 lots:
Lot 1. Residus sanitaris Grup II
Lot 2. Residus sanitaris Grup III i residus especials
•Lot 1:
Els residus sanitaris Grup II són aquells residus sanitaris no específics amb
contaminació per microorganismes oportunistes. Requereixen precaucions en la
recollida, manipulació i emmagatzematge només en l'ambient hospitalari. Aquests
residus inclouen material de cures, material tacat de sang, guixos i material d'un sol
ús.
•Lot 2:
Els residus sanitaris Grup III són aquells residus sanitaris específics o de risc. Són
residus que requereixen l'adopció de mesures de prevenció, atès que poden generar
un risc per a la salut de les persones. S'han de prendre precaucions en la recollida,
manipulació i emmagatzematge
Es classifiquen en:
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Residus procedents de pacients amb malalties infeccioses i amb capacitat de
transmissió.
Residus anatòmics (inclosos per motius estètics i ètics). Sang i hemo derivats
en forma líquida.
Material punxant i tallant.
Residus procedents d'animals de laboratori infectants. Vacunes vives.
Residus procedents del Laboratori de Microbiologia.

Els residus especials són aquells residus que requereixen mesures de prevenció
durant la recollida, l'emmagatzematge, el transport i el tractament fora del centre
generador, ja que, sense ser considerats com a perillosos, poden presentar un risc per
la salut. Aquests residus inclouen els envasos buits que han contingut matèries
perilloses (aquells que duen les etiquetes de perillositat en forma de rombe en color
vermell). També inclouen les radiografies i els medicaments caducats.
L’eliminació dels residus inclosos en el Lot 2 es portarà a terme amb tractament
especial.
2.- DESCRIPCIÓ DEL SERVEI
Les tasques a realitzar consistiran en la retirada domiciliaria per part del contractista,
amb vehicles autoritzats segons la normativa vigent de I’Agència de Residus de
Catalunya, dels residus sanitaris del Grup II, Grup III i residus especials (en funció del
lot), així com el seu transport als llocs autoritzats per al seu tractament. Aquest residus
es generen en l'activitat diària dels centres residencials d'estades temporals i del
servei del SPOTT de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de
Barcelona.
La gestió dels residus sanitaris pel contractista, en totes les seves fases, haurà de
complir totes les normes legals i reglamentaries aplicables als residus sanitaris. El
tractament dels residus sanitaris serà dut a terme pel contractista mitjançant el seu
trasllat en instal·lacions degudament autoritzades per emmagatzemar-los i tractar-los.
La recollida d'aquest residus es realitza en els següents punts:
Lot 1.Residus sanitaris Grup II
- Recinte Mundet, Passeig Vall d'Hebron, 171 de Barcelona: Edifici Pavelló Nord.
Lot 2. Residus sanitaris Grup III i residus especials
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- Recinte Mundet, Passeig Vall d'Hebron, 171 de Barcelona: Edifici Pavelló Nord.
- SPOTT : carrer Sant Honorat, 5 de Barcelona.
Tant el Recinte Mundet com I'SPOTT tenen un únic punt de recollida, on es
centralitzaran els residus per a la seva recollida per part de l'empresa contractista.
3.- ELEMENTS PER L'EMMAGATZEMATGE I TRANSPORT DELS RESIDUS
L’Oficina de Suport a la Gestió de Recursos i Subministraments determinarà les
ubicacions concretes dels punts de recollida, un cop adjudicat el contracte, i podrà
variar-les al llarg de la vigència del mateix en funció de les necessitats organitzatives
que es produeixin durant aquest període. Els possibles canvis d'ubicació es
comunicaran a l’interlocutor designat pel contractista.
Els contractistes utilitzaran vehicles que garanteixin totes les mesures de seguretats
requerides per al transport de residus Grup II, Grup III i residus especials.
D'acord amb la clàusula 2.2 del PCAP, els vehicles destinats pels contractistes per al
transport hauran de disposar d'un distintiu ambiental d’eficiència catalogada tipus B,
com a mínim. Aquest distintiu haurà de ser l’emès per la Direcció General de Transit
del Ministeri de l’Interior. Resolució 8/1/2016 de la DGT modificada per la Resolució de
13 d'abril (BOE de 21/4/2016). Annex VIII.
Lot 1. Residus sanitaris Grup II
El contractista dotarà a l'edifici del Pavelló Nord amb 3 contenidors d'un mínim de
1.000 litres fins a un màxim de 1.200 litres cadascun des de l’inici de la vigència del
contracte. Els residus dipositats en aquests contenidors es recolliran amb un vehicle
adaptat per al seu buidatge i autoritzat per la normativa vigent.
Lot 2. Residus sanitaris Grup III i residus especials
Residus sanitaris Grup III:
El contractista proporcionarà, en funció de les necessitats de cada centre, al Recinte
Mundet i al centre SPOTT, els diferents tipus de contenidors que siguin necessaris,
homologats i etiquetats amb la identificació pertinent, segons la normativa vigent de
l'Agencia de Residus de Catalunya adequats per tractar el volum de residus.
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El nombre de contenidors podrà variar en funció de les necessitats del servei. (a
l’anterior contracte hi havia 35 contenidors de 1,5 litres, 25 de 5 litres, 27 de 10 litres
i 17 de 60 litres).
Les capacitats dels contenidors homologats proporcionats pel contractista seran:





Contenidor de 1,5 litres.
Contenidor de 5 litres.
Contenidor de 10 litres.
Contenidor de 60 litres.

El servei inclou el lliurament dels contenidors buits esmentats, la recollida d'aquests en
els punts concrets indicats en el punt 2 del present plec el transport en vehicles
autoritzats i el tractament, tot tal com estipula l'Agencia de Residus de Catalunya.
Residus especials:
Es recolliran en bosses homologades, proporcionades per la Diputació de Barcelona,
en els punts concrets indicats en el punt 2 del present i el tractament es realitzarà tal
com estipula l'Agencia de Residus de Catalunya. Així mateix inclou el transport en
vehicles autoritzats.
El contractistes, tant del Lot 1 com del Lot 2, hauran d'emetre a la Diputació de
Barcelona un document d'acceptació de que realitzarà el tractament dels residus
objecte d'aquest contracte.
4.- PERIODICITATS.


Lot 1: els dies de recollida seran diàriament de dilluns a dissabte no festius de
8:00 a 14:30 hores.



Lot 2: La recollida dels residus del Lot 2 s’efectuarà a partir d'una petició que es
farà mitjançant correu electrònic de cadascun dels centres, en funció de la
demanda i quan s'hagi generat un volum suficient de residus. El contractista
haurà de recollir els residus en un termini màxim de 48 hores des de la petició.
Les recollides es realitzaran de dilluns a divendres no festius de 8:00 a 14:30
hores.

Independentment del lot, el contractista lliurarà el corresponent albarà de recollida de
residus detallant els serveis realitzats, als responsables designats per l’Àrea d’Igualtat i
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Sostenibilitat Social per a cadascun dels edificis indicats al punt 2. A l’albarà s’ha
d’identificar clarament la següent informació:




Nº d’albarà i data
Descripció del producte
Quantitat de contenidors enduts i tipus

Totes les factures han de tenir el número d’albarà.
A més, el contractista lliurarà, amb freqüència mensual i en format electrònic (excel), a
la direcció de correu electrònic o.suportgrs@diba.cat, les dades de tots els residus
gestionats a efectes de facilitar la implementació dels registres necessaris com a petits
productors de residus perillosos.
5.- SEGUIMENT DEL CONTRACTE
Cadascun dels centres generadors o productors de residus sanitaris comptarà amb les
Notificacions Prèvies de Trasllat de Residus, formalitzat entre les parts (centre
productor generador del residu i planta receptora del residu gestor autoritzat) i validada
per la ARC (Agencia de Residus de Catalunya del Departament de Medi Ambient de la
Generalitat de Catalunya).
El contractista designarà una persona com a interlocutor amb els responsables
corresponents de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social, per tal de poder resoldre
qualsevol qüestió que pugui suscitar-se en la prestació del servei.
El contractista es compromet a subministrar tota la informació sobre la prestació del
servei que li demani la Corporació, i comunicarà tota incidència destacable que tingui
lloc durant el desenvolupament de les tasques.
6.- DESPERFECTES.
El contractista respondrà de tots els danys i desperfectes que, voluntària o
involuntàriament, causi el personal que presti el servei, reparant o reposant
immediatament tots els desperfectes causats.
En cas de no fer-ho, es descomptarà el cost d'aquests desperfectes de la factura
corresponent.
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7.- LEGISLACIÓ APLICABLE







Llei 7/2022, de 8 d’abril, relativa als residus i sols contaminats per una
economia circular, en la mesura en que sigui d’aplicació. Supletòriament, en
tant que les disposicions reglamentàries no estiguin desenvolupades, serà
d’aplicació la normativa autonòmica sobre gestió de residus sanitaris vigent:
Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió de residus sanitaris (DOGC núm.
2828 de 16/02/1999)
Decret 92/1999, de 6 d’abril de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener,
pel qual s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya (DOGC núm. 2865 de
12/04/1999).
Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus (DOGC
núm. 2865 de 12/04/1999)

8.- INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
D’acord amb la clàusula 1.10 del PCAP les empreses proposades com adjudicatària
de cada lot hauran de proporcionar la documentació acreditativa de l’autorització per
transportar i eliminar els residus del tipus especificats al lot del que són adjudicataris.
El codis NIMA és un número d’identificació, únic a tot el estat espanyol, dels centres
de producció i gestió (inclòs el transport) de residus.

Els codis NIMA dels centres implicats en aquest contracte són:
-

0800068546 – Respir.P-07460.1 Passeig de la Vall d’Hebron, 171 Barcelona
0800637692 – Respir.P-46732.8 Passeig de la Vall d’Hebron, 171 Barcelona
0800660692 –Spott. P- S 10207.1 Sant Honorat, 5 Barcelona
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2021/0022989
Plec de clàusules o condicions
Plec de prescripcions tècniques particulars per a la contractació del Servei de
recollida, transport i tractament de residus sanitaris, grup II, grup III i residus
especials, amb mitjans respectuosos amb el medi ambient generats al Recinte
de Mundet i al Centre Spott, dividit en 2 lots.
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