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1. INTRODUCCIÓ
1. El present plec de Condicions Tècniques estableix les Condicions per les que s’ha de regir la
prestació de Recollida de Residus Sòlids Urbans en els municipis adherits al servei de recollida
selectiva de la Mancomunitat de la Ribera Alta, així com el transport dels residus fins al punt que
corresponga en funció de la fracció que es tracte per a possibilitar-ne el reciclatge o altre tractament
posterior.
2. En aquest plec s’estableixen els drets i obligacions que regularan les relacions entre
l’adjudicatari del servei i la Mancomunitat de la Ribera Alta, que actua com a titular del servei en
exercici de les seues competències.

2. OBJECTE DEL CONTRACTE
1. L'objecte del present contracte és l'atorgament, per procediment obert, amb diversos
criteris d'adjudicació, del servei de recollida de residus mancomunat que comprendrà la recollida i
el transport dels residus recollits fins a les plantes destí dels gestors de residus que és detallen en el
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (endavant PPTP), per tal de garantir el seu reciclatge i/o
el seu tractament d’acord amb el que determina la legislació sectorial aplicable.
2. De conformitat amb l’article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic (d’ara en avant, LCSP), el contracte es divideix en els següents lots:

LOT 1: Serveis de recollida de residus i transport a planta en diversesmodalitats de recollida.
LOT 2: Serveis de recollida de residus i transport a plantamodel 5.
Oferta integradora: Serveis de recollida de residus i transport a planta LOT 1 + LOT 2.

Als efectes previstos en l'article 99.4.a) de la LCSP, es fa constar que els licitadors podran
presentar ofertes separades a un o diversos lots. Els licitadors que presenten ofertes individuals
als diferents lots podran presentar a més oferta integradora que comprenga els 2 lots
conjuntament. Tots els requisits tècnics exigits en aquest plec per a cada lot seran d'obligat
compliment per les ofertes integradores. Cada licitador només pot presentar una única oferta
integradora, no podent presentar cap altra, encara que fóra referida a lots diferents.
Per a procedir a l’adjudicació de l’oferta integradora, ha de garantir-se en la valoració que
l'oferta presentada és més avantatjosa (segons els criteris d'adjudicació) que les millors ofertes
individualment considerades per al lot 1 i lot 2, en tot cas, és requisit indispensable que l’oferta
integradora iguale o millore individualment la puntuació obtinguda en cadascun dels lots
integrats pels altres licitadors i a l'oferta individual presentada pelmateix licitador per a cada lot.

4. Els municipis i entitats locals menors pertanyents a laMancomunitat de la Ribera Alta en els
quals es prestarà el servei del lot 1 seran els següents:
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Municipi Model
Alcàntera de Xúquer Model 1: Porta a porta

Alfarp Model 1: Porta a porta
Alginet Model 4: Contenidors

exclusivament EELL
Antella Model 1: Porta a porta

Barraca d’Aigües Vives (la) Model 1: Porta a porta
Benimuslem Model 4: Contenidors

exclusivament EELL i P/C
Càrcer Model 1: Porta a porta
Catadau Model 2: Contenidors

Carcaixent (terme municipalubicat en la Vall d’Aigües Vives) 1 Model 1: Porta a porta

Cotes Model 4: Contenidors
exclusivament EELL i P/C

Ènova (la) Model 4: Contenidors
exclusivament EELL i P/C

Gavarda Model 2: Contenidors
Llombai Model 1: Porta a porta
Manuel Model 1: Porta a porta

Pobla Llarga Model 4: Contenidors
exclusivament EELL i P/C

Rafelguaraf Model 4: Contenidors
exclusivament EELL i P/C

Sant Joanet Model 1: Porta a porta
Sellent Model 4: Contenidors

exclusivament EELL i P/C
Senyera Model 4: Contenidors

exclusivament EELL i P/C
Sumacàrcer Model 1: Porta a porta

Tous Model 4: Contenidors
exclusivament EELL i P/C

Turís Model 4: Contenidors
exclusivament EELL i P/C

Castelló Model 4: Contenidors
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exclusivament EELL i P/C

 1Des del punt de vista de l’eficiència del servei de recollida selectiva de residus, s’ha considerat que
el model de recollida del terme municipal de Carcaixent ubicat en la Vall d’Aigües Vives siga un
model 1 (porta a porta) i a efectes de servei, dins de la ruta de recollida del municipi de la Barraca
d’Aigües Vives. Aquestes punts geogràfics estan inclosos en l’annexe 3, dins del municipi de la
Barraca d’Aigües Vives.
5. Els municipis i entitats locals menors pertanyents a laMancomunitat de la Ribera Alta en els
quals es prestarà el servei del lot 2 seran els següents:

MunicipiCarcaixent
6. La recollida separada de residus i transport a planta es realitzarà en la totalitat dels termes
municipals referenciats, atesa la modalitat de recollida triada per cada municipi tenint en compte
els estudis de viabilitat realitzats en cadamunicipi.
7. Aquesta licitació contempla la possibilitat que altres municipis de la comarca de la Ribera
Alta, que no s’hagen adherit a l’inici del contracte vinculat a aquest Plec, puguen adherir-se a ell
durant la vigència d'aquest, una vegada finalitzat el contracte que actualment tenen subscrit, en els
termes i condicions fixades a aquest efecte en el PCAP i el present PPTP i supeditat a l’acceptació de
l’adjudicatària.

2.1. OBJECTIU GENÈRIC D’OBLIGAT COMPLIMENT
Per al conjunt dels dos lots:

1. El contracte del servei de recollida de residus mancomunat comprendrà la recollida i el
transport dels residus recollits fins a les plantes destí dels gestors de residus que es detallen en el
apartat 2.10 d’aquest document, per tal de garantir el seu reciclatge i/o el seu tractament d’acord
amb el que determina la legislació sectorial aplicable.
Si al llarg de la vigència del contracte es produeix un canvi en la ubicació d'alguna de les
instal·lacions receptores de residus, l'adjudicatari no tindrà dret a modificació de preus sempre que
les noves instal·lacions es troben a una distància que no excedeix de 40 km de les instal·lacions
inicials.
2. En aquest sentit, el contracte haurà de garantir la recollida i el transport d’una forma
segregada del paper i el cartró, els envasos lleugers, la fracció resta i la fracció orgànica dels residus
domèstics i dels residus comercials assimilables a domèstics (segons la definició donada en la Llei
22/2011 de Residus i Sols Contaminants) amb la càrrega de contenidors de qualsevol tipus i
capacitat i model porta a porta.
3. Estan exclosos els residus classificables com a industrials, tòxics i perillosos, i tots aquells
que especifique la normativa.



7 (vers. 23)

Per al lot 1:
1. El contracte del servei de recollida de residus mancomunat comprendrà la recollida i el
transport dels residus voluminosos.
2. S’estableixen uns objectius mínims del contracte. El sistema de recollida porta a porta té
com a objectiu principal assolir elevats índex de recollida selectiva, millorar la qualitat de totes les
fraccions selectives i reduir la quantitat de fracció RESTA destinada a disposició.
Els objectius quantitatius es calculen en base a la suma de les tones de fraccions de recollida
selectiva, sobre el total de tones recollides de les mateixes fraccions més la resta, inclòs el tèxtil
sanitari.
3. Els objectius qualitatius es calcularan en base al percentatge d’impropis presents en la
fracció orgànica i en els envasos lleugers, d’acord amb les caracteritzacions realitzades per la planta
de tractament, en el cas de la FORM, i per Ecoembes, en el cas dels envasos lleugers, amb la
freqüència que ells mateixos determinen. Els resultats de les caracteritzacions s’aplicaran als mesos
posteriors fins a l’obtenció de nous resultats.
4. Es fixa com a objectiu superar el 65 % en pes de recollida selectiva global. Amb aquest
objectiu l’empresa adjudicatària, amb coordinació amb l’àrea demedi ambient de laMancomunitat
de la Ribera Alta, executarà totes les actuacions i inversions necessàries per assolir‐lo.
5. També es fixa un objectiu mínim de qualitat, amb la garantia d’assolir un màxim d’un 5 %
d’impropis per la FORM i d’un 20 % pels envasos lleugers, fet que es troba condicionat al correcte
desenvolupament de les tasques dels operaris de recollida.

Per al lot 2:
1. El contracte del servei de recollida de residus mancomunat comprendrà la recollida i el
transport de la fracció vidre a la planta indicada al punto 2.10.

2.1.1. Serveis a prestar:
Per al lot 1:

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

2. Servei de recollida i transport a planta de tractament de paper-cartó.
3. Servei de recollida i transport a planta de tractament d'envasos lleugers.
4. Servei de recollida i transport a planta de tractament dematèria orgànica (bioresidus).
5. Servei de recollida i transport de residus assimilables a domèstics generats a nivell

comercial.
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6. Servei de repàs de bosses abandonades.
7. Servei de recollida separada i transport demobles, residus d'aparells elèctrics i electrònics
(RAEE) i altres estris domèstics voluminosos al carrer.
8. Servei de recollides especials en cas d’emergències i qualsevol altra situació

excepcional o qualsevol altra labor de recollida que demane l’interès públic general, per
afectar a la seguretat, salut i l’adorn públic.

9. Servei de neteja de contenidors.
10. Servei demanteniment de contenidors.
11. Servei de trasllat i reubicació de contenidors i altres treballs afins.
12. Servei de recollida demercats setmanals.

Per al lot 2:

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

2. Servei de recollida i transport a planta de tractament de paper-cartó.
3. Servei de recollida i transport a planta de tractament d'envasos lleugers.
4. Servei de recollida i transport a planta de tractament dematèria orgànica (bioresidus).
5. Servei de recollida i transport a planta de tractament de vidre.
6. Servei de recollides especials en cas d’emergències i qualsevol altra situació

excepcional o qualsevol altra labor de recollida que demane l’interès públic general, per
afectar a la seguretat, salut i l’adorn públic.

7. Servei de neteja de Contenidors Temporals (C.T.) i Contenidors Fixes (C. F.).
8. Servei demanteniment de contenidors.
9. Servei de trasllat i reubicació de contenidors i altres treballs afins.
10. Servei de recollida especial en actes públics, mercat al carrer, recollida de podamunicipal,
falles, festes i esdeveniments.

2.1.2. Obligacions del contractista
Per al conjunt dels dos lots:

1. Prestar el servei amb la qualitat exigida i amb estricta subjecció al que s’exigeix en la
documentació contractual i en la normativa vigent en matèria de gestió de residus, com són el Pla
Integral de Residus de la Comunitat Valenciana, la Llei 22/2011 de Residus i Sols Contaminants, etc.
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2. En elmateix compartiment del camió recol·lector no es podranmesclar diferents fraccions.
3. No interrompre la prestació del servei per cap motiu, ni tan sols en el cas de demora en el
pagament, excepte en els casos i amb subjecció als requisits legalment previstos.
4. Fomentar la sensibilització ambiental i la millora de la recollida selectiva, mitjançant el
suport tècnic a campanyes específiques promogudes per laMancomunitat.
5. La reposició de contenidors en base al punt 2.7.3.
6. Inicialment no es preveu la construcció d’àrees d’aportació, en el cas de ser necessàries, el
cost serà assumit pels ajuntaments.
7. Facilitar els mitjans, materials i personals, necessaris per a la realització, si escau, de 8
inspeccions (cates) per any i municipi (2 cates/any/municipi/fracció) dels residus recollits. Per a
això, els serveis tècnics de la Mancomunitat comunicaran al licitador, mínim amb una setmana
d'antelació, el municipi i fracció que s'inspeccionarà. El licitador haurà de començar la recollida
d'aquest municipi i fracció amb el vehicle recol·lector buit, i una vegada completada la recollida
exclusivament en aquest municipi, traslladar-se a la planta de tractament designada per a realitzar
la descàrrega i poder determinar el percentatge d'impropis.
8. L’empresa haurà de presentar el detall de les accions d’implantació proposades i un pla de
treball detallat i dur-les a terme.
9. És d’obligat compliment l’ús de les millores tecnològiques aplicades en el sector de la gestió
dels residus (software/hardware) indicades per la Mancomunitat, dins dels límits de modificació
contractual.
10. No es podrà mesclar els residus de la recollida de municipis que estiguen en diferents
models de recollida.

Per al lot 1:

1. LaMancomunitat sol·licitarà l’acceptació de l’adjudicatari per a les següentsmodificacions:
a. Augment del nombre de municipis, per l’adhesió de pobles no indicats en el present
plec, repercutint aquesta modificació en el preu del contracte, segons el preu fixat en el
Plec Condicions Administratives Particulars (PCAP).
b. El canvi d’unmunicipi de lamodalitat de recollida porta a porta -model 1- (punt 3.1. del

present plec) a lamodalitat de recollida per contenidors -model 2- (punt 3.2. del present plec) de
conformitat en el preu previst en el PCAP.

c. En el cas que un municipi, inicialment en el model contenidors de totes les fraccions -
model 2- (punt 3.2. del present plec), haja decidit canviar al model porta a porta -
model 1- (punt 3.1. del present plec), modificant el preu del contracte com s’indica a
continuació:
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 1𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑙𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑃𝑜𝑟𝑡𝑎 𝑎 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎 = La part de l’import total de contracte que correspon a les
despeses del model 1 porta a aporta, per al conjunt dels municipis adherits a eixe sistema, que haurà de ser
indicada en l’estudi d’execució a presentar per l’adjudicatari
d. El canvi d’un municipi de la modalitat de recollida per contenidors de les fraccions
envasos lleugers i paper i cartró -model 4- (punt 3.4. del present plec) a la modalitat de
recollida porta a porta d’estes dues fraccions -model 1- (punt 3.1. del present plec).
e. El canvi de la modalitat de recollida per contenidors de les fraccions envasos lleugers i
paper i cartró -model 4- (punt 3.4. del present plec) a la modalitat de recollida porta a
porta -model 1- (punt 3.1. del present plec) de totes les fraccions o a la modalitat de
recollida per contenidors -model 2- (punt 3.2. del present plec) de totes les fraccions.
f. En el cas que algunmunicipi, sol·licite a laMancomunitat l’increment de la freqüència d e

recollida d'alguna de les fraccions, i/o un canvi d’una recollida d’una fracció per la r e co l l i d a
d’una altra fracció, l'empresa podrà acceptar aquest increment de la freqüència i/o canvi i es
compensarà la diferència del cost econòmic corresponent a aqueixa ruta. Este increment i/o
canvi de la freqüència serà unamodificació prevista que es calcularà aplicant el cost corresponent a
aqueixa fracció, en eixa ruta, oferida en la plica de l'adjudicatari, segons els preus unitaris
presentats en la oferta econòmica.

g. Instal·lació de noves àrees d'aportació o d'emergència.
2. Seran obligatòries per a l’adjudicatària dins dels límits legals del 20% de l’article 204 de la
LCSP, les següentsmodificacions per al lot 1:

a. En el cas que tots els municipis d'una mateixa ruta de recollida sol·liciten a la
Mancomunitat l'increment de la freqüència de recollida d'alguna de les fraccions, i/o un
canvi d'una recollida d'una fracció per la recollida d'una altra fracció, l'empresa haurà de
realitzar aquest increment i/o canvi de la freqüència i es compensarà la diferència del
cost econòmic corresponent a aqueixa ruta. Este increment i/o canvi de la freqüència
serà una modificació prevista que es calcularà aplicant el cost corresponent a aqueixa
fracció, en eixa ruta, oferida en la plica de l'adjudicatari.
b. Augment o disminució dels punts de recollida, número dels contenidors, amb la
corresponent compesació econòmica.
c. Divisió d'una de les fraccions en més modalitats de recollida separada de residus
segons la normativa legal d'aplicació, o incorporació d’alguna fracció per imperatiu legal.
d. Circumstàncies nascudes amb posterioritat a l'adjudicació d'aquest, que facen
necessari determinar nous objectius o índexs de qualitat previstes en l'actual normativa. E n

aquests casos, una vegada produïda lamodificació contractual, el contractista prestarà el servei
en concordança amb els nous objectius.
3. Incorporació de noves tecnologies d'informació i gestió de dades. L'entitat local podrà
requerir la modificació contractual quan al llarg de la vida del contracte es plantege la incorporació
de nous sistemes d'informació i gestió de dades que permeta obtenir un major grau de definició
dels ràtios inherents al servei.

f. Canvis normatius. Podrà modificar-se el contracte en el supòsit d'entrada en vigor
d'alguna disposició normativa, planejament, decisió judicial o nou conveni signat per
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l'entitat local, que estiguen relacionats amb la gestió de residus que impliquen una
modificació dels serveis objecte d'aquest contracte.

4. Es realitzarà un pesatge individual per municipi i fracció de recollida. El pesatge es durà a
terme a l’inici i a la fi de la recollida del municipi. S’haurà de pesar i registrar el pes del material
recollit mitjançant la instrumentació instal·lada (veure clàusula 4) en el vehicle recol·lector. En el cas
de que una ruta de recollida només compte amb unmunicipi, no serà necessari el pesatge individual
a l’inici i a la fi de la recollida, es realitzarà en la planta de tractaments.
5. L’empresa haurà de presentar la proposta d’un calendari anual de la recollida de residus
voluminosos per acordar amb la Mancomunitat. Aquesta proposta s’haurà de presentar un mes
abans de l’inici del cicle anual per a cadamunicipi.
6. L’empresa haurà de presentar un calendari semestral amb la neteja dels contenidors per a
cadamunicipi. Aquesta proposta s’haurà de presentar unmes abans de l’inici del semestre.

Per al lot 2:

1. LaMancomunitat sol·licitarà l’acceptació de l’adjudicatari per a les següentsmodificacions:
a. El canvi de model contenidors de totes les fraccions, haja decidit canviar al model
porta a porta -model 1- (punt 3.1. del plec tècnic Lot 1) per voluntat del propi
Ajuntament (no s’entendrà d’aplicació esta modificació en prèvia acceptació del
contractista quan el canvi de modalitat vinga imposada per norma o imperatiu legal),
previ informe econòmic.

2. Seran obligatòries per a l’adjudicatària dins dels límits legals del 20% de l’article 204 de la
LCSP, les següentsmodificacions:

a. L’increment de la freqüència de recollida d’alguna de les fraccions, i/o un canvi
d’una recollida d’una fracció per la recollida d’una altra fracció, l’empresa podrà a c c ep t a r

aquest increment de la freqüència i/o canvi i es compensarà la diferència del cost econòmic
corresponent. Este increment i/o canvi de la freqüència serà una modificació prevista que es
calcularà aplicant el cost corresponent a aqueixa fracció oferida en la plica de l’adjudicatari.

b. Augment o disminució dels punts de recollida, número dels contenidors fixes, amb la
corresponent compesació econòmica.
c. Divisió d'una de les fraccions en més modalitats de recollida separada de residus
segons la normativa legal d'aplicació, o incorporació d’alguna fracció per imperatiu legal.
d. Circumstàncies nascudes amb posterioritat a l'adjudicació d'aquest, que facen
necessari determinar nous objectius o índexs de qualitat previstes en l'actual normativa.
En aquests casos, una vegada produïda la modificació contractual, el contractista
prestarà el servei en concordança amb els nous objectius.
e. Incorporació de noves tecnologies d'informació i gestió de dades. L'entitat local podrà
requerir la modificació contractual quan al llarg de la vida del contracte es plantege la
incorporació de nous sistemes d'informació i gestió de dades que permeta obtenir unmajor
grau de definició dels ràtios inherents al servei.
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f. Canvis normatius. Podrà modificar-se el contracte en el supòsit d'entrada en vigor
d'alguna disposició normativa, planejament, decisió judicial o nou conveni signat per
l'entitat local, que estiguen relacionats amb la gestió de residus que impliquen una
modificació dels serveis objecte d'aquest contracte.

3. L’empresa haurà de presentar un calendari semestral amb la neteja dels contenidors.
Aquesta proposta s’haurà de presentar unmes abans de l’inici del semestre.
4. Es realitzarà un pesatge individual per fracció de recollida. El pesatge es realitzarà en la
planta de tractament.

2.1.3. Fiscalització
Per al conjunt dels dos lots:

1. Facilitar l’exercici de les funcions de control i fiscalització dels serveis que corresponen a la
Mancomunitat, i per a això, cal que subministre en el termini fixat la documentació requerida per
l’Administració per a l’exercici d’aquestes funcions.
2. Subministrar a la Mancomunitat la informació necessària perquè puga exercir sobre
l’adjudicatari i l’explotació del servei les facultats d’inspecció i control que considere convenients
durant la durada del contracte, d’acord amb el que allò establert en aquest plec.
3. La Mancomunitat ha de ser coneixedora de qualsevol anomalia o incidència en els serveis,
que afecte o puga afectar la bona marxa d’aquests, i cal que ho siga comunicat amb antelació
suficient o, en el cas en què no fóra possible aquesta antelació, immediatament després d’ocórrer la
incidència.

2.1.4. Altres obligacions
Per al conjunt dels dos lots:

1. Assumir les obligacions davant d’altres empreses subcontractistes, sense que la
Mancomunitat assumisca cap obligació sobre aquest tema.
2. Respectar el caràcter confidencial d’aquella informació a la qual tinga accés ambmotiu de la
prestació del servei, a la qual s’haguera atorgat aquest caràcter en els plecs, en el contracte o en les
proposicions de les empreses participants en el procediment d’adjudicació o aquella que per la seua
pròpia naturalesa haja de ser tractada com a tal. Aquest deure s’ha de mantindre durant tota
l’execució del contracte.
3. Complir la legislació de protecció de dades de caràcter personal, com a encarregats que són
del tractament de dades personals.
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4. Obtenir totes les autoritzacions, permisos, tràmits i llicències, tant oficials com particulars,
que es requereixen per a la prestació del servei amb anterioritat al començament d’aquest.
5. Indemnitzar els danys que es causen a tercers o a l’entitat local com a conseqüència de la
prestació del servei. A aquest efecte, el concessionari ha de subscriure abans de l’inici de la
prestació del servei, una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per un import mínim de
cobertura anual de les següents quantitats:

IMPORTLOT 1 500.000.-€LOT 2 500.000.-€OFERTA INTEGRADORA 1.000.000.-€

6. Complir la legislació de protecció delmedi ambient.
7. Complir les obligacions que deriven dels convenis que la Mancomunitat tinga subscrits amb
els diferents Sistemes Integrats de Gestió de residus o als quals es trobe adherida.

2.2. CONDICIONANTS GENÈRICS
Per al conjunt dels dos lots:

1. A causa de la varietat en els sistemes de recollida dels diferents municipis, les empreses
licitadores han de tindre present que les recollides es faran mitjançant cubells de 10, 20, 40 litres,
contenidors de càrrega posterior de 120, 240, 360, 1.000 o 1.100 litres, contenidors de càrrega
superior de doble ganxo/argolla de 3.000 i 4.000 litres i recollida porta a porta domiciliària de totes
les fraccions i recollida comercial de residus assimilables a domèstics.
2. El licitador podrà canviar i/o unificar la tipologia de contenidors si això es trasllada en una
major eficiència en el servei, prèvia autorització de laMancomunitat.
3. En cada municipi pot haver-hi un sol sistema de recollida o la combinació de diversos d'ells,
més endavant es detallarà el sistema i característica individuals de cadamunicipi.

a. En el cas de que el tècnic responsable de la Mancomunitat i/o el tècnic responsable de
l’empresa informen de la necessitat d’ampliar o disminuir l’àrea de recollida de porta a
porta i/o incrementar o disminuir les illes de contenidors, aquest canvi haurà de ser
acordat entre ambdues parts.
b. L’empresa haurà de programar conjuntament amb la Mancomunitat la recollida
extraordinària per als diferentsmodels de recollida.

4. Els materials recollits mitjançant el servei mancomunat de recollida selectiva de residus
seran propietat de la Mancomunitat, i seua serà la competència en relació a la gestió dels diferents
materials als centres de tractament respectius autoritzats per de la Conselleria d’Agricultura, Medi
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Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, i en relació als possibles ingressos que es puguen
derivar de la seua gestió.
5. Retirada de contenidors amb la implantació dels nousmodels de recollida selectiva.

a. L’empresa adjudicatària haurà de presentar en l’Estudi d’Execució l’organització de
treballs durant la fase d’implantació per a la retirada dels contenidores
b. Els contenidors retirats s’hauran d’emmagatzemar als llocs que indique la
Mancomunitat.

Per al lot 1:

1. En cada municipi pot haver-hi un sol sistema de recollida o la combinació de diversos d'ells,
més endavant es detallarà el sistema i característica individuals de cadamunicipi.

a. En el model porta a porta serà 6 recollides extraordinàries, per municipi, per a les
fraccions orgànica i resta, i 3 recollides extraordinàries per a les fraccions paper/cartó i
envasos lleugers.
b. En el model de contenidors serà 6 recollides extraordinàries, per municipi, per a les
fraccions orgànica i resta, i 3 recollides extraordinàries per a les fraccions paper/cartó i
envasos lleugers.
c. En el model combinat serà 6 recollides extraordinàries, per municipi, per a les fraccions
orgànica i resta, i 3 recollides extraordinàries per a les fraccions paper/cartó i envasos
lleugers.
d. En el model de contenidors exclusivament de les fraccions paper/cartó i envasos lleugers
serà 3 recollides extraordinàries, permunicipi.

2.3. PERÍODE DE VIGÈNCIA DEL CONTRACTE
Per al conjunt dels dos lots:

1. El termini total d'execució de la prestació serà de SIS (6) anys, comptats a partir de la data
de formalització d’aquest contracte.
2. El contracte podrà ser objecte de pròrroga, per períodes anuals i fins a un màxim deQUATRE (4) anys, sempre que les seues característiques romanguen inalterables durant el
període de duració d'aquestes, sense perjudici de les modificacions que es puguen introduir de
conformitat amb el que s'estableix en els articles 203 a 207 de la LCSP.
3. Les pròrrogues estaran subjectes a les condicions establides en la clàusula 7 del PCAP.
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2.4. INFORMACIÓ D’INTERÉS PER A L’ELABORACIÓ DE LES LICITACIONS (ÍNDEXD’ANNEXES)
Per al conjunt dels dos lots:
- Annexe 1. Quadre de finalització del contracte en vigor, inici del nou contracte i model de recollida
delsmunicipis adherits al servei.
- Annexe 2. Subrogació del personal del servei.
- Annexe 3. Nombre, tipologia i ubicació aproximada de contenidors permunicipi.

Per al lot 1:
- Annexe 4. Dies actuals de recollida de residus voluminosos.

2.5. FASE D’IMPLANTACIÓ DEL SERVEI
Per al conjunt dels dos lots:
1. Prèviament a l’inici efectiu de la prestació del servei en cada municipi, l’empresa
contractista haurà d’haver dut a terme el procés d’implantació i la redistribució i/o retirada de
contenidors de la via pública en aquells municipis que opten per una redistribució diferent dels
contenidors. Els licitadors hauran d’especificar en llurs ofertes com es durà a terme aquesta
distribució o retirada de contenidors.
2. La Mancomunitat té previst en la fase d’implantació informar del procés de separació en
origen i l’aportació dels residus als equipaments, centres educatius i a activitats econòmiques del
municipi. Per a la qual cosa es podrà sol·licitar col·laboració al licitador.
3. La Mancomunitat es reserva el dret d’acordar amb el contractista qualsevol possible
modificació del calendari i de les accions d’implantació.
4. L’empresa haurà de presentar el detall de les accions d’implantació proposades i un pla de
treball detallat.

Per al lot 1:



16 (vers. 23)

1. Dins del termini d’execució del contracte, s'inclou un termini màxim per a la dotació,
instal·lació i adscripció de vehicles, maquinària i material oferit per l'adjudicatari per a dur a terme la
recollida de residus, d’acord amb el següent quadre:

Municipi Inici recollida ineteja decontenidors EELL iP/C

Inici recollida ineteja decontenidors EELL
Inici recollida PaP(totes les fraccions)i resta de serveis

Inici recollidaContenidors (totes lesfraccions) i resta deserveisAlcàntera 10/01/2021 20/09/2021
Antella 10/01/2021 20/09/2021
Barraca (la) 10/01/2021 20/09/2021
Càrcer 10/01/2021 20/09/2021
Gavarda 10/01/2021 20/09/2021
Manuel 10/01/2021 20/09/2021
Sumacàrcer 10/01/2021 20/09/2021
Alfarp 10/01/2021 01/04/2021
Catadau 10/01/2021 01/04/2021
Llombai 10/01/2021 01/04/2021
Sant Joanet 10/01/2021 01/04/2021
Benimuslem 10/01/2021
Cotes 10/01/2021
l'Ènova 10/01/2021
la Pobla Llarga 10/01/2021
Rafelguaraf 10/01/2021
Sellent 10/01/2021
Senyera 10/01/2021
Tous 10/01/2021
Turís 10/01/2021
Castelló 10/01/2021
Alginet 10/01/2021

2. En lamodalitat de recollida Porta a Porta.
a. La fase d’implantació del servei als efectes de termini per a que l’adjudicatari es
dote dels mitjans necessaris per a dur a terme el sistema de recollida porta a porta
d’acord en les previsions contingudes en el PPTP i estudis de viabilitat, expirarà el
proper dia 1 d’abril de 2021, podent-se finalitzar en una data anterior, si així l’haguera
especificat l’adjudicatari en la seua oferta. Serà causa de penalitat l’incompliment de
l’esmentat termini per part de l’adjudicataria de conformitat amb el previst en la
clàusula 39 del present PCAP.
b En la present licitació els municipis que poden començar a data 1 d’abril de 2021
amb la recollida de totes les fraccions son Alfarp, Llombai i Sant Joanet.
c. La resta de municipis (Alcàntera de Xúquer, Antella, la Barraca d’Aigües Vives,
Càrcer, Manuel i Sumacàrcer) tenen subscrits un contracte en vigor per a la fracció
resta i orgànica que finalitza en data 19 de setembre de 2021.
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d. En tots els anteriors municipis, a pesar de que la recollida de totes les fraccions serà
porta a porta, la recollida de les fraccions d’envasos lleugers i paper i cartó, començarà

el 10 de gener de 2021 i deurà efectuar-semitjançant elmateix sistema de contenidors que
en l’actualitat es presta per a la recollida de la fracció resta i orgànica fins al moment que es
puga passar a recollir totes les fraccions pel sistema PaP.

e. En estos supòsits, el canvi de model a la recollida PaP de totes les fraccions podrà ser
en el moment de finalització del contracte en vigor, o bé, en un moment anterior a la
seua finalització si el municipi acorda amb el seu contractista actual la finalització de la
prestació del servei que té en l’actualitat.
f. En conseqüència, elsmunicipis d’Alfarp, Llombai i Sant Joanet seran els primers en els

que s’ arreplegaran totes les fraccions porta a porta a partir del dia 1 d’abril de 2021, o una data
anterior si l'empresa compta amb tots elsmitjans necessaris, per a la resta de municipis la data
d’inici de recollida de totes les fraccions porta a porta serà el dia 20 de setembre de 2021, salvo
que es puga avançar per indicacions delsmunicipi.

g. Durant eixe període de transició el cost del servei per a tots els municipis, serà el
corresponent al model de Contenidors que indique l’empresa adjudicatària en la seua
oferta econòmica per al model 4 de recollida per contenidors de les fraccions EE.LL. i
PiC.

3. En lamodalitat de recollida per contenidors.
a. La prestació del servei de recollida de les fraccions EELL i PiC deurà de començar el 1 0

de gener de 2021 en els termes previstos en el PPTP i present PCAP en elsmunicipis de
Catadau i Gavarda.Mentres que la prestació del servei de recollida de les fraccions orgànica i
resta deurà de començar el dia 1 d’abril de 2021 per almunicipi de Catadau, i el dia 20 de
setembre de 2021 per almunicipi de Gavarda.
4. En lamodalitat de recollida de EE.LL. i PiC en contenidors

a. La prestació del servei deurà de començar el 10 de gener de 2021 en els termes
previstos en el PPTP i present PCAP en els següents municipis: Alginet, Benimuslem,
Cotes, l’Ènova, Llombai, la Pobla Llarga, Rafelguaraf, Sellent, Senyera, Turís i Castelló.
b. Els contenidors retirats s’hauran d’emmagatzemar on indique la Mancomunitat, i
s’haurà de dur a terme una revisió exhaustiva del seu estat, per tal de valorar quins
contenidors es poden mantindre en stock pels municipis, per a ser utilitzats pels
municipis i quins s’hauran de destinar a un centre de tractament. L’adjudicatari
elaborarà un estudi al respecte.

Per a lot 2:

1. La fase d’implantació del servei als efectes de termini per a que l’adjudicatari es dote dels
mitjans necessaris per a dur a terme el sistema de recollida d’acord en les previsions contingudes en
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el PPTP i estudis de viabilitat, expirarà el dia 9 de gener de 2021. La prestació del servei deurà de
començar el dia 10 de gener de 2021en els termes previstos en el PPTP i present PCAP.
2. Prèviament a l’inici efectiu de la prestació del servei, l’empresa contractista haurà d’haver
dut a terme el procés d’implantació i la redistribució i/o retirada de contenidors de la via pública. Els
licitadors hauran d’especificar en llurs ofertes com es durà a terme aquesta distribució o retirada de
contenidors.
3. Els contenidors retirats s’hauran d’emmagatzemar on indique la Mancomunitat, i s’haurà
de dur a terme una revisió exhaustiva del seu estat, per tal de valorar quins contenidors es poden
mantindre en stock pel municipi, per a ser utilitzats pel municipi i quins s’hauran de destinar a un
centre de tractament. L’adjudicatari elaborarà un estudi al respecte.

Oferta integradora
1. Es tindran en compte les condicions previstes en el present PCAP per al lot 1 i lot 2.

2.6. MITJANS MATERIALS: PARC MÒBIL
Per al conjunt dels dos lots:

1. Els licitadors han de detallar en la seua oferta, i aportar en cas d’adjudicació la
documentació corresponent, la totalitat dels elements materials i maquinària titular (destinada
ordinàriament a la recollida de residus) necessària per a la realització dels serveis previstos en
aquest plec tècnic, i aportar totes aquelles dades que s’estime necessàries. S’ha d’informar sobre
els detalls tècnics, dades d’amortització, arrendament financer, dades administratius i titularitat.
2. S’haurà de detallar i aportar, també, conforme al punt anterior, el material i maquinària de
reserva necessari per a la realització del servei en cas de no poder utilitzar el material i vehicles
titulars.
3. La proposta de parc mòbil haurà d’incloure la dotació necessària de vehicles adaptats a les
característiques urbanes dels municipis adherits al servei mancomunat. La proposta també inclourà
el seu programa d’utilització.
4. El licitador haurà d’indicar la matrícula dels vehicles titulars i de reserva assignats a aquest
servei i/o especificar si son de nova adquisició.
5. Els licitadors presentaran a les seues ofertes tota la documentació tècnica d’interès dels
fabricants dels vehicles i de la maquinària que proposaran per al servei de recollida selectiva de la
Mancomunitat.
6. Els vehicles i la maquinària del servei compliran tota la normativa en vigor i hauran de ser
especialment respectuosos amb la protecció i la conservació del medi ambient. Per a minimitzar els
impactes sobre el medi ambient del transport, els vehicles han de complir amb els estàndards EURO
per a les emissions de CO2.
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7. Els vehicles del servei compliran tots els preceptes que s'assenyalen en el Codi de la
Circulació vigent per a la seva lliure circulació per la via pública, i disposaran enlloc visible d'un far
rotatori, amb llum intermitent de color taronja.
8. L’empresa contractista estarà obligada a integrar sistemes de posicionament (GPS) a tots
els vehicles del contracte, per tal de facilitar el control de la seva posició, dels itineraris realitzats, de
la velocitat, etc. Caldrà que els responsables tècnics de la Mancomunitat disposen dels elements
informàtics necessaris per tal de poder rebre les informacions del sistema de posicionament dels
vehicles del contracte. Per això, els licitadors preveuran també tota aquella inversió en sistemes
informàtics i de comunicació que hauran de ser compatibles amb els sistemes informàtics que
instal·larà laMancomunitat.
9. El licitador haurà de justificar la dotació de vehicles i les seues característiques per cadascun
dels serveis previstos, que com amínim, seran el s següents:

a. Servei de recollida i transport a planta de tractament de fracció resta o rebuig no
reciclable.
b. Servei de recollida i transport a planta de tractament de paper-cartó.
c. Servei de recollida i transport a planta de tractament d'envasos lleugers.
d. Servei de recollida i transport a planta de tractament dematèria orgànica (bioresidus).
e. Servei de recollida i transport de residus assimilables a domèstics generats a nivell
comercial.
f. Servei de repàs de bosses abandonades.
g. Servei de neteja de contenidors.
h. Servei demanteniment de contenidors.
i. Servei de trasllat i reubicació de contenidors i altres treballs afins.
j. Servei de recollida demercats setmanals.
k. Servei de recollida de d’actes i esdeveniments festius.
l. Vehicle per l’encarregat de l’empresa contractista.
m. Dos vehicles d’inspecció per als educadors ambientals. Aquests mitjans hauran d’estar a
disposició del servei tècnic de la Mancomunitat per a tasques d’inspecció del servei.
Actualment son necessaris dos vehicles, si en futur, per noves adhesions de municipis al
servei, s’incrementara el personal en educació ambiental o en inspecció del servei, seria
necessari un vehicle per cada dos persones.
n. Vehicles de substitució en cas d’averia per cada servei.

10. Totes les despeses derivades de l’us d’aquests vehicles (assegurances, impostos, neteja,
combustible i manteniment, etc) aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària. Excepte en els vehicles
d’inspecció del servei on les despeses de combustible es farà càrrec laMancomunitat.

Per al lot 1:
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1. El vehicle adscrit i que realitzarà el servei de recollida porta a porta domèstica i comercial
haurà de tenir instal·lats els equips a bord de lectura RFID, per a la lectura dels TAGs dels cubells
domiciliaris i dels bujols de grans productors. Els responsables tècnics de la Mancomunitat
disposaran dels elements informàtics necessaris per tal de poder consultar a temps real les
informacions relatives al servei. Per això, els licitadors preveuran també tota aquella inversió en
sistemes informàtics i de comunicació que hauran de ser compatibles amb els sistemes informàtics
que instal·larà laMancomunitat.
2. Es realitzarà un pesatge individual per municipi i fracció de recollida. El pesatge es durà a
terme a l’inici i a la fi de la recollida del municipi. S’haurà de pesar i registrar el pes del material
recollit mitjançant la instrumentació instal·lada (veure clàusula 4) en el vehicle recol·lector. En el cas
de que una ruta de recollida només compte amb unmunicipi, no serà necessari el pesatge individual
a l’inici i a la fi de la recollida, es realitzarà en la planta de tractaments.
3. El licitador haurà de justificar la dotació de vehicles i les seues característiques per cadascun
dels serveis previstos, que com amínim, seran els següents:

a. Servei de recollida separada i transport de mobles, residus d'aparells elèctrics i
electrònics (RAEE) i altres estris domèstics voluminosos al carrer.
b. Servei de neteja i manteniment d’àrees d’aportació.

Per al lot 2:
1. El licitador haurà de justificar la dotació de vehicles i les seues característiques per al servei
de recollida i transport a planta de tractament del vidre.

2.7. ACTUALITZACIÓ, MANTENIMENT I REPOSICIÓ DELS CONTENIDORS
2.7.1. ACTUALITZACIÓ DE CONTENIDORS.
Per al conjunt dels dos lots:

1. Els ajuntaments es faran càrrec de la substitució de les tapes o sobretapes dels
contenidores de la fracció orgànica per unes tapes o sobretapes de color marró amb reducció de
grandària respecte de la tapa ordinària, i la tapa més gran, en cas que n’hi haja, no haurà d’estar
accessible o haurà d’estar tancada per a la ciutadania.
2. Respecte a la tipologia dels contenidores, el licitador els podrà canviar i/o homogeneïtzar si
considera que influeix de forma positiva en l’eficàcia de la recollida selectiva de residus, amb
l’acceptació prèvia de laMancomunitat.
3. El licitador haurà de col·locar, en els contenidors de totes les fraccions, informació sobre l’ús
i els productes admissibles en cada tipus de contenidors depositatsmitjançant icones o pictogrames
en elsmateixos que facilitarà laMancomunitat.

Per al lot 1:
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1. Els contenidores que aporta l’adjudicatari, hauran d’estar personalitzats portant l’escut de
la Mancomunitat en un lloc visible junt amb les lletres en majúscules MANCOMUNITAT DE LA
RIBERA ALTA.

Per al lot 2:

1. L’adjudicatària haurà d’aportar el nombre de contenidors de 360 litres de capacitat indicat
en l’annexe 3.
2. Els contenidors de 360 litres de capacitat seran propietat de l’adjudicatari.
3. L’adjudicatària haurà d’aportar el nombre de contenidors fixos necessaris fins completar
l’existència indicat en l’annexe 3.
4. Els contenidors fixos seran propietat de l’Ajuntament de Carcaixent
5. L’empresa contractista haurà de reposar els contenidors de 1.100 litres que no estiguen
operatius en el moment d’inici del contracte. Aquesta reposició es durà a terme amb la supervisió
de laMancomunitat.
6. El licitador haurà de col·locar, en els contenidors de totes les fraccions, informació sobre l’ús
i els productes admissibles en cada tipus de contenidors depositatsmitjançant icones o pictogrames
en elsmateixos que facilitarà laMancomunitat.

2.7.2. MANTENIMENT DELS CONTENIDORS
Per al conjunt dels dos lots:

1. El servei de recollida haurà de preveure el correcte manteniment de tots els contenidors
ubicats a la via pública, així com de l’estoc de contenidors. Per aquells contenidors que no siguen
substituïts a l’inici del contracte, l’empresa es farà càrrec d’una posada a punt dins del primer
trimestre de contracte,mitjançant la qual assegurarà el seu correcte estat funcional i de neteja.
2. El manteniment de la xarxa de contenidors podrà ser realitzada de forma directa pel
contractista, o subcontractant els serveis a una o diverses empreses externes que realitzen
aquestes tasques.
3. En qualsevol cas l’empresa contractista s’ha de fer càrrec del manteniment de tots els
contenidors durant la durada del contracte. Per això, l’empresa haurà de presentar un Pla de
manteniment per als contenidors de superfície i soterrats on es desenvolupen totes les accions que
es realitzaran en relació al manteniment preventiu que garanteix el correcte funcionament dels
contenidors. S’entén permanteniment preventiu les operacions següents:

a. Eliminació completa de pintades i grafittis.
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b. Verificar la cargolam en general.
c. Reposar i/o substituir els adhesius d’informació de cada una de les fraccions.
d. Verificar la correcta obertura i tancament de tapes.
e. Verificació i substitució d’amortidors.
f. Verificació i substitució de bolons.
g. Verificar rodaments basculants.
h. Substitució i reparació de rodes dels contenidors i dels frens dels contenidors.
i. Substitució de les bateries esgotades delsmecanismes d’obertura dels contenidors.
j. Pintat de la senyalització de les àrees d’ubicació quan es consideren estables.
k. Manteniment de totes les àrees de contenidors soterrats, que inclouen tots els accessoris
i la pintura.
l. Verificació i substitució dels taps de la base del contenidor de càrrega superior.
m. Reparació / substitució de les barres de subjecció dels contenidors.

4. Igualment el contractista esta obligat a efectuar les tasques de manteniment correctiu dels
contenidors efectuant les següents accions:

a. Reparació del cost del contenidor.
b. Reparació de trencaments de la tapa del contenidor o substitució de lamateixa.
c. Reparació / substitució de les rodes del contenidor i del sistema de frenat.
d. Reparació / substitució delmecanisme d’elevació del contenidor.
e. Reparacions del mecanisme d’oberturamecànica i/o electrònica de les tapes i substitució
de peces trencades o desgastades.
f. Reparació de bonys, ratllades i rascades en els contenidors.
g. Reparació del funcionament del cablejat intern i d’altres elements.
h. I, en definitiva, la substitució o reparació de qualsevol component deteriorat o defectuós.

5. La responsabilitat civil derivada dels danys produïts pels contenidors a efectes del servei per
avaria, mal estat de conservació, correrà a càrrec del contractista, així com totes aquelles derivades
d’unamala operació de recollida per part de l’empresa.
6. Les irregularitats funcionals o d’imatge que es detecten en els diferents tipus de
contenidors seran comunicades al contractista i aquest procedirà a la seva correcció immediata, de
tal manera que la prestació del servei de recollida corresponent no es vegi afectada en capmoment.
7. A l'efecte de manteniment es defineixen com a avaries lleus aquelles que no afecten l'ús i
funcionament dels contenidors per part dels usuaris o del servei. Als efectes orientatius i no a títol
exhaustiu serien talls en cos o tapes, panys trencats, etc. o mal funcionament del sistema de rodes.
Aquestes avaries lleus una vegada detectades pels usuaris, pels serveis tècnics municipals i/o pels
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serveis demanteniment i recollida de la contracta hauran de ser esmenades en un termini inferior a
15 dies naturals des de la seva detecció.
8. Es defineixen com a avaries greus aquelles que afecten l'ús i funcionament dels contenidors
per part dels usuaris o del servei. Als efectes orientatius i no a títol exhaustiu serien la desaparició de
la tapa del contenidor, mal funcionament del sistema de buidatge, desaparició o trencament total
d'una o diverses rodes o trencament parcial del cos. Una vegada detectades pels usuaris, pels
serveis tècnics municipals i/o pels serveis de manteniment i recollida de la contracta hauran de ser
esmenades en un termini inferior a 7 dies naturals des de la seua detecció.
9. En cas de que l’avaria del contenidor impossibilite el seu ús pels ciutadans i/o el servei haurà
de ser reemplaçat per un altre abans de 24 hores des de la seva detecció.
10. Dins d'aquest àmbit del servei queden inclosos també el manteniment i neteja de les
forquetes, les banderoles de senyalització de contenidors o qualssevol altres elements del mobiliari
urbà que tinguen a veure amb la recollida separada de les fraccions de residus anteriorment
referides i que estiguen instal·lats demanera permanent en la via pública.
11. Les operacions necessàries per al manteniment es duran a terme “in situ” o en els tallers de
l'adjudicatari del servei. En tot cas, els treballs de manteniment i conservació es realitzaran sense
alterar el servei de recollida de residus i sense reduir el nombre de contenidors operatius a la
disposició dels veïns. A aquest efecte, l'adjudicatari haurà de comptar amb una quantitat suficient
de contenidors al seu abast per a afrontar amb garanties el servei de recollida.

2.7.3. REPOSICIÓ DE CONTENIDORS:
Per al conjunt dels dos lots:

Per al lot 1:

1. Correspon al concessionari la reposició, durant la vida del contracte, dels contenidors
necessaris per a garantir el dipòsit i recollida separada de les fraccions de residus municipals
d’origen domèstic i comercial, indicades amb anterioritat, amb una limitació del 5% anual de cada
tipus de contenidors per cada tipus de fracció.
2. La reposició o ampliació de contenidors ha d’efectuar-se en un termini no superior a 72h
hores a partir de l’ordre de treball emesa pels serveismancomunats.

Per al lot 2:

1. Correspon al concessionari la reposició, durant la vida del contracte, dels contenidors fixes
(CF) necessaris per a garantir el dipòsit i recollida separada de les fraccions de residus municipals
d’origen domèstic i comercial, indicades amb anterioritat, amb una limitació del 5% anual de cada
tipus de contenidors per cada tipus de fracció.
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2. La reposició o ampliació de contenidors ha d’efectuar-se en un termini no superior a 72h
hores a partir de l’ordre de treball emesa pels serveis mancomunats.
3. Correspon al concessionari la reposició, durant la vida del contracte, dels contenidors de
360 litres necessaris per a garantir el dipòsit i recollida separada de les fraccions de residus
municipals d’origen domèstic i comercial, indicades amb anterioritat, sense cap limitació de
percentatge

2.8. NETEJA DELS CONTENIDORS
Per al conjunt dels dos lots:

1. El servei de neteja dels contenidors compren les operacions de rentat i desinfecció amb
productes ecològics de la xarxa de contenidors de recollida de residus.
2. Els productes detergents que s’utilitzaran sobre contenidor serà biodegradable com a
mínim en un 90%, estarà conformat per tensioactius d'elevat poder humidificant i emulsionants de
la matèria grassa així com per segrestants de la duresa de l'aigua i generarà una quantitat reduïda
d'escuma. Aquest detergent es dosificarà a la concentració recomanada pel fabricant.
3. Les operacions de neteja dels contenidors hauran d’efectuar-se aplicant productes
desincrustants, un desengreixant i un dissolvent per taques de pintura si és necessari, i s’efectuarà
una especial atenció a les boques de càrrega de residus per tal de rascar i eliminar qualsevol resta de
residu o lixiviat sec i enganxat. El procés de neteja dels contenidors ha d’assegurar un rentat
exhaustiu d’aquests i la retirada d’incrustacions i taques i es treballarà amb la màxima cura de no
esquitxar ni embrutar cap persona, façana o vehicle proper.

Per al lot 1:

1. Serà objecte d’aquest servei:
a. El rentat exterior de tota la xarxa de contenidors a la via pública, de superfície i soterrats.
b. El rentat interior de la xarxa de contenidors de càrrega posterior i superior.
c. Les neteges integrals exteriors dels contenidors s’hauran de fer extensiva a la seua
ubicació i voltants, inclosos els paraments de façana afectats pels contenidors. Caldrà
garantir la neteja de paviment i/o l’espai ocupat pels contenidors.
d. Neteja interior i exterior dels contenidors: Els contenidors de resta i orgànica es netejaran
16 vegades l’any. Dos cops al mes en el període d’estiu (juny, juliol, agost i setembre) i un
cop al mes la resta de l’any. I pel que fa als contenidors de paper i cartró i envasos lleugers la
neteja es realitzaràmínim 6 vegades l’any cadascun.

Per al lot 2:
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1. Serà objecte d’aquest servei:
a. El rentat interior i exterior de tota la xarxa de contenidors PiLL. La freqüència serà una
vegada almes, i sempre que el estat d’un contenidor concret ho indique.
b. El rentat exterior de tota la xarxa de contenidors fixes (CF) a la via pública, de superfície i
soterrats. La freqüència serà una vegada almes.
b. El rentat interior de la xarxa de contenidors fixes (CF) de càrrega posterior i superior. La
freqüència serà una vegada almes.

2.10. DESTINACIÓ DELS RESIDUS
Per al lot 1:

1. Els residus recollits s'entregaran en les instal·lacions que en cada moment estableix la
Mancomunitat. Inicialment, s'entregaran en les instal·lacions que es relacionen a continuació:

a. Fracció resta o rebuig no reciclable i bolquers/higiene íntima: Planta de tractament del
Consorci de residus Ribera-Valldigna (Guadassuar).
b. Fracció orgànica: Planta de tractament del Consorci de residus Ribera-Valldigna
(Guadassuar).
c. Paper i cartó: Planta d’Alzira.
d. Envasos Lleugers: Planta VAERSA (Alzira).
e. Voluminosos: Ecoparcs.

Per al lot 2:

1. Els residus recollits s'entregaran en les instal·lacions que en cada moment estableix la
Mancomunitat. Inicialment, s'entregaran en les instal·lacions que es relacionen a continuació:

a. Fracció resta o rebuig no reciclable i bolquers/higiene íntima: Planta de tractament del
Consorci de residus Ribera-Valldigna (Guadassuar).
b. Fracció orgànica: Planta de tractament del Consorci de residus Ribera-Valldigna
(Guadassuar).
c. Paper i cartó: Planta d’Alzira.
d. Envasos Lleugers: Planta VAERSA (Alzira).
e. Vidre: Planta FCC Ámbito (Port de Sagunt).
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3. MODELS DE RECOLLIDA

3.1. MODEL 1. PORTA A PORTA
3.1.1. DESCRIPCIÓ GENERAL DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS DOMÈSTICS IASSIMILABLES
1. Model basat en el sistema porta a porta per a les fraccions de Resta, orgànica, paper i cartró
i envasos lleugers d’origen domèstic i comercial assimilable a domèstic.
2. Els bolquers i productes d’higiene íntima s’arreplegaran juntament amb la fracció resta.
Tanmateix, es podrà arreplegar qualsevol altre dia de recollida, diferenciant aquesta fracció amb
una bossa de plàstic i una enganxina identificadora (segons ordenança municipal). En aquest últim
cas, aquesta fracció haurà d’anar separada de la resta de fraccions.
3. La recollida “porta a porta” es durà a terme mitjançant cubells personalitzats i identificats
per cada generador, per a totes les fraccions, disposats amb un tag RFID UHF passiu que porta
gravat un codi per a la identificació de l'usuari. Dit codi a més està imprès en el recipient
subministrat en versió resumida, tant en format numèric com en codi de barres o data “matrix”.
4. A les àrees d’aportació, d’accés lliure o restringit, es recollirà mitjançant contenidors de
càrrega posterior i/o càrrega superior les fraccions de resta, orgànica, paper i cartró i envasos
lleugers d’origen domèstic depositades a estes àrees.

a. Les àrees d’aportació d’accés restringit seran utilitzades pels veïns/es que per algun
motiu específic i puntual no puguen depositar els residus pertinents en el punt designat al
seu habitatge. Així com pels veïns/es de les urbanitzacions i disseminats que s’indiquen per
laMancomunitat.
b. Les àrees d’aportació d’accés lliure seran utilitzades tant pels veïns/es com per als usuaris
eventuals (visitants d’un dia).
c. Les àrees d’aportació podran estar tancades i tindran disponibilitat les 24 hores del dia i
els 365 dies de l’any. L’accés podrà ser mitjançant targeta electrònica individualitzada i
intransferible demanera que l’usuari s’identificarà cada cop que faça ús de la instal·lació.
d. Ubicació i nombre de contenidors, així com la tipologia per a cadascuna de les àrees
d’emergència i àrees d’aportació de cadamunicipi en l’Annexe 3
e. Es recolliran les bosses situades fora dels contenidors ubicats a la via pública en el mateix
moment que s’estiguen buidant i es deixarà l’entorn totalment net.

5. Recollida de residus voluminosos.
a. Es recolliran amb una freqüència mensual, en la data que l’empresa adjudicatària
considere, prèvia autorització per part de la Mancomunitat de la Ribera Alta. S’annexa
quadre de dies de recollides actuals que s’haurà demodificar el mínim possible. Annexe 4
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a. Els residus voluminosos, prèvia cridada al telèfon que l’adjudicatària haurà de proposar,
els ciutadans els hauran de deixar segons cadascún dels ajuntaments indiquen:

– Al portal de l’habitatge.– En les àrees d’aportació.

3.1.2. SISTEMÀTICA DE LA RECOLLIDA PORTA A PORTA DE RESIDUS DOMÈSTICS IASSIMILABLES
1. Els residus domèstics s’hauran de lliurar de la següent forma:

2. L’empresa identificarà a l’usuari mitjançant la lectura del xip (tag) del cubell, comprovarà la
qualitat del residu i, si escau, anotarà la possible incidència. Acte seguit abocarà el residu dins del
vehicle.
3. Els “generadors singulars” (comerços, serveis, institucions, menjadors col·lectius…)
disposen de cubells de 10, 20 i 40 litres i contenidors de 120, 240 i 1.100 litres adaptats a les seues
necessitats, d'ús individual, que es recullen amb el mateix horari i calendari que els cubells
domiciliaris corresponents davant de l'establiment de cada generador.
4. La freqüència de recollida per a cadamunicipi serà de:
SISTEMA DE RECOLLIDA FREQÜÈNCIA MÍNIMA DE RECOLLIDA

ORGÀNICA RESTA EELL P/C
PAP 3 dies/setmana 1 dia/setmana 2 dies/setmana 1 dia/setmana

En el cas de que algunmunicipi, sol·licite a laMancomunitat l’increment de la freqüència de
recollida d'alguna de les fraccions, l'empresa podrà acceptar aquest increment de la freqüència i

FRACCIÓ RECOLLIDA DOMÈSTICA
ORGÀNICA Cubell de 20 litresmarró identificat amb TAG RFID i amb el codi associat a lafracció i a l’habitatge amb bossa compostable d’ús obligatori.
ENVASOS LLEUGERS Cubell de 40 litres blanc identificat amb TAG RFID amb el codi associat a lesfraccions i a l’habitatge amb bossa de plàstic. Aquest cubell ambivalent pellliurament dels envasos, s’utilitzarà també pel lliurament, en dies diferents, delpaper i cartró, i resta.

PAPER I CARTRÓ Cubell de 40 litres blanc identificat amb TAG RFID amb el codi associat a lesfraccions i a l’habitatge sense bossa de plàstic. Aquest cubell ambivalent pellliurament del paper i cartró, s’utilitzarà també pel lliurament, en dies diferents,dels envasos lleugers, i resta
RESTA Cubell de 40 litres blanc identificat amb TAG RFID amb el codi associat a lesfraccions i a l’habitatge amb bossa de plàstic. Aquest cubell ambivalent pellliurament de la fracció resta, s’utilitzarà també pel lliurament, en diesdiferents, dels envasos lleugers, paper i cartró
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rebrà en contraprestació la part del cost econòmic corresponent a eixe municipi. Aquest increment
de la freqüència serà una modificació prevista que es calcularà aplicant el cost corresponent a eixa
fracció, en eixa ruta de recollida, oferida en la seua plica.
5. Els horaris de prestació dels serveis seran nocturns, la recollida serà a partir de les 22:00
hores.

3.1.3. CRITERIS DE QUALITAT PER A LA RECOLLIDA DEL RESIDU
En termes generals, els criteris de valoració, per a les recollides porta a porta, que haurà de observar
l’empresa que es faça càrrec del servei de recollida selectiva seran els següents.
1. En cas que l’aportació es realitze amb algun element no homologat pel servei no es
recolliran i es deixarà en el punt de la via pública on s’haja trobat.
2. Es comprovarà la coincidència del material dipositat al punt de recollida pel generador amb
la fracció que corresponga ser recollida segons el calendari establert, si no coincidís es procedirà
segons el punt 6 següent.
3. Es comprovarà l’absència d’impropis en elmaterial lliurat al punt de recollida.
4. Per a la valoració del criteri d’absència d’impropis, s’haurà de tenir en compte les
consideracions següents:

a. FORM: Es considerarà un material apte aquell que es trobe dins una bossa (compostable
o no) i continga únicament restes orgàniques compostables, és a dir, restes de menjar i
restes vegetals de mida petita que poden ser recollits selectivament i susceptibles de
degradar-se biològicament. Per fer-ne la valoració, els operaris hauran de fer un
reconeixement visual i/o tàctil del material lliurat i hauran de sospesar la bossa
compostable per fer-ne una valoració del pes. Si hi ha indicis que el material no està ben
seleccionat es podrà procedir a l’obertura de la bossa per tal d’assegurar que
majoritàriament només conté restes orgàniques.
b. ENVASOS LLEUGERS: Es considerarà un material apte aquell que continga únicament
envasos lleugers que no siguen de paper o cartró. Les bosses que contenen aquestes
deixalles tenen, en termes generals, molt volum i poc pes. Per fer-ne la valoració els
operaris hauran de fer un reconeixement visual i/o tàctil del material lliurat i hauran de
sospesar la bossa d’envasos; només caldrà fer una inspecció visual de l’interior de la bossa
en el cas que el pes sigui sospitosament alt.
c. PAPER I CARTRÓ: Es considerarà un bon material tot aquell paper i cartró que no forme
part d’un material mixt i que no estiga brut. Per fer-ne la comprovació serà suficient la
inspecció visual i/o tàctil. En el cas del paper i cartró comercial, només es recollirà aquell
que siga dipositat per l’establiment generador ben plegat i sense cap altra resta dematerial.
d. BOLQUERS I HIGIENE ÍNTIMA: Únicament es recolliran aquelles bosses amb un adhesiu
que identifique aquest residu o bé les que estiguen dipositades en la fracció resta.

5. En cas que el personal detecte la presència de material impropis o una aportació incorrecta
que no es correspon amb el material que pertoca, no es recollirà el cubell o bujol i es deixarà en el
punt de la via pública on s’haja trobat.
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En tots dos casos s’identificarà la incidència amb un adhesiu on caldrà especificar el tipus
d’incidència. El disseny i l’edició d’aquestes enganxines anirà a càrrec de laMancomunitat.

3.1.4. SERVEI DE REPÀS DE BOSSES ABANDONADES
1. L’empresa contractada haurà de preveure un servei diürn amb una freqüència de dos dies a
la setmana, per a la retirada de materials incorrectes o bosses que hagin pogut quedar a la via
pública.
2. Els dies de retirada de bosses pot ser variable d’una setmana a l’altra i s’acordarà entre
l’adjudicatari i la Mancomunitat, per tal d’evitar que els generadors percebin que un determinat dia
de la setmana es fa sempre aquest servei i evitar que es pugui consolidar l’aportació de bosses al
carrer fora dels horaris establerts.
3. En tot cas, aquest servei majoritàriament es farà els dies que no hi ha recollida porta a porta
i no es farà mai el dia de recollida de la fracció Resta, atès que és el dia que ja es recullen totes les
bosses i materials que hi ha al carrer, siguin d’aquell dia o d’altres.
4. L’horari del servei s’haurà de coordinar amb els/les educadors/es ambientals per tal de
permetre que abans de la recollida es duga a terme la seua acció inspectora.
5. Es recolliran totes les bosses que hi haja als carrers, estiguen o no etiquetades.
6. Els materials recollits es tractaran com a fracció Resta, de manera que hauran de ser
transportats al centre de tractament corresponent.
7. L’empresa contractista haurà d’informar setmanalment de la presència de punts crítics de
concentració de bosses, en cas que siguen, per tal de facilitar l’actuació dels responsables
municipals i/o de laMancomunitat.

3.1.5. RECOLLIDA DE MERCATS SEMANALS
1. L'empresa adjudicatària s'haurà de posar en contacte amb cadascun dels municipis per a
acordar el sistema de recollida dels residus produïts pel mercat setmanal i el dia de recollida
d'aquests residus.

3.2. MODEL 2. CONTENIDORS
3.2.1. DESCRIPCIÓ GENERAL DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS MODEL 2.CONTENIDORS
1. Model basat en àrees d’aportació integrades en “illes” de contenidors. Els contenidores que
poden haver-hi són de: iglú per a vidre (el manteniment i la recollida s’encarregarà ECOVIDRIO),
contenidor de càrrega superior d’envasos lleugers, contenidor de càrrega superior paper i cartó,
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contenidor de càrrega posterior de la fracció resta i contenidor de càrrega posterior fracció
orgànica.

a. Els contenidors podran tindre un sistema de control d’accés per als usuaris.
b. Ubicació, nombre i tipologia dels contenidors de cada municipi amb les singularitats
pròpies de cadascun estarà en l’Annexe 3

2. Els bolquers i productes d’higiene íntima s’arreplegaran juntament amb la fracció restà.
3. Recollida de residus voluminosos.

a. Es recolliran amb una freqüència mensual, en la data que l’empresa adjudicatària
considere, prèvia autorització per part de la Mancomunitat de la Ribera Alta. S’annexa
quadre de dies de recollides actuals que s’haurà demodificar el mínim possible. Annexe 4.
a. Els residus voluminosos s’hauran de deixar al portal de l’habitatge, prèvia cridada al
telèfon que l’adjudicatària haurà de proposar.

4. Aquestmodel s’aplica en elsmunicipis de: Gavarda i Catadau.

3.2.2. SISTEMÀTICA DE LA RECOLLIDA PER CONTENIDORS DE RESIDUS DOMÈSTICS IASSIMILABLES MODEL 2. CONTENIDORS
1. La freqüència de recollida per a cada municipi serà de:

SISTEMA DERECOLLIDA
FREQÜÈNCIA MÍNIMA DE RECOLLIDA

ORGÀNICA RESTA EELL P/C
CONTENIDORS 3 dies/setmana 3 dies/setmana 1 dia/setmana 1 dia/setmana

En el cas de que algunmunicipi, sol·licite a laMancomunitat l’increment de la freqüència de
recollida d'alguna de les fraccions, l'empresa podrà acceptar aquest increment de la freqüència i
rebrà en contraprestació la part del cost econòmic corresponent a eixe municipi. Aquest increment
de la freqüència serà una modificació prevista que es calcularà aplicant el cost corresponent a eixa
fracció, en eixa ruta, oferida en la seua plica.
2. Possibles itineraris de recollida:

a. Ruta 1: Gavarda i Catadau.
3. Els horaris de prestació dels serveis seran nocturns per a fraccions orgànica i resto, i seran
diürns per a fraccions EE.LL. i P/C.
4. Es recolliran les bosses situades fora dels contenidors ubicats a la via pública en el mateix
moment que s’estiguenbuidant i es deixarà l’entorn totalment net.

3.2.3. MITJANS MATERIALS: CONTENERITZACIÓ MODEL 2. CONTENIDORS
1. Els contenidors utilitzats en el serveimancomunat són de les següents característiques:
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a. Càrrega superior amb doble argolla de 3.000 I 4.000 litres: Envasos lleugers i paper/cartó
b. Càrrega posterior de 1.000 i 1.100 litres: Fracció resta i fracció orgànica

3.3. MODEL 3. COMBINAT
3.3.1. DESCRIPCIÓ GENENERAL DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS MODEL 3.COMBINAT
1. Donada la singularitat del servei en alguns dels municipis, s’identifica un model combinat
entre el sistema de recollida porta a porta i el sistema de recollida per contenidors per “illes” de
contenidors, depenent del zones del municipi. Els contenidors que poden haver-hi són de: iglú per a
vidre (el manteniment i la recollida s’encarregarà ECOVIDRIO), contenidor de càrrega superior
d’envasos lleugers, contenidor de càrrega superior paper i cartó, contenidor de càrrega posterior de
la fracció resta i contenidor de càrrega posterior fracció orgànica.

a. Els contenidors podran tindre un sistema de control d’accés per als usuaris.
b. Els cubells i els contenidors utilitzats en la recollida “porta a porta” disposen d'un tag RFID
UHF passiu que porta gravat un codi per a la identificació de l'usuari. Dit codi a més està
imprès en el recipient subministrat en versió resumida, tant en format numèric com en codi
de barres o data “matrix”.

2. Els bolquers i productes d’higiene íntima s’arreplegaran juntament amb la fracció resta, en
el cas de contenidors, i en el cas del porta a porta, segons s’indica en ditmodel porta a porta.
3. El residus voluminosos es recolliran amb una freqüència mensual, en la data que l’empresa
considere, prèvia autorització per part de la Mancomunitat de la Ribera Alta. Els usuaris hauran de
depositar aquest residu en els punts indicats per la Mancomunitat. S’annexa quadre de dies de
recollides. Annexe 4.
4. Freqüència:

SISTEMA DERECOLLIDA COMBINAT
FREQÜÈNCIA MÍNIMA DE RECOLLIDA

ORGÀNICA RESTA EELL P/C
PAP 3 dies/setmana 1 dia/setmana 2 dia/setmana 1 dia/setmana

CONTENIDORES 3 dies/setmana 3 dies/setmana 1 dia/setmana 1 dia/setmana

En el cas de que algunmunicipi, sol·licite a laMancomunitat l’increment de la freqüència de
recollida d'alguna de les fraccions, l'empresa podrà acceptar aquest increment de la freqüència i
rebrà en contraprestació la part del cost econòmic corresponent a eixe municipi. Aquest increment
de la freqüència serà una modificació prevista que es calcularà aplicant el cost corresponent a eixa
fracció oferida en la seua plica.
5. Aquestmodel s’aplica en elsmunicipis de:
6. Horaris de prestació dels serveis: pendent de confirmar.
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7. A l’àrea on la recollida siga porta a porta, es realitzarà amb lesmateixes característiques que
s’indiquen en la clàusula 3.1.2, amb els criteris de qualitat de la clàusula 3.1.3., i la retirada de bosses
incorrectes de la clàusula 3.1.4.
8. A l’àrea on la recollida siga per contenidors, es realitzarà amb les mateixes característiques
que s’indiquen en la clàusula 3.2.2.

3.3.3. MITJANS MATERIALS: CONTENERITZACIÓ MODEL 3. COMBINAT
1. Els contenidors utilitzats en el serveimancomunat són de les següents característiques:

a. Càrrega superior amb doble argolla de 3.000 litres: Envasos lleugers i paper/cartó.
b. Càrrega posterior de 1.000 i 1.100 litres: Fracció resta i fracció orgànica.

3.4. MODEL 4. CONTENIDORS EXCLUSIVAMENT d’EELL i P/C
3.4.1. DESCRIPCIÓ GENERAL DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS MODEL 4.CONTENIDORS EXCLUSIVAMENT d’EELL i P/C
1. Model basat en àrees d’aportació voluntària per contenidors de les fraccions envasos
lleugers i paper i cartó de càrrega superior en ambdós casos.

a. Els contenidors podran tindre un sistema de control d’accés per als usuaris.
b. Ubicació, nombre i tipologia dels contenidors de cada municipi amb les singularitats
pròpies de cadascun estarà en l’Annexe 3.

2. Freqüència:
SISTEMA DERECOLLIDA

FREQÜÈNCIA MÍNIMA DE RECOLLIDA
EELL P/C

CONTENIDORS 1 dia/setmana 1 dia/setmana

A més a més, en els municipis següents es realitzarà més d’una freqüència: pendent de
confirmar.

En el cas de que algunmunicipi, sol·licite a laMancomunitat l’increment de la freqüència de
recollida d'alguna de les fraccions, l'empresa podrà acceptar aquest increment de la freqüència i
rebrà en contraprestació la part del cost econòmic corresponent a eixe municipi. Aquest increment
de la freqüència serà una modificació prevista que es calcularà aplicant el cost corresponent a eixa
fracció, en eixa ruta, oferida en la seua plica.

El preu indicat en els plecs administratius es refereix a preu/any/contenidor amb la
freqüència de recollida indicada en la taula anterior. Si s’incrementa la recollida s’incrementarà el
cost proporcionalment
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4. Els horaris de prestació dels serveis seran diürns
5. Es recolliran les bosses de les fraccions envasos lleugers i paper i cartó situades fora dels
contenidors ubicats a la via pública en el mateix moment que s’estiguen recollint el contingut del
contenidor i es deixarà l’entorn totalment net.

3.4.2. MITJANS MATERIALS: CONTENERITZACIÓ
1. Els contenidors utilitzats en el serveimancomunat són de les següents característiques:

a. Càrrega superior amb doble argolla de 3.000 I 4.000 litres: Envasos lleugers i paper/cartó

3.5. MODEL 5. CARCAIXENT. LOT 2
3.5.1. DESCRIPCIÓ GENENERAL DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS MODEL 5.CARCAIXENT
1. Donada la singularitat del municipi de Carcaixent, es desenvoluparà unmodel amb recollida
i transport de residus per fraccions diferenciades, en el qual, en el nucli urbà i zona de Cogullada
serà un sistema de Contenidors Temporals (C.T.). En la resta del municipi, serà mitjançant
contenidors fixos (CF) en el carrer.
2. L’empresa encarregada del servei de recollida de residus és qui ha de disposar els mitjans
materials i personals per la distribució i recollida dels contenidors, i fer-se càrrec de mantindre’ls en
bon estat i correcte funcionament.
3. Tanmateix, s'ha de fer càrrec dels contenidors íntegrament, incloent la seua neteja,
reparació, substitució per qualsevol causa, etc. i tot allò descrit amb anterioritat en l’apartat 2.1.
Objectiu genèric d’obligar compliment.
4. La freqüència de recollida per al municipi de Carcaixent serà:

SISTEMA DERECOLLIDA FREQÜÈNCIA MÍNIMA DE RECOLLIDA
ORGÀNICA RESTA EELL P/C VIDRE

CONTENIDORS PiL 3dies/setmana 7 dies/setmana 2dia/setmana 1dia/setmana
1dia/setmana

CONTENIDORSFIXOS (CF) 3dies/setmana 1
3dies/setmana 1

1dia/mes 2 1dia/mes 2 1dia/mes 2
REFORÇ DIÜRN PaPEE.LL. ACTIVITATSALIMENTÀRIES - - 3dies/setmana - -
REFORÇ PaP VIDREHORECA - - - - 3dies/setmana
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 1La recollida d’aquestes dos fraccions serà 3 dies a la setmana, excepte en els
disseminats i les urbanitzacions, que en el període estival la recollida serà de 4 dies a la
setmana per fracció.
 2La recollida es farà una vegada al mes i, a més a més, sempre que el contenidor supere el
80% de la seua capacitat. La freqüència de recollida dels mesos de setembre a març, tots
dos inclosos, es realitzarà cada 15 dies.

5. Els bolquers i productes d’higiene íntima s’arreplegaran juntament amb la fracció resta.
6. El servei de reforç Porta a Porta, de la fracció d’EE.LL., es realitzarà a les activitats
alimentaries en horari diürn, les activitats estaran inscrites prèviament en un llistat que es podrà
actualitzar setmanalment.
7. El servei de reforç Porta a Porta, de la fracció vidre, a les activitats HORECA serà en horari
diürn i es prestarà a totes les activitats HORECA que estiguen legalment en funcionament en la
actualitat i les que es donen d’alta en el futur.

3.5.2. SISTEMA DE RECOLLIDA MITJANÇANT CONTENIDORS TEMPORALS (C.T.)
1.L'horari en el qual ha de realitzar-se la distribució dels contenidors per al seu ús és des de les
18:30h fins a les 20:00h. L'interval horari mínim durant el qual els usuari poden fer ús dels
contenidors, i per tant, els contenidors han de romandre disponibles als carrers per al seu ús, és des
de les 20:00h fins a les 23:30h. A partir de les 23:30h es pot iniciar la recollida de residus pel mètode
plantejat per l'empresa. Abans de les 06:00h del dia posterior a la distribució dels contenidors, els
contenidors hauran d’estar recollits, no deixant cap element de contenidor al carrer. La capacitat de
cadascú dels contenidors serà 360 litres per a cadascuna de les fraccions.
2. L’empresa deurà de subministrar els contenidors de la fracció orgànica amb tapes o
sobretapes de color marró amb reducció de grandària respecte de la tapa ordinària, i la tapa més
gran, en cas que n’hi haja, no haurà d’estar accessible o haurà d’estar tancada per a la ciutadania.
3. En el cas de que el municipi, sol·licite a la Mancomunitat l’increment de la freqüència de
recollida d'alguna de les fraccions, l'empresa deurà d’acceptar aquest increment de la freqüència i
rebrà en contraprestació la part del cost econòmic corresponent. Aquest increment de la
freqüència serà una modificació prevista que es calcularà aplicant el cost corresponent a eixa
fracció. Per tant, les empreses han de reflectir en les seues ofertes el cost unitari referit a la recollida
per a cada fracció de residu, per separat per al sistema PiL i per al sistema de contenidors fixos (CF).
4. Es recolliran les bosses situades fora dels contenidors ubicats a la via pública en el mateix
moment que s’estiguenbuidant i es deixarà l’entorn totalment net.
5. Establiments de gestió publica o publica-privada on s'ha de realitzar la recollida i transport
de residus. Es realitzarà mitjançant contenidors de 360 litres, que els establiments custodiaran en
l’interior de les seues instal·lacions. Els utilitzaran durant el dia i els trauran al carrer en l’horari
ordinari de repartiment de contenidors. En eixe punt (on els establiments hauran tret els
contenidors), els operaris del servei deixaran els contenidors buits. A manera informativa es
relaciona el llistat dels establiments:

a. Oficinesmunicipals.
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b. Instal·lacions esportives.
c. Centre Integral deMajors
d. Residència deMajors Aigües Vives.
e. Centre de dia.
f.Mercatmunicipal.
g. Col·legis i Institut.
h. Centre de Salut.

6. La prestació del servei serà tots els dies de l'any excepte el dia 24 i 31 de desembre.

3.5.3. SISTEMA DE RECOLLIDA MITJANÇANT CONTENIDORS FIXOS (CF).
1. Sistema per a la recollida dels residus generats a les urbanitzacions, disseminat, punts
d'extraradi del nucli urbà, polígon industrial, en algunes instal·lacions municipals i en la neteja
viària.
2. L’ubicació, nombre i tipologia dels contenidors estarà en l’Annexe 3.
3. Les fraccions resta i orgànica es recollirà mitjançant camió compactaor de càrrega posterior
entre les 23:00 i les 06:00h. El volum dels contenidors serà de 800 a 1.000 litres per a cadascuna de
les fraccions. Les fraccions resta i orgànica s’arreplegaran 3 dies a la setmana cadascuna d’elles,
excepte en el disseminat i les urbanitzacions, que en el període estival serà recollida serà de 4 dies a
la setmana per fracció.
4. L’empresa es farà càrrec de la substitució de les tapes o sobretapes dels contenidores de la
fracció orgànica per unes tapes o sobretapes de color marró amb reducció de grandària respecte de
la tapa ordinària, i la tapamés gran, en cas que n’hi haja, no haurà d’estar accessible o haurà d’estar
tancada per a la ciutadania.
5. L’horari per a la recollida de les fraccions envasos lleugers , aper i cartó i vidre serà diürna, a
partir de les 08:00 h. El tipus de contenidor per a aquestes fraccions serà iglú de 3.000 a 4.000 litres
de capacitat i càrrega superior.

3.5.4. RECOLLIDES ESPECIAL EN ACTES PÚBLICS, MERCAT AL CARRER, RECOLLIDA DEPODA MUNICIPAL, FALLES, FESTES I ESDEVENIMENTS
1. Mercat de carrer

a. 52 recollides anuals (1 recollida per setmana)
b. El servei es prestarà en la modalitat de Contenidors Temporals (C.T) i/o custodia, amb la
condició que permetrà la recollida i transport de les fraccions valoritzables per separat i ,

finalitzada la neteja de la zona demercat, no quedaran contenidors en la via pública.
2. Recollida de restes vegetals (poda, etc.).
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a. Fins un màxim de 800 𝑚3 per any, mitjançant camió de 40 𝑚3 autocàrrega - polp, a
demanda de l’ajuntament. La recollida es realitzarà en dependènciesmunicipals (finca
rústica) on els serveismunicipals faran acopio de la fracció fins arribar als 40 𝑚3 i completar

així, un viatge.
3. Falles

a. Es facilitarà un punt d’aportació a cada comissió fallera (actualment 13), amb contenidors
per a la recollida de les fraccions envasos, vidre, cartró, biorresidus i resta.
b. El fem serà recollit tots els dies de falles (habitualment 7 dies, pot variar en 1 o 2 dies
depenent de l’any).

4. Fira Modernista
a. Conjuntament amb l’organització de la fira es determinaran 15 punts de recollida entre
els carrers on es concentra la fira.
b. S’utilitzaran contenidors de 360 l de capacitat o semblant i de totes les fraccions, atenent
a les previsions de generació en cada zona. Estaran en la via pública tot el dia per a ser
utilitzats pels visitants de la fira, els firaires i el servei de neteja viària. Aquests contenidors
seran retirats i reposats totes les nits que dure la fira (habitualment 5 dies).

5. Altres esdeveniments
Festes escolars, de carnestoltes, exhibicions esportives, concerts, etc. El servei a demanda
consistirà en:
a. Subministrament de contenidors (a triar el nombre de contenidors) de totes les fraccions,
segons els residus esperats per la tipologia de l’acte a realitzar, fins a un màxim de 15
contenidors .
b. La quantitat de serveis a incloure en el contracte es de 50 serveis anuals a demanda.
Caldrà que es determine el preu unitari per a que, en cas d’esgotar els serveis inclosos en el
contracte, es puga conèixer el preu per a serveis addicionals .

4. INFORMATITZACIÓ DEL SERVEI
Per al lot 1:

1. Per al control del servei i dels usuaris s'implantarà un sistema informàtic, el qual serà
establert per laMancomunitat.
2. El licitador haurà de fer-se càrrec de les despeses de compra, instal·lació, quotes mensuals
i/o anuals i manteniment dels equips embarcats en els vehicles i equips que haja de portar el
personal del licitador per a poder fer les tasques que apareixen en aquests plecs. Tant mateix, es
farà càrrec de les despeses per quotesmensuals i/o anuals i del manteniment dels equips necessaris
per a les tasques de inspecció i educació ambiental
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3. A continuació s'enumeren els equips mínims que s'han d'instal·lar/adquirir per a fer les
tasques encomanades:

a. Sistema d'identificació automàtica RFID UHF amb antena per als vehicles recol·lectors.
b. Ordinador embarcat proveït de display i teclat per a introducció d'informació més
Transmissió de la informació i posició per GPS via GPRS/3G.
c. Pesatge en xassís, en els vehicles que realitzaran les rutes compartides entre varis
municipis.
d. Botons externs, localitzats en la part posterior dels vehicles recol·lectors, per a la
introducció d'incidències per part dels operaris.
e. Sistema d'identificació RFID UHF en canell, a mode de polsera, amb GPS i connexió GPRS
per a cada peó/recol·lector.
f. Terminals tipus telèfon intel·ligent amb RFID UHF amb GPS i connexió GPRS com a equip
de reserva que ha d'anar en cada vehicle recol·lector.
g. Quotes mensuals i/o anuals de manteniment del sistema informàtic.
Aquest llistat pot patir lleugeres variacions per adaptacions tecnològiques.

4. El llistat del punt anterior, juntament amb la tecnologia instal·lada en els contenidors,
cubells de generadors individuals i grans generadors, servirà per a controlar:

a. Els fluxos aportats al sistema de recollidamancomunat pels usuaris.
b. Els quilograms recollits en cadascun delsmunicipis.

5. El licitador s'ha d'encarregar que cadascun dels seus empleats conega l'ús i l'aplicació de
cada equip per a un bon funcionament i el correcte registre de les dades.
6. A causa de la possibilitat d'incorporació gradual (diferents dates d'incorporació per a
diferents municipis) de la tecnologia del servei (incorporació de lectors RFID en tapes de
contenidors i per tant, l’obertura dels contenidors amb clau per part de l’empresa), aquesta haurà
d'incorporar aquestes modificacions, adaptant el seu procés productiu a aquests xicotets canvis,
que no suposaran un cost significatiu per a l'empresa.
7. S'estima el cost en material d'informatització i seguiment dels vehicles, descrit
anteriorment per a l'adjudicatari en 25.664 € per cada equip de treball, consistent en camió,
conductor i dos peons, per cadascun dels equips de treball, format per un camió recol·lector, un
conductor i dos peons.

Per al lot 2:

1. Els equipsmínims que s'han d'instal·lar/adquirir per a fer les tasques encomanades:
a. Ordinador embarcat proveït de display i teclat per a introducció d'informació més
Transmissió de la informació i posició per GPS via GPRS/3G.
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5.CONDICIONS BÀSIQUES DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
5.2. QUALITAT EN LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
Per al conjunt dels dos lots:
1. Que la recollida es farà en el menor temps possible, en condicions de seguretat tant per als
ciutadans com per als treballadors de l'adjudicatari que presten el servei i amb el menor impacte
ambiental possible.
2. S’ocasionaran lesmenorsmolèsties possibles als veïns per sorolls, olors, etc.
3. Es realitzarà la recollida en lesmillors condicions higièniques i de neteja.
4. Que la recollida es realitze en condicions d'eficiència, des d'un punt de vista operatiu,
econòmic i ambiental.

5.2. SEGURETAT I SALUT LABORAL
Per al conjunt dels dos lots:
1. L’adjudicatària haurà de tenir cura del compliment estricte de les normes de seguretat, tant
en la gestió del servei, especialment en la manipulació dels residus, com en la prevenció dels
sinistres i accidents. S’haurà d’evitar qualsevol situació de risc, tant per als operaris del servei com
per a les persones usuàries del servei i tercers.
2. L'empresa contractada haurà de redactar el pla de prevenció de riscos laborals, que haurà
d’estar aprovat i vigent durant tot el període d’execució del present contracte.
3. Les condicions de treball hauran d’evitar qualsevol risc d’impacte ambiental en el
desenvolupament de les activitats pròpies del servei.
4. L'empresa contractada haurà de disposar de tots el mitjans de senyalització necessaris que
permeten senyalitzar perfectament quan els serveis que s’han de realitzar ho requereixin a causa de
la seva naturalesa o circumstàncies.
5. L'empresa contractada haurà de prendre totes les precaucions necessàries per evitar
qualsevol tipus d’accident. En el cas de trencament d’un contenidor i/o camió, s’haurà d’evitar el
vessament de productes tòxics al medi.

5.3. PROJECCIÓ EXTERNA DEL SERVEI
Per al conjunt dels dos lots:
1. Tot el personal del servei haurà d’anar perfectament uniformat.
2. L’uniforme del personal s’haurà d’adequar al règim climàtic de l’estació de l’any que
corresponga.
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3. Els uniformes hauran d’estar en perfecte estat de netedat tots els dies de servei.
4. L’uniforme haurà d’anar complementat amb tires reflectores per tal que el personal siga
perfectament identificat en la via pública tant durant el dia com durant la nit, i en qualsevol
circumstància climatològica.
5. Els vehicles hauran d’estar en perfectes estat de neteja tots els dies de servei.

5.4. SOROLL
Per al conjunt dels dos lots:
1. L’ activitat de recollida de residus no haurà de produir sorolls o vibracions que superin els
límits permesos per la normativa vigent i per qualsevol altra legislació aplicable.

5.5. OLORS
Per al conjunt dels dos lots:
1. S’haurà d’evitar l’aparició de qualsevol tipus d’olor procedent dels contenidors i/o
maquinària/vehicles/instal·lacions. En el cas que es detecti algun tipus d’olor, s’haurà d’eliminar de
manera immediata amb elsmitjans adequats.

6. PERSONAL DEL SERVEI
6.1. OPERARIS/ES I CONDUCTORS/ES DEL SERVEI
Per al conjunt dels dos lots:
1. En relació a els/les operaris/es i els/les conductors/es del servei, l’empresa contractada
haurà de garantir que compliran les següents condicions:

a. Hauran d’actuar amb responsabilitat, amb sentit de l’organització i convençudes de la
importància de la feina en la que participen. La seva predisposició és fonamental, ja que
hauran de dur a terme una funció essencial a nivell de control de la qualitat dels residus
aportats i de la neteja de la via pública.
b. Hauran de tenir la formació necessària per a l’òptim desenvolupament del servei i l’ús de
la tecnologia.
c. Hauran de poder fer front amb total responsabilitat i correcció a qualsevol situació que
s’esdevingue a la via pública, i per poder realitzar les tasques regulades pel servei i per les
ordenancesmunicipals corresponents.
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d. Hauran de prestar un tracte adequat (educat, amable, cordial i eficaç) a l’usuari, és a dir,
als/les veïns/es i al personal dels establiments comercials als que es donarà servei. El
personal del servei haurà d’actuar com el primer nivell d’atenció a la ciutadania.
e. Hauran de tenir les aptituds físiques necessàries que requereix el seu lloc de treball.
f. Hauran d’entendre correctament el valencià i el castellà.

2. Quadre de subrogació:
En l’Annexe 2 apareix el llistat de personal a subrogar.

6.2. ENCARREGAT DEL SERVEI
Per al conjunt dels dos lots:
1. L’adjudicatària haurà de garantir la figura d’encarregat/da del servei al contracte per tal de
garantir el correcte desenvolupament del servei i la necessària coordinació amb la Mancomunitat.
En tot cas, aquesta persona haurà d’estar disponible permanentment per fer front a qualsevol
eventualitat i/o urgència.
2. Aquesta figura representarà l’empresa contractada davant de la Mancomunitat en tot allò
que faça referència al servei, en serà el responsable, i tindrà el poder suficient per prendre les
decisions que exigeix la seua prestació operativa, sense que les mateixes puguen veure’s afectades
per falta de capacitat decisòria, ja siga formal o legal.
3. Quan l’encarregat/da no estiga disponible s’hauran de delegar llurs funcions a una altra
persona de l’empresa contractada amb un perfil similar. El canvi s’haurà de comunicar a la
Mancomunitat amb suficient antelació.
4. L’empresa contractada haurà de garantir que l’encarregat/da del servei complirà les
següents condicions:

a. Interès i predisposició per la feina, i actitud positiva en el treball.
b. Capacitat organitzativa davant de situacions urgents i de gran acumulació de feina(festes,
posada enmarxa del servei, imprevistos, etc.).
c. Tracte correcte amb la ciutadania.
d. Entendre correctament el valencià i el castellà.
e. Especial actitud i disposició cap a la tasca que ha de desenvolupar, amb una marcada
vinculació amb el serveimancomunat i el seu lloc de treball.

5. Els licitadors exposaran a la seves ofertes, de forma detallada, el currículum i les capacitats
de la persona triada per desenvolupar la tasca d’encarregat del servei.

7. COORDINACIÓ I SUPERVISIÓ DEL SERVEI
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7.1. COMUNICACIÓ MANCOMUNITAT – EMPRESA
Per al conjunt dels dos lots:
1. Per tal de garantir el coneixement permanent de la Mancomunitat en relació a l’estat
d’execució del servei, l’empresa contractista haurà d’elaborar i emetre els següents informes amb
la freqüència que s’indica a continuació:
2. Informe setmanal. Informe sobre els punts significatius d’abandonament de bosses.
3. Informemensual. Informe sobre el desenvolupament del servei de recollida selectiva assolit
en les diverses fraccions.
4. Informe semestral. Informe tècnic amb els indicadors del servei actualitzats. Caldrà
proposar indicador del servei que s’actualitzaran semestralment per valorar el seu
desenvolupament.
5. Tot i que l’estructura tipus d’aquests informes es concretarà en el seu moment de comú
acord entre l’empresa i la Mancomunitat. Aquests informes s’hauran de transmetre en format
digital elaborats amb un programa adoptat demutu acord amb laMancomunitat.
6. L’empresa adjudicatària del servei haurà d’estar a disposició de qualsevol contingència que
puga sorgir i, per tant, la direcció tècnica del servei haurà d’estar disponible i localitzable mitjançant
un telèfonmòbil les 24 hores del dia.
7. El personal del servei disposarà d’un telèfon mòbil durant les hores de feina, per tal que
puguen ser localitzats en qualsevol moment per part de l’empresa o la Mancomunitat. L’empresa
comunicarà el número de telèfon a la Mancomunitat i li notificarà qualsevol canvi que es puga
produir.
8. Mensualment es convocarà una reunió de coordinació i seguiment entre els representants
de la mancomunitat i de l’empresa contractada per tal d’aclarir les incidències, fer el seguiment del
servei i adoptar lesmesures correctores.

7.2. COORDINACIÓ DEL SERVEI
Per al conjunt dels dos lots:
1. L’empresa contractista haurà de garantir la plena coordinació amb laMancomunitat durant
la gestió i l’execució del servei.
2. L’encarregat/da del servei serà la persona representant de l’empresa contractada que
garantirà la coordinació directa amb laMancomunitat.
3. L’empresa contractista atorgarà a aquesta persona els poders suficients per a executar el
servei, especialment en els casos d’emergència i en intervencions immediates.
4. L’encarregat/da del servei estarà obligada a:

a. Assistir a totes les reunions de seguiment i control de la gestió del servei convocades per
laMancomunitat.
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b. Atendre els avisos, indicacions i instruccions que laMancomunitat considere convenients
per assolir els objectius del contracte.
c. Facilitar a la Mancomunitat tota la informació relativa a la gestió del servei de recollida
dels residus, que li siga demanada, així com el dossier de registre de serveis.
d. Lliurar tots els informes descrits en el present plec amb la freqüència requerida.

7.3. SUPERVISIÓ DELS TREBALLS DIARIS DEL SERVEI
Per al conjunt dels dos lots:
1. La supervisió del servei de recollida dels residus serà desenvolupada per laMancomunitat
2. Les instruccions o ordres que suposen modificació o alteració de les determinacions del
programa anual o dels imports econòmics, només podran ser dictades per la Mancomunitat
mitjançant comunicat per escrit.
3. El/la supervisor/a tècnic/a dels treballs podrà fer totes les indicacions verbals o per escrit
que estime convenients per al bon desenvolupament de la contracta i podrà proposar suspendre les
prestacions, objecte de la mateixa, quan no es compleixen les condicions exigides o els treballs no
satisfacin les regles generals. També podrà prendre en qualsevol moment les dades, mostres,
fotografies, etc., que estimi oportú, i inspeccionar cada fase d’execució en la forma que cregui
convenient.
4. El contractista haurà de facilitar a la supervisió tècnica la pràctica d’inspeccions,
comprovacions i presa de mostres, així com qualsevol tipus de documentació, inclosa la relativa a
aspectes laborals.

7.4. ACTES D’ACCEPTACIÓ DELS TREBALLS DEL SERVEI
Per al conjunt dels dos lots:
1. En finalitzar cada mes o trimestre, el/la supervisor/a tècnic/a dels treballs alçarà una acta
dels treballs desenvolupats en el període que finalitza.
2. Els possibles incompliments, sancions o defectes seran esmentats en el contingut de l’acta, i
d’aquesta se’n derivarà, formant part de la mateixa, la valoració econòmica dels treballs durant el
període de què es tracte.
3. La signatura d’aquesta acta serà requisit indispensable per a la liquidació econòmica del
període de què es tracte.
4. En cas de discrepància, l’empresa haurà de facturar només els imports que certifique el/la
supervisor/a tècnic/a dels treballs, sense perjudici de les posteriors reclamacions que puguen
procedir per la via administrativa.
5. Al llarg de la contracta es realitzaran les inspeccions que es consideren oportunes. Del seu
resultat s’aixecaran actes individualitzades que es comunicaran amb avís de rebuda al representant
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del contractista, i s’adjuntaran a les actes de recepció parcials que s’aixequen. El resultat d’aquestes
inspeccions s’hauran de tenir en compte per l’obtenció de les valoracions parcials.

7.5. CONTROL DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
Per al conjunt dels dos lots:
1. El control de la prestació del servei es basarà en el seguiment del compliment de les
prestacions i serveis pactats en el marc del contracte. En aquest sentit, la prestació del servei estarà
subjecta a les inspeccions i controls propis establerts per la Mancomunitat per tal que es
compleixen els serveis pactats i llurs programacions.
2. En concret, el control dels serveis acordats amb la Mancomunitat es basarà, principalment,
en el control de la presència en ruta, de la composició dels equips, del correcte lliurament dels
informe fixats i del compliment les normes d’execució dels servei.
3. El contractista disposarà dels mitjans necessaris per tal d’assegurar la composició de cada
equip (vehicle, operaris i eines de treball) respecte a allò acordat per a cada tipus de prestació i ruta,
el seu estat de neteja i imatge, i el compliment de les rutes pactades i els horaris establerts dels
serveis. L’adjudicatari haurà d’assegurar el compliment de les normes d’execució dels serveis.
4. El sistema de control de la situació i el recorregut dels vehicles mòbils de recollida es
basaran en un sistema de posicionament (GPS) que permetrà conèixer el recorregut de cadascun
dels vehicles i equips mòbils. Així como tot allò descrit en l’apartat 4 (informatització del servei). El
reflex dels resultats d’aquestes observacions es contemplarà en el moment d’aprovar les
certificacionsmensuals o trimestral.
5. El contractista podrà estar present en els controls en la mesura que ho considere oportú,
amb el seu representant o persona que designe. En cas de desacord en les conclusions de
determinats controls, haja assistit o no l’empresa a ells, les valoracions dels inspectors mantindran
el seu valor. En tot cas, en l’elaboració de la certificaciómensual, es donarà audiència al contractista
perquè al·legue i presente les justificacions oportunes
6. Els incompliments estaran sotmesos al règim de penalitzacions que fixa el plec de clàusules
administratives particulars i/o PTT.
7. El control de la presència dels equips serà d’aplicació comuna a tots els equips que operaran
en el servei de recollida selectiva de laMancomunitat de la Ribera Alta.
8. Els controls de presència determinaran si els equips es troben o no dins de la seva ruta,
especificada d’acord amb la planificació establerta inicialment entre la Mancomunitat i l’empresa
adjudicatària.
9. En cas que no es trobe l’equip i no s’haja comunicat la incidència a la Mancomunitat, es
considerarà servei no prestat i per tant no serà remunerat.
10. En cas d’indisposició de l’operari en el decurs de la seva tasca, deixant un servei sense
finalització i no es notifique a la Mancomunitat, es considerarà equip no trobat i per tant no
remunerat.
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7.6. TREBALLS DEFECTUOSOS O MAL EXECUTATS
Per al conjunt dels dos lots:
1. Si s’adverteixen mancances o defectes en l’execució dels treballs o es tenen raons
fonamentades que existeixen deficiències ocultes, la persona supervisora tècnica ordenarà la
repetició dels treballs.
2. Si el/la supervisor/a tècnic/a ordena la repetició dels treballs per defectes en la seva
realització, les despeses d’aquestes operacions aniran a càrrec del contractista, el qual tindrà dret a
reclamar davant l’administració contractant en el termini de deu dies comptats a partir de la
notificació escrita de el/la supervisor/a tècnica.
3. Si el/la supervisor/a tècnic/a estima defectes en l’execució dels treballs, tant si es refereix a
qualitats com a dimensions, i aquests no poden ser corregits per haver transcorregut el termini, la
supervisor/a tècnic/a pot proposar a la Mancomunitat l’acceptació dels treballs amb la consegüent
rebaixa en els preus que la corporació propose.

7.7. PLANIFICACIÓ DEL SERVEI
Per al conjunt dels dos lots:
1. L’empresa contractada haurà d’elaborar la cartografia del servei de recollida de residus
municipals mitjançant un programari d’un Sistema d’Informació Geogràfica (SIG). Aquesta serà
sobre una base topogràfica de tots els termes municipals adherits al servei, l’empresa contractada
haurà de detallar, entre d’altra, la següent informació d’interès convenientment georeferenciada:

a. Circuits de la recollida selectiva per cadamodalitat de servei i municipi.
b. Ubicació de les àrees d’aportació
c. Ubicació del punt de pesatge a l’inici i a la fi de recollida en cadamunicipi.

2. L'empresa contractada haurà d’adaptar la planificació de la feina a partir de:
a. La planificació inicial d’itineraris de la recollida.
b. Els ajustos puntuals dels itineraris a les circumstàncies delmoment.
c. Les ordres de treball per a les recollides d’emergència degudes a incidències.
d. Possibles variacions en els horaris o dies de recollida.

3. La planificació inicial haurà de detallar els itineraris i els horaris de cada equip (inici/final,
punts intermedis, punts de pesatge d’inici i final per municipi, descans, etc.) tenint en compte els
rendimentsmitjans contractuals previstos.
4. La planificació inicial serà vàlida, en principi, per tota la durada del contracte, mentre no
s’acorde capmillora o variació.
5. La planificació dels treballs no serà estàtica, sinó que haurà d’estar oberta a adaptacions a fi
i efecte de millorar l’eficiència i els resultats de la prestació. Serà, per tant, objecte d’un procés



45 (vers. 23)

sistemàtic conjunt d’actualització, ja siga periòdic (en principi, trimestral), ja siga quan ho acorden
totes dues parts, demanera que:

a. S’incorpore tota la informació obtinguda en els períodes anteriors, fruit de l’experiència i
coneixements in situ de l’empresa contractada, les queixes de la ciutadania, els informes
dels inspectors ambientals i l’avaluació dels tècnics de laMancomunitat.
b. Incorpore els requisits específics del proper període (trimestral, en principi), com ara
esdeveniments que es puguin preveure.
c. Redistribueix recursos, modificant i reforçant actuacions on siguen més necessàries, en
detriment, si escau, d’altres ambmenys nivell d’exigència.
d. Adapte el sistema de recollida a les dificultats detectades per assolir els objectius del plec.

6. Aquest procés d’optimització trimestral serà objecte de les condicions següents:
a. Un procés de concreció de les propostes de solució per part dels contractistes, de

modificacions de xarxes i itineraris que calguen, i d’un procés de discussió, consens i decisió de les
modificacions finals.
7. L'empresa contractada haurà d’haver presentat documentalment les modificacions de la
planificació, com amínim, una setmana abans de la seua realització.
8. Per circumstàncies puntuals transitòries, previstes o imprevistes, de la naturalesa que siga
(obres públiques, emergències, avaria, etc.), a iniciativa de la Mancomunitat o com a conseqüència
d’un imprevist sofert per l’empresa contractada que impedeix la realització del servei previst
contractualment, es podran prendre decisions d’actuacions alternatives a les contractades.
9. En aquests supòsits, s’hauran de comunicar entre les dues parts les alteracions del servei
planificat per tal de tenir-ho en compte en el control de les prestacions.
10. Qualsevol altra incidència en la prestació dels serveis, l'empresa contractada estarà
obligada a comunicar-la immediatament a la coordinació mancomunada per tal de trobar una
solució elmés aviat possible.

8. INCIDÈNCIA AMBIENTAL DEL SERVEI
Per al conjunt dels dos lots:
1. Com a criteri general, la maquinària i els vehicles que formen part del servei hauran de
garantir la màxima eficiència energètica i el mínim impacte ambiental, per la qual cosa la
maquinària i vehicles garantiran els següents requisits ambientals:

a. Nivells de soroll baixos: L’empresa licitadora haurà de presentar un certificat de lamesura
del soroll emés pels equips per a la recollida i compactació de residus oferts, mesurat
segons la Directiva 2000/14/CE o aquella que puga substituir-la, i expedit per un organisme
independent exterior, que acredite el compliment de les emissions de soroll inferiors a 102
dB(A).
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b. Es valorarà l’ús de combustibles poc contaminants i/o de fonts energètiques renovables.
Els licitadors hauran de presentar la fitxa tècnica dels vehicles, en les quals hi ha aquestes
especificacions tècniques o relatives a la tecnologia del combustible.
c. A nivell de les emissions del tub d’escapament, tots els vehicles pesats adherits al
contracte i utilitzats en la prestació del servei es valorarà complir les normes EURO més
estrictes (EURO VI), i també es valorarà que estiguen equipats amb un sistema per controlar
la pressió dels pneumàtics. Els tubs d’escapament dels vehicles no hauran de ser al mateix
costat que la porta dels passatgers. El contractista presentarà la informació pertinent per
demostrar el compliment d’aquesta clàusula per part dels vehicles que propose incorporar
al servei. Concretament, haurà d’aportar les fitxes tècniques dels vehicles, on hauran de
constar les normes EURO que compleixen i on es definiran les normes relatives a les
emissions.
d. A nivell de les emissions del tub d’escapament, es valorarà tots els vehicles lleugers de
baix consum de combustible i emissions de CO2, segons estableix l’etiqueta obligatòria
regulada en el Reial decret 837/2002, de 2 d’agost, i la Directiva 1999/94/CE i les seues
modificacions.
e. Ús dematerials reutilitzats, reciclats i reciclables.

2. A nivell del tipus de conducció, tots els conductors que participen en l’execució del servei
hauran de rebre formació periòdica en conducció ecològica en un centre reconegut, a fi de millorar
l’eficiència del combustible. El contractista facilitarà una relació dels conductors i els seus certificats
de formació en conducció ecològica.
3. A nivell de l’ús d’olis lubrificants per al manteniment dels vehicles, el contractista haurà
d’utilitzar olis lubrificants de baixa viscositat (LBV) per a motors o bé olis lubrificants regenerats,
amb un mínim d’olis de base regenerats del 25%. Els LBV són els que corresponen al nombre SAE
0W30 o 5W30, o equivalents. El contractista comunicarà anualment la quantitat d’oli lubrificant
usat en elmanteniment dels vehicles i el seu nombre de viscositat.
4. Es durà a terme un estricte control del consum de combustible i de les emissions derivades
de CO2. Així, mensualment, l’empresa contractada del servei haurà de presentar als Ajuntaments
un informe en què es detallen la quantitat de combustible consumit en la prestació del servei
(gasolina, gasoil, biocombustibles, GNC, electricitat...) i les emissions de CO2 derivades d’aquest
consum.

9. CONSIDERACIONS RESPECTE A LA DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
Per al conjunt dels dos lots:
1. La documentació a presentar per part de les empreses es dispondrà de forma separada
segons el lot a qui es presente.
2. La documentació a presentar en el sobre dos no podrà contindre referències a preus ni a cap
informació econòmica de cap mena sobre el contracte així com tampoc informació referent als
criteris automàtics.
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3. La inclusió de preus o dades de contingut econòmic de qualsevol tipus o referències a la
resta de criteris automàtics comportarà l'exclusió de l'oferta del procediment de licitació.

9.1. ESTUDI D’EXECUCIÓ DEL SERVEI (SOBRE DOS)
Per al conjunt dels dos lots:
1. Els licitadors hauran de redactar i presentar un Estudi d'Execució sobre la forma
d'organització i execució de tots i cadascun dels serveis objecte de contracte, relacionats en la
clàusula 2.1.1 del present Plec, detallant elsmitjans humans imaterials proposats.
2. En l'Estudi d'Execució el licitador haurà de considerar i desenvolupar, com a mínim i amb el
màxim detall, el següents punts:

a. Càlcul de hores per cadascuna de les rutes del servei, independentment que siga de
recollida, repàs de bosses abandonades, voluminosos, neteja de contenidors, etc.
b. Rutes de recollida, neteja, repàs i voluminosos, amb indicació del horari d’inici i
finalització per cadascun delsmunicipis.
c. En les rutes de recollida es deu de contemplar als municipis de Catadau i Gavarda com
rutes independent de les rutes dels municipis amb recollida porta a porta, donat que es
recull mitjançant contenidors i no es deu demesclar amb la resta de rutes.
d. Indicar els punts, a l’inici i final de la recollida de cada municipi, on es farà la tara (inici de
la recollida) i el registre del pes de la fracció recollida (fi de la recollida).
e. Mitjans materials i personals amb els que realitzarà cadascun dels treballs, indicant el
servei al que s’assigna.
f. S’haurà de detallar la implementació d’aquelles millores de la clàusula 12. Millores del
present Plec que assumirà l’adjudicatari.
g. L’empresa haurà de presentar el detall de les accions d’implantació proposades i un pla
de treball per a la fase d’implantació. Els licitadors hauran d’especificar com es durà a terme
aquesta distribució o retirada de contenidors.
h. Tipologia dels contenidors proposats pel licitador, i si suposa un canvi i/o
homogeneïtzació respecte a la tipologia de contenidors prevista.
i. Per aquells contenidors que no siguen substituïts a l’inici del contracte, l’empresa es farà
càrrec d’una posada a punt dins del primer trimestre de contracte, mitjançant la qual
assegurarà el seu correcte estat funcional i de neteja. Per això, l’empresa haurà de
presentar un Pla de manteniment per als contenidors de superfície i soterrats on es
desenvolupen totes les accions que es realitzaran en relació al manteniment preventiu que
garantisca el correcte funcionament dels contenidors.
j. Tanmateix, l’adjudicatària haurà de presentar un Pla de neteja conforme a les
característiques reflectides en la clàusula 2.8. Neteja de contenidors, incloent la proposta
d’un calendari semestral amb la neteja dels contenidors per a cadamunicipi.
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k. Proposta d’un calendari anual de la recollida de residus voluminosos que haurà de ser
aprovat per la Mancomunitat i renovat anualment. En l’Annexe 4 apareix el calendari
actual.
l. Els licitadors han de detallar en la seua oferta, i aportar en cas d’adjudicació, la totalitat
dels elements materials i maquinària titular (destinada ordinàriament a la recollida de
residus) necessària per a la realització dels serveis previstos en aquest plec tècnic, i aportar
totes aquelles dades que s’estime necessàries. S’ha d’informar sobre els detalls tècnics,
plans demanteniment, dades administratius i titularitat.
m. S’haurà de detallar i aportar, també, conforme al punt anterior, el material i maquinària
de reserva necessari per a la realització del servei en cas de no poder utilitzar el material i
vehicles titulars.
n. El licitador haurà d’indicar la matrícula dels vehicles titulars i de reserva assignats a
aquest servei i/o especificar si son de nova adquisició.
o. L’empresa contractada haurà d’elaborar la cartografia del servei de recollida de residus
municipals mitjançant un programa d’un Sistema d’Informació Geogràfica (SIG). Aquesta
serà sobre una base topogràfica de tots els termes municipals adherits al servei, l’empresa
contractada haurà de detallar, entre d’altra, la informació d’interès convenientment
georeferenciada, definida en la clàusula 7.7. Planificació del servei, apartat 1.
p. Els licitadors exposaran a la seues ofertes, de forma detallada, el currículum i les
capacitats de la persona triada per desenvolupar la tasca d’encarregat del servei, conforme
la clàusula 6.2. Encarregat del servei.

3. L’Estudi d'Execució es valorarà segons els criteris d’adjudicació subjectius del corresponent
Annexe del plec administratiu .
4. Per a elaborar la memòria de l’Estudi d’Execució es deuran, de manera imprescindible,
seguir les següents instruccions:

a. La documentació haurà de tindre una extensió màxima de dos-centes (200) pàgines
grandària A-4 (100 fulles), amb grandària de lletra no menor d’11 punts, i haurà d'estar
degudament indexada, ordenada i enquadernada.
b. En el cas de presentació de plànols s'entregaran en grandària DIN A-3 doblegats en
grandària A-4. Aquests plànols podran incloure's dins dels annexos juntament amb les fitxes
delsmateixos i no estaran comptabilitzats dins de les 200 pàgines.
c. Totes les fotografies seran en color.
d. Haurà d'aportar-se també còpia de la documentació citada en dispositiu portàtil de
memòria per a facilitar la seua avaluació posterior.

9.2. ESTUDI ECONÒMIC. (SOBRE TRES)
Per al lot 1:
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1. En l'Estudi econòmic el licitador haurà de considerar i desenvolupar, com a mínim i amb el
màxim detall, el següents punts:

a. Càlcul del cost (sense IVA) per cadascuna de les rutes del servei, independentment que
siga de recollida, repàs de bosses abandonades, voluminosos, neteja de contenidors, etc. El
cost econòmic s’haurà d’indicar, desglossat, en l’oferta econòmica a presentar en el sobre
tres.
b. De la mateixa manera, al sobre tres, s’haurà de detallar i aportar el subtotal de les
despeses pels diferentsmodels de recollida. Esmostra exemple de quadre no exhaustiu:

COST TOTAL DE RECOLLIDES DE LA FRACCIÓ (cadascuna d’elles per separat)
DESCRIPCIÓ Durada(h)

Tipusvehicle

Costhorarivehicle(€)

Operaris Costhorarioperaris(€/h)

Condutor Costhorariconductors(€/h)01/

Costtotalruta(€)

Nºrutes/any
Cost total(€)

Ruta 1(Fraccióorgànica)Ruta 1(Fraccióresto)Ruta 1(Fraccióenvasoslleugers )Ruta 1(Fracciópaper/cartó )Ruta 1(Serveirepás)Ruta 1(Serveinetejacontenidors)Ruta1 ........Ruta1 ........Ruta 2(Fraccióorgànica)Ruta 2(Fraccióresto)
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Ruta 2(Fraccióenvasoslleugers )Ruta 2(Fracciópaper/cartó )Ruta 2(Serveirepás)Ruta 2(Serveinetejacontenidors)Ruta2 ........Ruta2 ........

Per al lot 2:
1. En l'Estudi econòmic el licitador haurà de considerar i desenvolupar, com a mínim i amb el
màxim detall, el següents punts:

a. Càlcul del cost (sense IVA) per cadascuna de les rutes del servei, independentment que
siga de recollida de resta, orgànica, envasos lleugers, paper i cartó i/o, neteja de
contenidors, etc. El cost econòmic s’haurà d’indicar, desglossat, en l’oferta econòmica a
presentar en el sobre tres.
b. De la mateixa manera, al sobre tres, s’haurà de detallar i aportar el subtotal de les
despeses pels diferentsmodels de recollida. Esmostra exemple de quadre no exhaustiu:

COST TOTAL DE RECOLLIDES DE LA FRACCIÓ (cadascuna d’elles per separat)
DESCRIPCIÓ Durada (h) Tipusvehicle

Costhorarivehicle(€)

Operaris Costhorarioperaris(€/h)

Condutor Costhorariconductors(€/h)01/

Costtotalruta(€)

Nºrutes/any
Cost total(€)

Ruta(Fraccióorgànica)Ruta(Fraccióresto)
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Ruta(Fraccióenvasoslleugers )Ruta(Fracciópaper/cartó )Ruta(Fraccióvidre)Ruta(FraccióEELLcomercial)Ruta(FraccióvidreHORECA)RecollidapodamunicipalRuta(Serveinetejacontenidors)

9.3. CERTIFICATS DE LA MAQUINÀRIA I VEHICLES ASSIGNATS AL SERVEI (SOBREDOS)
1. L'empresa ha d'aportar tota la documentació que acredite que tota la maquinària i vehicles
assignats al servei compleixen amb les normatives i tenen les llicències obligatòries establides pels
diferents organismes autonòmics i estatals per a la seua utilització en la via pública (permisos de
circulació, inspeccions tècniques de vehicles, etc.).
2. L'empresa ha d'aportar tota la documentació que acredite els nivells de emissions
atmosfèriques (etiquetes DGT vehicles lleugers i EURO per a vehicles pesats) i de soroll de la
maquinària i vehicles assignats al servei.
3. Els licitadors presentaran a les seues ofertes tota la documentació tècnica d’interès dels
fabricants dels vehicles i de la maquinària que proposaran per al servei de recollida selectiva de la
Mancomunitat.
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4. La documentació a presentar en relació als certificats de lamaquinària i vehicles assignats al
servei, no tindrà un límit d’extensió.

10. IDIOMA DE RELACIÓ AMB LA MANCOMUNITAT
Per al conjunt dels dos lots:
1. L’idioma de relació serà el valencià o castellà. Tots els fulls de treball, avisos, mitjans
informàtics i informes es faran i es lliuraran a laMancomunitat preferiblement en valencià.


