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QUADRE RESUM DE CARACTERÍSTIQUES DEL PLEC PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI 

MANCOMUNAT DE RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS 
 
OBJECTE DEL CONTRACTE  
 
Serveis inclosos 
 

 Servei de recollida i transport a planta de tractament de fracció resta o rebuig no 

reciclable. 

 Servei de recollida i transport a planta de tractament de paper-cartó. 

 Servei de recollida i transport a planta de tractament d'envasos lleugers. 

 Servei de recollida i transport a planta de tractament de matèria orgànica (bioresidus). 

 Servei de recollida i transport de residus assimilables a domèstics generats a nivell 

comercial. 

 Servei de repàs de bosses abandonades (2 dies a la setmana). 

 Servei de recollida i transport de cartó comercial 

 Servei de recollida separada i transport de mobles, residus d'aparells elèctrics i 

electrònics (RAEE) i altres estris domèstics voluminosos al carrer 

 Servei de recollides especials en cas d’emergències i qualsevol altra situació 

excepcional o qualsevol altre treball de recollida que demane l’interès públic general, 

per afectar a la seguretat i salut  públiques. 

 Servei de neteja de contenidors. 

 Servei de manteniment de contenidors. 

 Servei de trasllat i reubicació de contenidors.   

 
Freqüències: 
 

SISTEMA DE 
RECOLLIDA 

FREQÜÈNCIA MÍNIMA DE RECOLLIDA (INICIALMENT) 
ORGÀNICA REPÀS RESTA EELL P/C 

PAP 3 dies/setm. 2 dies/setm. 1 dies/setm. 2 dia/setm. 1 dia/setm. 
 
 

SISTEMA DE 
RECOLLIDA 

FREQÜÈNCIA MÍNIMA DE RECOLLIDA (INICIALMENT) 
ORGÀNICA RESTA EELL P/C 

CONTENIDORS 3 dies/setmana 3 dies/setmana 1 dia/setmana 1 dia/setmana 
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SISTEMA DE 
RECOLLIDA SOLS DE 

EE.LL. i P/C 

FREQÜÈNCIA MÍNIMA DE RECOLLIDA (INICILAMENT) 

EELL P/C 

CONTENIDORS 1 dia/setmana 1 dia/setmana 
 
 

NETEJA 
CONTENIDORS 

FREQÜÈNCIA NETEJA 
ORGÀNICA RESTA EELL P/C 

CONTENIDORS 
16 vegades/any (2 
vegades al mes a 

l’estiu) 

16 vegades/any (2 
vegades al mesa 

l’estiu) 

6 
vegades/any 

6 
vegades/any 

 
 

RECOLLIDA DE 
VOLUMINOSOS 

FREQÜÈNCIA MÍNIMA DE RECOLLIDA 
EN ELS PUNTS ACORDATS PER L’AJUNTAMENT I LA MANCOMUNITAT 

1 vegada/mes 
 
 
Altres: 
 
 L’adjudicatari haurà de tindre, per a la reposició de contenidors, una disponibilitat 

màxima anual del 5% de contenidors per a cada tipus de fracció. 

 Possibilitat de canvi de la freqüència de recollida d'alguna de les fraccions per sol·licitud 

dels municipis.  

 

FASE D’IMPLATACIÓ: 
 
 El nou servei de recollida selectiva s’iniciarà en la data de la firma de la formalització del 

contracte, prevista en principi per al dia 1 de juliol de 2020. 

 Si una entitat local ha elegit el sistema PAP però té subscrit un contracte en vigor per a la 

fracció resta i orgànica que finalitza en data posterior a la formalització del present 

contracte i, en virtut del qual, es fa la recollida d’estes fraccions mitjançant contenidors, la 

recollida de les fraccions envasos lleugers i paper i cartó deurà efectuar-se mitjançant el 

mateix sistema que per a la recollida de la fracció resta i orgànica (contenidors), mentre 

estiga vigent el referit contracte. 

En el moment de finalització d’eixe contracte de recollida de la fracció resta i orgànica , es 

començarà a realitzar la recollida de totes les fraccions en eixe municipi amb el sistema 

PAP. 
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Durant eixe període de transició el cost del servei per al municipi serà el corresponent al 

model de Contenidors. 

 

 
INFORMATITZACIÓ DEL SERVEI: 
 
Servirà per a controlar: 

 a. Els fluxos aportats al sistema de recollida mancomunat pels usuaris. 

 b. Els quilograms recollits en cadascun dels municipis. 

 
SUPERVISIÓ DELS TREBALLS DIARIS DEL SERVEI 
 
 La supervisió del servei de recollida dels residus serà desenvolupada per la Mancomunitat 

 
PRESSUPOST  
 

MODELS DE RECOLLIDA PER FRACCIONS 

TOTES LES FRACCIONS 
  habitant/any 

Pap 55,84 € 
Contenidors 29,22 € 

      
EE.LL. i P/C en contenidors 

càrrega superior 
  conten./any 
Contenidors 487,75 € 

 
 
TERMINI DE DURACIO: 6 anys més 4 opcionals de pròrroga anual. 
 
CRITERIS DE SELECCIÓ - Diversos criteris  
 
Criteris quantificables de forma automàtica: Valoració econòmica (fins a 45 punts) 
 
 Oferta econòmica (preu). 

 Major valoració en la inversió de maquinària i elements materials. 

 
Criteris quantificables per judici de valor: Valoració tècnica (fins a 49 punts) 
 
 Planificació, adequació i congruència dels serveis. 

 Organització i control del servei. 

 Mitjans humans, mecànics i materials. 

 Mesures mediambientals dels vehicles. 
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Millores (fins a 6 punts) 
 
 Es valorarà que els licitadors aporten i arrepleguen dos contenidors de 1.000 litres aprox. 

per cadascuna de les fraccions per lliurar al municipi quan els necessiten per actes i 

esdeveniments. Amb un màxim de dos sol·licituds a l’any per municipi. 

 Es valorarà que els licitadors presenten una oferta monetària per la compra dels 

contenidors dels municipis de la Mancomunitat que queden en desús. 

 
 
CONDICIONS DE LA PRESTACIO DEL SERVEI 
 
En el plec es considera la possibilitat de: 
 
 Passar d’un model de recollida a altre. Per a aquesta opció es passarà a pagar l’import de 

recollida previst per a cada servei, dins dels límits legalment establerts. 

 Noves adhesions prèvia elaboració d’un estudi de viabilitat, condicionada a l’acceptació 

per part del contractista 

 Augment/reducció de les freqüències de recollida (simultàniament per a tots els municipis 

de la mateixa ruta. 

 Cas la normativa obligue a recollir una nova fracció es preveu en els plecs que aquesta 

recollida es podrà realitzar mitjançant la reducció de la freqüència de recollida d'una altra 

fracció. 

 
PUBLICITAT:  
 
          Publicació en el DOUE 
 
 


