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Clàusula 12.- Interlocució............................................................................................................ 10

Clàusula 1. Objecte del plec
1. El present Plec de prescripcions tècniques particulars (PPTP) té per objecte definir i regular
l’abast i les condicions de prestació del servei de disseny i producció de la campanya de
foment i desplegament de sistemes de recollida porta a porta de fracció orgànica comercial
i domèstica del COPATE, redactant-se com a complement del Plec de clàusules
administratives i particulars (PCAP) d’aquest mateix contracte.
2. Aquest document, juntament amb el Plec mencionat, formarà part integrant del contracte.
Clàusula 2. Àmbit dels projectes a desenvolupar
1. Les actuacions previstes s’emmarquen en el desplegament de nous serveis porta a porta i
de foment de la fracció orgànica (FORM) per a l’àmbit comercial i domèstic. En concret,
s’han de dur a terme els serveis de disseny i producció d’una campanya informativa
d’introducció de la recollida porta a porta de la fracció orgànica al sector comercial
(bàsicament de restauració) de la zona litoral del Baix Ebre i del Montsià, així com una
campanya de sensibilització per a la implantació del porta a porta dels Muntells (Sant
Jaume d’Enveja) i consolidació dels porta a porta de Paüls i Benifallet.
A.
B.
C.
D.

B1. Recollida de FORM de grans productors de la zona litoral del Baix Ebre i del Montsià
(Fase I).
A3. Autocompostatge com a via de gestió exclusiva als Muntells.
B1. Campanya de sensibilització del model porta a porta a Paüls.
B1. Campanya de sensibilització del model porta a porta a Benifallet.
En les següents clàusules, es passa a definir les actuacions necessàries per desplegar les
diferents campanyes de comunicació.

1. L’adjudicatari ha d’elaborar i dissenyar el pla de comunicació de la campanya de
sensibilització per a iniciar un porta a porta comercial per a 250 activitats. També, una
campanya per iniciar un porta a porta de fracció orgànica amb autocompostatge comunitari
com a via de gestió exclusiva als Muntells, per a 300 habitatges. Aquest pla, també ha
d’incloure la realització de dues campanyes de sensibilització i retorn de resultats del
model porta a porta integral a Paüls i Benifallet. En total, la campanya s’adreçarà a 250
grans productors i 1080 habitatges.
Campanya sensibilització PaP FORM Grans productors zona litoral
Campanya d’autocompostatge + PaP FORM (només PaP de
FORM) als Muntells.
Campanya sensibilització PaP integral a Paüls
(reforç i retorn de resultats)
Campanya sensibilització PaP integral a Benifallet
(reforç i retorn de resultats)

250 grans generadors
300 habitatges
280 habitatges
500 habitatges
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Clàusula 3. Actuacions comunes a dur a terme a tots els projectes a desenvolupar

2. L’adjudicatari ha de planificar, organitzar, coordinar i produir totes les actuacions que
plantegi el pla de comunicació, el qual ha d’incorporar totes les campanyes previstes, que
han d’estar integrades amb el mateix lema i tenir coherència, constituint una campanya
global.
3. L’adjudicatari ha de produir tots els elements comunicatius de la campanya, tant els que es
lliurin als habitatges o grans productors, com els elements comunicatius de via pública,
com altres elements digitals per difondre a través de les xarxes socials del COPATE i dels
respectius Consells Comarcals i ajuntaments implicats.
4. L’adjudicatari haurà de coordinar i formar a l’equip de comunicadores del COPATE en
relació als missatges de campanya que ha de proveir als targets beneficiaris. El COPATE
aportarà recursos humans per tal de fer front a les tasques de visita i repartiment dels
materials als habitatges i grans productors. Per tant, entre l’adjudicatari, el COPATE i els
ens locals implicats s’hauran de coordinar conjuntament i calendaritzar correctament les
diferents actuacions tenint en consideració que el COPATE aportarà directament els
següents materials:
-

Contenidors de grans productors (se’n determinarà la quantitat amb l’anàlisi de
necessitats que es durà a terme a l’inici de la campanya, el COPATE farà la comanda i
el repartiment posterior anirà a càrrec de l’empresa de recollida).
Materials per als kits porta a porta (cubell marró de 10 litres reixats, cubell marró de 25
litres per a via pública i tres paquets de bosses compostables).

5. L’adjudicatari haurà de dinamitzar i sensibilitzar les poblacions i els targets objecte de la
campanya envers els objectius de recuperació i justificació dels avantatges del nou model
de recollida porta a porta que s’implantarà (identificació usuari, freqüències establertes,
pedagogia de costos de residus, etc.).

1. L’adjudicatari ha d’elaborar i dissenyar el pla de comunicació de la campanya de
sensibilització, previ a la implantació del nou model de recollida de fracció orgànica porta a
porta comercial a la zona litoral de les comarques del Baix Ebre i del Montsià.
El número de grans productors inicials previstos són els següents (en ordre d’adhesió):
Municipi
Sant Jaume d'Enveja
L'Aldea
Alcanar (Les Cases i Alcanar platja)
L'Ampolla
Amposta (Zona Delta: Poble Nou i Eucaliptus)

Grans
productors
previstos
16
18
35
42
19

El Perelló

15

La Ràpita
Camarles
TOTAL

99
6
250
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Clàusula 4. (A) Campanya informativa de foment de la fracció orgànica per a la dinamització
i sensibilització ambiental del sector comercial de la zona litoral del Baix Ebre i del Montsià

2. Per tal de facilitar la confecció de l’estratègia comunicativa i dimensionar correctament els
mitjans necessaris, s’aporta informació sobre la tipologia dels grans productors previstos a
la campanya informativa. Aquests són bàsicament els dedicats a la restauració
(restaurants, bars-cafeteries, hotels, càmpings), establiments que compten amb cuina (com
geriàtrics, càterings) i, en menor terme, altres establiments generadors de matèria orgànica
(com mercats municipals o empreses de comerç mixt). La gran majoria són activitats que
per la seva elevada producció ja compten amb un o més contenidor/s propi/s de resta
posterior i ara els hi cal incorporar un o varis contenidors de fracció orgànica. També hi ha
un grup important que, tot i ser grans productors i tenir una generació excepcional, fan
servir els contenidors de via pública, cosa que sovint distorsiona les illes de via pública.
Amb aquests grans generadors s’haurà de tenir especial cura perquè mai han disposat de
contenidor propi ( amb totes les possibles dificultats que poden sorgir a nivell d’espai i
canvi d’hàbits). En darrer terme, a petició d’alguns ens locals beneficiaris, s’inclou un
nombre d’activitats que no són grans generadors però si productors d’orgànica (tipus
fruiteries, carnisseries o petits bars). A aquestes activitats se les haurà de visitar i fer
anàlisi de necessitats (cubells per a la fracció orgànica de 25-40 litres, per exemple) però
no formaran part del circuit porta a porta previst, seran usuàries de les illes de contenidors
de via pública. Caldrà adaptar l’estratègia comunicativa a la tipologia d’activitat descrita:
grans productors que ja compten amb contenidor de resta, grans productors que no
compten amb contenidors propis i petites activitats que conformen les 250 activitats
descrites. El COPATE disposa del nom, adreça i coordenades GPS d’aquestes 250
activitats, que seran lliurats a l’adjudicatari un cop s’adjudiqui el contracte.

4. En el procés de realització de les enquestes i visites sectorials i personalitzades als grans
productors, el COPATE aportarà el seu cos de comunicadores ambientals per donar suport
i facilitar-ne l’execució. El COPATE posa a disposició de l’adjudicatari durant l’execució de
la campanya 5 informadores que tenen una dedicació parcial per donar suport en les
visites personalitzades i repartiment dels materials. A tal efecte, a la clàusula 9 es detallen
les hores de personal de comunicació que el COPATE posarà a disposició del projecte. Si
s’ha de requerir més mitjans humans per prestar els serveis dintre el calendari previst,
l’adjudicatari haurà d’aportar els mitjans humans addicionals necessaris.
5. L’adjudicatari haurà de dimensionar correctament tot el desplegament i visita de les
activitats previstes, definint el temps esmerçat per procés (visites sectorials, visites
individuals, etc.); no obstant, si en el transcurs de les visites de camp o en els converses
prèvies amb els ens locals s’incorporen més activitats a visitar, caldrà afegir-les. A tal
efecte no es preveu més d’un 30% de possibles desviaments a l’alça en el número
d’activitats. Per això el contractista haurà de preveure aquesta circumstància i plantejar i
dimensionar tots els elements comunicatius per fer front a afegir activitats no incloses al
llistat inicial.
6. Un cop definides les necessitats dels grans productors, el COPATE aportarà directament
els cubells i contenidors previstos (cubells de color marró amb rodes de 240-700 litres per
a la FORM i de 240-1.000 litres per a la resta, o similar), amb la serigrafia i logos pertinents
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3. L’adjudicatari haurà de definir una estratègia concreta per tal d’establir les necessitats
del sector comercial. A tal efecte, l’adjudicatari haurà d’elaborar enquestes d’anàlisi de
necessitats a les 250 activitats previstes i, amb les enquestes emplenades, haurà de
processar les dades obtingudes per tal d’aportar un informe de necessitats al COPATE. El
COPATE es reserva el dret d’afegir o modificar el contingut de l’enquesta que finalment
realitzarà el sector.

(imatge que haurà de facilitar l’adjudicatari). Els contenidors previstos seran tancats amb
clau i corresponentment xipats per tal d’identificar a l’usuari, d’aquesta manera el COPATE
i els ens locals podran fer seguiment de les aportacions dels grans productors. Per tal que
els licitadors puguin redactar i preparar la campanya i els missatges a comunicar, així com
els diferents materials físics o digitals, s’incorporen als annexos les condicions de prestació
del servei de recollida porta a porta de grans productors de fracció resta i fracció orgànica.
Hi haurà informació d’interès detallada relativa a les freqüències previstes, materials
subministrats i nivell de control sobre la qualitat de la FORM que exercirà l’empresa de
recollida (Annex: Condicions del servei de recollida porta a porta de grans productors
previst. Capítol 5).
7. L’adjudicatari haurà de definir quins processos ha previst per tal de realitzar un acurat
anàlisi de necessitats, per exemple: quin tipus d’enquestes i mitjans tècnics posa a
disposició de les comunicadores i personal propi, si fora el cas; si es realitza un bustiatge
amb una carta informativa, si s’habilitarà un accés a l’enquesta de forma telemàtica, si es
procedirà a una concertació prèvia de les visites per telèfon, si hi haurà reunions inicials de
tret de sortida, si es preveuen parades o activitats especifiques per a mercats municipals,
si les enquestes seran en paper o bé s’habilitarà l’enquesta en format digital i es podran
recollir les dades amb tauletes electròniques, etc.
8. L’adjudicatari ha de produir tots els elements comunicatius, tant els que es lliurin als grans
productors (excepte els contenidors exclusius), com els elements comunicatius de via
pública, com altres elements digitals que es difondran a través de les xarxes socials del
COPATE i dels respectius Consells Comarcals i ajuntaments implicats. També, si fora el
cas, ha de preveure produir els elements de difusió als mitjans de comunicació locals i
comarcals (ràdios, premsa i televisions).
9. L’adjudicatari ha d’establir el lema/missatge i la imatge de campanya que s’incorporaran a
la serigrafia dels contenidors i cubells que es reparteixin des del COPATE.

11. L’adjudicatari haurà de dinamitzar i sensibilitzar el sector comercial implicat envers els
objectius de recuperació i justificació dels avantatges del nou model de recollida porta a
porta que s’implantarà (model porta a porta amb identificació d’usuari, freqüències
establertes, pedagogia de costos de residus, etc) tant al moment previ, com durant la
pròpia introducció del servei i post-introducció seguiment del servei.

Clàusula 5. (B) Campanya informativa per a la implantació d’un porta a porta de fracció
orgànica i d’autocompostatge comunitari com a via de gestió exclusiva als Muntells (Sant
Jaume d’Enveja)
1. L’adjudicatari ha d’elaborar i dissenyar el pla de comunicació de sensibilització, previ a la
implantació del nou model de recollida de fracció orgànica porta a porta domèstic als
Muntells. Els habitatges previstos són 300.
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10. L’Adjudicatari ha de realitzar l’acompanyament en la coordinació i formació de l’equip de
comunicadores del COPATE i ha de dimensionar correctament els mitjans humans
necessaris per a la determinació de les necessitats del sector. A tal efecte la clàusula 9 es
detallen les hores de personal de comunicació que el COPATE posarà a disposició del
projecte. El COPATE, a través del contracte de recollida vigent, aportarà la logística per al
repartiment dels contenidors necessaris als grans generadors.

2. L’adjudicatari s’haurà de reunir amb els responsables municipals dels Muntells per
planificar, organitzar i coordinar totes les actuacions que plantegi el pla de comunicació.
Caldrà ajustar els missatges i lemes a comunicar al fet que es tracta d’un porta a porta
només de fracció orgànica, i que la gestió de la matèria orgànica anirà a càrrec de l’ens
local a través d’una zona habilitada de compostatge comunitari. Aquests serveis els
prestarà directament l’ens local, per tant les freqüències i els aspectes concrets hauran ser
consensuats i validats amb l’ens local.
3. L’adjudicatari haurà de produir tots els elements comunicatius, tant els que es lliurin als
habitatges dels Muntells com altres elements digitals que es difondran a través de les
xarxes socials del COPATE i del respectiu Consell Comarcal i ajuntament implicat. També,
si fora el cas, ha de preveure produir els elements de difusió als mitjans de comunicació
locals i comarcals (ràdios, premsa i televisions).
4. L’adjudicatari realitzarà la coordinació i formació de l’equip de comunicadores del
COPATE. El COPATE aporta recursos humans per tal de fer front a les tasques de visita i
repartiment dels materials als habitatges. A tal efecte a la clàusula 9 es detallen les hores
de personal de comunicació que el COPATE posarà a disposició del projecte. Els kits
també son adquirits a través del COPATE, seran facilitats a l’ajuntament i caldrà repartirlos als domicilis.
5. L’adjudicatari haurà de dinamitzar i sensibilitzar a la població dels Muntells envers els
objectius de recuperació i justificació dels avantatges del nou model de recollida porta a
porta que s’implantarà (model de recollida porta a porta de fracció orgànica amb
identificació d’usuari, freqüències establertes de FORM, pedagogia de costos de residus,
avantatges del compostatge comunitari, etc).
6. Al pla de comunicació s’haurà d’especificar quines actuacions i materials es realitzaran en
previ i durant la implantació, així com les actuacions posteriors de recordatori.

1. L’adjudicatari ha d’elaborar i dissenyar el pla de comunicació de sensibilització, amb totes
les actuacions previstes, posterior a la implantació del model de recollida de fracció
orgànica porta a porta domèstic a Paüls. Els habitatges previstos són 280.
2. L’adjudicatari s’haurà de reunir amb els responsables municipals de Paüls per planificar,
organitzar i coordinar totes les actuacions que plantegi el pla de comunicació. Caldrà
ajustar els missatges i lemes a comunicar al fet que es tracta d’un porta a porta integral
que ja va començar a agost de 2019 i que la recollida interna va càrrec de l’ens local.
Actualment, es tracta d’un porta a porta voluntari i es vol introduir un porta a porta amb
cubells xipats i identificació d’usuari. La recollida interna la presta directament l’ens local,
per tant les freqüències i els aspectes concrets hauran ser consensuats i validats amb l’ens
local.
3. Entre els aspectes a comunicar a Paüls, serà necessari aportar un retorn de resultats de la
recollida selectiva i els efectes del porta a porta implantat en termes de consecució dels
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Clàusula 6. (C) Elaboració i disseny del pla de comunicació de la campanya de
sensibilització, posterior a la implantació del model de recollida porta a porta a Paüls.
Campanya de retorn de resultats i repartiment de kits porta a porta

objectius de recollida selectiva, i afegir també elements de pedagogia de costos sobre la
gestió dels residus. El COPATE facilitarà les dades que siguin necessàries a tal efecte.
4. L’adjudicatari realitzarà la coordinació i formació de l’equip de comunicadores del
COPATE. El COPATE aporta recursos humans per tal de fer front a les tasques de visita i
repartiment dels materials als habitatges. A tal efecte a la clàusula 9 es detallen les hores
de personal de comunicació que el COPATE posarà a disposició del projecte. Els kits
també són adquirits a través del COPATE, seran facilitats a l’ajuntament i caldrà repartirlos als domicilis.
5. L’adjudicatari haurà de produir tots els elements comunicatius, tant els que es lliurin als
habitatges de Paüls, com els elements comunicatius de via pública, com altres elements
digitals que es difondran a través de les xarxes socials del COPATE i del respectiu Consell
Comarcal i ajuntament implicat.
6. L’adjudicatari haurà de dinamitzar i sensibilitzar a la població de Paüls envers els objectius
de recuperació i justificació dels avantatges del nou model de recollida porta a porta que
s’implantarà (model de recollida porta a porta integral amb identificació d’usuari via cubell
xipat, freqüències establertes de FORM, pedagogia de costos de residus, etc).
7. Al pla de comunicació s’haurà d’especificar quines actuacions i materials es realitzaran en
previ i durant la campanya de recordatori.
Clàusula 7. (D) Elaboració i disseny del pla de comunicació de la campanya de
sensibilització, posterior a la implantació del nou model de recollida porta a porta a
Benifallet. Campanya de retorn de resultats i repartiment de kits porta a porta

2. L’adjudicatari s’haurà de reunir amb els responsables municipals de Benifallet per
planificar, organitzar i coordinar totes les actuacions que plantegi el pla de comunicació.
Caldrà ajustar els missatges i lemes a comunicar al fet que es tracta d’un porta a porta
integral que ja va començar a 2020 i que la recollida interna va càrrec de l’ens local.
Actualment, tot i no tractar-se d’un porta a porta voluntari, hi ha part de la població que no
participa del sistema, per això es vol introduir un porta a porta amb cubells xipats i
identificació d’usuari. La recollida interna la presta directament l’ens local, per tant les
freqüències i els aspectes concrets hauran ser consensuats i validats amb l’ens local.
3. Entre els aspectes a comunicar a Benifallet, serà necessari aportar un retorn de resultats
de la recollida selectiva i els efectes del porta a porta implantat en termes de consecució
dels objectius de recollida selectiva, i afegir també elements de pedagogia de costos sobre
la gestió dels residus. El COPATE facilitarà les dades que siguin necessàries a tal efecte.
4. Cal tenir en consideració que també es preveu visitar als grans productors de Benifallet
(bàsicament una desena d’activitats, entre restaurants i comerç al detall); caldrà adaptar
els missatges i les actuacions a aquest sector. Simultàniament al repartiment dels kits
domèstics, també serà necessari repartir els cubells dels petits productors (per exemple,
cubells per a la fracció orgànica de 25-40 litres).
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1. L’adjudicatari ha d’elaborar i dissenyar el pla de comunicació de sensibilització, amb totes
les actuacions previstes, posterior a la implantació del model de recollida de fracció
orgànica porta a porta domèstic a Benifallet. Els habitatges previstos són 500.

5. L’adjudicatari realitzarà la coordinació i formació de l’equip de comunicadores del
COPATE. El COPATE aporta recursos humans per tal de fer front a les tasques de visita i
repartiment dels materials als habitatges. A tal efecte, a l’Clàusula 9 es detallen les hores
de personal de comunicació que el COPATE posarà a disposició del projecte. Els kits
també són adquirits a través del COPATE, seran facilitats a l’ajuntament i caldrà repartirlos als domicilis.
6. L’adjudicatari haurà de produir tots els elements comunicatius, tant els que es lliurin als
habitatges de Benifallet, com els elements comunicatius de via pública, com altres
elements digitals que es difondran a través de les xarxes socials de COPATE i del
respectiu Consell Comarcal i ajuntament implicat.
7. L’adjudicatari haurà de dinamitzar i sensibilitzar a la població de Benifallet envers els
objectius de recuperació i justificació dels avantatges del nou model de recollida porta a
porta que s’implantarà (model de recollida porta a porta integral amb identificació d’usuari
via cubell xipat, freqüències establertes de FORM, pedagogia de costos de residus, etc).
8. Al pla de comunicació s’haurà d’especificar quines actuacions i materials es realitzaran en
previ i durant la campanya de recordatori.
Clàusula 8. Condicions de prestació de servei
1. L’empresa adjudicatària ha d’elaborar, dissenyar i planificar una campanya informativa que
doni a conèixer els nous models de recollida porta a porta comercial i domèstic a l’àmbit
del COPATE, tant a la ciutadania (1.080 llars) com als grans generadors previstos (250).
2. L’empresa adjudicatària ha de comptar amb el mitjans tècnics i humans per a totes les
tasques que hagi previst a la campanya informativa.

4. L’empresa adjudicatària ha de planificar, organitzar, coordinar i executar totes les
actuacions previstes a la campanya informativa, que han de coordinar-se conjuntament
amb el COPATE i els ens locals implicats.
5. L’empresa adjudicatària ha de dinamitzar i sensibilitzar al sector comercial i domèstic
implicat envers els objectius de recuperació i justificació dels avantatges dels nous models
de recollida porta a porta que s’implantaran o que ja estan en execució (comunicar i
informar pertinentment sobre les novetats que s’incorporen com ara la identificació
d’usuari, freqüències establertes, incidir amb la pedagogia de costos de residus, resultats
actuals i objectius de recuperació).
6. L’empresa adjudicatària ha de proveir al COPATE de la informació detallada corresponent
a cada una de les actuacions plantejades, realitzar informes de seguiment i informes finals
de campanya, i ha d’emetre les factures corresponents als serveis prestats. L’empresa
adjudicatària ha de proveir de la informació que li sigui requerida per part de COPATE.
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3. L’empresa adjudicatària ha de produir tots els elements i materials informatius que plantegi
la campanya informativa. Implica la producció de tots els elements comunicatius, tant els
que es lliurin als grans productors o els habitatges previstos, com els elements
comunicatius de via pública, com altres elements digitals que es difondran a través de les
xarxes socials de COPATE i dels respectius Consells Comarcals i ajuntaments implicats.
També, si fora el cas, ha de preveure produir els elements de difusió als mitjans de
comunicació locals i comarcals (ràdios, premsa i televisions).

7. L’empresa adjudicatària ha de proveir al COPATE d’informació detallada respecte les
unitats de contenidors (anàlisi de necessitats) per als grans productors.
8. L’empresa haurà de respectar la confidencialitat de les dades i dels resultats obtinguts.
Clàusula 9. Recursos i mitjans humans que aporta el COPATE
1. A fi i efecte d’optimitzar els recursos i garantir una millor execució de la campanya de
comunicació, i aprofitant la dilatada experiència del cos de comunicadores del COPATE,
s’aportarà per a l’execució de la campanya objecte d’aquest contracte un total de 300
hores/mensuals de comunicadores ambientals. Les despeses de locomoció associades a
aquest personal també seran assumides pel COPATE. A l’hora de fer el dimensionament
de campanya, l’adjudicatari haurà de tenir en consideració aquest paràmetre i si es
requereix més personal de caire ‘informador ambiental’ haurà d’aportar els recursos que
siguin necessaris per dur a terme el pla de campanya definit.
2. Un cop definides les necessitats dels grans productors en quant a contenidors necessaris,
s’haurà de passar el llistat definit (no cal esperar a tenir tots els grans productors
previstos), que es podrà anar enviant per fases o municipis. Caldrà esperar dos mesos
entre petició i repartiment i lliurament dels contenidors a les activitats. Aquesta tasca anirà
a càrrec del COPATE.

4. El COPATE pot posar a disposició de l’adjudicatari, si així ho preveu al pla de campanya,
compost de la planta de compostatge del Mas de Barberans (big-bags a la instal·lació) per
tal d’incorporar-ho com a element comunicatiu en el transcurs de la campanya. Els costos
logístics de recollir el material i la forma de distribuir-lo va a càrrec del concessionari de la
campanya.
Clàusula 10. Calendari d’execució
1. El període per executar les actuacions és des d’inici de contracte fins a 31 de gener de
2023. L’adjudicatari haurà de realitzar una memòria d’activitats i presentar-la en un termini
màxim de fins al 31 de gener de 2023.
2. Es planteja, a nivell orientatiu, una execució de campanya amb aquestes previsions
(suposant un inici de campanya durant el mes de juny de 2022):

jun-22
jul-22
ago-22
set- 22
oct-22
nov-22
des-22
Projectes
20 21 22 23
20 24
21 25
22 26
23 27
24 28
25 29
26 30
27 31
28 32
29 33
30 34
31 35
32 36
33 37
34 38
35 39
36 40
37 41
38 42
39 43
40 44
41 45
42 46
43 47
44 48
45 49
46 50
47 51
48 52
49 50 51 52
Establiment necessitats
grans productors
A. Repartiment
Repartiment
cubells
cubells
Inici servei Inici servei
X
X
Seguiment Seguiment
Instal.lació
autocompostadors i
B
Plaça
Lluís Companys s/n · Amposta · 977 70 70 45 · copate@copate.cat · www.copate.cat
formació
(COPATE)
Porta a portaPorta
Muntells
a porta Muntells
Porta a porta
C Porta
Paüls
a porta Paüls
Porta a porta
D Porta
Benifallet
a porta Benifallet
**
**
Projectes
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3. El COPATE gestionarà i lliurarà a cada ens local els objectes previstos per a les
campanyes de porta a porta per confeccionar els kits domèstics porta a porta, que com ja
s’ha esmentat consisteixen en un cubell marró de 10 litres reixats, un cubell marró de 25
litres per a via pública amb identificació incorporada, i tres paquets de bosses
compostables de 20 bosses (o similar). Aquests objectes arribaran per separat, i
l’adjudicatari s’haurà d’encarregar d’agafar un element de cada per preparar els kits que
cal entregar a cada habitatge (1 kit = 1 cubell 10 litres + 1 cubell 25 litres + 3 paquets
bosses compostables). Caldrà preveure la millor estratègia de repartiment i caldrà
coordinar les tasques per tal de tenir informació pertinent de kit associat a vivenda.

La previsió es realitzar l’anàlisi de necessitat del sector de grans generadors abans de
temporada alta (abans dels juliol) i, un cop acabada, prosseguir amb el lliurament de
contenidors i inici i seguiment del servei, ja a la tardor de 2022. En definitiva, no es
considera convenient concertar el sector de grans productors a la temporada de més alta
activitat.
Les campanyes dels porta a porta es poden dur a terme durant el juny, juliol i agost; no
obstant, d’acord amb les necessitats que plantegin els ens locals (per exemple, evitar
coincidències amb festes locals d’estiu o altres esdeveniments), es podran traslladar les
actuacions previstes a finals de 2022.
3. Per a la campanya dels grans productors es proposa el següent ordre d’inici:
1
2
3
4
5
6
7
8

L’Ampolla
Alcanar (Les Cases i Alcanar Platja)
Sant Jaume d’Enveja
Amposta (zona Delta)
L’Aldea
Camarles
El Perelló
La Ràpita

5. El COPATE podrà plantejar els canvis necessaris de calendarització per assegurar la bona
marxa dels diferents serveis.
6. En cas que el contracte s’iniciï posteriorment a setembre de 2022 s’hauran de condensar
totes les actuacions previstes per tal que com a molt tard acabin a finals de gener de 2023,
tenint en consideració que el període màxim de justificació de l’ajut de foment de fracció
orgànica que disposa COPATE és el 22 de febrer de 2023.
Clàusula 11.- Obligacions i requisits de l’adjudicatari
1. En general, l’adjudicatari, segons s’indica en aquest Plec, ha de complir les especificacions
incloses, sota la seva responsabilitat, risc i ventura i pel preu ofert.
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4. L’adjudicatari presentarà una proposta de calendarització de totes les activitats i
actuacions. No obstant, la calendarització final serà la determinada pel COPATE i els ens
locals implicats, i serà ajustada a possibles eventualitats que puguin sorgir.

2. L’adjudicatari ha de comptar amb tots els permisos, requisits i acreditacions necessàries.
Així mateix, també ha de comptar amb una assegurança de responsabilitat civil per cobrir
els riscos durant la prestació del servei.
3. L’adjudicatari ha de mantenir confidencialitat sobre la informació i les dades a que tingui
accés durant la prestació del serveis.
4. L’adjudicatari ha d’executar aquest contracte de manera que realitzi, pel preu d’adjudicació,
tot el que s’indica a tota la documentació tècnica i administrativa que el COPATE ha inclòs
a la licitació, encara que alguna obligació no figuri explicitada o desglossada a l’oferta
adjudicada.
5. Amb la proposta de campanya que en resulti adjudicada, el COPATE es reserva de dret
d’introduir les modificacions conceptuals i les variacions que cregui necessàries, i que
l’adjudicatari haurà d’incorporar a la campanya i als elements comunicatius.
6. Tot el que l’adjudicatari generi de l’execució de la campanya (pla de comunicació, imatge
de campanya, continguts de tots els elements comunicatius, físics o digitals) serà propietat
del COPATE, que podrà utilitzar en l’execució de les properes fases d’introducció de porta a
porta comercial o projectes de foment de la fracció orgànica i de la recollida selectiva en
general. Tots els materials comunicatius que elabori l’adjudicatari podran ser requerits en el
format que li sigui necessari al COPATE per al seu ús durant la campanya i posterior.
Clàusula 12.- Interlocució
1. L’adjudicatari designarà una persona responsable o responsable de projecte, el qual serà
interlocutor amb el COPATE, per a qualsevol tema relacionat amb el desenvolupament de
la campanya.

Clàusula 13. Contingut de les propostes
1. Les empreses licitadores hauran de presentar una proposta tècnica o memòria de
campanya complerta i que sigui el màxim de detallada possible, i que haurà d’incloure els
següents apartats:
-

El pla de comunicació de la campanya.

-

Imatge i lema de la campanya. Ha d’incloure també la proposta de serigrafia per
als cubells de grans productors i per als kits domèstics.

-

Accions informatives i de sensibilització de la campanya.

-

Materials i elements de suport que seran lliurats als grans productors i habitatges.
S’ha d’incorporar una proposta gràfica de tots els elements.
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2. En cas de produir-se incidències o altres eventualitats en el servei, el responsable designat
haurà de comunicar-les telefònicament i via correu al responsable del COPATE per deixar
constància dels fets.

-

Materials físics i/o digitals de comunicació previstos. Proposta gràfica per als
mitjans exteriors o internet.

-

Calendarització detallada de totes les actuacions previstes.

-

Nombre de professionals adscrits a la campanya i hores de dedicació previstes.
Caldrà definir el nom del professional, fase del projecte en que participarà, CV,
descripció de la tasca i percentatge de dedicació.

-

Annexos amb treballs similars que hagin desenvolupat, així com tota aquella
informació que pugui ser d’interès. (Els annexos no seran avaluats).

2. Oferta econòmica:

Campanya informativa

Preu base

IVA

Preu total IVA
inclòs

A) Campanya introducció porta a porta de
fracció orgànica als grans productors zona
litoral
B) Campanya d’ Autocompostatge
+introducció porta a porta de FORM a Els
Muntells
C) Campanya de consolidació del porta a
porta a Paüls
D) Campanya de consolidació del porta a
porta a Benifallet

3. Les empreses hauran d’acompanyar la proposta econòmica amb un detall de tots els
amidaments previstos així com els preus unitaris resultants, que han de concordar amb el
preu ofertat. La xifra consignada a l’escrit de proposició econòmica s’haurà de
correspondre amb la xifra justificada a l’estudi econòmic financer. La incongruència o
l’existència d’omissions, errors, contradiccions o esmenes que dificultin o impedeixin
conèixer en exactitud l’oferta, pot determinar, de forma motivada, l’exclusió de l’oferta per
la Mesa de Contractació.
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TOTAL IVA INCLÒS

ANNEX Condicions del servei de recollida porta a porta de grans productors previst.
Capítol 5

CAPÍTOL 5. NOU SERVEI DE RECOLLIDA DE GRANS PRODUCTORS

1.

L’objecte del servei serà la recollida de residus comercials d’establiments, activitats
econòmiques i en definitiva, de grans productors que estiguin adherits al servei de recollida
municipal, en contenidors de recollida posterior.

2.

També seran objecte del servei els residus assimilables a urbans produïts a instal·lacions
públiques i d’ús municipal, com ara ajuntaments, mercats municipals, centres d’ensenyament,
centres d’assistència primària, etc. recollits en contenidors d’ús exclusiu.

3.

El servei consisteix en la recollida porta a porta de fracció resta i fracció orgànica dels
contenidors habilitats a aquestes activitats generadores amb freqüències preestablertes. La
introducció de recollida de fracció orgànica es planteja només a la zona litoral Baix Ebre i
Montsià.

4.

La implementació d’aquest nou servei podrà perllongar-se més enllà de l’any de transició en
funció de les demandes dels municipis. En cas de no implementar-se o d’implementar-se de
manera incompleta, el COPATE no compensarà econòmicament al contractista el preu ofertat,
liquidant únicament allò efectivament realitzat i caldrà continuar prestant el servei amb els
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Clàusula 62. Objecte del servei.

mitjans i les operatives descrites en el capítol anterior. Es procedirà de la mateixa manera en
el cas de la implementació gradual i progressiva del Servei.
Clàusula 63. Substitució dels contenidors en superfície posteriors d’àmbit veïns i disseminats per
contenidors de recollida bilateral.
1.

Tal i com es descriu a l’Clàusula 21 sobre la supressió gradual del servei de recollida posterior,
un dels objectius principals del contracte és la supressió de contenidors de 1.100 litres de
recollida posterior a zones allunyades, urbanitzacions o zones rústiques.

2.

Per tant, en termes generals, s’eliminaran de la via pública aquells contenidors destinats a
veïns i a disseminats, substituint-los per uns punts reduïts d’àrea d’aportació completa de
contenidors bilaterals.

3.

El contractista s’encarregarà del trasllat dels contenidors verds eliminats de la via pública i la
seva posterior neteja i adaptació si s’escau, ja sigui per a la venda o valorització dels mateixos
o per tenir-los en romanent per al servei de grans productors.
Així mateix, el contractista s’encarregarà del trasllat i la ubicació dels nous punts de recollida
bilateral de forma consensuada amb els serveis tècnics i ajuntaments implicats.

4.

Clàusula 64. Introducció de la recollida segregada de fracció orgànica als grans productors.

2.

La introducció d’una recollida comercial d’orgànica segregada porta a porta ha de permetre
d’una banda recollir orgànica de qualitat del sector econòmic que més en genera, com les
activitats dedicades a la restauració i al turisme. De l’altra, permet focalitzar les tasques de
control i seguiment del material aportat a un nombre acotat d’activitats, i per tant controlar el
nivell d’impropis i poder incidir de forma individualitzada sobre el sector dels grans
generadors, assegurant que aquests facin un triatge adequat dels seus residus.

3.

En aquest sentit, els operaris implicats en la recollida han de tenir un paper clau, ja que són el
contacte directe entre l’activitat i l’administració encarregada de dur a terme el servei. Per
tant, l’adjudicatari haurà de formar adequadament als seus treballadors i exercir controls
puntuals sobre la fracció orgànica lliurada pel productor.

4.

Tanmateix, l’adjudicatari ha d’informar als serveis tècnics del COPATE sobre l’ús adequat o
inadequat dels cubells de recollida per part de les activitats econòmiques a fi i efecte que es
puguin prendre mesures per reconduir males pràctiques.

Clàusula 65. Tasques del servei i forma prestació del servei i característiques dels contenidors
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1. Pel que fa al circuit de grans productors (bàsicament restaurants, hotels i càmpings) es
dimensionaran dues rutes diferenciades, una de recollida d’orgànica i l’altra de resta.

Els equips de recollida de grans productors estaran formats per un conductor i un peó,
sempre i quan la normativa referida a riscos laborals o altres no indiqui quelcom diferent. Els
licitadors plantejaran el dimensionament més oportú per a la logística descrita. L’adjudicatari
haurà d’informar de qualsevol variació en la composició dels equips. No s’admetran sota cap
concepte variacions a la baixa pel que fa la dotació del personal sense el consentiment explícit
del COPATE.

2.

Es disposarà de vehicles de recollida posterior adaptats per recollir contenidors normalitzats
de diferent capacitats (de 90-1100 litres). Aquests vehicles hauran de disposar dels sistemes
tecnològics de seguiment i geolocalització. En principi no es preveu la instal·lació de pesatge
embarcat, ja que la unitat de mesura que regularà el servei serà la de contenidor recollit o
aixecat per tal d’optimitzar les rutes i que les activitats demandin freqüències ajustades a la
seva producció. No obstant això, sí que s’ha de preveure la instal·lació d’un software
especialitzat que permeti la identificació i lectura dels contenidors recollits a la ruta així com la
informació de l’Clàusula 59.2 (percentatge d’emplenament).

3.

També s’ha de facilitar que l’operari pugui informar de qualsevol anomalia o incidència de
forma immediata i que aquestes dades quedin emmagatzemades a una base de dades
consultable pels serveis tècnics. D’altra banda, a partir del manteniment d’una base de dades
adequada i del sistema de recompte o lectures d’aixecades i la volumetria del contenidor, el
contractista sí que ha d’aportar les tones produïdes per població amb un procediment similar
al descrit a l’Clàusula 59.2. Els licitadors descriuran aquest sistema de control i s’ha d’integrar
al servei demandat de gestió de flotes, de seguiment de tasques de manteniment, incidències,
neteja, etc., que es descriu per als altres serveis.

4.

L’adjudicatari facilitarà per als grans productors que s’integrin al circuit per a la recollida
d’orgànica contenidors específics per a la fracció orgànica, que hauran de tenir una imatge
homogènia. Aquests hauran de ser de color marró RAL 8024, complint la normativa UNE
EN840, que permetin la introducció d’etiquetes o sistemes d’identificació, i a més estaran
dotats d’una serigrafia permanent normalitzada per l’Agència de Residus, on s’indiqui
clarament quins materials orgànics poden ser dipositats. Els licitadors plantejaran els volums
més adequats que han de tenir els contenidors de fracció orgànica comercial, tenint en
consideració que els contenidors oferts seran els que l’activitat lliurarà a via pública per ser
recollits. Els contenidors que pugui tenir l’activitat a l’interior de l’establiment seran a lliure
criteri de l’activitat i aquests no seran objecte del circuit de recollida. A l’estudi econòmic,
especificarà el preu unitari d’adquisició d’aquests contenidors, i s’especificarà també la
durabilitat o vida útil esperada.

5.

Pel que fa el circuit de recollida de fracció resta, la majoria de grans productors així com
dependències municipals i edificis públics ja disposen de contenidors de resta de 1100 litres.
Aquest parc de contenidors es troba en molts casos envellit, i potser caldrà la renovació dels
contenidors que estiguin en mal estat o presentin danys irreparables a l’estructura, les rodes,
els bulons, etc. Per tant, els contenidors normalitzats per a la recollida de resta seran de color
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1.

verd, de polietilè d’alta densitat, amb 4 rodes i que compleixin la norma UNE EN840. El
contractista ha de preveure la identificació de cadascun dels contenidors de resta amb
etiquetes o sistemes permanents d’identificació. A l’estudi econòmic, s’especificarà el preu
unitari d’adquisició de nous contenidors de resta i s’especificarà també definirà la durabilitat o
vida útil esperada.

6.

L'empresa adjudicatària haurà de contemplar la partida d’adquisició de 325 contenidors per a
la fracció orgànica i de 50 contenidors per a la fracció resta a la seva oferta econòmica.
L’adquisició d’aquests contenidors d’acord amb el preu unitari ofertat pel contractista està
fora del contracte, i per tant del tipus. La seva adquisició serà autoritzada i retribuïda pel
COPATE, o es reutilitzaran contenidors actualment en servei. En cas d’adquirir-se a càrrec del
COPATE, el termini màxim d'amortització serà de 10 anys. Pel cas que el contracte finalitzés
abans que el termini d’amortització, es compensarà la part que quedi per amortitzar motiu pel
qual els licitadors inclouran una taula de valor residual dins de la seva oferta.

7. Les especificacions tècniques dels contenidors, tant de resta com d’orgànica, que s’hauran
d’adquirir seran:


Fabricat amb materials 100% reciclables (HDPE) i preferentment fet a partir de plàstic



Construït amb elements plàstics per injecció.



Els elements plàstics estaran protegits de la radiació UV.



Sistema de recollida DIN



Certificat segons les normatives EN840 i RAL GZ 951/1



Distintiu CE amb indicació del nivell sonor d’acord amb la directiva 200/14 CE.



Disposar zona per a instal·lació de xip d’acord amb la norma RAL GZ 951/1

8.

Els licitadors aconsellaran i oferiran a l’oferta, si així ho veuen convenient, contenidors amb
clau incorporada. L’objectiu dels contenidors tancats en clau és que cap persona aliena a
l’establiment pugui fer servir els contenidors que són destinats als grans generadors. No
obstant, si el fet d’incorporar aquest element, ja sigui pany incorporat al contenidor o un
sistema de cadenat tradicional afegit a posteriori, repercuteix en un endarreriment de la ruta,
es preferible no incorporar-ho de forma general i fer-ho en aquells casos específics que així
sigui requerit.

9.

L’adjudicatari haurà de portar un registre actualitzat dels contenidors que lliuri o adeqüi, així
com el comprovant de la recepció del contenidor per part de l’activitat.

10. L’equip de recollida ha de tractar amb cura els contenidors, vetllar i inspeccionar la qualitat
dels materials lliurats pel generador en el cas de l’orgànica, recollir bosses que hi pugui haver
16
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reciclat a partir de residus d’envasos, derivat del Post-Consum.

fora, informant d’aquests mals usos. Han de deixar els contenidors de forma convenient al seu
lloc, ben frenats.
11. Les tasques bàsiques del servei de recollida porta a porta de fracció resta i orgànica en
superfície de grans productors són:


Recollida dels contenidors en superfície habilitats per als residus comercials de resta i
fracció orgànica, produïts per activitats econòmiques (hotels, restaurants, càmpings, etc).



Recollida dels contenidors en superfície d’ús exclusiu dels ajuntaments, i en general
d’instal·lacions públiques com ara mercats municipals, centres d’ensenyament, i residus
de centres d’assistència primària assimilables a domèstics, de resta i de fracció orgànica.



Definició de rutes i circuits òptims de recollida.



Restitució i reparació dels contenidors de fracció resta i orgànica.



Incorporar al servei les peticions dels contenidors que sol·liciti el COPATE
(incorporacions o baixes).



Aportació d’informació relativa a les tones generades i mitjançant un sistema informàtic
de seguiment i de control de la ruta mitjançant GPS, control dels buidats. Els
contenidors hauran d’estar dotats amb una etiqueta o identificador que permeti
conèixer amb exactitud els contenidors buidats durant el servei. D’altra banda, també
serà necessari que s’integri al sistema informatitzat qualsevol anomalia del servei que es
detecti.

1.

A efectes de dimensionament del circuit de recollida segregada d’orgànica, es planteja cobrir
les activitats considerades grans generadors com ara hotels, restaurants, càmpings, i en
general, activitats que disposin de menjador com geriàtrics o menjadors escolars. Pel que fa a
altres activitats dedicades al sector de l’alimentació com fruiteries, peixateries, supermercats,
etc, es preveu que facin servir els contenidors d’orgànica de via pública.

2.

L’àmbit de prestació del servei de la recollida segregada d’orgànica es preveu que doni abast a
la zona litoral del Baix Ebre i del Montsià perquè concentren la màxima producció de residus i
la màxima concentració d’activitats generadores. Als grans productors ubicats als municipis de
l’interior se’ls facilitarà contenidors propis de recollida bilateral o la logística més apropiada,
segons s’escaigui.

3.

Els licitadors plantejaran el servei d’acord amb el següent cens d’activitats:
17
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Clàusula 66. Cens de contenidors proposat.

Nº Activitats generadores de
fracció orgànica
Alcanar
Sant Carles de la Ràpita

35
99

Amposta (Poble nou i Eucaliptus)

14

Sant Jaume d'Enveja
L'Aldea
L'Ametlla de Mar
L'Ampolla
Camarles
El Perelló- zona litoral

9
11
58
26
6
3
261

Les activitats podran disposar d’un o més contenidors en funció de la producció. A l’annex de
plànols d’ubicació es podran consultar les ubicacions de les activitats abans esmentades per
tal de realitzar un correcte dimensionament dels desplaçaments i de les rutes a realitzar.
Pel que fa als contenidors de resta (entenent que els contenidors de grans productors de resta
i FORM seran aquells que tindran doble circuit de recollida, mentre que la resta de grans
productors amb contenidors de resta i els contenidors d’us exclusiu dels ajuntaments només
comptaran amb un circuit) es preveu la següent dotació:

Alcanar
Amposta
Freginals
Galera, La
Godall
Masdenverge
Sant Carles de la
Ràpita
Sant Jaume d'Enveja
Santa Bàrbara
Sénia, La
Ulldecona
L'Aldea
L'Ametlla de Mar
L'Ampolla
Camarles

N grans
productors
R+FO

Contenidor
s grans
productors
R

Contenidors
ús exclusiu

Contenidors
totals

35
14

49
46

11
28
2

95
88
2
2
0
1
137

2

99

1
18

0
20

9

11
58
26
6

3

4

28

7

9
7
0
35
11
58
26
6
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4.

El Perelló
Total

3
261

147

72

3
480

5.

A efectes de dimensionament es preveu aquesta dotació de contenidors de resta i orgànica.
Tanmateix, s’estudiarà i es pactarà de forma contradictòria amb el contractista tant el
detriment com l’increment econòmic que se’n pugui derivar de l’augment o la disminució de
contenidors; diferenciant si l’increment és conseqüència d’una alta d’una nova activitat o
l’increment de dotació d’una activitat existent. A l’estudi econòmic s’hauran de fer constar
preus unitaris reguladors del servei.

6.

També s’ha de preveure que s’intentarà racionalitzar i reduir la dotació de contenidors d’ús
exclusiu.

Clàusula 67. Producció de residus prevista fracció orgànica de grans productors.
La producció de residus prevista per a la ruta de grans productors de fracció orgànica serà de 5,8
tones per gran productor i any (dada extreta d’un estudi de generació de residus comercials a
Catalunya, ARC 2014), per tant, es preveu un circuit de 1.500 tones a l’any de fracció orgànica
comercial; de totes maneres l’adjudicatari s’adaptarà als fluxos de residus produïts.

1.

Formen part del contracte i són d’obligada prestació un conjunt de recollides sol·licitades per
tercers als ajuntaments, als Consells i/o al propi COPATE. El contractista, a petició del COPATE,
els estudiarà i pressupostarà d’acord amb els preus unitaris o preus desglossats ofertats i els
executarà amb caràcter de serveis addicionals.

2.

Es defineix el servei especial de recollida de l’AAVV dels Ports amb un total de 12 contenidors i
una durada del servei de de quatre hores en total, des de la sortida de la base fins a la
descàrrega al DC del Mas de Barberans, la càrrega neta mitjana per viatge és de 1,5 tones. El
servei és a demanda i en termes generals es produeixen entre 20 i 26 recollides any, amb una
freqüència de dos cops a la setmana al mes d’agost. L’adjudicatari analitzarà i plantejarà un
preu unitari per recollida. Aquest preu serà traslladat l’AAVV per a la seva validació. L’AAVV
pot suspendre el servei en qualsevol moment sense que això doni dret a cap reclamació per
part del contractista.

3.

Un altre servei especial és el que es presta actualment al circuit de Calafat, es tracta d’un
servei a demanda, consistent en tres hores de duració i un total de 10 contenidors de resta.

4.

Els contenidors que donen servei a les depuradores del Montsià, que actualment estan afegits
als circuits de recollida posterior, es tracten de serveis especials. Actualment es disposa de 23
contenidors segons el quadre adjunt. L’adjudicatari desglossarà de forma convenient els
costos de recollida d’aquests tipus de contenidors en funció de la demanda de recollida
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Clàusula 68. Recollides especials de fracció resta posterior: AAVV dels Ports i Calafat.

d’aquestes instal·lacions. L’adjudicatari, si així se li requereix per part del COPATE, traslladarà
aquests costos als explotadors d’aquestes instal·lacions.

EDAR
Amposta
Les Cases
Godall
Masdenverge
La Sénia
Santa Bàrbara
Ulldecona
Sant Carles (Estació de bombament
Els Muntells
Sant Jaume

Contenidors
6
2
1
1
2
1
3
2
1
4
23

Clàusula 69. Recollides especials de fracció resta posterior: Polígons Industrials.

2. Qualsevol nova petició de serveis especials haurà de ser valorada i analitzada per l’adjudicatari,
i al seu torn validada pels serveis tècnics del COPATE. Per a la confecció del pressupost dels
diferent serveis, seran d’aplicació els preus unitaris resultants de l’oferta. El COPATE o l’usuari
final del servei pot decidir suspendre el servei en qualsevol moment, sense que això doni dret
a cap reclamació per part del contractista.
Clàusula 70. Freqüències i horaris de recollida.
1.

Les freqüències de recollida previstes per al circuit de recollida porta a porta d’orgànica de
grans productors seran de 290 dies a l’any. Set dies a la setmana en temporada alta i setmana
santa i en temporada baixa 5 dies a la setmana. L’horari de recollida es preveu nocturn o
aquell que s’adapti millor a les necessitats dels grans productors.

FORM
Període

Setmanes

d/setmana

Freqüència
Resta
FORM
d/setmana

d/any

del 15 de juny al 15
Temporada
alta
de setembre
14
7
3
98
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Setmana Santa
Variable
1
7
3
7
del 16 de setembre
Temporada baixa
al 14 de juny
37
5
2
185
290

Resta
d/any

42 20
3
74
119
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1. Els contenidors dels polígons industrials que actualment estan afegits als circuits de recollida
posterior, com els polígons d’Amposta amb Tosses 21 (21 unitats) i Oriola (6 unitats), o Polígon
El Rajolar (6 unitats), seran retirats. Es tracta d’activitats industrials que no requereixen de
contenidors de via pública. L’adjudicatari, si així se li requereix per part del COPATE, prestarà el
servei als polígons industrials, i traslladarà aquests costos als explotadors d’aquestes
instal·lacions.

2.

Les freqüències previstes per al circuit de recollida de contenidors de resta serà de tres dies a
la setmana en temporada alta i de dos en temporada baixa. L’horari de recollida es preveu
nocturn o aquell que s’adapti millor a les necessitats del servei.

3.

Aquestes freqüències són generals i a efectes de dimensió de la recollida per al parc de
contenidors esmentats a l’Clàusula 66. A partir d’aquí s’establiran preus unitaris per a
recollida de resta i orgànica porta a porta.

4.

En la mesura que sigui possible, les freqüències s’adaptaran a les demandes dels usuaris i es
preveu una racionalització del servei. S’estudiarà i es pactarà de forma contradictòria amb el
contractista tant el detriment com l’increment econòmic que se’n pugui derivar de l’augment
o la disminució de la freqüència de recollida. A l’estudi econòmic s’haurà de fer constar preus
unitaris reguladors del servei.

1.

A les activitats comercials i centres públics se’ls facilitarà un o varis contenidors per a la resta
i l’orgànica en funció de la producció que tinguin i demandin. Aquests contenidors lliurats han
de tenir una identificació per a poder llegir les aixecades realitzades (TAG identificatiu), i s’ha
de portar una base de dades adequada.

2.

Serà obligació de les activitats comercials: senyalitzar amb un rètol a la part frontal que es
tracta d’un contenidor d’ús exclusiu de l’activitat i posar-lo l’interior de les seves
dependències i a la via pública a l’hora establerta de la recollida, i posar el cadenat, si s’escau.
Abonar el cost d’adquisició dels diferents contenidors nous que se li facilitin, si així es
determina i s’inclou a les ordenances municipals o de les que disposen els òrgans de govern
corresponents.

3.

L’adjudicatari, al seu torn, té l’obligació d’obrir el cadenat, buidar el contenidor i tornar-lo a
tancar, i deixar-lo al lloc corresponent.

4.

Amb els contenidors de titularitat privada, la neteja anirà a càrrec de l’activitat. La reparació i
substitució dels contenidors trencats anirà a càrrec del contractista, sempre i quan l’ús del
contenidor per part del usuaris hagi estat adequat. En cas de trencaments de contenidors per
mal ús de l’usuari, l’adjudicatari haurà de justificar-ho amb informes i fotografies d’aquest mal
ús a la Direcció tècnica.
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Clàusula 71. Gestió, manteniment i neteja de les diferents tipologies de contenidors.

5.

Amb els contenidors de titularitat pública, el manteniment , reparació i neteja, així com
substitució d’aquests contenidors de superfície, serà a càrrec del contractista.

6.

L’adjudicatari resta obligat a netejar i desinfectar, a les zones públiques on es presti el servei,
les àrees de vorera i espais destinats als contenidors. A tal efecte, el contractista aportarà a tal
efecte un rentacontenidors posterior, si s’escau.

7.

L’adjudicatari també procedirà a la neteja immediata dels residus disposats fora dels
contenidors o que en les operacions de recollida i transport puguin abocar-se en la via pública.

8.

L’adjudicatari haurà de garantir, en tot moment i durant tot el període contractual, que els
operaris del Servei faran un bon ús dels contenidors, que aquests seran situats sempre en el
lloc corresponent i que seran convenientment frenats. Han de recollir les bosses que hi poden
romandre fora, reportant aquest fet com a incidència.

9.

El contractista serà l’encarregat de vetllar pel parc de contenidors de 1.100 litres propietat del
COPATE, així com els de nova adquisició; així mateix, serà responsable del seu correcte
emmagatzemament, de la seva destrucció i valorització, si s’escau. L’empresa n’haurà
d’adquirir al seu càrrec per fer front a possibles demandes.

1.

El contractista haurà de disposar als vehicles i mitjans adscrits al servei , d’un sistema de
seguiment de rutes i geolocalització dels vehicles de recollida posterior, a més d’un software
descrit a l’Clàusula 65.2, 65.3. La Direcció facultativa podrà consultar online els recorreguts
realitzats i la posició dels vehicles en qualsevol moment.

2.

Així mateix es disposarà d’un sistema on els operaris puguin introduir les incidències
(presència d’impropis, bosses fora dels contenidors, etc.) i el grau d’ompliment dels
contenidors recollits. Aquesta informació ha de ser fàcilment consultable pels serveis tècnics
del COPATE.

3.

El contractista ha d’actualitzar la informació sobre el cens dels contenidors adscrits al servei
de GP, plànols d’ubicació, manteniments realitzats, neteges realitzades, sempre que li sigui
requerit per la Direcció facultativa. De forma mensual el contractista aportarà fulls de càlcul o
base de dades per poder fer les consultes on constin les dades relatives al pes per municipi i
grau d’emplenat per contenidors recollits.

4.

El contractista també haurà d’aportar, amb la periodicitat que li sigui requerida, informació de
les recollides realitzades per activitat. Aquesta informació ha de ser vàlida de cara a poder
determinar el cost de recollida de cada activitat usuària.

22
Plaça Lluís Companys s/n · Amposta · 977 70 70 45 · copate@copate.cat · www.copate.cat

Codi Validació: 5G3ST3SMDF5NKWQN7ELSHFCYL | Verificació: https://copate.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 22 de 23

Clàusula 72. Tramesa de dades i informes mensuals.

Es valorarà en l’anàlisi de les ofertes que el contractista aporti un dispositiu que permeti
identificar els pesos de cadascuna de les activitats.
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5.

