PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SERVEIS
PEL TRACTAMENT DE RESIDUS VOLUMINOSOS PROCEDENTS DE LA RECOLLIDA
SELECTIVA MUNICIPAL I LES DEIXALLERIES COMARCALS
Article 1. Objecte
L’objecte d’aquestes clàusules és concretar les disposicions tècniques específiques per al
servei de tractament dels residus voluminosos procedents de la recollida selectiva dels
municipis que tenen delegada la recollida de residus al Consell Comarcal del Segrià i les
deixalleries municipals de: Corbins, Alcarràs, Alcoletge, Torrefarrera, Alguaire i Alpicat.

Article 2.- Prestacions a considerar en el cost del servei
El cost del servei inclou:


El pesatge i la recepció dels residus voluminosos segons les recollides establertes
amb els municipis. Aquestes recollides es realitzen amb contenidors metàl·lics de
30m3 un cop al mes per municipi.



El triatge dels residus valoritzables presents als contenidors, segons criteri establert
pel gestor.



El transport i deposició dels residus no valoritzables a un centre de tractament
finalista.



Totes les taxes derivades per realitzar les gestions descrites: despeses triatge,
despeses de tractament, taxa d’abocament, cànon deposisicó de l’Agència de
Residus, taxes de transport...



L’empresa no podrà presentar cap modificació del preu de tractament durant el
temps d’execució del contracte, ni en el cas que canviïn qualsevol de les taxes o
canons oficials referents a la gestió de residus.



L’empresa no podrà presentar cap modificació del preu de tractament per cap causa
justificada o no, que pugui afectar al desenvolupament del contracte.

El tractament dels residus sempre tindrà com a finalitat la seva reutilització o reciclatge, sols
s’admetrà el tractament finalista (abocador o incineradora) per aquells residus que de cap
manera puguin ser recuperats o reciclats.
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Article 3. Obligacions de l’adjudicatari
A més de la prestació del servei objecte del contracte, l’adjudicatari tindrà les següents
obligacions:


Estar acreditat com a gestor autoritzat dels residus a tractar, o bé com a centre de
transferència,
d’acord amb la normativa vigent.



Gestionar adequadament tots els residus dipositats a les caixes de voluminosos amb
respecte estricte a la normativa i legislació vigents



Optimitzar les operacions de tractament des del punt de vista de la seguretat i de la
protecció del medi ambient.



Garantir la reutilització, reciclatge i valorització dels residus, i en el cas que no sigui
viable, el seu dipòsit en abocador controlat.



Aportar la informació, relacionada amb el servei objecte del contracte, que
específicament li requereixi el Consell Comarcal del Segrià en qualsevol moment de
vigència del contracte.



Aportar informació que acrediti el correcte calibratge i funcionament de la bàscula
d’entrada.



Disposar de les instal·lacions, equips i material necessari per a la prestació del servei
contractat.



Oferir alternatives de gestió en el cas que per qualsevol raó la planta de triatge de
voluminosos utilitzada no pogués recepcionar els residus.

Article 4. Composició dels residus voluminosos
Els residus voluminosos estan codificats segons el codi CER 200307. Els residus que poden
estar presents al contenidor de recollida són, sense ser una llista restrictiva, els següents:
cartró, ferralla, plàstic, runes, matalassos, sofàs, fusta i mobles, vidre.

Article 5. Operacions de càrrega i descàrrega
S’haurà d’informar a l’empresa adjudicatària de la recollida i transport dels voluminosos de
qualsevol normativa que la pugui afectar per l’entrada al Centre.
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Article 6. Horari
L’empresa adjudicatària haurà de tenir disponible l’entrada de residus almenys de dilluns a
divendres de 07:30 a 19h. Qualsevol indisposició en aquest sentit s’haurà d’informar amb
suficient temps d’antelació.

Article 7. Organització del servei
L’empresa gestora nomenarà una persona com a màxim responsable del compliment de les
condicions de l’oferta i del millor funcionament possible del Servei objecte d’aquesta licitació.
Totes les comunicacions que es realitzin des del Consell Comarcal cap a l’empresa
s’adreçaran a aquest responsable que tindrà els poders suficients per actuar dins de la seva
empresa per solucionar els problemes que es presentin.

Article 8. Control de la prestació del servei
El Consell Comarcal del Segrià podrà realitzar les següents actuacions per controlar el
correcte desenvolupament del contracte:
-

Visitar sense previ avís la planta on es tractaran els residus voluminosos

-

Realitzar pesatges a bàscules independents.

Article 9. Ubicació
La Planta de tractament de voluminosos haurà d’estar situada a la ciutat de Lleida o rodalies
a màxim 15km de distància.

Article 10. Valoració de les ofertes
Fórmula de valoració econòmica (100 punts)
( Preu licitació – oferta a valorar )
Puntuació Oferta = Puntuació màxima x ------------------------------------------------(Preu licitació – oferta més baixa)

Preu MÀXIM de licitació: 95€/t
El preu de licitació inclou tots els costos descrits a l’article 2.
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Article 10. Preu màxim de licitació i valor estimat del contracte.
-

Tones previstes de tractament (1 de novembre de 2017 a 1 de juny de 2018) : 610,066 T

-

Tones previstes de tractament (pròrroga, 6 mesos màxim): 457,55 T

-

Total tones: 1.067,62 T

Cost de tractament per tona: 95 €/t (IVA no inclòs)
-

Cost previst tractament (1 de novembre de 2017 a 1 de juny de 2018) : 57.956,27 €

-

Cost previst de tractament (pròrroga, 6 mesos màxim): 43.467,25 €

-

Total cost: 101.423,52 €

Aquests costos s’han calculat d’acord amb les quantitats anuals de voluminosos recollits
durant l’any 2016 que tot seguit es relacionen:

Mes
gener
febrer
març
abril
maig
juny
juliol
agost
setembre
octubre
novembre
desembre
TOTAL

kg recollits
53.520,00
62.020,00
77.820,00
78.560,00
102.640,00
87.420,00
71.260,00
70.400,00
81.060,00
95.040,00
71.460,00
63.900,00
915.100,00
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