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1 OBJECTE I CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ 

1.1 Objecte del contracte 

Aquest plec de condicions tècniques té per objecte determinar els serveis de la neteja viària, la 

recollida dels residus sòlids urbans domiciliaris i la neteja de les platges del municipi del Masnou.  

Aquest nou concurs cerca la modernització del servei de gestió de residus i neteja viària del 

municipi del Masnou, i pretén contractar un nou servei on es potencia la millora de tots els 

indicadors mediambientals del municipi  i alhora s’aposta per incrementar l’eficiència actual dels 

serveis.  

És per això que l’Ajuntament del Masnou, mitjançant aquest nou contracte, aposta per la millora 

de la gestió ambiental i es proposa la gestió íntegra de tot el servei de recollides, regulant la 

recollida i el trasllat de residus de la fracció resta i Form però també de totes les fraccions de 

recollida selectiva (envasos, paper-cartró i vidre) que actualment presta, via delegació de 

competències, el Consell comarcal del Maresme.  

Dins d’aquest objectiu, l’Ajuntament també preveu l’ampliació substancial del nombre de punts 

de recollida selectiva per tal d’incrementar les quantitats de residus recollides selectivament 

respecte de la situació actual, i acostar així l’accés als contenidors de recollida selectiva al major 

nombre possible de ciutadans. En definitiva, aquesta nova etapa preveu potenciar el reciclatge 

dels residus, facilitar l’accés als serveis de recollida selectiva als ciutadans allà on sigui viable, i 

realitzar l’esforç en matèria de gestió de residus que els nous programes per a la gestió de 

residus de Catalunya estan demanant al conjunt de municipis amb aquestes competències.  

En l’àmbit de la neteja viària, aquest nou concurs es proposa la contractació dels nous serveis 

sobre la base dels actuals, valorant tot allò que representi clarament una millora en l’organització 

actual dels serveis de la neteja viària i en la resta d’aspectes.  

El present plec té per objectiu també la regulació de les obligacions de l’empresa prestadora 

envers l’Ajuntament del Masnou en la futura execució del contracte. 

Els serveis previstos en aquest plec són els següents: 

 Recollida dels residus dels domicilis, comerços, oficines o qualsevol altre tipus de 

residu assimilable a municipal d’altres activitats. 

 Transport cap a l’estació de transferència i/o cap als centres dels gestors de residus. 

 Recollida de la fracció Resta. 

 Recollida selectiva de les fraccions orgànica (FORM), envasos, paper-cartró i vidre. 

 Els serveis a petició de recollides especials. 

 

 La recollida de mobles, residus voluminosos i d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE), 

abandonats o concertats. 

 Els serveis de manteniment de contenidors de totes les fraccions, inclosos els 

soterrats, i les seves ubicacions. 

 Els serveis de neteja dels contenidors de totes les seves fraccions, inclosos els 

soterrats, i els seus voltants. 
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 El servei de neteja viària i recollida de les deixalles de la via pública i buidat i neteja de 

les papereres. 

 El servei de neteja del passeig marítim i de les platges. 

 El trasllat per a tractament o eliminació de tots els residus recollits. 

 Qualsevol altre servei expressament previst en aquest plec. 

 

1.2 Condicions tècniques bàsiques de la prestació dels serveis. 

El servei que es presti s’haurà d’executar amb estricta subjecció a les instruccions i plecs 

annexes al contracte. Es considera d’obligat compliment, en tot allò que sigui d’aplicació, la 

normativa vigent i és d’obligat compliment la nova legislació i la que la modifiqui o ampliï.  

L’oferta del contractista que resulti adjudicada serà presa en consideració per determinar el preu 

dels serveis i la configuració bàsica dels mateixos, i podrà ser ajustada i perfeccionada de comú 

acord entre el contractista i l’Ajuntament si posteriorment es considera necessari. Totes les 

ofertes presentades hauran de complir amb tots els serveis i les freqüències recollides en aquest 

plec de condicions, podent ser millorades. 

Les ofertes que no assoleixin els mínims indicats en aquest plec de condicions dins dels marges 

previstos, seran considerades insuficients i seran rebutjades amb la justificació corresponent. 

Per tal de complir amb els criteris mediambientals i d’eficiència indicats anteriorment, l’empresa 

adjudicatària es compromet a complir les condicions tècniques bàsiques que es descriuen a 

continuació:  

 Gestionar amb la màxima eficàcia la recollida dels residus i la neteja viaria. 

 Afavorir els principis ambientals de la minimització, la reutilització i el reciclatge dels 

residus. 

 Reduir la presència de residus al carrer, alliberant així l’espai públic i evitant que 

s’emmagatzemin residus comercials i domèstics. 

 Prestació dels serveis amb les mínimes molèsties. 

 Complir la normativa vigent, en tot moment, en matèria de gestió de residus. 

 Complir la normativa vigent, en tot moment, en matèria de contaminació acústica. 

 

1.3 Termini contractual i pròrrogues 

D’acord amb el que s’estableix en el plec de clàusules administratives particulars, els serveis 

objecte del present contracte tindran una durada de 4 anys, comptats a partir del moment de 

l’inici per part del contractista de l’activitat que es contracta.  

Es podrà acordar un màxim d’una pròrroga de dos anys. La decisió de posar fi al contracte per 

exhauriment del termini haurà de ser notificada a l’altra part amb una antelació de sis mesos a 

l’acabament del període inicial. També s’estableix un període final de prestació obligada dels 

serveis per part de l’adjudicatari fins a l’entrada en vigor del nou contracte de serveis substitutori 

d’aquest. Aquest període final de prestació no podrà ser superior a 6 mesos. 



10 

 

 

1.4 Amortització de mitjans materials. 

Els vehicles, maquinària i mitjans materials de nova adquisició es podran amortitzar fins a un 

període no superior a 10 anys.  

Per tant, a la finalització del contracte, incloent la pròrroga corresponent si és el cas, en funció 

del període d’amortització establert per cada equip a l’estudi econòmic restarà un valor residual 

corresponent a les quantitats no abonades per l’Ajuntament.  

Aquest valor residual, en la inclusió com a despesa a assumir per un nou adjudicatari dins del 

següent contracte, no meritarà cap mena de despeses addicionals en concepte de despeses 

generals o benefici industrial o d’altres conceptes sinó que serà la  quantitat pendent d’abonar 

del valor d’adquisició. 

Per aquest motiu, els licitadors inclouran dins l’estudi econòmic una taula d’amortització mes a 

mes del pagament de la inversió efectuada per a cada equip previst adquirir, indicant el període 

d’amortització previst, les quotes d’amortització mensuals, la liquidació mensual d’interessos i la 

quantitat pendent d’amortitzar.  

La no incorporació d’aquestes taules, dóna peu a entendre que la maquinària, equips i/o 

maquinària  s’amortitza al llarg de la durada del contracte i no hi ha cap valor residual pendent 

d’abonar a la fi del mateix, amb independència del valor consignat com a quota d’amortització i 

finançament de la inversió. 

1.5 Fase d’implantació 

Es defineix com a fase d’implantació dels serveis, el període dels primers 6 mesos següents a la 

signatura del contracte. En el cas que per algun mitjà personal, material (vehicles i maquinària), 

de gestió informàtica o instal·lació adscrit al servei, no es complís aquest termini, els licitadors ho 

faran constar en l’oferta, indicant obligatòriament el calendari de posada en funcionament 

d’aquests mitjans, conjuntament els mitjans que es comprometen a aportar en el període 

d'implantació. 

Una de les situacions derivades de la naturalesa transitòria i temporal del contracte actualment 

vigent és la no disposició per part de l’Ajuntament del Masnou de vehicles i maquinària 

necessaris per la gestió i execució dels serveis de la neteja viària i la recollida de residus, a 

excepció de la neteja de la platja, que sí que son de propietat municipal i actualment estan 

adscrits al servei. 

Per aquest motiu, durant la fase d’implantació, l’Ajuntament no podrà adscriure al servei de la 

nova contracta els vehicles de la concessionària actual atès que no ostenta la propietat dels 

mateixos i, per tant, el contractista farà servir mitjans propis seus, excepte la maquinària de 

platja municipal. 

Es valorarà la implantació immediata o en el menor temps possible de la maquinària i equips 

adscrits al servei, bé siguin de neteja viària com de recollida, conjuntament amb la relació de 

vehicles i maquinària que el contractista pot aportar per iniciar els treballs fins l’arribada de la 

maquinària. També es valorarà el mínim cost per l’Ajuntament del Masnou de l’ús de maquinària 

externa durant la fase d’implantació, i els licitadors resten obligats a presentar un projecte de 

finançament del cost de la maquinària auxiliar aportada. Per aquest motiu, s’ha previst valorar 

aquelles ofertes que especifiquin un programa d’implantació dels equips en servei més ràpid i en 
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justifiquin adequadament el seu compliment. Aquest calendari d’implantació formarà part del 

contracte, on s’establiran els terminis d’arribada dels diferents equips, adequació d’imatge i 

posta en marxa real dels diferents serveis. 

En tot cas l’empresa licitadora es compromet a aportar la maquinària o equips temporals que 

resultin necessaris per prestar els serveis durant la fase d’implantació, encara que es tracti d’un 

règim transitori fins a que es disposi de la maquinària i equips definitius del contracte. 

Aquesta maquinària, especialment els seus camions recol·lectors, han de tenir iguals 

característiques que els que es demanen en el present plec. 

 

En la fase d’implantació és facturarà la totalitat dels serveis prestats.  
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2 GESTIÓ DE RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS 

El nou servei que preveu contractar l’Ajuntament del Masnou ha de donar resposta a la voluntat 

d’avançar cap a la millora de la gestió ambiental del municipi i per tant, cal apostar per una 

ampliació de la xarxa de contenidors de la recollida selectiva al municipi, augmentant així el 

nombre de punts de recollida selectiva i dissenyant una gestió unificada de la recollida de residus 

i el seu transport cap a les plantes de tractament autoritzades.  

Degut a que el model de recollida actual es considera insuficient en quant als nivells de recollida 

selectiva recomanats, l’Ajuntament aposta per un model de proximitat, apropant la recollida 

selectiva a la ciutadania i distribuint a la via pública bateries complertes de contenidors (Rebuig, 

Envasos, Paper i cartró, vidre i FORM), disminuint així els punts de recollida indiferenciada sense 

possibilitat de recollida selectiva. L’objectiu d’aquest desplegament és el de dotar el municipi del 

màxim de bateries de contenidors del servei de recollida selectiva i, en conseqüència, 

incrementar las quantitats de residus recollits selectivament pel servei i apropar-se a les 

marcades pel PROGREMIC.  

Aquest apropament de la recollida selectiva comporta un augment del nombre de contenidors 

d’envasos, vidre i paper i cartró, i una conseqüent reducció en la quantitat de contenidors de 

fracció resta, degut a l’increment de les quantitats que s’esperen recollir en les fraccions 

selectives, i que ja no tindran com a destí els contenidors de resta. Tot i així, degut a les 

característiques del municipi no és recomanable la instal·lació de contenidors de gran capacitat, 

sinó que es proposa ubicar contenidors de menys capacitat vers l’actual i disminuir així l’impacte 

visual sempre que les característiques de l’entorn ho permetin. 

Es valorarà la màxima distribució de contenidors, sempre que les característiques de l’entorn ho 

permetin, que requereixin del mínim temps de recollida, així com del mínim risc de 

desbordaments. Cal justificar-ho en base a un estudi de producció estimada. 

 

2.1 Abast del servei. Geogràfic i funcional 

Àmbit geogràfic del servei: 

Inclou la totalitat de la població i el terme municipal del Masnou, i s’inclouen tots els residus 

assimilables a residus domèstics de les activitats comercials del municipi. 

Queden excloses les activitats de recollida específica a industries prestats amb contenidor 

exclusiu, tret dels casos concrets que autoritzi la direcció tècnica de l’Ajuntament del Masnou. 

 

Àmbit funcional del servei: 

Els residus a recollir i transportar seran les fraccions resta, orgànica, envasos, paper - cartró i el 

vidre, a més dels residus voluminosos i els residus banals provinents dels serveis de la neteja 

viària, platges i Passeig Marítim. En concret els serveis hauran d’abastar : 

 Els residus dels domicilis i establiments comercials amb la càrrega de contenidors de 

qualsevol tipus i capacitat i el transport dels residus fins a les corresponents plantes 

de tractament de residus que estableixi la direcció tècnica de l’Ajuntament del 

Masnou. 
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 Els residus de les parades del mercat municipal (Edifici Centre), de les parades del 

mercadet setmanal (dimarts) i de fires, festes i altres actes organitzats o aprovats per 

l’Ajuntament. 

 Els residus dels diferents locals del port esportiu. 

 Els residus de la platja, guinguetes i passeig marítim. 

 Els residus domiciliaris que hauran de ser recollits manualment i que es disposen a 

les voreres de determinades zones i carrers del municipi. 

 Els residus d’establiments comercials i de serveis (grans productors de matèria 

orgànica, de rebuig o altres fraccions), sempre i quan aquests no disposin de serveis 

específics de recollida pròpia. 

 Els residus dipositats a la via pública o qualsevol altre indret del municipi, per 

desbordament de contenidors o degut a comportaments incívics. 

 Els residus procedents dels treballs de la neteja viària del perímetre de les àrees de 

recollida. 

 Recollida de residus sanitaris de tipus I i II assimilables ala fracció resta dels CAP’s 

i/o centres mèdics. 

 Recollida dels animals morts que es trobin en la via pública, platges i Passeig 

Marítim, que seran col·locats en bosses estanques i transportats al lloc indicat, 

d’acord amb el protocol establert. 

 Les piles que estiguin en contenidors especials i en contenidors ubicats a comerços 

del municipi. 

Queden exclosos del servei les recollides dels residus industrials no assimilables a domèstics, la 

recollida dels residus especials (tòxics i perillosos) d’origen comercial, la recollida dels residus de 

la construcció (runes, terres i altres) i els residus generats fora de l’àmbit territorial.  

Durant l’execució de la contracta l’ajuntament es reserva la facultat de reorganitzar la prestació i 

inclús per a donar serveis en àmbits o zones de nova creació.  

 

2.2 Servei de recollida de la fracció rebuig 

Organització bàsica dels serveis: 

Actualment el servei s’efectua amb contenidors de 1100 lts de tapa corba i alguns de plana que 

es recullen diàriament amb camions de càrrega posterior, tot i que en alguns àmbits hi ha 

contenidors soterrats de diverses capacitats que es recullen amb menys freqüència amb 

camions de càrrega vertical. Hi ha determinats àmbits del municipi on per motius de dificultat en 

la disposició de contenidors o bé perquè sempre s’han recollit d’aquesta forma, la recollida és 

manual i els ciutadans disposen bosses a la vorera (veure plànol en l’annex 3.2). 

Els licitadors proposaran oferta de serveis per al buidat i transport de contenidors de Fracció 

rebuig en els següents termes: 
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 Sistema tècnic de recollida principal:  Recollida de contenidors de tapa corba amb 

sobreportella de 1.100 Litres amb camió de càrrega posterior i recollida manual dels 

àmbits anteriorment indicats. 

Un dels objectius d’aquest nou contracte serà l’eliminació progressiva d’aquests àmbits 

de recollida manual. Es valorarà la proposta específica del licitador en relació a una 

solució justificada per la recollida d’aquestes zones que contempli la progressiva 

eliminació dels serveis de recollida manual i la implantació  de sistemes de recollida 

selectiva.  

Els equips de recollida posterior previstos pels licitadors hauran de poder recollir també 

de forma simultània els actuals contenidors de recollida soterrada, i per tant si resulta 

necessari, caldrà preveure efectuar les inversions que siguin adients per garantir la 

recollida simultània de contenidors soterrats del tipus Sotkon i Equinord i contenidors en 

superfície de 1100 lt. pel mateix vehicle de recollida. En aquells models de contenidors 

soterrat (tipus TT Ambiental) actualment instal·lats i on no és possible la recollida 

simultània amb els equips de recollida en superfície, serà necessari preveure la 

substitució dels contenidors soterrats per un model de contenidor (soterrat també) que 

permeti la recollida simultània. Totes les despeses d’unificació de la xarxa de contenidors 

soterrats i superfície per garantir una recollida simultània es consideren incorporades 

dins del preu del contracte.  

 Freqüència de buidat: Per als contenidors en superfície i recollida manual 7 buidats 

setmanals (un buidat cada dia) per a tots els contenidors instal·lats al municipi. Es podrà 

reduir la freqüència de recollida d’alguns àmbits prèvia justificació i càlcul de la 

freqüència idònia. Per als contenidors soterrats la freqüència mínima de buidat és  5 

buidats setmanals, però caldrà ajustar la freqüència de buidat a les necessitats reals de 

recollida en base a l’aportació de residus. 

 Dies de servei anuals:  365. No s’admeten dies sense servei. Es permeten modificacions 

de l’horari pels dies de Nadal, Cap d’Any i vigílies de Reis, Sant Joan i Sant Pere. Els 

possibles desbordaments de la xarxa de contenidors per modificacions de l’horari hauran 

de ser assumits pel contractista en 24h, sense cost afegit per l’Ajuntament. 

 Recollida manual de residus al voltant dels contenidors: Inclosa en el servei i obligada 

pels equips de recollida que han de garantir la neteja de cada ubicació de contenidors de 

recollida.  

 Horari dels serveis:  L’horari d’inici dels serveis serà a partir de les 18:00 finalitzant el 

servei com a màxim a les 03:00 del dia següent 

 

Consideracions de les ofertes en relació a l’organització dels serveis: 

 Es valorarà positivament la unificació dels serveis de recollida de contenidors en 

superfície i contenidors soterrats que proposi la empresa licitadora. 

 L’organització del servei de recollida que no superi els horaris de recollida establerts, ni 

tampoc que el servei requereixi més dotació de personal que l’actualment destinat. 

 La càrrega horària destinada als serveis de recollida de la fracció rebuig. En relació a 

aquest aspecte, el licitador haurà de justificar el total d’hores de servei destinat a la 
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recollida de fracció resta justificar correctament en base al seu dimensionament la 

quantitat necessària. A títol informatiu, actualment i amb el sistema de recollida vigent, 

són necessàries aproximadament 3.268 hores anuals de servei per garantir la correcte 

recollida. Quantitats superiors a aquesta xifra i no justificades convenientment no seran 

valorades positivament, tret que suposi una millora substancial de la qualitat dels serveis 

de recollida que s’hauran de justificar convenientment. 

 La proposta d’organització dels serveis pels àmbits actuals de recollida manual preveient 

l’eliminació progressiva d’aquests serveis allà on sigui viable i la implantació de la 

recollida selectiva. 

 

Contenerització del rebuig: 

A títol informatiu en l’Annex 3.1 s’adjunta un plànol amb la distribució actual de la xarxa de 

contenidors de recollida. En quant a unitats instal·lades, aproximadament hi ha la següent 

quantitat: 

 Un total de  365 contenidors de 1100 lt, tot i que podria ser una xifra variable: 

o 320 Contenidors en 210 ubicacions a la via pública per a la recollida domiciliària. 

o 30 unitats de contenidors instal·lades dins del recinte portuari. 

o 15 Unitats instal·lades dins del Mercat municipal. 

 1 Grup de recollida soterrada A4 Equinord amb 4 unitats de 1,1 m3.   

 4 contenidors de recollida soterrada model Sotkon de 3 m3 

 3 Contenidors de recollida soterrada model TT Ambiental de 4 m3. 

No obstant, les empreses licitadores dins del seu projecte tècnic calcularan amb ràtios justificats 

el nombre de contenidors de recollida que considerin necessaris per cada àmbit de recollida 

inclosos els grans generadors, i òbviament en base a la compatibilitat dels contenidors. 

El contractista es farà totalment responsable de qualsevol desbordament de residus que pugui 

succeir per insuficiència de capacitat dels contenidors o freqüència de recollida de la xarxa de 

contenidors prevista en la seva oferta i que és resultat de la seva planificació inicial. El 

contractista haurà de reforçar el servei al seu càrrec e inclús adquirir noves unitats de contenidor 

per reforçar punts de recollida que no s’haguessin previst a la planificació inicial. Aquests 

contenidors o increments de freqüència no es podran repercutir com a cost a l’Ajuntament.  

Les empreses licitadores han de preveure per la confecció de les seves ofertes que l’Ajuntament 

realitzarà una inversió inicial de 400 contenidors de rebuig de 1.100 Litres amb tapa corba i 

sobreportella per recollida posterior i que els adscriurà al servei. L’empresa contractista haurà de 

preveure la instal·lació a la via pública dels contenidors aportats per l’Ajuntament i com a mínim 

en les mateixes àrees actuals. 

En el cas que fos necessari un nombre de contenidors superior a l’aportat per l’Ajuntament, el 

contractista correrà amb les despeses derivades de la possible ampliació del parc del mateix 

model de contenidor, i calcularà els seus serveis d’acord amb el nombre necessari de 

contenidors. 

El contractista, a càrrec seu, haurà d’adaptar els vehicles al tipus de contenidor aportat per 

l’Ajuntament per prestar els serveis 
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En el cas d’incidències respecte els materials dipositats a dins dels contenidors que impossibilitin 

la recollida mecanitzada, l’empresa adjudicatària desplegarà els mitjans necessaris per buidar 

les unitats afectades amb la màxima brevetat 

 

Consideracions de les ofertes en relació a la contenerització dels serveis: 

 Possibilitat d’unificació en un mateix tipus de servei de la recollida soterrada amb la 

recollida en superfície. 

 

2.3 Servei de recollida de la fracció orgànica de residu municipal (FORM) 

Organització bàsica dels serveis: 

Actualment el servei s’efectua majoritàriament amb contenidors de 240 Litres que es recullen 

amb camions de càrrega posterior, tot i que també hi ha alguns contenidors de major capacitat 

(660 i 1.100 Litres) per a grans generadors (Mercat municipal entre d’altres). Per altra banda, en 

alguns àmbits hi ha contenidors soterrats de diverses capacitats que es recullen amb camions de 

càrrega superior.  

Els licitadors proposaran oferta de serveis per al buidat i transport de contenidors de FORM en 

els següents termes: 

 Sistema tècnic de recollida principal: Recollida de contenidors de càrrega posterior de 

360 Litres de capacitat i en alguns punts contenidors de 1100 Litres si es considera 

necessari un augment de la capacitat.  

Els equips de recollida posterior previstos pels licitadors hauran de poder recollir també 

de forma simultània els actuals contenidors de recollida soterrada i, per tant, si resulta 

necessari, caldrà preveure efectuar les inversions que siguin adients per garantir la 

recollida simultània de contenidors soterrats tipus Sotkon i contenidors en superfície de 

360 i 1100 Litres pel mateix vehicle de recollida. Els contenidors soterrats actualment 

instal·lats i on no és possible la recollida simultània amb els equips de recollida en 

superfície (tipus TT Ambiental), serà necessari preveure la substitució dels contenidors 

soterrats per un model de contenidor (soterrat també) que permeti la recollida simultània. 

Totes les despeses d’unificació de la xarxa de contenidors soterrats i superfície per 

garantir una recollida simultània es consideren incorporades dins del preu del contracte.  

 Freqüència de buidat: Per als contenidors en superfície i recollida manual en Temporada 

Alta (Maig a Setembre) 4 buidats setmanals per a tots els contenidors instal·lats al 

municipi. En temporada baixa (Resta de l’any) 3 buidats setmanals de tots els 

contenidors. Per als contenidors soterrats la freqüència mínima de buidat és 2 buidats 

setmanals als mesos d’Octubre a Abril i 3 buidats setmanals per la resta de mesos. 

L’Ajuntament podrà incrementar la freqüència prevista en l’oferta per a contenidors 

específics si es donen problemes d’acumulació de residus orgànics i/o problemes d’olors 

amb molèsties per la ciutadania. Aquest increment de serveis no suposarà un càrrec 

addicional per l’Ajuntament, sempre i quan no suposi un increment del servei en mitja 

jornada de servei setmanal, o 4 hores de servei addicionals a la setmana.  

 Dies de servei anuals:  Els necessaris per garantir la freqüència de buidat definida a la 

oferta. Es permeten modificacions de l’horari pels dies de Nadal, Cap d’Any i vigílies de 
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Reis, Sant Joan i Sant Pere. Els possibles desbordaments de la xarxa de contenidors per 

modificacions de l’horari hauran de ser assumits pel contractista sense cost afegit per 

l’Ajuntament. 

 Recollida manual de residus al voltant dels contenidors: Inclosa en el servei i obligada 

pels equips de recollida que han de garantir la neteja de cada ubicació de contenidors 

recollida.  

 Horari dels serveis:  L’horari d’inici dels serveis serà a proposta dels licitadors en base al 

seu estudi d’optimització de mitjans i recursos humans previstos en la seva oferta, tot i 

que no s’admeten serveis de recollida de FORM a partir de les 03:00 i fins a les 07:00h. 

 Alguns contenidors de major o menor capacitat s’han cedit a establiments comercials 

considerats com a generadors singulars de FORM. Aquests treuen els contenidors a l’àrea 

abans de la recollida i després ho tornan al seu establiment. També es recollirà els 

materials dipositats a l’entorn dels contenidors. Actualment són dos supermercats en dos 

punts del poble on hi ha hagut queixes dels veïns per les olors dels contenidors de form a 

la via pública. Des de que es fa així, no s’han rebut més queixes. 

 

Consideracions de les ofertes en relació a l’organització dels serveis: 

 Es valorarà positivament la unificació dels serveis de recollida de contenidors en 

superfície i contenidors soterrats que proposi la empresa licitadora. 

 L’organització del servei de recollida que no superi els horaris de recollida establerts, ni 

tampoc que el servei requereixi més dotació de personal que l’ actualment destinat. 

 La càrrega horària destinada als serveis de recollida de la fracció FORM. En relació a 

aquest aspecte, el licitador haurà de justificar el total d’hores de servei destinat a la 

recollida de FORM i justificar correctament en base al seu dimensionament la quantitat 

necessària. A títol informatiu, actualment, i amb el sistema de recollida vigent, són 

necessàries aproximadament 1.170 hores anuals de servei per garantir la correcte 

recollida. Quantitats superiors a aquesta xifra i no justificades convenientment no seran 

valorades positivament, tret que suposi una millora substancial de la qualitat dels serveis 

de recollida que s’hauran de justificar convenientment. 

 

Contenerització FORM: 

A títol informatiu en l’Annex 3.1s’adjunta un plànol amb la distribució actual de la xarxa de 

contenidors de recollida. En quant a unitats instal·lades, aproximadament hi ha la següent 

quantitat: 

 210 contenidors a la via pública per a la recollida domiciliària. 

 3 unitats de 660 Litres instal·lades dins del Mercat municipal. 

 2 contenidors de recollida soterrada model Sotkon de 3 m3 

 1 Contenidors de recollida soterrada model TT Ambiental de 4 m3. 

Les empreses licitadores han de preveure per la confecció de les seves ofertes que l’Ajuntament  

realitzarà una inversió inicial de 220 contenidors de FORM de 360 Litres amb tapa plana i que 
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els adscriurà al servei. El criteri bàsic de dimensionament de la xarxa de contenidors de FORM 

serà la disposició d’un contenidor de FORM per cada àrea de recollida de rebuig i com a mínim 

en les mateixes àrees actuals. 

El licitador haurà de preveure l’adquisició de totes les unitats restants del mateix model que 

siguin necessàries per encabir-hi tots els residus generats pel municipi. 

En el cas que fos necessari un nombre de contenidors superior a l’aportat per l’Ajuntament, el 

contractista correrà amb les despeses derivades de la possible ampliació del parc del mateix 

model de contenidor, i calcularà els seus serveis d’acord amb el nombre necessari de 

contenidors. 

El contractista es farà totalment responsable de qualsevol desbordament que pugui succeir per 

insuficiència de cabuda dels residus en la xarxa de contenidors prevista en la seva oferta i que és 

resultat de la seva planificació inicial, incloent el cas que sigui necessari  adquirir noves unitats 

de contenidor del mateix model per reforçar punts de recollida que no s’haguessin previst en 

planificació inicial. Aquests contenidors òbviament no es podran repercutir com a cost a 

l’Ajuntament.  

També el contractista resta obligat a reorganitzar els serveis de recollida de la FORM per atendre 

situacions on sigui necessari incrementar la freqüència de la recollida de FORM de cara a evitar 

problemes d’olors, en els termes indicats anteriorment. 

Els contenidors aportats per l’Ajuntament i que no es disposin a la via pública de forma 

immediata, hauran de ser emmagatzemats pel contractista a la Nau Central fins a la instal·lació a 

la via pública.  

A l’igual que pels serveis de recollida de la Fracció resta, si és necessari incrementar el nombre 

de punts de recollida per un mal disseny inicial del nombre de contenidors de qualsevol fracció i 

degut a això és necessari instal·lar nous contenidors a la via pública, l’adjudicatari correrà amb 

les despeses derivades d’aquesta ampliació del parc de contenidors, inclòs també si suposa un 

increment del número de vehicles en servei diari per que no sigui possible acomplir amb l’horari 

establert pel servei. 

 

Consideracions de les ofertes en relació a la contenerització dels serveis: 

 Possibilitat d’unificació en un mateix tipus de servei de la recollida soterrada amb la 

recollida en superfície. 

 

2.4 Serveis de recollida selectiva de Paper i Cartró, dels Envasos i del Vidre 

L’Ajuntament del Masnou ha pres consciència de la necessitat de millorar la gestió ambiental 

dels residus del municipi, i per aquest motiu ha previst unificar tots els serveis de recollida de 

residus dins d’un únic contracte amb l’objectiu de no separar la gestió dels residus en diversos 

operadors amb serveis diferents i totalment desvinculats.  

Aquesta decisió es justifica pels diversos motius dels quals destaquen: 

 La intenció de millorar l’operativitat dels serveis de recollida selectiva i incloure’ls dins 

d’un mateix model de gestió en un únic contracte de gestió de serveis. 
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 La voluntat d’impulsar la recollida segregada dels residus per tal de millorar les 

quantitats de residus recollides separadament i minimitzar l’impacte vers el medi natural 

del tractament de residus recollits de forma indiferenciada i sense possibilitat de 

reutilització, recuperació o reciclat. 

 Renovar el model de recollida selectiva actual mitjançant contenidors de recollida vertical 

per un nou sistema de recollida amb una nova tipologia de contenidors que permeti 

acostar el servei a aquelles zones on fins a data d’avui no ha estat possible implantar el 

servei de recollida selectiva.  

 També es busca la unificació dels contenidors de recollida selectiva amb la resta de 

contenidors que permeti una uniformitat visual dels grups de contenidors a la via pública. 

 També s’ha apostat per un model de contenidor de capacitat inferior o igual a l’actual, 

però de ràpida recollida, que permeti incrementar el nombre de recollides setmanals i per 

tant, la freqüència de pas pels punts de recollida de cara a recollir tots els residus 

dipositats al voltant dels contenidors amb una freqüència superior a l’actual. 

 Afavorir la neteja de la ubicació dels contenidors. 

Així doncs, es pretén incorporar la recollida selectiva dins d’aquest contracte, tradicionalment 

desvinculada del contracte de gestió de serveis de recollida i de la neteja viària, per tal de 

disposar d’un model de recollida compatible amb la resta de serveis, que pugui ser extensible a 

la majoria del territori municipal de forma que s’incrementin els percentatges de recollida 

selectiva respecte de la situació actual, i al mateix temps, poder aprofitar els equips de recollida 

per qualsevol modalitat de recollida i disposar d’un únic interlocutor responsable del global del 

servei de recollida. 

Actualment, i a títol informatiu, el servei de recollida disposa dels següents contenidors de 

recollida selectiva de paper, envasos i vidre, agrupats en 59 ubicacions.  

Els licitadors presentaran oferta de serveis per la recollida selectiva en base als següents 

requeriments: 

 

Organització bàsica dels serveis: 

 Sistema tècnic principal per la recollida de paper i envàs: 

En contenidors de 1.100 Litres de capacitat per les fraccions paper i envàs, amb tapa 

corba i sobreportella. Els equips de recollida de paper i envàs hauran de ser compatibles 

amb els serveis de recollida de fracció resta i FORM de cara a optimitzar els vehicles 

recol·lectors i el servei de recollida. A més, s’obliga a que tots els vehicles de recollida 

proposats (inclosos els de resta i FORM), siguin compatibles tant per la recollida de 

contenidors en superfície (de capacitats des de 360 fins a 1.100 Litres.) com per a la 

recollida dels contenidors soterrats. En aquells àmbits on els contenidors de recollida 

soterrats no siguin compatibles caldrà adaptar-los o bé substituir-los per d’altres 

compatibles. Les despeses d’adaptació i substitució de contenidors soterrats així com les 

obres necessàries es troben incorporades dins del preu del contracte. Es permet la 

disposició de contenidors de més capacitat per a grans generadors a petició de 

l’Ajuntament del Masnou. Per la recollida soterrada i contenidors en superfície de doble 

ganxo (més de 3m3 que es puguin instal·lar en zones concretes de la població com ara 

port esportiu, platja o punts concrets especials) la recollida s’efectuarà mitjançant 
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vehicles de càrrega vertical amb grua. Es mantindran les àrees on són actualment (port 

esportiu i platja). 

 Sistema tècnic de recollida principal per la recollida de Vidre: 

En contenidors de 360 Litres amb tapa blocada i orifici específic per la introducció 

d’envasos de vidre. Es permet la disposició de contenidors de més capacitat per a grans 

generadors a petició de l’Ajuntament del Masnou. Per la recollida soterrada i contenidors 

en superfície de doble ganxo (més de 3m3 que es puguin instal·lar en zones concretes de 

la població (port esportiu, platja o punts concrets especials) la recollida s’efectuarà 

mitjançant vehicles de càrrega vertical amb grua. Es mantindran les àrees on són 

actualment (port esportiu i platja). 

Les empreses licitadores han de preveure per la confecció de les seves ofertes que l’Ajuntament  

realitzarà una inversió inicial de contenidors per a la recollida selectiva i que els adscriurà al 

servei. El contractista efectuarà la recepció d’aquestes unitats a la Parc Central i coordinarà la 

instal·lació dels mateixos a la via pública, assumint els possibles càrrecs i gestions que aquesta 

disposició inicial suposi. Els contenidors dels mateixos models que siguin necessaris adquirir 

posteriorment al llarg del contracte per reposició i possibles substitucions seran a càrrec del 

contractista i les despeses conseqüents cal preveure-les incloses dins del preu del contracte.  

Conjuntament amb l’equip tècnic de l’Ajuntament del Masnou, es decidiran les ubicacions 

definitives de la xarxa de contenidors de recollida selectiva, i s’analitzarà contínuament la 

eficàcia dels punts de recollida instal·lats a la via pública. Si no fos necessària a la via pública 

tota la xarxa de contenidors aportats per l’Ajuntament de forma inicial, el contractista haurà de 

guardar els contenidors sobrants a la Nau Central del municipi. 

El nombre i tipologia de contenidors previst adquirir per l’Ajuntament de forma inicial i que 

adscriurà al servei al contractista per a la seva instal·lació a la via pública i posterior manteniment 

serà el següent: 

- Contenidor envasos de 1.100 Litres tapa corba amb sobreportella, 200 unitats. 

- Contenidor paper de 1.100 Litres tapa corba amb sobreportella, 200 unitats. 

- Contenidor vidre de 360 Litres, tapa plana blocada i reducció d’entrada, 200 unitats. 

 Els licitadors preveuran els serveis de recollida per ser compatibles amb aquests models 

de contenidor. Només s’admeten alguns contenidors (tipus Iglú) per a recollides 

específiques en àmbits concrets, com són el port esportiu i la platja. L’adquisició i el 

servei de buidatge del tipus doble ganxo anirà a càrrec del contractista, que informarà 

prèviament a la seva adquisició a l’Ajuntament del model escollit per la seva validació. 

 En el cas que fos necessari un augment del nombre de contenidors, l’adjudicatari correrà 

amb les despeses derivades d’aquesta ampliació del parc de contenidors, inclòs també si 

suposa un increment del número de vehicles en servei diari perquè no sigui possible 

acomplir amb l’horari establert pel servei 

 

Dimensionament i capacitat de la xarxa de contenidors:  Els licitadors proposaran una extensió 

màxima del servei de recollida selectiva instal·lant els grups de recollida de tal forma que es 

garanteixi que gairebé totes les ubicacions de recollida disposin de contenidors de recollida 

selectiva, a més dels punts de recollida soterrada actuals i els contenidors que siguin necessaris 

per garantir la selecció de residus del Mercat Municipal i el Port Esportiu del Masnou.   
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Els licitadors programaran el servei en base a la previsió de generació de residus estimada degut 

a aquest nou desplegament de la recollida selectiva, la seva capacitat i amb la premissa que 

l’Ajuntament no acceptarà desbordaments de residus en els contenidors derivats d’un càlcul 

erroni en la generació de residus, o en el volum de residus generat respecte del volum de 

contenerització instal·lat. 

Freqüències de buidat: L’Ajuntament ha efectuat un estudi d’organització dels serveis de 

recollida de Paper i Envasos, establint una freqüència mínima de 2 buidats setmanals per a tota 

la xarxa de contenidors i un reforç d’un buidat setmanal addicional a un 50% de la xarxa de 

contenidors, mentre que el vidre per a contenidors de petita dimensió s’ha previst un buidat 

setmanal i per a contenidors soterrats o doble ganxo un buidat entre quinzenal i mensual segons 

la producció prevista.  

Els licitadors preveuran en els seus projectes aquesta freqüència mínima de buidat malgrat que 

si observen àmbits on es podria al seu entendre reduir el nombre de buidats setmanals per a 

unitats concretes, ho poden preveure. En tot cas, i com s’ha indicat anteriorment, el contractista 

serà responsable de possibles desbordaments i l’Ajuntament obligarà a incrementar o bé 

freqüències de buidat o el nombre de contenidors al seu càrrec. 

Torns de treball: Preferentment diürn al llarg del torn de tarda o matí. No es poden prestar serveis 

de recollida de Vidre abans de les 8:00 del matí i posteriors a les 21:00 del vespre. 

 Actuacions especials de recollida. Els licitadors programaran actuacions especials de 

recollida pels següents dies, amb independència de si són dies festius o laborals. 

o Revetlla de St. Joan.  Els licitadors buidaran tots els contenidors de recollida selectiva 

de Paper i Envasos i recomanable els de Vidre, el dia 23 de Juny al Matí o tarda 

abans  de l’inici de la revetlla de Sant Joan. 

o Nadal. Recollida especial de paper i cartró i envasos el dia 24 de Desembre i la nit del 

26 al 27 de Desembre. 

o Nadal. Recollida especial de Vidre el dia 23 o 24 de Desembre preveient el buidat de 

tots els contenidors. 

o Cap d’any. Es buidaran tots els contenidors de vidre previ a la revetlla de Cap d’Any. 

o Diada de Reis. Recollida de tots els contenidors de Paper-cartró el dia 5 de Gener i el 

dia 7 de Gener. 

 Dies festius. Els licitadors preveuran la recollida d’acord amb el calendari de recollida sense 

que aquest pugui ser afectat per dies festius. En cas que s’hagi d’incrementar la freqüència 

de buidat per dos o més dies festius consecutius, el servei de recollida selectiva es prestarà 

en un dels dies festius com a mínim. 

 

Contenerització selectiva: 

Com ja s’ha indicat anteriorment, el nou servei de recollida s’ha de basar en la renovació de la 

xarxa de contenidors en superfície i del sistema de recollida, valorant positivament que el servei 

pugui realitzar la recollida simultània tant de contenidors soterrats com en superfície, a excepció 

de la recollida del vidre on es podrà disposar de serveis diferents per a la recollida de contenidors 

soterrats i en superfície, i també en aquesta última fracció, modalitats de contenidors en 

superfície diferents. 



22 

 

Si són necessàries adaptacions dels contenidors soterrats actuals, els licitadors les hauran de 

preveure dins del projecte de desplegament dels nous serveis i preveure també la despesa 

econòmica que aquesta adaptació suposi, que es considera inclosa dins del cost del servei. 

Pel cas d’aquells contenidors soterrats actualment en servei i que no puguin ser adaptats a un 

sistema de recollida compatible amb els contenidors en superfície, caldrà preveure la substitució 

dels contenidors soterrats per d’altres compatibles, incloent el cost d’aquesta substitució i les 

obres necessàries dins del cost del servei. 

Cap dels punts de recollida soterrada actual serà anul·lat i proposat com a punt de recollida en 

superfície per manca de previsió del projecte de recollida previst pel licitador, i l’Ajuntament 

obligarà al contractista, en cas de resultar adjudicatari, a l’adaptació o substitució si és el cas al 

seu càrrec, de tots els contenidors soterrats actualment en servei que no hagi previst adaptar per 

una recollida simultània amb els contenidors de superfície, o bé podrà l’Ajuntament també  

efectuar les obres d’adaptació o substitució necessàries descomptant-les posteriorment de la 

factura dels serveis de recollida. 

Els licitadors podran optar per incrementar la freqüència de recollida o bé per instal·lar més 

contenidors allà on sigui viable però sempre mantenint els criteris d’unificació dels sistemes de 

recollida de la fracció resta i FORM i paper i envasos. En el cas del vidre es podran plantejar 

sistemes de recollida diferents. En tots els casos s’haurà de tenir l’aprovació dels serveis tècnics 

municipals. 

S’intentarà que totes les àrees d’aportació que disposin de contenidors de recollida selectiva 

seran per a tots els tipus, i sempre que sigui possible complertes per a 5 fraccions. En el cas que 

degut a diferents circumstàncies no sigui possible disposar de la totalitat del grup de contenidors 

i només es pugui afegir 1 contenidor de selectiva, es prioritzarà la col·locació del contenidor 

d’envasos. A àrees amb diversos de rebuig, amb la introducció dels de selectiva, es podrà retirar 

algun de rebuig. 

L’objectiu de la contenerització dels serveis de recollida, és una distribució homogènia dels punts 

de selectiva arreu del terme municipal, evitant la instal·lació de grups de recollida selectiva 

només en aquells àmbits on sigui difícil l’accés dels vehicles o bé no hi hagi espai físic suficient 

per a instal·lar les fraccions de Paper, Envasos i Vidre. Per aquest motiu, es valorarà aquells 

sistemes de recollida que permetin una major flexibilitat i menys impacte visual i d’espai ocupat 

per part dels grups de recollida selectiva. 

El contractista es farà totalment responsable de qualsevol desbordament que pugui succeir per 

insuficiència de cabuda dels residus en la xarxa de contenidors prevista en la seva oferta i que és 

resultat de la seva planificació inicial.  

En el cas que fos necessari un nombre de contenidors superior a l’aportat per l’Ajuntament, el 

contractista correrà amb les despeses derivades de la possible ampliació del parc del mateix 

model de contenidor, i calcularà els seus serveis d’acord amb el nombre necessari de 

contenidors. 

 

Consideracions de les ofertes en relació a la contenerització dels serveis: 

 Possibilitat d’unificació en un mateix tipus de servei de la recollida soterrada amb la 

recollida en superfície, a excepció de la recollida del vidre on podrà ser diferent. 
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 Que els vehicles emprats per la recollida selectiva d’Envasos i Paper puguin ser utilitzats 

també per la recollida de Resta o FORM. 

 Minimització de l’impacte visual dels grups de recollida selectiva (per la tipologia del 

municipi, carrers i voreres estretes, cases baixes) 

 Pla de desplegament de la recollida selectiva que abasti la major extensió del municipi 

possible i redueixi les zones sense possibilitat de selecció dels residus, i que alhora 

prevegi la recollida selectiva per a grans generadors. 

 

2.5 Servei de recollida de residus voluminosos i andròmines 

Serà objecte d’aquest servei la recollida de voluminosos (mobles, trastos vells, matalassos, 

aparells elèctrics i electrònics de certa grandària, estris, etc.) mitjançant la recollida amb el porta 

a porta, prèvia sol·licitud de recollida amb els sistemes de comunicació implantats i la recollida 

de voluminosos abandonats a la via pública. El servei comprèn la recollida i transport fins a la 

planta que determini l’Ajuntament en cada moment de tots els mobles i trastos vells rebuts.  

 

2.5.1  La recollida concertada 

Les peticions de recollida concertada es realitzaran mitjançant trucada telefònica atesa pel 

telèfon general de manteniment i/o els mitjans telemàtics que es posin en funcionament. En 

aquest sentit, les empreses proposaran el sistema de gestió de les demandes de recollida de 

voluminosos que més s’adapti a les característiques del municipi, sempre en coordinació amb els 

serveis tècnics de l’Ajuntament del Masnou. 

 

Organització bàsica dels serveis: 

 El servei de recollida es prestarà un mínim de 2 dies a la setmana en jornada complerta o 

l’equivalent, valorant-ne la previsió en l’oferta de dies de servei addicionals. 

 L’equip mínim estarà format per un Conductor i un operari, amb un vehicle de recollida 

amb grua adaptat al volum de residus a transportar i recollir.  

 En funció del volum de residus declarat pel ciutadà en el decurs del servei, el contractista 

podrà incrementar l’equip humà per atendre increments inesperats a la quantitat de 

residus voluminosos a recollir. 

 

Els licitadors hauran de preveure que qualsevol servei concertat s’haurà de prestar en la data 

assignada per la recollida concertada, evitant que quedin punts concertats sense recollir a la 

finalització del servei.  

La recollida concertada es considera preferent a la recollida de voluminosos abandonats i, per 

tant l’objectiu de l’Ajuntament va en la línia de que la ciutadania utilitzi de forma general el servei 

gratuït de recollida amb avís previ, de tal manera que el número de recollides per avís sigui 

superior a les altres.  
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2.5.2  La recollida no concertada 

Les empreses licitadores dissenyaran un servei de recollida de voluminosos abandonats a la via 

pública localitzats a l’entorn dels contenidors de recollida domiciliària o altres punts. 

Aquest servei s’efectuarà independentment del servei de recollida concertada, tot i que si hi ha 

possibilitats es valoraran aquelles ofertes on el licitador proposi accions conjuntes que optimitzin 

la gestió d’ambdós serveis. 

 

Organització bàsica dels serveis: 

 A criteri del licitador. 

 El vehicle serà l’adequat amb grua i disposarà de les adaptacions necessàries per cobrir 

aquest servei amb la màxima rapidesa, funcionalitat i seguretat. 

 

2.5.3 Aspectes comuns a ambdós serveis. 

Els contractistes, a través de la seva experiència, elaboraran un pla de minimització dels 

voluminosos abandonats en via pública establint les mesures de comunicació adequades per tal 

d’assolir la disminució gradual de les quantitats recollides de forma no concertada, respecte de 

la concertació del servei. Per això es valorarà que els licitadors incloguin en la seva oferta un 

programa de comunicació per a la reducció dels residus voluminosos no concertats. 

L’empresa contractista haurà de recollir tots aquells trastos vells, andròmines i altres objectes 

voluminosos dipositats o abandonats a la via pública, tant els que ell mateix detecti en les seves 

activitats normals de recollida com els que l’Ajuntament indiqui. 

En tots aquests casos s’elaborarà un informe detallant el tipus de residu, la ubicació i totes 

aquelles dades necessàries per a possibilitar la identificació de l’autor de l’abandonament. A 

més, també podrà proposar en la seva oferta, de manera raonada les solucions tècniques que 

cregui adients per cobrir de la manera més adequada i efectiva aquest servei.  

S’inclouen també dins dels serveis de recollida de voluminosos la recollida de tots aquells 

aparells elèctrics i electrònics (RAEE), tot i que el seu destí i/o modalitats de gestió puguin variar 

d’acord amb les fases d’implantació del REAL DECRETO 208/2005 de 25 de febrer, sobre 

aparells elèctrics i electrònics i la gestió dels seus residus. 

Amb la finalitat de portar a terme el serveis descrits els contractistes proposaran la dotació de 

mitjans humans i materials necessaris per a la correcte prestació dels serveis proposats, sempre 

tenint en compte de no utilitzar camions recol·lectors ja que els residus voluminosos recollits es 

destinen a una planta de valoració per ser reciclats o reutilitzats. 

Caldrà tenir cura de no trencar o malmetre els circuits de líquid refrigerant de les neveres i 

aparells amb CFC., ni les pantalles de tub catòdic de televisions i monitors d’ordinador, ni 

qualsevol altre element que pugui ser contaminant i/o perillós. 

Consideracions de les ofertes en relació al servei de recollida de voluminosos: 

 La freqüència de prestació de la recollida concertada, coherent amb les quantitats de 

residus previstes recollir. 
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 Les opcions de combinació dels serveis de recollida concertada i no concertada, i també 

amb la resta de serveis de neteja viària. 

 Les característiques i capacitat del vehicle destinat a la recollida de Voluminosos. 

 La utilització i adaptació del vehicle proposat per a d’altres serveis de recollida de 

residus, neteja o transport de residus que permeti l’optimització de la inversió efectuada. 

 L’equip humà previst i la justificació de la viabilitat de la prestació dels serveis amb 

l’equip previst. 

 El nombre d’hores dedicades al servei i el seu possible increment respecte els requisits 

mínims. 

 

2.6 Destí del material recollit 

El licitador efectuarà les seves propostes atenent als punts de destí acordats per l’Ajuntament del 

Masnou: 

 Les fraccions de rebuig, FORM, envasos i vidre es transportaran al Consorci de Residus 

del Maresme o al lloc que indiquin els serveis tècnics de l’Ajuntament del Masnou.  

 Els residus voluminosos es transportaran també a la planta de tractament de residus del 

Consorci de Residus del Maresme o al lloc que indiquin els serveis tècnics de 

l’Ajuntament del Masnou. 

 El Paper i Cartró es transportarà a la planta de tractament de residus del Consorci de 

Mataró o al lloc que indiquin els serveis tècnics de l’Ajuntament del Masnou.  

 Els residus de la neteja viària i de la neteja de les platges també seran transportats fins a 

la planta de tractament de residus del Consorci de Mataró o al lloc que indiquin els 

serveis tècnics de l’Ajuntament del Masnou. 

L’Ajuntament podrà canviar la destinació dels residus recollits segons disposin els gestors i les 

administracions competents i/o segons requeriments presents en els convenis vigents 

d’Ecoembes i Ecovidrio. 

L’Ajuntament serà el propietari de tots els residus recollits, i el beneficiari de la venda o qualsevol 

ingrés que s’obtingui dels mateixos 

 

2.7 Recollides Especials 

Durant la recollides de desbordaments, urgències,... a l’entorn de contenidors poden aparèixer 

residus especials d’origen domèstic o assimilables. Aquests materials, entre els quals es pot 

assenyalar bateries de cotxe, bidons amb olis lubricants usats, fluorescents, piles, etc, caldrà 

recollir-los adequadament i amb cura i traslladar-los a la deixalleria mancomunada d’Alella, 

Masnou i Teià 
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2.8 Adaptació de contenidors soterrats 

L’adjudicatari resta obligat a la recollida de tots els contenidors soterrats. Els contenidors 

soterrats hauran de poder ser recollits pel mateix sistema de recollida dels contenidors en 

superfície que es prevegi per part del licitador, a excepció de la recollida del vidre en què per les 

característiques del servei, s’accepta que existeixin serveis de recollida diferents per a 

contenidors en superfície i contenidors soterrats i doble ganxo.  

Per tant, de cara a complir amb aquesta premissa, el licitador haurà de preveure l’adequació dels 

contenidors soterrats per tal que aquest precepte pugui ser acomplert per les fraccions de Resta, 

FORM, Envasos i Paper - cartró. 

Allà on el tipus de contenidor actualment instal·lat no pugui ser adaptat al nou model de recollida, 

el licitador preveurà la substitució de les unitats per d’altres adaptables, incloses les obres 

necessàries  a realitzar. 

L’Ajuntament valorarà el mínim impacte econòmic d’efectuar aquestes accions d’adaptació dels 

contenidors i també la viabilitat de la solució tècnica adoptada per a cada model de contenidor 

soterrat. 

Cap dels punts de recollida soterrada actual serà anul·lat i proposat com a punt de recollida en 

superfície per manca de previsió del projecte de recollida previst pel licitador, i l’Ajuntament 

obligarà al contractista, en cas de resultar adjudicatari, a l’adaptació o substitució si és el cas al 

seu càrrec, de tots els contenidors soterrats actualment en servei que no hagi previst adaptar en 

la seva oferta per una recollida simultània amb els contenidors de superfície, o bé, si és el cas, 

l’Ajuntament podrà també encarregar directament les obres d’adaptació o substitució 

necessàries i els subministraments necessaris, descomptant posteriorment tots els costos 

assumits de la factura dels serveis de recollida. 

Cal tenir en especial consideració els contenidors situats a la carretera nacional ja que, degut a 

les característiques de la via, s’hauran de descarregar en el menor temps possible per tal de 

minimitzar l’impacte en el transit de la via.  

 

2.9 Adquisició, manteniment i reposició dels contenidors 

2.9.1  Adquisició de contenidors 

Les empreses licitadores han de preveure per la confecció de les seves ofertes que l’Ajuntament  

realitzarà la inversió inicial de contenidors descrita als apartats anteriors i que seran adscrits al 

servei a l’inici del contracte. No obstant, si les seves ofertes contemplen més contenidors, 

aquests hauran de ser adquirits per l’adjudicatari sense cap cost addicional per l’Ajuntament i 

hauran de ser unitats noves i del mateix model i característiques tècniques que els adscrits al 

servei per l’Ajuntament. En cas que l’empresa oferti l’adquisició de models o tipus de contenidors 

no existents dins l’aportació inicial que efectuarà l’Ajuntament, hauran de rebre l’aprovació dels 

tècnics municipals. 

El contractista efectuarà la recepció dels contenidors adquirits per l’Ajuntament a la Parc Central 

i coordinarà la instal·lació dels mateixos a la via pública, assumint els possibles càrrecs i gestions 

que aquesta disposició inicial suposi.  

Els contenidors que siguin necessaris adquirir posteriorment al llarg del contracte per reposició i 

possibles substitucions seran dels mateixos models existents i la compra serà a càrrec del 
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contractista i, per tant, les despeses conseqüents cal preveure-les incloses dins del preu del 

contracte.  

El contractista ha d’assumir la retirada i el tractament medi ambiental correcte de tots els 

contenidors del contracte actual.   

 

Contenidors de càrrega posterior: 

Per als contenidors aportats pel contractista de nova adquisició, aquests compliran amb una 

resistència a la tracció segons norma ISO 527.2 que no haurà de ser inferior a 31 en Mpa i una 

resistència al trencament per impacte superior o igual a 5 Kj/m2 mesurada segons la norma  ISO 

180/A o UNE EN 15132:2007. 

El licitador aportarà certificat del compliment d’aquestes característiques tècniques en els 

contenidors que prevegi adquirir, a més d’indicar la marca, model i d’altres característiques 

tècniques. 

Els contenidors compliran amb les normes EN 840 en relació a mides, sistemes de volteig i 

subjecció, característiques dels tancaments i resistències a l’impacte, la torsió i d’altres esforços 

mecànics, a més a més de la resta d’especificacions indicades en aquest regull de normes. 

 

2.9.2  Neteja dels contenidors 

El servei de neteja dels contenidors comprèn les operacions de rentat i desinfecció amb 

productes ecològics de la xarxa de contenidors. Les operacions de rentat automàtic s’efectuaran 

en els mateixos torns de les operacions de recollida, i per tant, de forma immediatament 

posterior al pas dels recol·lectors. 

Serà objecte d’aquest servei: 

a. El rentat interior de tota la xarxa de contenidors. 

b. El rentat exterior de tota la xarxa de contenidors. 

c. A requeriment dels serveis tècnics s’efectuaran neteges extraordinàries dels contenidors 

que originen situacions de queixa. 

d. Les neteges integrals exteriors dels contenidors s’hauran de fer extensives a la seva 

ubicació i voltants, inclosos els paraments de façana afectats pels contenidors. Caldrà 

garantir la neteja de paviment i/o l’espai ocupat pels contenidors. 

Per les tasques de neteja exterior dels contenidors i d’altres treballs de la neteja viària, els 

licitadors preveuran l’adscripció en el servei d’un furgó hidronetejador d’alta pressió, amb una 

capacitat del dipòsit d’aigua no inferior a 400 Litres, i dotat amb aigua calenta, vapor i aigua 

freda. Aquest equip de neteja  especial ha de garantir la desincrustació de residus i la neteja de 

lixiviats, taques i pintades, mitjançant desinfectants, desengreixants i dissolvents si és el cas. 

 

Neteja interior del contenidors en superfície 

El rentat interior s’efectuarà a tots els contenidors de totes les fraccions. S’inclou en el servei la 

neteja de contenidors que amb motiu d’un mal ús o d’altres situacions, requereixin una actuació 

de neteja excepcional d’acord amb els criteris del tècnics municipals. En el cas de queixes 
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puntuals dels ciutadans per olors o embrutiment dels contenidors, es donarà avis de neteja 

urgent del contenidor. Aquestes neteges excepcionals s’hauran d’efectuar amb la màxima 

celeritat per part del licitador, que no podrà superar les 24 hores. 

Els contenidors de superfície és netejaran interiorment amb les següents freqüències o 

actuacions: 

 Contenidors de Rebuig. Mínim 18 neteges anuals de tots els contenidors instal·lats a la 

via pública, doblant la freqüència de neteja dels mesos d’Abril a Setembre respecte de la 

resta de l’any.  

 Contenidors de FORM. Mínim 18 neteges anuals de tots els contenidors instal·lats a la via 

pública, doblant la freqüència de neteja dels mesos de Abril a Setembre respecte de la 

resta de l’any 

 Contenidors de selectiva (envàs, paper i cartró i vidre). Mínim de 4 rentats anuals de tots 

els contenidors o la freqüència que determini el conveni d’Ecoembes i/o Ecovidrio, si 

aquests són superiors. 

 

Neteja exterior del contenidors en superfície 

Tots els contenidors es netejaran un mínim de 6 vegades l’any mitjançant un equip de neteja 

amb aigua a alta pressió, i l’equip de persones que el licitador prevegi.  

Les operacions de neteja exterior 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. 

 

Neteja dels contenidors soterrats 

Per les característiques especials de les bústies d’acer inoxidable dels grups de recollida 

soterrada, s’haurà de preveure una neteja intensiva de les ubicacions i les bústies amb aigua a 

pressió, detergents i desincrustants com a mínim 6 vegades l’any. En aquesta licitació es 

valorarà l’increment dels dies d’actuació i l’equip destinat, així com les característiques 

ambientals dels productes emprats. Les operacions de neteja exterior es concentraran a la bústia 

d’acer inoxidable, a la tapa de paviment del contenidor soterrat i a les reixes laterals de 

canalització de les aigües de pluja. 

Com a mínim, el servei de neteja interior de totes les foses soterrades, dipòsits i cubetes dels 

contenidors soterrats serà de 4 cops l’any. Aquest servei haurà de buidar i retirar tots els residus 

acumulats dins de la cubeta de formigó del contenidor soterrat i garantir el correcte tancament 

de la tapa del contenidor soterrat. Aquestes freqüències tenen la consideració de servei mínim i, 

per tant, es valorarà l’increment justificat dels nombre de neteges previstes sense cost 

addicional per l’Ajuntament. 

El licitador indicarà a la seva oferta l’organització prevista per aquest servei indicant el personal 

destinat i vehicles més adequats per a la retirada dels contenidors soterrats i l’accés a l’interior 

per netejar els residus acumulats.  
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El contractista aportarà a l’Ajuntament un calendari indicant els dies d’actuació dels serveis de 

neteja mecànica interior dels contenidors i dels serveis de neteja manual exterior dels 

contenidors. 

 

2.9.3  Manteniment dels contenidors 

El manteniment de la xarxa de contenidors, tan soterrats com en superfície, podrà ser realitzada 

de forma directa pel contractista, o contractant una empresa externa que realitzi aquestes 

tasques. 

El contractista resta obligat a realitzar les tasques de reparació d’elements malmesos per ús 

indegut, per desgast o trencament en el procés de recollida, de tot allò que impossibiliti el procés 

de recollida, i la bona imatge del conjunt de la bústia contenidor. El temps de resposta en cas de 

reparació, d’avaria o substitució no podrà superar les 48 hores. 

Els contenidors ubicats a la via pública per a la prestació dels diferents serveis de recollida 

estaran en perfecte estat de funcionament i compliran la normativa vigent quant a senyalització. 

Cada 6 mesos com a mínim, l’empresa farà un repàs de l’estat dels adhesius informatius i 

restituirà els que estiguin en mal estat o no hi siguin, en els llocs on sigui necessari per seguretat 

viària. 

La responsabilitat civil derivada dels danys produïts pels contenidors a efectes del servei per 

avaria, mal estat de conservació, amb els frens malmesos, etc,  correrà a càrrec del contractista, 

així com totes aquelles derivades d’un mal frenat o mala operació de recollida per part dels 

serveis. 

Les irregularitats funcionals o d’imatge que es detectin 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 cap moment. 

El licitador preveurà una partida per al manteniment de contenidors per tal de fer-se responsable 

de totes les accions de reparació que siguin necessàries en la xarxa de contenidors. 

L’Ajuntament valorarà les accions de manteniment previstes en la oferta del licitador i en els 

criteris de valoració directe es valorarà la partida destinada. 

Els contenidors ubicats a la via pública per a la prestació dels diferents serveis de recollida 

estaran en perfecte estat de funcionament i compliran la normativa vigent quant a senyalització.  

 

Manteniment dels contenidors en superfície 

En qualsevol cas l’empresa contractista s’ha de fer càrrec del manteniment de tots els 

contenidors en superfície durant la durada del contracte. Per això, l’empresa haurà de presentar 

un Pla de manteniment per als contenidors de superfície on es desenvolupin totes les accions 

que es realitzaran en relació al manteniment preventiu que garanteixi el correcte funcionament 

dels contenidors. S’entén per manteniment preventiu les operacions següents: 

 Substitució dels adhesius laterals reflectants en cas necessari. 

 Substitució d’adhesius de prohibit aparcar quan calgui. 

 Verificar la cargolaria en general. 



30 

 

 Reposar i/o substituir, si cal, els adhesius d’informació de cada una de les fraccions.  

 Verificar la correcta obertura i tancament de tapes. 

 Verificació i substitució d’amortidors. 

 Verificació i substitució de bolons. 

 Verificar rodaments basculants de nylon. 

 Substitució i reparació de rodes dels contenidors i dels frens dels contenidors. 

 Pintat de la senyalització de les àrees d’ubicació quant es considerin estables. 

 Manteniment de totes les àrees de contenidors, que inclouen tots els accessoris i la 

pintura. 

 Verificació i substitució dels taps de la base del contenidor. 

 Reparació / substitució de les barres de subjecció dels contenidors. 

 Pels contenidors en superfície que requereixin d’elements de protecció de l’espai de 

recollida o guies d’alineació, el contractista també estarà obligat al seu manteniment, 

substitució, eliminació per moviment del grup de recollida, repintat i reparació si és el 

cas. 

Igualment el contractista resta obligat a efectuar les tasques de manteniment correctiu dels  

contenidors efectuant les següents accions: 

 Reparació del cos del contenidor. 

 Reparació de trencaments de tapes i sobreportelles dels contenidors o substitució de les 

mateixes. 

 Reparació / substitució de les rodes del contenidor i del sistema de frenat . 

 Reparació / substitució del mecanisme d’elevació del contenidor 

 Reparacions del mecanisme d’obertura de les tapes i substitució de peces trencades o 

desgastades. 

 Reparació d’abonyegades, ratllades i rascadures en els contenidors. 

 

Manteniment de contenidors soterrats 

El servei ha d’incloure la reparació o informació de l’estat de les juntes d’estanqueïtat de la tapa 

del contenidor, i la revisió dels altres elements necessaris pel seu correcte funcionament, i o bé 

efectuarà les reparacions o informarà als equips de manteniment dels contenidors. 

El manteniment dels contenidors soterrats i dels sistemes d’elevació dels mateixos serà a càrrec 

de l’empresa adjudicatària. Per aquest motiu, es preveurà en les seves ofertes un programa de 

manteniment i reparació de les unitats soterrades actuals, indicant les accions anuals previstes 

de manteniment preventiu, i una partida anual per assumir la globalitat dels costos de reparació 

que prevegi. 

El programa de manteniment preventiu dels contenidors haurà d’efectuar-se anualment i el 

licitador indicarà en la seva oferta el llistat d’accions a verificar per cada contenidor soterrat 
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instal·lat, així com les peces i elements que preveu substituir anualment dins del programa de 

manteniment preventiu. 

Pel que fa al programa de manteniment correctiu, el licitador s’haurà de fer càrrec de totes les 

despeses que puguin succeir per trencament o destrucció dels contenidors per ús o desgast. 

També es farà càrrec d’un màxim de 5 accions de reparació per acte vandàlic o incendi del 

contenidor a efectuar cada any. A partir d’aquest nombre d’actuacions l’Ajuntament considerarà 

que s’ha produït un fet sobrevingut no previsible i assumirà les despeses de reparació o bé 

comunicarà al contractista que les noves accions són a càrrec de les actuacions futures d’anys 

posteriors (màxim 20 en 4 anys o 30 en 6 anys). 

S’ha de certificar a l’oferta el temps mínim d’actuació per reparació dels contenidors en base al 

programa de manteniment que prevegi el licitador, amb certificat propi o de la empresa 

subcontractada. Aquest temps mínim d’actuació ha de garantir el correcte funcionament dels 

serveis de recollida i en aquest sentit, es considerarà inadmissible que un contenidor soterrat no 

es pugui recollir més de dos dies seguits per avaria.  

 

2.9.4  Reposició anual dels contenidors 

El contractista disposarà sempre, al llarg de tots els anys del contracte, d’una garantia de reserva 

mínima de contenidors nous del 5 % de la xarxa de contenidors instal·lats a la via pública, per a 

cada tipologia de contenidor. L’emmagatzematge dels contenidors de reserva es realitzarà al 

Parc Central i serà responsabilitat de l’empresa contractista. 

El contractista portarà un registre de tots els contenidors substituïts, el motiu de la seva 

substitució, les accions de reparació efectuades o bé la causa justificada de la seva substitució. 

Quan un contenidor es consideri deteriorat per part dels serveis tècnics de l’Ajuntament, serà 

obligació del contractista la seva retirada de la via pública i es substituirà per un de nova 

adquisició. Un cop el contenidor deteriorat estigui al Parc Central, l’empresa el repararà o bé el 

donarà de baixa en funció de si és possible o no la seva reparació. 

El contractista es farà càrrec de totes les substitucions de contenidors a la via pública, inclosos 

incendis i actes vandàlics. Es considerarà com un fet sobrevingut imprevisible quan en un any 

concret sigui necessari substituir per sobre del 16% de la xarxa de contenidors instal·lats. A partir 

d’aquest percentatge l’Ajuntament assumirà les despeses d’adquisició o reparació dels 

contenidors previ acord amb el contractista, i en base de les accions de reparació efectuades. 

Per a fenòmens meteorològics inesperats que suposin trencament o desaparició dels 

contenidors, l’Ajuntament assumirà les despeses d’adquisició o reparació dels contenidors. 

Qualsevol modificació en la ubicació d’un contenidor ha de garantir la identificació del mateix i el 

seu geoposicionament i, per tant, tots els contenidors hauran d’estar dotats del corresponent 

dispositiu identificador. 

 

2.9.5  Pintat i senyalització de les ubicacions 

L’empresa haurà de pintar les ubicacions dels contenidors i encarregar-se de la seva adequació 

un cop definides conjuntament amb l’Ajuntament del Masnou. Caldrà tenir en compte les 

mesures necessàries en zones amb pendents o inclinacions o problemes de desplaçaments dels 

contenidors per factors com el vent o possibles riuades.  



32 

 

Per tant, s’haurà de preveure l’aportació d’unitats de subjecció dels contenidors, incloent-hi la 

seva instal·lació. A més, es valorarà l’aportació d’estructures per disminuir l’impacte visual de les 

bateries de contenidors, així com la planificació de a quins punts del municipi es poden instal·lar. 

L’ajuntament valorarà les aportacions d’elements de subjecció efectuades per la empresa 

licitadora i que no representin cost per l’Ajuntament. 

 

2.9.6  Neteja d’indrets i neteja de les àrees d’ubicació dels contenidors 

El licitador preveurà un servei específic de neteja manual (escombrada) de les ubicacions de 

contenidors i recollida dels residus dipositats al voltant de les agrupacions de contenidors. 

Aquest servei s’efectuarà al llarg dels torns de matí i tarda i es combinarà amb d’altres tasques 

del servei de la neteja viària. 

Amb independència de que l’empresa adjudicatària haurà de garantir que la via pública i les 

àrees de contenidors quedin en perfecte estat de neteja una vegada efectuats tots els serveis de 

recollida, inclosos els de recollida de voluminosos i incloent els serveis de la neteja d’àrees de 

contenidor, l’Ajuntament té definides una sèrie d’àrees de recollida d’especial atenció (punts 

negres). 

Aquest punts tindran un seguiment com a mínim diari que inclourà la recollida diària en cas de 

desbordaments, la neteja dels voltants dels contenidors i la vigilància contínua per evitar nous 

desbordaments. Es detallen a continuació: 

1. AV. JOAN MARAGALL AMB PUERTO RICO 

2. C. AGRICULTURA AMB TORRENT DEL GAIO 

3. C. ALMERIA AMB LA SELVA 

4. C. ALMERIA AMB POL·LACRA GOLETA C. 

5. C. ABAT ESCARRÉ AMB J.F. KENNEDY 

6. C. AMETLLERS AMB MONTSERRAT ROIG 

7. C. EL BERGUEDÀ AMB POL·LACRA GOLETA C. 

8. C. BRASIL AMB URUGUAI (soterrats) 

9. C. BUENOS AIRES AMB MARE DE DÉU DEL CARME 

10. C. Dr. OLIVÉ GUMÀ AMB JOAN XXIII 

11. C. FONTANILLS AMB MARE DE DÈU DE NÚRIA 

12. C. FRANCESC MACIÀ núm. 83 

13. C. FREDERIC BOSCH AMB ROMAN FABRA (soterrats) 

14. C. INDÚSTRIA (la bòvila) 

15. C. ITÀLIA AMB ROGER DE FLOR 

16. C. JOAN CARLES I (davant Casa del Marqués)(soterrats) 

17. C. JOAN CARLES I AMB CAMIL FABRA (soterrats) 
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18. C. LA SELVA AMB ALMERIA (soterrats) 

19. C. MESTRES VILLÀ  AMB PINTOR VILLÀ 

20. C. MOSSÉN JACINT VERDAGUER AMB SANT CRISTÒFOL (soterrats) 

21. C. NAVARRA núm. 17-19 

22. C. PRIMER DE MAIG AMB SANT MIQUEL 

23. C. TEROL AMB MONTSERRAT ROIG 

24. C. TOMÀS VIVES AMB SANT RAFAEL 

25. C. XILE AMB REP. ARGENTINA 

26. PLAÇA RAMÓN Y CAJAL (soterrats) 

27. PG. ROMAN FABRA AMB LLUÍS MILLET 

28. PG. PRAT DE LA RIBA MARE DE DÉU DE NÚRIA (soterrats) 

29. PTGE. TORRENT UMBERT AMB PAU ESTAPÉ 

La freqüència de seguiment d’aquests punts negres es pot veure reduïda durant el contracte si 

es constata una minva en els desbordaments o una millora en la neteja dels voltants dels 

contenidors. 

 

2.10 Recollida de les piles 

Actualment el servei de recollida de piles es presta directament pel personal de la brigada 

municipal que buida, prèvia trucada telefònica, les 6 bústies de contenidors soterrats i uns 50 

contenidors distribuïts en establiments comercials, escoles, edificis municipals,... de la població.  

El licitador estarà obligat a recollir les piles acumulades en aquesta contenidors un cop rebi 

comunicació de l’àrea de Manteniment i transportar els residus fins a uns contenidors de 120 

Litres o major capacitat disposats al Parc Central del servei o directament a la deixalleria 

Mancomunada. 

També s’encarregarà del repartiment de nous contenidors per ampliació del nombre dels punts 

de recollida o per renovació dels contenidors instal·lats. Portarà un registre de punts de recollida 

amb contenidor instal·lat i de les vegades anuals que s’ha efectuat el buidat, així com dels quilos 

recollits. 

El licitador inclourà proposta de prestació del servei de recollida de piles dins el seu programa de 

serveis, que pot ser assumida pel servei de recollida de concertada. 
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3 NETEJA VIÀRIA 

 

El servei de la neteja viària ha de garantir com a mínim la dimensió, recursos i prestacions del 

servei de neteja viària actual, tot i que l’Ajuntament del Masnou valorarà aquelles propostes i 

aportacions de les empreses licitadores que millorin substancialment tant l’organització actual 

dels serveis, com la renovació de la maquinària necessària per a la prestació dels serveis, la 

combinació entre els diferents tractaments o la creació de tractaments de neteja fins ara no 

aplicats, i que clarament diferenciïn la prestació proposada dels serveis de neteja actuals.  

L’objectiu del servei és desenvolupar d’una manera eficient la neteja integral de l’espai públic i 

de les vies del municipi, amb especial atenció a la neteja habitual dels punts negres, i realitzar el 

transport dels residus de neteja als centres de gestió que s’indiquin, segons les especificacions 

establerts en aquest capítol i d’una manera segura, minimitzant en el possible les molèsties a la 

ciutadania. 

Caldrà tenir en compte la neteja personalitzada per a cada carrer d’acord amb les seves 

característiques d’ús i de morfologia, tant pel que fa a la freqüència de neteja com a la 

programació estacional i a la combinació de tractaments. 

Es considera igualment important el manteniment òptim de les ubicacions dels contenidors, 

corregint els desbordaments, recollint els residus escampats i eliminant les taques, així com el 

manteniment de l’estat de neteja dels carrers entre neteges i la correcció de desbordaments de 

contenidors i papereres, així com l’eliminació de residus grans, mitjans i voluminosos que poden 

originar una percepció negativa de l’estat de neteja del carrer.  

També el servei de neteja haurà de ser responsable de la recollida i disposició dels residus 

acumulats a la via pública o al voltant dels contenidors dins dels corresponents contenidors de 

recollida selectiva, utilitzant el rebuig només per a casos on el residu s’ha recollit de forma 

indiferenciada. Això afecta també al manteniment i neteja de les àrees de contenidor. 

L’empresa contractista haurà de prioritzar la neteja de l’entorn de les escoles abans que 

aquestes s’obrin al matí i haurà d’assegurar el servei de neteja de les zones d’oci. A més, caldrà 

assegurar la capacitat d’adaptar el servei de neteja als canvis que es pugin produir durant el 

contracte (canvi en els usos d’un carrer, empitjorament de l’estat de netedat, propostes de 

millora de l’estat de netedat, etc.). 

Tal i com s’ha comentat anteriorment, l’empresa adjudicatària adquirirà el compromís de millorar 

els criteris mediambientals i d’eficiència en la gestió de la neteja viària, i per tant haurà 

d’assegurar el compliment dels següents requeriments: 

 Utilització d’equips, tractaments i les combinacions entre sí que millorin l’eficiència del servei, 

la qualitat resultant de la neteja, i alhora que siguin respectuosos amb el medi ambient. 

 Utilització de les noves tecnologies de posicionament i comunicació que permetin una millor 

gestió del servei per part de l’Ajuntament i de l’empresa contractista. 

 Reforçament i coordinació del servei de neteja immediata amb l’objectiu de donar una 

resposta efectiva davant d’incidències i potenciar la pro activitat del servei. 

 Ús racional dels recursos hídrics. 



35 

 

3.1 Abast del servei. Geogràfic i funcional 

Àmbit geogràfic del servei: 

L’àmbit d’actuació comprendrà tot el territori urbanitzat del Masnou incloses la totalitat de vials 

asfaltats tant en zona urbana habitada com dels polígons industrials (la Bòbila, Voramar I i 

Voramar II), així com la totalitat dels passos soterrats d’accés al passeig marítim i platges. 

Durant l’execució de la contracta l’ajuntament es reserva la facultat de reorganitzar la prestació  

del servei, fins i tot per a donar serveis en àmbits o zones de nova creació, o per incloure 

recollides comercials o recollides específiques a determinats establiments.  

 

Àmbit funcional del servei: 

El servei de neteja de l’espai públic inclou la neteja de tots els residus dipositats en l’espai viari 

públic, així com la retirada dels residus no dipositats dins dels contenidors de qualsevol tipus i 

fracció presents a la via pública, incloent el buidat de papereres i el transport dels residus de la 

neteja a les plantes de tractament indicades. En concret els serveis hauran d’abastar: 

 Neteja de carrers, voreres, calçades, escocells i embornals. 

 Neteja d’aparcaments públics. 

 Neteja dels passos soterrats del passeig marítim. 

 Neteja dels carrers de terra (voreres i calçades). 

 Buidatge i neteja de papereres i cendrers de les seves ubicacions. Col·locació de 

bosses de plàstic per minimitzar l’efecte dels residus sobre el paviment. 

 Retirada de les fulles dels arbres. 

 Retirada d’herbes i matolls no desitjats en la via pública, escocells, voreres, calçades 

i altres indrets amb independència de la mida. 

 Retirada d’arrossegaments de terres al damunt de zones pavimentades. 

 Retirada de pasquins, adhesius, cartells, etc., adossats al mobiliari urbà i en façanes 

d’edificis municipals. 

 Servei específic de retirada i tractament adequat d’elements especials que es trobin 

a la via pública: excrements d’animals, animals morts, material punxant inclòs 

xeringues i d’altre residus de caire especial, etc. 

 Retirada de deixalles i assimilables abandonats a la via pública. 

 Neteges especials amb aigua a pressió, sabons i líquid desengreixant dels 

contenidors i de les ubicacions dels contenidors de residus de totes les fraccions, tant 

de superfície com de soterrats, garantint la correcta disposició selectiva dels residus 

als contenidors respectius.  

 Neteja especial amb raspall de pues de les restes de residus enganxades a les 

boques de càrrega/descàrrega dels contenidors. 

 Neteges en situacions d’emergència seguint instruccions directes dels responsables 

municipals. 



36 

 

 Recollida i transport dels residus recollits fins a l’abocador o, si escau, fins a la planta 

de tractament adequada en funció de la seva tipologia. 

 

A aquests efectes, s’entén per deixalles totes les que hagin estat generades a la via pública per 

la circulació de persones o de vehicles, així com: 

 Les restes de la recollida domiciliària dipositades amb anterioritat/posterioritat al pas 

dels serveis de la recollida i/o incorrectament dipositades. 

 Les fulles dels arbres,  

 Les herbes arrelades a voreres, vials, escocells i d’altres àmbits. 

 Els residus i fulles d’arbrat acumulats a les zones enjardinades adjacents a voreres o 

zones adscrites al servei de neteja on s’arribi amb l’escombra per part dels operaris 

de neteja. 

 Els excrements dels animals, de qualsevol mida i tipus. 

 Arrossegaments de sorres i terres provocats per les pluges. 

 Qualsevol residu dipositat a la via pública que pugui ser transportat pels equips de 

neteja i recollida, a excepció de: 

o productes perillosos (tòxics, inflamables, explosius, etc.) 

o els vehicles abandonats 

o qualsevol residu no classificat com assimilable a domiciliari. 

o Sacs de runa incontrolats. 

o Runes i a partir d’un volum de 0,5 m3. 

 

3.2 Serveis de la Neteja Viària 

La neteja viària bàsica són tots aquells serveis d’escombrada manual, escombrada manual amb 

vehicle auxiliar, els serveis d’escombrada mixta i les seves combinacions que garanteixin deixar 

l’espai públic absolutament net, amb independència de l’existència de discontinuïtats 

urbanístiques. 

La neteja viària bàsica inclou: 

o Carrers, passatges de vianants i carrers comercials. 

o L’entorn dels col·legis, centres sanitaris i edificis municipals. 

o Entorn del mercat municipal i mercadet setmanal. 

o Els entorns dels contenidors de residus i de les papereres. 

o El buidatge de les papereres i cendrers, i reposició de bossa, si escau. 

o La neteja i desherbat dels escocells dels arbres. 

o Els racons dels vials on s’acumulen els residus que desplaça la circulació rodada i els 

espais entre els cotxes aparcats i per la part de sota. 
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o Les parades d’autobús. 

o Els entorns del mobiliari urbà. 

o Les zones enjardinades adjacents a vials i a on s’arriba amb l’escombra. 

o I, en general, les zones de gran afluència de públic. 

En funció de les possibilitats i de les exigències de l’entorn i dels avantatges i les limitacions de 

cada una, es preveuen les modalitats de neteja següents: 

 

3.2.1 Escombrada manual i mixta 

Descripció del servei: 

L’escombrada manual consisteix en un equip individual format per un peó amb cabàs i 

escombra, així com la resta d’utillatge, bosses per papereres i demés elements que necessiti per 

efectuar la seva tasca correctament.  

L’escombrada mixta, consisteix en un equip format per una màquina i un conductor que actua 

sobre dos zones d’escombrada manual simultàniament. Per completar el servei d’escombrada 

mixta, són necessaris els dos operaris d’escombrada manual dels sectors on s’efectua el servei 

amb el complement de la màquina escombradora. 

Es defineixen 10 zones d’escombrada manual on s’hi destinarà un operari a cada sector 

diàriament de dilluns a divendres i 5 d’aquestes zones s’escombraran també els dissabtes. 

La neteja de diumenges i festius s’efectuarà en zones puntuals d’acord amb l’annex 3.10. 

El servei d’escombrada mixta actua sobre diverses zones de l’escombrada manual amb la 

freqüència i zones indicades a la taula de l’Annex 3.3, però no abasta la totalitat del territori. 

Les freqüències i zones d’actuació de l’escombrada mixta són reorganitzades a l’època de 

caiguda de la fulla o bé quan existeix un increment inesperat de residus en zones on no s’ha 

previst l’escombrada mixta a fi efecte de millorar l’eficàcia del servei. 

 

Organització bàsica dels serveis: 

Els licitadors proposaran oferta de serveis per a l’escombrada manual i mixta en els següents 

termes:  

 Freqüències globals d’escombrada: En cap cas no podran ser inferiors a les previstes en 

els plànols de l’Annex 3.3 de freqüències mínimes i a la taula de freqüències mínimes 

que es troba en l’Annex 3.3. En cas de proposar freqüències inferiors de neteja, els 

licitadors hauran de justificar clarament que la organització prevista pot assolir els 

mínims de qualitat obtinguts en el servei actual, be sigui per increment de les hores de 

treball destinades o per causa d’una combinació de tractaments que millora el rendiment 

efectiu dels serveis.  

 Horari dels serveis:  Torn de matí, a partir de les 07:00h 

 Buidat de papereres i dels cendrers, que inclou: 

o El buidat diari de les papereres i els cendrers del municipi amb independència del 

seu nivell d’ompliment. 
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o La col·locació de bosses adequades per recollir els papers i les brosses evitant 

que hi hagi deposicions al terra. La substitució de les bosses, que serà a càrrec 

de l’adjudicatari, no caldrà realitzar-la diàriament si el seu estat en permet la 

reutilització. En tot cas, caldrà canviar-les quan tinguin algun forat que permeti la 

caiguda de residus a terra o quan estiguin tacades amb material líquid o 

enganxós.  

o L’Ajuntament podrà canviar i ampliar les ubicacions de les papereres i els 

cendrers per tal de millorar i maximitzar els recursos del servei. L’empresa 

licitadora informarà als serveis de manteniment municipals de les incidències 

detectades diàriament alhora de realitzar el servei per afavorir les reparacions i 

actuacions necessàries. 

 

Consideracions de les ofertes en relació a l’organització bàsica dels serveis 

 L’Ajuntament no valorarà ofertes on la reducció dels serveis de neteja viària (en hores 

totals de servei) siguin inferiors al 5% respecte del servei de neteja actual (28.500 hores), 

tret de casos on es justifiqui la reducció mitjançant un redisseny dels serveis de neteja en 

base a d’altres tipus de tractaments més efectius, amb major dotació de maquinària que 

la prevista actualment i amb major rendiment contrastat per la globalitat dels serveis de 

neteja.  

 La càrrega horària destinada al servei d’escombrada manual i mixta. En relació a aquest 

aspecte, el licitador haurà de justificar el total d’hores de servei destinat a l’escombrada 

manual i a l’escombrada mixta i justificar-ho correctament en base al seu 

dimensionament.   

 

3.2.2  Escombrada mecànica 

Descripció del servei: 

Els serveis d’escombrada mecànica complementaran les tasques d’escombrada manual i mixta i 

s’enfocaran principalment en aquells vials o carrers lliures d’aparcament i en aquelles places i/o 

voreres que permetin el pas i l’acció correcte dels equips d’escombrada mecànica. 

A tal efecte, els licitadors proposaran un servei d’escombrada mecànica com a mínim 5 dies a la 

setmana valorant positivament l’increment d’hores i jornals previst per aquest servei en l’oferta 

respecte de la situació actual. 

L’Ajuntament també valorarà l’àmbit afectat per aquest servei i la funcionalitat de l’equip de 

neteja mecànica proposat de tal forma que permeti l’accés a places dures, voreres amples, 

aparcaments municipals, i d’altres àmbits estrets, i els combini amb una capacitat de residus 

acceptable per a garantir un bon rendiment en el servei d’escombrada mecànica de vials. 

En cap cas aquest servei s’haurà de considerar com el servei de neteja bàsic de una zona 

concreta del municipi atès les limitacions dels equips d’escombrada mecànica per accedir a tots 

els àmbits, però si que s’ha de tractar com un complement dels serveis de neteja manual 

d’aquells àmbits on no es preveu servei de neteja mixta o bé no hi actua en funció de la 

freqüència assignada. 
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Els residus descarregats per totes les escombradores del servei de la neteja viària (serveis Mixtes 

i serveis mecànics) hauran de ser gestionats i transportats a planta de tractament pel 

contractista indicant el licitador a la seva oferta el mètode d’acumulació de residus i el transport 

a planta previst a la seva oferta. Els costos del transport fins a planta d’aquest residus es troba 

inclòs dins del preu d’aquesta licitació. 

Com a ajuda al disseny de les ofertes, s’adjunten els plànols de l’annex 3.4 on s’han indicat els 

àmbits lliures d’aparcament amb possibilitat de prestació dels serveis d’escombrada mecànica 

de vials. 

 

Organització bàsica dels serveis: 

Els licitadors proposaran oferta de serveis per a l’escombrada mecànica en els següents termes:  

 Freqüències globals d’escombrada: mínim 5 dies a la setmana en jornada complerta. 

 Horari dels serveis: En el mateix torn del conjunt de serveis de neteja manual atès que és 

un servei complementari. A partir de les 07:00h 

 

Consideracions de les ofertes en relació a l’organització bàsica dels serveis: 

 Es valorarà un servei superior als horaris d’escombrada mecànica fixats com a mínims. 

 Es valorarà l'eficient combinació amb els serveis de neteja manual i mixta. 

 

3.2.3  Servei de repàs 

Descripció del servei: 

Aquest servei es considera un complement dels serveis de neteja bàsics que caldrà aplicar en 

aquells àmbits concrets i puntuals que per raons d’imatge o ús habitual per part de la ciutadania 

cal continuar netejant al llarg del torn de tarda. 

Actualment aquest servei consisteix en dos operaris, un servei d’escombrada manual i un altre 

operari proveït d’un vehicle auxiliar, tipus porter, i els complements bàsics de neteja (escombra, 

pala, cabàs, bosses pels residus, i d’altres estris), que té assignat un sector de la ciutat on 

desenvolupar la tasca d’escombrada de voreres, voravies, buidat de papereres, etc. L’oferta 

mantindrà com a mínim aquest servei, valorant-se increments. 

Cal que els equips que efectuïn aquest servei vagin equipats amb un telèfon mòbil per poder ser 

localitzats fàcilment durant el desenvolupament del servei, i atendre així les possibles urgències 

al municipi i actuacions imprevistes. 

L’àmbit d’actuació preferent per aquest servei serà el centre del municipi, voltants i accés del 

mercat municipal (divendres), zones peatonals del centre del Masnou, places toves i dures amb 

alta afluència de ciutadans en les que hi hagi zones amb jocs infantils o àmbits d’esbarjo, i a més 

es prestarà especial atenció al repàs dels següents carrers i cruïlles considerats “punts negres” 

del municipi: 

 Av. Joan XXIII amb Navarra 

 C. Navarra amb Roman Fabra 
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 C. Tiana 

 C. Vilassar de Mar 

 Sector Voramar II (Tramuntana, Garbí, Mestral, Ponent, Gregal, Migjorn) 

 Zona 7 de neteja viària (Segarra, Empordà, Terol, Vallès, Penedès, Berguedà, Ametllers, 

Ramón y Cajal, Pol·lacra Goleta, Montserrat Roig i Almeria) 

 Carrers comercials: Sant Miquel, Itàlia, Mossèn Cinto Verdaguer, Barcelona, etc. 

 

Organització bàsica dels serveis: 

Els licitadors proposaran oferta de serveis que es basi amb els punts anteriors i d’acord amb els 

següents termes:  

 Freqüències globals d’actuació del servei: 6 dies a la setmana de dilluns a dissabte. El 

licitador haurà de preveure com a mínim els serveis de repàs d’escombrada amb vehicle 

auxiliar als àmbits que així ho detallen a l’annex 3.6. 

 Horari dels serveis: El reforç de la neteja s’efectuarà durant les tardes. A partir de les 

14:00h, considerant jornada sencera de treball. 

Consideracions de les ofertes en relació a l’organització bàsica dels serveis: 

 La maquinària i mitjans previstos a més de la freqüència establerta. 

 Les característiques i accessoris dels vehicles previstos pel servei.  

 

3.2.4  Intensificació dels Servei de repàs 

Els licitadors preveuran un reforç dels serveis de neteja de repàs al llarg del torn de tarda durant 

totes les festes de Nadal (en el període comprès entre el 22 de desembre i el 7 de gener) de 

cada any i també durant la setmana de la Festa Major de St. Pere (en el període comprès entre el 

24 al 30 de juny).  

 

3.2.5  Intensificació de la neteja amb aigua a pressió  

Descripció del servei: 

Actualment el servei es presta amb una baldejadora de voreres i amb una cisterna. No existeix 

l’equip d’hidropressió que caldrà aportar en aquesta nova contracta i adscriure al servei. 

Els serveis de neteja amb aigua a pressió complementaran les tasques d’escombrada manual i 

mixta i hauran de ser programades amb antelació, cal definir els carrers on s’aplicaran, i la 

durada i els períodes d’execució, i hauran de ser prèviament aprovades pels serveis tècnics amb 

l’objectiu d’aconseguir que la seva aplicació sigui controlada i puntual i evitar un malbaratament 

dels recursos hídrics. Es prohibeix la connexió als hidrants. Les boques de reg situades a la via 

pública únicament es faran servir en cas de necessitat. Sempre que sigui possible la càrrega del 

camió d’aigualeig es farà amb aigües de recollida de pluja, grises i no potables. 
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 S’entén per neteja amb aigua a pressió manual la neteja dels residus mitjançant el 

llançament d’aigua a pressió a través de mànegues, i només els residus més petits seran 

impulsats fins als embornals de la xarxa de clavegueram. Es prohibeix expressament la 

impulsió de residus de mida gran o mitjana fins als embornals. Aquests residus han de 

ser objecte de recollida mitjançant escombrada manual. 

 La neteja amb aigua a pressió mecanitzada consisteix en la impulsió d’aigua a pressió a 

través de camions cisterna dotats d’equips de pressió i proveïts de boques de reg 

orientables i/o rampa d’aigualeig. Els vehicles sortiran de la base d’operacions plens 

d’aigua i, si és el cas, el proveïment el podran fer, amb càrrec al municipi, al punt 

autoritzat proper al servei. 

 Captació d’Aigua dels serveis de reg. En el decurs del servei podrà omplir els equips 

d’aigua en el punt de càrrega autoritzat del carrer Llaüt cruïlla amb el carrer de Rosa 

Sensat o a qualsevol altre punt prèviament autoritzat pels serveis tècnics municipals. De 

cara a evitar molèsties als veïns derivats dels procediments de càrrega es prohibeix les 

càrregues d’aigua prèvies a les 10:00 del matí i posteriors a les 22:00 hores. 

 El fregat amb aigua calenta a alta pressió consisteix en la utilització d’equips especials 

d’impulsió d’aigua calenta a alta pressió per desincrustar la brutícia acumulada als 

paviments. S’aplicarà només en vials completament pavimentats, a les voreres amples 

pavimentades que ofereixin possibilitats de pas de l’equip, a les places dures del 

municipi. 

 

Els serveis de neteja amb aigua a pressió consistiran en una màquina baldejadora de voreres 

que actua en tres àmbits de la població, tal i com s’adjunta en l’annex 3.5. A més, aquest servei 

combina en la mateixa freqüència la neteja amb aigua a alta pressió i desinfecció de passos 

soterrats inclosos dins de les zones anteriors. 

També a l’estiu s’efectuarà una intensificació dels serveis de reg a pressió de vials amb la 

incorporació durant juliol i agost d’un equip de reg mecànic amb cisterna de dimensions 

adequades pel pas de la majoria de vials del Masnou. 

Organització bàsica dels serveis: 

Serveis sol·licitats: 

 El manteniment i renovació de la maquinària del servei actual de neteja amb aigua a 

pressió de voreres i zones de vianants així com passos soterranis. 

 La prestació dels serveis de rec a pressió mecànic de voreres i zones de vianants amb 

una freqüència mínima de 5 dies a la setmana amb un equip format per una baldejadora 

de voreres i un conductor. 

 La incorporació d’un servei de rec a pressió mecànic de vials amb cisterna aportada pel 

contractista de dimensions idònies pel rec mecànic de vials i mixt d’àmbits concrets al 

llarg del torn diürn, com a mínim amb una freqüència d’un cop al mes i dos cops als 

mesos d’estiu (de juny a setembre), total any 16 jornades. 

 La incorporació d’un servei de neteja a alta pressió amb equip hidronetejador d’aigua 

freda o calenta i operari, destinat a la neteja intensiva de zones de vianants, mobiliari 

urbà, contenidors, passos soterranis, marquesines, etc. sobre furgó de dimensions i 
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capacitat suficients per atendre amb garanties tots els serveis anteriorment relacionats, 

amb una freqüència mínima de prestació de 3 dies a la setmana. 

 

Els licitadors proposaran millores per als serveis de reg a pressió d’acord amb la petició de 

serveis del paràgraf anterior i en els següents termes:  

 Freqüències globals de neteja a pressió: Segons les indicacions anteriors.  

 Horari dels serveis: Preferentment diürn, a partir de les 07:00h 

 

Consideracions de les ofertes en relació a l’organització bàsica dels serveis: 

 L’organització del servei que augmenti les freqüències i serveis sol·licitats, i l’extensió de 

la zona tractada per cada tipus de servei de neteja amb aigua a pressió.  

 La proposta de nova maquinària en servei, les seves funcionalitats i característiques 

tècniques, els elements d’insonorització dels equips previstos, les dimensions i 

característiques de la cisterna aportada així com dels elements sono-reductors 

incorporats. 

 La possibilitat d’aigua calenta i/o vapor de l’equip hidronetejador, i la capacitat i 

característiques del furgó previst. Es valorarà que sigui un equip compacte i no remolcat. 

 

3.2.6  Escombrada manual motoritzada amb vehicle auxiliar. Neteja del passeig Marítim i 

neteja manual dels passos soterrats 

Descripció del servei: 

Diversos àmbits exteriors del nucli del Masnou i no inclosos dins les diferents zones de neteja 

manual seran netejades mitjançant servei de neteja manual amb vehicle auxiliar com a mínim un 

dia a la setmana. Els àmbits indicats es poden consultar al plànol de l’annex 3.3. 

La neteja del passeig marítim i els passos soterrats és un dels objectius principals del servei, 

degut a la importància d’aquesta zona en el municipi i especialment durant la temporada d’estiu. 

Per això, el servei haurà d’incloure la neteja i la recollida de residus del passeig marítim, així com 

la neteja del mobiliari urbà i la recollida i manteniment de les papereres i cendrers. Aquest servei 

d’escombrada manual motoritzada també és responsable dels següents serveis:  

 La neteja dels passos soterrats. 

 La neteja i recollida de residus a l’escullera i del passeig marítim. 

 La neteja de escocells d’arbres i tractament amb herbicides. 

Les tasques que caldrà realitzar són les següents:  

 Recollir tot tipus de residus de l’àmbit d’actuació, amb els mitjans adequats en cada 

cas. 

 Retirar les bosses i els residus de les papereres situades al passeig Marítim i posar-

ne de noves. Buidar cendrers. 
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 Acumular els residus i les bosses, als punts que es determinin i de la manera com 

s’estableixi, per a la seva recollida posterior i trasllat a la deixalleria municipal i/o 

planta incineradora de Mataró. 

 Netejar tots els elements del mobiliari del passeig Marítim. 

A més, caldrà prestar una especial atenció a la neteja diària dels passos soterrats, aplicant-hi 

desinfectants i desodorant. Els passos soterrats a netejar diàriament de forma manual són (lletra 

del plànol annex 3.7): 

 C. Àngel Guimerà amb Brasil (A) 

 Passeig Prat de la Riba amb Mare de Déu de Núria (B) 

 Passeig Prat de la Riba amb Capitans Comellas (C) 

 Passeig Prat de la Riba (davant baixador d'Ocata) (D) 

 C. Barcelona amb Plaça del Mercat Vell (E) 

 C. Mossèn Jacint Verdaguer (davant Estació del Masnou) (F) 

 C. Amadeu I amb Camil Fabra (costat riera d’Alella) (G) 

 C. Amadeu I amb Rosa Sensat (H) 

 C. Ponent amb N-II (costat riera de Teià) (I) 

 C. Pere J. Bassegoda amb Camil Fabra (Can Teixidó) (J) 

 C. Barcelona amb Plaça Llibertat (K) 

Un altre servei també efectuat per la neteja manual amb vehicle auxiliar és la recollida aleatòria 

dels residus abocats al voltant dels contenidors de recollida. 

 

Organització bàsica dels serveis: 

Els licitadors proposaran oferta de serveis per a la neteja del passeig marítim i els passos 

soterrats en els següents termes:  

 Freqüències globals: pels passos soterrats, en cap cas no podran ser inferiors a la neteja 

diària al llarg de tot l’any i dos cops al dia (matí  i tarda) durant els mesos d’estiu, degut a 

l’augment del seu ús. També caldrà netejar, desinfectar i aplicar desodorant als passos 

amb aigua a pressió amb una freqüència que oscil·la entre els tres dies per setmana i un 

dia per setmana segons el pas subterrani. A nivell informatiu es pot consultar el plànol de 

l’annex 3.7 dels passos soterrats.  

Al passeig Marítim, la freqüència serà segons les necessitats de cada espai i època. Als 

mesos en temporada alta de neteja de les platges (de juny a setembre), els serveis de 

neteja de platges assumiran la neteja i desinfecció dels passos soterrats de forma diària 

mentre que els serveis de neteja viària hauran d’efectuar els serveis de repàs en torn de 

tarda dels passos soterrats. 

 Horari dels serveis: L’horari serà sempre diürn, preferentment al matí. Època de 

temporada alta de platja, neteja matí i torn de tarda. 
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 Mitjans humans necessaris: Es considera que per a aquest servei caldrà la dotació d’un 

equip constituït per un vehicle auxiliar de neteja i personal especialitzat per a tots els dies 

de la setmana, inclosos diumenges i dies festius (dins del servei de neteja en diumenges 

i dies festius), tot i que les empreses licitadores podran proposar en les seves ofertes, de 

manera raonada, altres solucions tècniques per prestar aquest servei. 

 Mitjans materials necessaris: el licitador haurà d’aportar la maquinària o equips 

necessaris per a la realització del servei.  

 

Consideracions de les ofertes en relació a l’organització bàsica dels serveis: 

 L’organització del servei que no superi els horaris de neteja actualment establerts, ni 

tampoc que el servei requereixi més dotació de personal que l’actualment destinat, així 

com l’eficient combinació amb els serveis de neteja bàsics. 

 

3.2.7  Neteja dels aparcaments públics 

Descripció del servei: 

El present plec inclou el servei de neteja dels aparcaments públics, el qual es prestarà tenint en 

compte els següents àmbits geogràfics: 

 La neteja de la zona d’aparcament públic ubicada a l’antic mercat municipal. 

 La neteja de la zona d’aparcament públic ubicada a la plaça de Marcel·lina Monteys. 

 La neteja de les dues plantes de l’Edifici Centre, situat al carrer d’Itàlia. 

 La neteja de la zona d’aparcament públic ubicada al camí de Vallromanes direcció 

Barcelona i direcció Mataró.  

 La neteja de la zona d’aparcament públic ubicada al carrer del Terol.  

 La neteja de la zona d’aparcament públic ubicada al carrer d’Amadeu I amb carrer de 

Camil Fabra, carrer d’Amadeu I amb carrer de Rosa Sensat costat mar i costat muntanya. 

 La neteja de la zona d’aparcament públic del carrer Pere Jordi Bassegoda. 

 En cas que hi hagi algun nou, s’afegirà a la llista. 

Físicament, els aparcaments municipals consten dels elements següents, que han de ser objecte 

de neteja: 

 Rampes, escales o vies d'accés i sortida de vehicles i de vianants. 

 Vials de distribució.  

 Espais d’estacionament dels vehicles i de delimitació de les places d’aparcament. 

 Elements horitzontals i verticals (baranes, senyals, etc.). 

 

Organització bàsica dels serveis: 
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Els licitadors proposaran oferta de serveis per a la neteja dels aparcaments públics de zona blava 

i taronja com a mínim en els següents termes:  

 Freqüències globals: En cap cas no podran ser inferiors a una neteja diària als 

aparcaments ubicats als edificis i una neteja intensiva amb màquina d’escombrada o reg 

d’aigua a pressió setmanal per la resta de zones d’aparcament ubicades a la via pública. 

A nivell informatiu es pot consultar l’annex 3.8 amb la ubicació dels aparcaments públics 

inclosos en aquest servei. Les tasques de neteja s’efectuaran juntament amb els serveis 

ordinaris i les empreses presentaran ofertes econòmiques amb els costos que considerin 

adients, així com la freqüència. 

 Horari dels serveis: L’horari serà sempre diürn, i aquell que possibiliti la major eficàcia 

tenint present l’accés continu de vehicles. 

 Mitjans humans necessaris: el licitador fixarà els recursos humans necessaris per aquest 

servei.  

 Mitjans materials necessaris: el licitador haurà d’aportar la maquinària o equips 

necessaris per a la realització del servei.  

 

3.2.8  Neteja de les parades i senyals de bus 

Descripció del servei: 

Les parades de bus actuals son les següents: 

1. Av. Joan XXIII (entre c. les Guilleries i Dr. Olivé Gumà)  

 2. Av. Joan XXIII (entre Onze de Setembre i Silveri Fàbregas 

 3. Av. Joan XXIII amb Flos i Calcat 

 4. C. Almeria amb Joan XXIII (davant Almeria núm. 8)  

 5. C. Amadeu I amb Navarra 

 6. C. Barcelona núm. 33 (davant pl. Mercat Vell)  

 7. C. Ciutat Vila Jardí amb John F. Kennedy  

 8. C. El Berguedà amb Joan XXIII  

 9. C. El Berguedà amb Pollacra Goleta Constància  

10. C. Itàlia amb Roger de Flor  

11. C. Jaume I amb Dr. Agell 

12. C. Jaume I amb Mare de Déu de Núria  

13. C. Mare de Déu de Núria amb Estatut de Catalunya  

14. C. Mossèn J. Verdaguer (davant estació del Masnou)  

15. C. Navarra amb Montgat  

16. C. Navarra amb Pompeu Fabra  

17. C. Pau Casals (davant pista skate)  

18. C. Pintor Domènech Farré amb Navarra  
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19. C. Primer de Maig amb Navarra  

20. C. República Argentina amb Torrent del Gaio 

21. Pg. Prat de la Riba (davant estació d'Ocata)  

22. Pg. Prat de la Riba amb Mare de Déu de Núria  

23. Pg. Roman Fabra amb plaça d'Espanya  

24. Torrent del Gaio (entre Uruguai i Manila)  

Cal tenir en compte que el servei inclou la neteja de les ubicacions, de marquesines, de mobiliari 

i senyals de bus. La neteja inclou els diversos elements que conformen les parades, 

principalment la neteja dels vidres, baranes, senyals, plataformes de formigó, extracció 

d’adhesius i eliminació de pintades, ratllades i d’altres residus o brutícia de difícil retirada. 

 

Organització bàsica dels serveis: 

El licitador ofertarà una proposta d’organització per a la neteja intensiva d’aquests elements, 

amb una periodicitat mínima d’un cop cada 3 mesos. A nivell informatiu, en l’annex 3.9 es poden 

consultar les ubicacions de les marquesines i les senyals de bus. 

 

Trets a valorar de les ofertes en relació a l’organització bàsica dels serveis: 

 Es valorarà una millora de les freqüències del programa proposat.  

 

3.2.9  Neteja del mercadet setmanal 

Descripció del servei: 

Es realitza un mercat ambulant setmanal, els dimarts, de 8 a 14 h, actualment ubicat al passeig 

de Roman Fabra, la plaça d'Espanya i l'avinguda de Pau Casals. Les mercaderies habituals i que 

definiran els residus i la neteja que s’hi realitzarà són: roba, calçat, marroquineria, perfumeries, 

estris de cuina, alimentació, bijuteria i plantes, entre d’altres.  

Organització bàsica dels serveis: 

 Freqüències globals: El mercat es realitza setmanalment els dimarts de 08 a 14h i ocupa 

l’àmbit descrit a l’annex 3.11. S’haurà de tenir amb compte que, si hi ha algun dimarts 

que coincideixi amb un dia festiu, el mercat setmanal es fa igualment i, per tant, s’ha de 

netejar com un dia laborable, tant si és el mateix festiu o si es trasllada un dia abans o 

després. 

 Horari dels serveis: La neteja es realitzarà en acabar l’horari del mercat amb l’objectiu de 

deixar l’espai que ocupa en estat d’absoluta neteja en dues hores com a màxim. La 

neteja coincidirà en temps i espai amb la recollida definida als apartats anteriors. 

 Mitjans humans necessaris: el licitador fixarà els recursos humans necessaris per aquest 

servei. 

 Mitjans materials necessaris: el licitador haurà d’aportar la maquinària o equips 

necessaris per a la realització del servei. 
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Trets a valorar de les ofertes en relació a l’organització bàsica dels serveis: 

 Es valorarà positivament la definició d’un programa que millori el servei de neteja actual, 

degut a la complexitat d’aquest servei específic, i dels mitjans previstos.  

 

3.2.10 Neteja d’ubicacions dels contenidors i recollida de restes al voltant dels contenidors. 

Els licitadors preveuran un servei de neteja d’ubicacions de contenidors i de retirada dels residus 

que hi puguin haver al voltant dels contenidors. 

Aquest servei es complementari de l’indicat en el punt 2.9.6 i consistirà en un repàs diari de la 

xarxa de contenidors amb major probabilitat de tenir residus escampats al voltant.  

Les tasques d’aquest servei s’inclouen dins de les previstes pels serveis d’escombrada manual 

amb vehicle auxiliar i els serveis de neteja de repàs d’escombrada manual amb vehicle auxiliar 

en torn de tarda. 

 

3.2.11 Neteja de cartells i adhesius 

Descripció del servei: 

Dins dels serveis de neteja viària, es considera com un servei bàsic la retirada de cartells, 

anuncis i adhesius en passos soterrats, mobiliari urbà, façanes i murs d’edificis municipals i 

institucionals, contenidors de superfície i soterrats, etc. 

Els residus que se’n derivin no seran retornats ni emmagatzemats, sinó processats per a la seva 

destrucció amb la gestió adient segons la normativa vigent. 

Conteses electorals: 

L’Ajuntament del Masnou podrà sol·licitar aquest servei de retirada de cartells i/o adhesius. 

L’Ajuntament es farà càrrec de la neteja dels espais autoritzats, mentre que del cost de la neteja 

i la retirada d’elements en llocs no autoritzats se’n farà càrrec l’empresa adjudicatària. 

 

3.2.12 Servei de neteja per a diumenges i dies festius 

Descripció del servei:  

Els licitadors fixaran el servei de neteja per a diumenges i per a dies festius en les zones per a 

especial atenció descrites a l’annex 3.10 i format com a mínim per dos operaris i un vehicle 

auxiliar de neteja durant el matí, a partir de les 07:00h i fins les 13:30h. 

 

Consideracions de les ofertes en relació a l’organització bàsica dels serveis: 

 L’increment dels serveis respecte del mínim indicat, bé sigui en mitjans humans i/o 

mecànics per als serveis previstos en diumenges i festius, al llarg de tot l’any o només per 

certes temporades. 
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3.2.13 Campanya de caiguda de fulles a espais públics 

Descripció del servei: 

L’empresa adjudicatària ha de tenir en compte que el servei de neteja viària inclou la recollida de 

fulles, especialment durant la tardor i l’hivern. A més, es demana una campanya específica 

mínima d’un mes de duració per a la recollida de fulles. 

Amb l’objectiu d’optimitzar el servei, durant el mes mínim de duració de la campanya específica, 

és necessari que el licitador prevegi la ubicació de dos punts d’acumulació de fulles per a la 

descàrrega de les escombradores propera a les zones d’actuació. Per tant, l’empresa haurà de 

col·locar un mínim de dos contenidors en determinades zones del municipi d’acord amb els 

serveis municipals, que escurcin els viatges necessaris per a la descàrrega de les 

escombradores, així com preveure la retirada del seu contingut en funció del nivell 

d’emplenament. Els costos d’aquests serveis, inclosos els de retirada s’entenen incorporats dins 

del preu màxim d’aquesta licitació. 

 

Organització bàsica dels serveis: 

 Freqüències globals: La recollida de fulles durant la tardor i l’hivern es realitzarà dins el 

servei de la neteja ordinària que correspongui a cada carrer. A  més, es realitzarà una 

campanya específica de recollida de fulles durant un mínim d’un mes a l’any, que es 

determinarà conjuntament amb l’Ajuntament del Masnou.  

 Mitjans humans necessaris: Durant el mes mínim de la campanya específica de recollida, 

aquest servei de reforç d’escombrada mixta addicional estarà formada bàsicament per 

un mínim d’un conductor i dos operaris.   

 Mitjans materials necessaris: el licitador haurà d’aportar la maquinària o equips 

necessaris per a la realització del servei. 

 

Consideracions de les ofertes en relació a l’organització bàsica dels serveis: 

 Es valorarà positivament l’augment del termini de la campanya, sempre i quan no suposi 

una despesa addicional per l’Ajuntament. 

 Els mitjans mecànics i les característiques dels mateixos previstos a l’oferta, inclosos els 

serveis de retirada de residus. 

 

3.2.14 Recollida i neteja en actes festius i actes públics 

Descripció del servei: 

L’empresa contractista ha de recollir els residus generats en determinats actes d’interès 

municipal que s’organitzen a la vil·la. L’Ajuntament del Masnou informarà anticipadament de la 

previsió d’actes públics o activitats on s’ha de prestar el servei de recollida de residus o neteja 

prèvia o posterior de la via pública i definirà, amb tres dies d’antelació a l’acte, quins són els 

serveis de neteja i recollida de residus que cal prestar.  
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Els licitadors en les seves ofertes han de preveure el cost dels serveis per a les festivitats 

següents i indicar la composició en mitjans materials i humans que preveuen destinar a cada 

acte festiu. Les festivitats del municipi on s’ha de proposar i licitar un servei bàsics de neteja són 

les següents: 

 Neteja de les revetlles de Sant Joan i Sant Pere, que es celebra el 23 i 28 de juny en 

diferents punts del municipi i amb un seguit d’actes populars que inclouen fogueres i 

petards) 

 La Festa Major, que es celebra l’última setmana de juny i la celebració central és el dia 

29 de juny, especialment a la platja i al seu entorn, realitzant-se actes populars i un 

castell de focs d’artifici) 

 Nadal, Sant Esteve, cap d’Any, carters reials i cavalcada de Reis, Tres Tombs i altres actes 

que es considerin. 

 

Organització bàsica dels serveis: 

 Per a les revetlles, caldrà preveure una neteja prèvia per tal de deixar nets els espais 

habilitats per a les fogueres (prèvia autorització municipal) i evitar qualsevol tipus 

d’incendi. A més, al Passeig Marítim, a les platges d’Ocata i del Masnou, l’endemà de la 

revetlla, hauran d’estar completament netes com a màxim a les deu del matí. Els equips 

sol·licitats per dur a terme els treballs han de ser de com a mínim: 10 peons, 1 encarregat 

i 1 xofer. 

 Com a servei addicional, es considera el suport amb el camió cisterna (només xofer, 

l’acompanyant serà un peó de la brigada de la unitat Manteniment i Serveis) la nit de 

Sant Joan, des de les 21.00 fins les 5.00 hores aproximadament, per realitzar un servei 

de guàrdia sota les ordres de la Policia Local. Aquest servei complementa al del camió 

cisterna de la brigada municipal que també participa en aquest servei.  

 També s’ha de considerar com a servei addicional el suport del camió cisterna en els 

correfocs de la festa major. 

 Cavalcada de Reis. Un equip format per escombradora, 2 peons i 1 encarregat 

acompanyaran a la cavalcada en tot el seu recorregut. L’horari aproximat de la cavalcada 

és de 18 a 22h. 

 Sempre que sigui necessari, amb motiu de la celebració de fires o esdeveniments, 

l’empresa, a petició de l’Ajuntament, portarà a terme un aigualeig de les zones abans i 

després de l’actuació.  

 Excepcionalment, si escau, s’hi realitzaran tasques de neteja també durant la celebració 

de l’esdeveniment, a petició de l’Ajuntament. 

 

Consideracions de les ofertes en relació a l’organització bàsica dels serveis: 

 L’augment de recursos humans i materials per reforçar els serveis de St Joan, St Pere, 

setmana de la festa major i cavalcada de reis. 

 Es valorarà l’abast i quantitat de serveis previstos per a cada acte festiu. 
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L’Ajuntament del Masnou es reserva el dret a modificar en qualsevol moment les actuacions, 

freqüències i horaris de cada sector per raons d’interès general sense que això suposi cap cost 

afegit. 

 

3.2.15 Equip addicional de suport a la neteja viària 

Descripció del servei: 

Per a totes les tasques no definides en aquest servei o bé de cara a evitar al màxim la 

modificació de l’estructura dels serveis de neteja, els licitadors hauran de preveure la inclusió 

dins l’organització, el servei d’equips addicionals de suport de neteja viària per dotar de 

flexibilitat als serveis i poder atendre emergències i situacions puntuals sense modificar cap dels 

serveis bàsics (com per exemple, la distribució dels nous contenidors i retirada dels antics; pintar 

àrees d’aportació; tasques de manteniment de contenidors...). 

Aquest equip haurà d’estar dotat dels mitjans tècnics i mecànics més adequat al ventall de 

tasques que puguin sorgir i sigui necessari atendre. 

Organització bàsica dels serveis: 

A criteri dels serveis tècnics municipals prèvia coordinació amb el responsable de l’empresa 

licitadora. 

 

3.3 Serveis de neteja excepcionals 

Descripció del servei: 

Es consideren neteges excepcionals aquelles que es justifiquen per successos naturals o per 

emergències greus diverses no contemplades en les tasques de la licitació i que provoquen un 

embrutiment puntual d’algun espai inclòs en l’àmbit territorial del contracte. 

Serà necessària l’aprovació de l’Ajuntament per posar en marxa aquest tipus de neteges i 

s’actuarà sota les directrius provinents dels Serveis de Manteniment, de la Policia Local o de 

Protecció Civil.  

En cas de tractar-se d’una incidència o emergència greu o d’impacte sobre la totalitat del 

municipi, es resoldrà mitjançant una acció global per a la qual el futur contractista haurà 

d’aportar tots els equips necessaris. L’empresa licitadora haurà de preveure un servei d’atenció a 

l’Ajuntament per a possibles incidències en la neteja o altres esdeveniments imprevistos per a 

totes les hores del dia i tots els dies de l’any, per tal de resoldre-ho amb la màxima rapidesa. 

La tipologia d’incidències a l’espai públic a les quals hauran de poder fer front són, entre d’altres, 

les següents: 

o Neteges com a conseqüència d’esdeveniments climatològics excepcionals de gran 

magnitud com temporals d’aigua, nevades, gelades o vendavals, entre d’altres. 

o Acumulacions de residus puntuals o fangs a causa de pluges, vendavals lleus, nevades i 

gelades també lleus. 

o Accidents de trànsit.  
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o Taques d’oli degudes a un accident de trànsit o presents a la calçada (l’empresa 

adjudicatària ha de tenir una provisió de sepiolita). 

o Incendis o esfondraments d’un edifici. 

o Actes vandàlics. 

o Esllavissament puntual a la via pública. 

o Altres incidències determinades per l’Ajuntament. 

 

Organització bàsica dels serveis per emergències diverses: 

 En el supòsit de nevades i de gelades que consolidin la neu o el gel als carrers, l’empresa 

adjudicatària posarà tots els seus mitjans humans i materials al servei de l’Ajuntament 

del Masnou per realitzar les tasques preventives i de neteja necessàries. L’empresa 

adjudicatària disposarà d’una provisió de sal quan hi hagi avís de nevades i gelades i 

d’un  vehicle, o accessori per a algun vehicle, per poder distribuir sal de manera manual o 

mecànica. 

Mentre duri la situació de neu o de gel, quedaran suspeses totalment o parcialment les 

tasques ordinàries de neteja mitjançant escombrada o aigua per dedicar els esforços a 

restablir la normalitat a la via pública de la població.  

 En els supòsits de  fortes ventades l’empresa adjudicatària modificarà el servei de neteja 

amb l’objectiu de fer front a la situació d’acumulació de papers i brutícia en determinats 

llocs, arrossegaments de sorres, etc. 

 

Per a tots els supòsits previstos en aquest apartat, es coordinarà l’Ajuntament amb l’empresa 

licitadora per establir els mitjans humans i materials necessaris per resoldre la situació 

excepcional.  

Les empreses descriuran dins la memòria tècnica cada un d’aquests serveis, on es descriuran 

els recursos humans i materials necessaris, d’acord amb les dades sol·licitades en aquest plec i 

els preus unitaris dels serveis previstos, sense que estigui inclòs dins del preu base de licitació.  

Les empreses licitadores avaluaran cadascuna aquestes possibilitats donant preus unitaris per a 

les actuacions. 

 

Descripció bàsica dels serveis excepcionals 

El funcionament operatiu d’aquest servei es desenvoluparà d’acord amb els criteris següents: 

o Serà de naturalesa polivalent apte per realitzar diferents tasques i altament equipat: grua 

per a càrrega, dipòsit per residus, sistema d’aigua a pressió amb dipòsit d’aigua, eines, 

sepiolita, cons, elements de senyalització, indicadors lumínics, i tot allò que es consideri 

necessari per fer front a la incidència. 

o Actuarà sobre tota la via pública afectada, incloent la totalitat de la calçada. 
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o L’equip de treball actuarà sota ordres directes de l’Ajuntament o d’una tercera persona 

en qui delegui, designada a aquest efecte, que coordinarà el servei i emetrà les ordres de 

treball corresponents. 

o Encara que aquest servei formi part de la neteja viària, el seu àmbit d’actuació serà de 

tot l’espai públic del municipi (vies, zones verdes no urbanes, platges) i on cregui oportú 

l’Ajuntament. 

o En el cas d’accident a la via pública, l’empresa realitzarà la tasca de neteja (inclòs ferro, 

olis i qualsevol altre residu que se’n derivi) en el marge de mitja hora des de l’avís per 

part de la Policia Local o l’Ajuntament. Pel que fa al mobiliari s’haurà d’avisar als Serveis 

de Manteniment de l’Ajuntament per tal de reposar el mobiliari urbà malmès.  

o L’empresa haurà de tenir un protocol concret des de la neteja i recollida fins a la gestió 

final del residu. 

 

En aquestes situacions excepcionals, el coordinador del servei de neteja per a emergències, si 

fos necessari, haurà de desviar els recursos previstos a altres neteges, com les bàsiques i/o 

complementàries, per fer front a la situació i garantir un bon estat de netedat del municipi. Així 

mateix, i excepcionalment (com en cas d’esllavissament de façanes, caiguda d’arbrat, entre 

d’altres), l´adjudicatari i els equips de neteja i recollida hauran de donar suport a altres serveis 

municipals a petició de l’Ajuntament. 

Tanmateix, en cas que l’Ajuntament detecti la presència d’aquest problema, els terminis màxims 

de recollida després de comunicar-ho per escrit o electrònicament al contractista seran de 24 

hores per materials situats a sòl urbà i d’una setmana per materials situats a sòl no urbanitzable. 

Des del primer moment de la posada en marxa del servei caldrà tenir cura especial d’aquest 

punt. 

 

3.4 Servei d’urgències fora d’horari laboral 

El contractista resta obligat a disposar d’un protocol o programa bàsic d’actuació davant 

urgències que puguin ocórrer fora dels horaris habituals de prestació del gruix dels serveis de la 

neteja viària. 

Qualsevol urgència fora de l’horari laboral on sigui necessari organitzar un servei d’actuació 

excepcional, es donarà resposta de forma immediata, motiu pel que com a mínim, l’encarregat 

del servei haurà d’estar localitzable tots els dies de l’any. 

L’empresa adjudicatària posarà tots els seus mitjans humans i materials al servei de 

l’Ajuntament del Masnou per realitzar les tasques preventives i correctives necessàries. 

Les empreses concursants han de preveure aquestes situacions dins les seves ofertes. 

 

3.5 Destinació dels residus de la neteja viària 

Els residus que provenen de la neteja viària es transportaran fins a les respectives plantes de 

tractament de residus autoritzades per l’Ajuntament del Masnou. 
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Pels serveis d’escombrada manual es farà us dels contenidors de recollida domiciliària fent un 

especial esforç en seleccionar al màxim els residus. 

Pels serveis d’escombrada mecànica, equips de suport addicional i equips de neteja amb vehicle 

auxiliar, el licitador ha de transportar els residus fins a la planta de valoració corresponent, i per 

aquest motiu preveurà un sistema intermedi d’emmagatzematge dels residus d’escombrada i un 

sistema de transport a planta. 

L’ajuntament del Masnou valorarà el programa de transport i emmagatzematge intermedi dels 

residus de la neteja viària dels equips mecànics que afavoreixi la màxima optimització dels 

serveis de transport a planta, i  que redueixin el temps i viatges fins a la planta de tractament 

dels equips de neteja, evitant al màxim els transport directes de residus per part dels equips de 

neteja. 

Es valorarà també les diferents propostes per a la correcta la separació dels residus voluminosos 

de la resta de residus, els quals s’han de portar a les destinacions corresponents. 

L'Ajuntament es reserva el dret de propietat sobre les diferents fraccions de residus recollits 

mitjançant aquest servei. 

L’Ajuntament podrà incorporar a aquests equips de manteniment amb vehicle l’obligació de la 

separació en altres fraccions (com per exemple, fusta, poliestirè expandit, etc.), inclosa la 

descàrrega als llocs corresponents. L’obligació de separar en més fraccions no representarà una 

contraprestació econòmica addicional. 

 

3.6 Tractament de la Legionel·la dels equips de neteja viària amb aspersió d’aigua 

Els contractista hauran d’efectuar els controls anuals necessaris així com les neteges amb 

productes autoritzats de tots aquells equips adscrits o aportats al servei de la neteja viària que 

disposin d’elements de dispersió d’aigua (escombradores, baldejadores, hidronetejadores, etc.). 

Els licitadors presentaran anualment a l’Ajuntament els certificats d’haver efectuat les 

inspeccions i neteges corresponents a tots els equips indicats i en ús pel servei de neteja viària i 

recollida de residus del Masnou. 

Si es detectessin nous casos de legionel·la en el municipi, l’empresa haurà d’efectuar nous 

controls de tota la maquinària  al seu càrrec i presentar nous certificats a l’Ajuntament. En el cas 

de anàlisis positius de presència de legionel·la en els equips de neteja o en alguns equips, 

l’empresa haurà d’efectuar les neteges corresponents i presentar els nous certificats, sens cap 

cost addicional per l’Ajuntament. 
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4 NETEJA I RECOLLIDA DE LA PLATJA 

4.1 Objecte 

L’actual plec inclou el servei de neteja i recollida de residus del passeig marítim i les platges del 

Masnou en un contracte general de neteja i recollida de residus municipal. L’àmbit del servei 

esta constituït per la totalitat de les platges del Masnou: platja del Masnou i platja d’Ocata, i tot el 

seu entorn proper: passeig marítim i escullera.  

4.2 Abast del servei 

Les tasques principals són les següents:  

o Garbellament de la sorra, inclòs les zones accessibles de les rieres. 

o Neteja de la platja manualment i mecànicament, inclosa la neteja de les rieres. 

o Neteja del mobiliari urbà de la platja i passeig marítim. 

o Recollida de residus de les guinguetes i de les papereres del passeig Marítim i la platja. 

o Qualsevol residu o brutícia deixat a la platja.  

o Restes de deixalles escampades per la platja.  

o Restes vegetals en general, inclòs el desbrossament o arrancada d’herbes. 

o Embrutiment de la platja provocada per pluges o temporals (algues, troncs, restes   

d’embarcacions, fangs i sediments, restes vegetals, etc.).  

o Excrements d’animals.  

o Animals morts.  

o Qualsevol residu procedent del mar (algues, meduses, etc…).  

o Qualsevol residu dipositat a la platja que pugui ser transportat pels equips de neteja i 

recollida.  

o La recollida selectiva dels punts de reciclatge. 

 

4.3 Període de treball 

Es distingiran tres períodes de neteja: 

o Temporada alta: 1 d’abril a 15 de setembre. 

o Temporada mitjana: 16 de setembre a 17 de novembre i el mes de març 

o Temporada baixa: de 18 de novembre fins final de febrer 

Es consideren diferents serveis a realitzar segons la temporada.  



55 

 

4.4 Recollida de residus 

Una de les tasques que forma part del servei consisteix en la recollida i retirada de la totalitat 

dels residus obtinguts en els treballs de neteja manual i mecànica, siguin treballs regulars o 

esporàdics, els quals s’han de traslladar a la planta o a l’abocador adequat. 

4.5 Organització bàsica dels serveis 

Serà necessària la coordinació de l’acció conjunta dels diferents mitjans i equips (manuals, 

mecànics, etc.), i els horaris s’establiran de manera que es causin les mínimes molèsties 

possibles als usuaris.  

L’oferta ha de preveure els equipaments, horaris, prioritats, procediments, etc., que s’empraran 

per a cada temporada (alta, mitjana i baixa) i formarà part dels serveis que l’empresa 

adjudicatària ha de realitzar a l’inici del contracte.  

Es consideren necessaris per realitzar les feines de neteja del passeig marítim i platja els 

vehicles indicats a l’annex 2.1, que seran adscrits al servei per part de l’Ajuntament a l’empresa 

adjudicatària. La resta de vehicles que siguin necessaris per efectuar els treballs de neteja i 

recollida de residus de les platges s’hauran de preveure dins la nova contracta i hauran de ser 

aportats pel contractista. 

L’empresa adjudicatària s’obliga a tenir cura diligentment de la maquinaria mentre en fa ús de la 

mateixa, i conserva-la amb perfecte estat pels seu ús, sent del seu càrrec les despeses de 

reparació mentre en fa ús de la mateixa. L’assegurança i el combustible pel seu funcionament 

serà a càrrec de l’empresa adjudicatària. A la finalització del contracte el vehicles seran 

retornats, com a mínim en les mateixes condicions de l’inici de la seva adscripció al servei. 

 

Organització bàsica dels serveis: 

 Freqüències globals: les establertes a l’apartat 4.6.  

 Mitjans humans necessaris:  

- La neteja manual de la platja es realitzarà amb un mínim de 5 peons. 

- La neteja mecànica de la sorra de la platja amb la màquina garbelladora es realitzarà 

amb 1 xofer. 

- El buidatge de bidons es realitzarà amb un xofer per la pala carregadora, un xofer per 

un vehicle adaptat i un peó. 

- La recollida de residus de les guinguetes, papereres del passeig i la neteja de 

l’escullera es realitzarà amb un xofer per la pala carregadora, un xofer per vehicle 

adaptat i un peó. 

 Mitjans materials necessaris: l’Ajuntament adscriurà al servei la maquinària relacionada 

a l’Annex 2.1 i la resta de maquinària que ofertin els licitadors hauran de ser aportats per 

la nova contracta. 

4.6 Programació de treballs 

En funció de l’històric de serveis dels darrers anys es proposa la següent programació de treballs: 
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Les tasques manuals de neteja de la platja, el seu mobiliari urbà i tota la zona de passeig marítim 

del terme municipal del Masnou seran programades sense interferir ni reduir les altres tasques 

de neteja programades a l’interior del nucli urbà. La jornada diària de treball serà al menys de 6 

hores/dia, iniciant el servei entre les 6 i les 7 h (en funció del mes, per la claror). 

La neteja de la sorra de la platja amb la màquina garbelladora s’haurà de programar en un horari 

que minimitzi les molèsties als ciutadans. Es proposa com a període d’actuació la franja horària 

que va de les 2.00 a les 9.00h considerant una jornada efectiva de treball d’un mínim de 5 

hores/jornada (temps de desplaçament de maquinària exclosos d’aquest període mínim de 

treball). 

Les empreses licitadores faran les seves propostes en un quadre resum de tota la informació del 

servei ofert i millores vers la proposta de senyalada en aquest mateix punt. El quadre resum 

haurà de ser clar i d’igual format de distribució que la informació expressada. 

L’Ajuntament podrà modificar en qualsevol moment les actuacions, freqüències i horaris de cada 

sector per raons d’interès general, ja siguin pròpiament de millora de servei com de seguretat.   

 

4.7 Tasques inicials de temporada 

Al començament de la temporada alta, (2ª quinzena d’Abril), s’efectuarà un llaurat de tota 

l’extensió de la platja de cara a remoure la sorra amb una profunditat mínima de 10 cm i una 

neteja d’escocells, herbes i brutícia diversa a la platja, escullera i Passeig Marítim. 

 

 

QUINZENA

Neteja manual platja, 

mobiliari urbà i passeig 

(dies/setm)

Neteja sorra platja amb 

la garbelladora  

(dies/setm)

Buidatge bidons 

(papereres) platja  

(dies/setm)

Recollida de residus 

guinguetes, papereres 

passeig marítim i 

escullera. 

1ª Quinzena -                                 Esporàdic a petició 1 dia/quinzena Dilluns i  Divendres

2ª Quinzena -                                 Esporàdic a petició 1 dia/quinzena Dilluns i  Divendres

1ª Quinzena -                                 Esporàdic a petició 1 dia/quinzena Dilluns i  Divendres

2ª Quinzena -                                 Esporàdic a petició 1 dia/quinzena Dilluns i  Divendres

1ª Quinzena -                                 Esporàdic a petició 1 dia/quinzena Dilluns i  Divendres

2ª Quinzena -                                 Esporàdic a petició 1 dia/quinzena Dilluns i  Divendres

1ª Quinzena -                                 Dijous i  Divendres Dilluns Dll, Dx, Dss i  Diu

2ª Quinzena Dv, Dss i  Dll Dijous i  Divendres Dilluns i  Divendres Dilluns a Diumenge

1ª Quinzena Dv, Dss i  Dll Dijous i  Divendres Dilluns i  Divendres Dilluns a Diumenge

2ª Quinzena Dv, Dss, Diu i  Dll Dijous i  Divendres Dilluns i  Divendres Dilluns a Diumenge

1ª Quinzena Dv, Dss, Diu i  Dll Dijous i  Divendres Dilluns i  Divendres Dilluns a Diumenge

2ª Quinzena Dilluns a Diumenge Dll, Dj, Dss i  Diu Dll, Dj, Dss i  Diu Dilluns a Diumenge

1ª Quinzena Dilluns a Diumenge Dilluns a Diumenge Dll, Dj, Dss i  Diu Dilluns a Diumenge

2ª Quinzena Dilluns a Diumenge Dilluns a Diumenge Dll, Dj, Dss i  Diu Dilluns a Diumenge

1ª Quinzena Dilluns a Diumenge Dilluns a Diumenge Dll, Dj, Dss i  Diu Dilluns a Diumenge

2ª Quinzena Dilluns a Diumenge Dilluns a Diumenge Dll, Dj, Dss i  Diu Dilluns a Diumenge

1ª Quinzena Dilluns a Diumenge Dilluns a Diumenge Dll, Dj, Dss i  Diu Dilluns a Diumenge

2ª Quinzena -                                 Dijous i  Divendres Dilluns Dll, Dx, Dss i  Diu

1ª Quinzena -                                 Dijous i  Divendres 1 dia/quinzena Dll, Dx, Dss i  Diu

2ª Quinzena -                                 Esporàdic a petició 1 dia/quinzena Dll, Dx, Dss i  Diu

1ª Quinzena -                                 Esporàdic a petició 1 dia/quinzena Dilluns i  Divendres

2ª Quinzena -                                 Esporàdic a petició 1 dia/quinzena Dilluns i  Divendres

1ª Quinzena -                                 Esporàdic a petició 1 dia/quinzena Dilluns i  Divendres

2ª Quinzena -                                 Esporàdic a petició 1 dia/quinzena Dilluns i  Divendres

Temporada Baixa
Gener

Febrer

Temporada mitja Març

Agost

Setembre

Temporada mitja Octubre

Novembre

Temporada Baixa
Desembre

Temporada Alta

Abril

Maig

juny

Juliol
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5 MAQUINÀRIA 

L’empresa contractista haurà de preveure que l’Ajuntament del Masnou no disposa actualment 

de vehicles i maquinària propis, a excepció de la maquinària de neteja mecànica pels treballs de 

la platja, per al desenvolupament del servei. Per tant, l’empresa haurà d’aportar el material mòbil 

i els vehicles necessaris per a garantir la prestació del servei a l’inici del contracte, d’acord amb 

l’indicat al capítol 1.5 Fase d’implantació del present plec.  

L’empresa adjudicatària haurà de preveure un programa d’implantació dels mitjans materials on 

s’establiran els terminis d’arribada dels diferents equips de nova adquisició o lloguer, l’adequació 

d’imatge i la posada en marxa real dels diferents serveis, valorant-ne la implantació immediata o 

en el menor temps possible de la gran majoria de la maquinària i equips adscrits al servei, bé 

siguin de neteja viària com de recollida.  

Aquest material podrà ser propietat de l’empresa adjudicatària o bé en règim de lloguer. 

L’empresa adjudicatària disposarà del suficient parc de material mòbil propi de retén que posarà, 

sense càrrec addicional, al servei de la contracta del Masnou en el cas d’avaria o manteniment 

del material adscrit i en substitució d’aquest mentre durin les operacions de taller. Les 

reposicions i manteniments d’aquests materials seran a càrrec de l’empresa. 

Tot el material adscrit a la contracta que sigui propietat de l’empresa adjudicatària, o l’ adscrit al 

servei per part de l’Ajuntament, a excepció del material en règim de lloguer, no podrà ser utilitzat 

en altres serveis que no siguin els de la contracta amb el permís previ.  

 

5.1 Vehicles 

L’empresa haurà de desenvolupar els serveis de recollida de residus i de neteja viària amb els 

seus propis vehicles, ja siguin de nova adquisició (com a mínim les dues escombradores) o en el 

règim que consideri més oportú. 

L’ajuntament podrà retirar del servei actiu els vehicle del contracte si es detecten fuites de 

lixiviats, excés de fums, pèrdues d’oli hidràulic, sorolls excessius del motor o dels mecanismes de 

compactació, i d’altres aspectes  que afectin a la neteja de la via pública. El contractista restarà 

obligat a la substitució de l’equip per un que eviti els motius pels quals s’ha retirat l’equip 

principal, i no podrà tornar al servei actiu fins a la reparació de l’equip. 

 

Mitjans disponibles per prestar els serveis del contracte 

Per a la prestació dels serveis, els licitadors preveuran en les seves ofertes la següent 

maquinària considerada com a mínima al contracte, el que no significa l’ús exclusiu en el 

contracte. L’ús exclusiu només és per als vehicles adquirits i amortitzats completament d’acord 

amb els termes del capítol 1.4 d’aquest plec tècnic.  Els licitadors inclouran dins la seva oferta un 

compromís d’adscripció de mitjans per a la prestació dels serveis en els termes especificats en el 

Plec Administratiu. 

Recol·lectors: 

2 Recol·lectors: un de capacitat de 16 m³ i un altre de 14 o 16 m3, tots dos adaptats per la 

recollida de contenidors soterrats Sotkon i contenidors en superfície de fins a 1.100 Litres de 

capacitat. 
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1 Recol·lector de capacitat entre 12 i 14 m³ adaptats per la recollida de contenidors en 

superfície de fins a 1.100 Litres de capacitat. 

1 Recol·lector satèl·lit o un camió de caixa oberta amb elevador lateral per la recollida del 

vidre, adaptat als carrers del Masnou. 

1 Recol·lector de caixa oberta grua per la recollida de vidre de contenidors soterrats o sistema 

doble ganxo. 

1 Renta contenidors de càrrega posterior, aproximadament de 5+5 m³, adaptat als carrers del 

municipi on s’hagin previst àrees d’aportació. 

Neteja viària: 

2 màquines escombradores d’aspiració de nova adquisició: una de 5 m³ de capacitat i una 

altra de capacitat mínima de 2m3. 

1 Camió cisterna de 5.000 Litres aprox. 

1 Baldejadora de voreres de 2 m3. 

1 Vehicle dúmper. 

 1 Camió lleuger de caixa oberta basculant.  

  1 Furgó hidronetejador d’aigua freda. 

  2 Vehicles auxiliars de neteja per les àrees de recollida, tipus Porter. 

Altres equips 

 2 Vehicles per al transport de persones i coordinació dels serveis. 

1 Vehicle de caixa oberta per la recollida d’andròmines tipus bolquet amb grua de fins a 6 tm. 

 

Adscripció al servei de vehicles per part de l’Ajuntament 

Pels serveis neteja del passeig marítim i les platges, l’Ajuntament aportarà vehicles de propietat 

municipal i seran adscrits al llarg de la contracta a l’empresa adjudicatària. Aquest maquinària es 

pot consultar a l’annex 2.1.  

Per a tots els vehicles adscrits al servei, l’empresa adjudicatària estarà obligada a tenir-ne cura 

mentre en fa ús de la mateixa i conserva-la amb perfecte estat, fent-se càrrec de les despeses 

manteniment i de totes les reparacions que calgui efectuar. A l’inici de l’adscripció es farà una 

acta de lliurament dels vehicles. L’assegurança i el combustible pel seu funcionament també 

aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària.  

Per tal d’assegurar el correcte compliment del que s’estableix al paràgraf anterior, abans de 

l’inici del servei i a la fi del mateix, es realitzarà una auditoria interna per revisar els vehicles 

propietat de l’Ajuntament per tal de comprovar el seu estat. Finalitzat el contracte, es realitzarà 

una altra auditoria per avaluar el seu estat i l’empresa haurà d’assumir totes les reparacions que 

es considerin necessàries. Es realitzarà acta de recepció dels vehicles. 

En el cas de que un vehicle adscrit al servei es declari sinistre parcial o total per qualsevol 

circumstància en el decurs de la prestació dels serveis haurà de ser substituït pel contractista 

amb maquinària pròpia per continuar prestant el servei amb normalitat fins a la reparació de 

l’equip (Sinistre parcial) o fins a la fi del contracte (Sinistre total). 
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Vehicles de nova adquisició i amortitzacions 

En el cas dels vehicles de nova adquisició, els licitadors els podran amortitzar fins a un termini 

màxim de 10 anys. Per tant, a la finalització dels 4 anys del contracte, així com a la finalització de 

cadascuna de les pròrrogues si és el cas, la maquinària tindrà dret al valor residual de la inversió 

en els termes indicats al capítol 1.4.  

Qualsevol vehicle que s’amortitzi totalment dins els termes d’aquest contracte no podrà ser 

utilitzat en d’altres serveis per l’empresa contractista. 

 

Resta de vehicles 

Els licitadors podran també preveure l’ús de vehicles que no siguin de nova adquisició per la 

prestació dels serveis de recollida i neteja. En aquest cas, indicaran l’import anual i hauran 

d’especificar clarament i definir concretament el vehicle previst aportar, marca, model, matrícula, 

etc ... així com  les característiques tècniques i fotografies del vehicle. L’ajuntament no admetrà 

cap vehicle amb una edat superior a 4 anys. 

 

Consideracions de les ofertes en relació als vehicles: 

 L’empresa adjudicatària presentarà la informació tècnica emesa pel fabricant dels 

vehicles i màquines noves proposades. 

 En el cas d’utilitzar vehicles usats, s’aportarà un dossier amb informació tècnica, un 

informe d’estat i antiguitat del vehicle i fotografies. 

 Es valorarà especialment la informació relativa a la utilització d’energies més netes i 

menys contaminants (acústicament, en emissions de gasos, etc.).  

 Es valorarà positivament en els serveis de recollides la utilització de vehicles amb canvi 

de marxes automàtic. 

 L’Ajuntament valorarà la incorporació d’elements d’insonorització de la maquinària 

instal·lats. 

 

5.1.1  Requeriments tècnics bàsics 

Caldrà que les empreses tinguin en compte les característiques del municipi del Masnou, on 

l‘amplada d’alguns carrers pot dificultar la circulació dels vehicles, així com els següents 

requeriments bàsics:   

 La maquinària haurà de ser validada per part dels serveis tècnics del municipi. La 

validació prèvia del material mòbil tindrà com a finalitat determinar si hi ha elements que 

no s’ajusten a les necessitats del municipi; per això les empreses hauran d’adjuntar a les 

seves ofertes la suficient documentació i detall dels equips que es proposin.   

 Compliment de les normes generals i específiques en ús i posseir els dispositius de 

seguretat i senyalització necessaris per a la seva homologació.  
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 Caldrà certificar que els motors dels recol·lectors, si són nous, compleixen la normativa 

EURO 6. 

 Caldrà certificar que els contenidors i la maquinària compleix amb les normatives UNE-EN 

840, UNE-EN 15 132 i UNE-EN 1501. 

 Diagnòstic favorable per part de la Inspecció Tècnica de Vehicles. L’adjudicatari farà 

lliurament als serveis de l’Ajuntament, en el termini d’una setmana, d’una còpia de 

l’informe de la Inspecció Tècnica de Vehicles per a cada vehicle que hagi passat la 

corresponent revisió. L’Ajuntament tindrà facultat per enviar el material mòbil adscrit als 

serveis, quan ho cregui oportú, a inspecció dels serveis tècnics de la Generalitat de 

Catalunya. Aquestes inspeccions aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària, fins a un 

màxim de dues inspeccions per vehicle i any. 

 Els camions recol·lectors hauran d’estar equipats amb un sistema elevador per poder 

realitzar la recollida simultània de contenidors soterrats i superfície. 

 Les caixes dels vehicles recol·lectors–compactadors d’escombraries tancaran 

hermèticament amb junta d’estanquitat, tindran mecanismes de seguretat automàtics 

per a la descàrrega, i dispositiu de seguretat amb aturada immediata del punt mòbil. Cal 

assegurar que cap vehicle recol·lector-compactador tingui fuites de lixiviats mentre 

realitza el servei. 

Els licitadors hauran d’especificar clarament la documentació i informació tècnica dels vehicles 

que preveuen aportar a la nova contracta en cas de resultar adjudicataris. L’Ajuntament vetllarà 

perquè no es modifiquin les característiques tècniques dels vehicles un cop adjudicat el 

contracte.  

 

5.1.2  Soroll 

Les activitats habituals de neteja viària i recollida de residus no han de produir sorolls o 

vibracions que superin els límits permesos segons normativa vigent de soroll. 

La maquinària i els vehicles hauran de complir amb la normativa vigent en matèria de soroll: 

Directiva 2000/14/CE de 8 de maig i Real Decreto 212/2002 de 22 de febrer  que regula les 

emissions degudes a determinades màquines d’ús a l’aire lliure, o norma que el substitueixi. 

Hauran de tenir Certificat  d’homologació CE o Certificat de conformitat CE i placa en la qual 

s’indiqui el nivell màxim de potència acústica. Els equips i maquinària hauran d’aplicar la millor 

tecnologia disponible per minimitzar les emissions de sorolls i vibracions. 

L’Ajuntament valorarà la incorporació d’elements d’insonorització de la maquinària instal·lats. 

Així mateix d’acord amb la nova regulació en relació als contenidors en via pública, les noves 

unitats que s’aportin hauran de disposar de placa identificativa de compliment i terme-impressió 

corresponent indicativa del compliment de les esmentades normes sonores. 

 

5.1.3  Olors 

S’ha 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’ha d’eliminar de 
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manera immediata amb els mitjans adequats. Caldrà una especial atenció i actuació immediata 

davant dels vessament de lixiviats a la via pública. 

 

5.1.4  Nivells d’emissions de la maquinària assignada. 

Els contractistes hauran d’aportar els valors d’emissions d’acord amb la normativa 2005/55/CE 

de 28 de setembre  relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres en relació a 

les mesures que cal adoptar envers l’emissió de gasos i partícules contaminats procedents dels  

motors d’encesa per compressió i destinats a la propulsió de vehicles, que fa a emissions de CO, 

HC i NOx en g/ Kwh, per a cada tipus de maquinària o equip mòbil. També, pel que fa a les 

emissions sonores, caldrà indicar el número màxim de dBA, segons la normativa 2000/14/CE i 

d’acord amb l’establer en punt. 

 

5.1.5  Manteniment dels vehicles 

Es posarà a disposició de l’Ajuntament una base de dades informatitzada, on s’especificarà la 

informació següent: 

 Tipus de vehicle o equip mòbil  

 Matrícula  

 Km. realitzats  

 Hores de servei  

 Dades de les darreres revisions efectuades  

 Dades de les ITV i data de la propera revisió  

 Dades de les reparacions efectuades  

 Assegurança  

 Dades de la darrera pintura total o parcial del vehicle o equip  

 Altres incidències 

 L’empresa contractista inclouran en aquesta base de dades un Pla de manteniment 

detallat per a cada vehicle o maquinària i adaptat a les seves característiques. 

Els tècnics municipals hi tindran accés a partir del primer mes de la recepció de l’acord 

d’adjudicació.  

 

5.1.6  Imatge dels vehicles 

Els vehicles estaran sempre nets i ben pintats. L’Ajuntament podrà fer pintar o repassar els 

vehicles sempre que es detectin desperfectes. Donat que la conservació de la imatge dels serveis 

recau dins les tasques d’aquest contracte, qualsevol despesa per aquest concepte o derivada de 

les obligacions de repintat ordenades per l’Ajuntament aniran a càrrec de l'empresa 

adjudicatària.  

Els vehicles estaran pintats amb els colors i anagrames que assenyali l’Ajuntament, d’acord amb 

el manual d’imatge corporativa adaptat a cada vehicle o element de la contracta. L’anagrama de 

l’empresa es podrà col·locar sobre els vehicles en una sola inscripció i amb unes dimensions 

reduïdes, previ acord amb els tècnics municipals. 
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Amb independència de tot això, els vehicles hauran de ser repintats com a màxim cada 3 anys.  

 

5.1.7  Sistema de posicionament d’equips mòbils 

Els contractistes estan obligats a preveure sistemes de posicionament a tots els vehicles mòbils 

de la contracte, inclosos aquells que pertanyin al servei de neteja viària, platges i Passeig 

Marítim.  

La transmissió de les posicions s’efectuarà mitjançant equips de comunicació GPS/GPRS i els 

sensors hauran d’estar instal·lats en els òrgans de funcionament que caracteritza a l’equip. 

Serà necessari facilitar l’accés a les dades als responsables tècnics de l’Ajuntament, que hauran 

de disposar dels elements informàtics necessaris per tal de poder rebre les informacions del 

sistema de posicionament  dels vehicles del contracte i tenir accés a la visualització dels equips. 

Els sistemes de posicionament hauran de permetre la visualització d’històrics i permetre la 

descàrrega de tots els punts horaris de la ruta en format editable així com un mecanisme gràfic 

per saber les hores de pas de cada equip dins la seva ruta, podent comptabilitzar el treball 

realitzat i treure els registres de les rutes realitzades 

 

5.2 Contenidors 

5.2.1  Imatge i informació dels contenidors 

Els contenidors ubicats a la via pública per la prestació dels diferents serveis de recollida estaran 

en perfecte estat de funcionament, manteniment i neteja i compliran la normativa vigent en 

quant a senyalització. 

L’empresa adjudicatària s’encarregarà del disseny, l’edició i la col·locació d’elements informatius 

sobre la recollida en els contenidors de la via pública. El disseny serà consensuat amb 

l’Ajuntament i es basarà en l’escut i identificació del servei municipal del Masnou i informació 

sobre la utilització dels contenidors, i l’edició s’efectuarà per vinil, termo-impressió  o serigrafies. 

L’empresa s’encarregarà de les reposicions per deteriorament de la imatge i identificació de les 

bústies dels contenidors soterrats. Periòdicament l’Ajuntament podrà efectuar un repàs de l’estat 

dels adhesius informatius comunicarà a l’empresa si cal restituir els que estiguin en mal estat o 

no hi siguin, tant de la xarxa en superfície com de la xarxa soterrada. L’adjudicatari dels serveis 

resta obligat a efectuar els treballs de restitució d’adhesius o els repintats. 

Si els serveis tècnics de l’Ajuntament ho consideren necessari, l’adjudicatari assegurarà el 

repintat de les bústies i plataformes dels contenidors. 

 

5.2.2  Canvi de localització de contenidors 

El servei ha d’incloure els canvis de localització dels contenidors i/o de les àrees d’ubicació, 

permanent o puntual, que requereixi l’ajuntament pels motius següents: 

- Molèstia ciutadana. 

- Visibilitat per a la circulació. 
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- Obres privades o públiques. 

- Mobilitat. 

- Altres. 

El servei està inclòs als preus de recollida. 

 

5.3 Protecció ambiental de productes químics utilitzats  

Els licitadors preveuran dins les seves propostes l’ús de productes químics respectuosos amb el 

medi ambient. 

En la seva memòria aportaran certificats i la fitxa de seguretat relatius als productes químics 

previstos utilitzar indicant clarament les composicions i l’impacte vers el medi natural d’aquests 

productes. 
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6 Personal 

6.1 Seguretat i Salut laboral 

L’empresa adjudicatària resta obligada a executar les mesures derivades de la Llei 31/1995 de 

prevenció de riscos laborals i la seva posterior actualització per la Llei 54/2003; així com el 

desenvolupament normatiu en tot allò que li sigui d’aplicació. 

L’empresa adjudicatària haurà de presentar un resum explicatiu on consti: la política i la 

modalitat preventives, l’acreditació documental de l’avaluació de riscos i de la planificació de 

l’acció preventiva i de la informació i formació que han rebut els seus treballadors. 

En matèria preventiva, l’empresa adjudicatària es coordinarà per tot allò que sigui necessari amb 

el Servei de Prevenció de l’Ajuntament, d’acord amb el que estableix el RD 171/2004 de 

coordinació d’activitats empresarials. Amb aquesta finalitat, l’empresa designarà una persona 

per dur a terme aquestes tasques de coordinació. 

L’empresa adjudicatària comunicarà qualsevol canvi organitzatiu en matèria de prevenció de 

riscos laborals. 

L’Ajuntament podrà demanar la presentació  per part de l’adjudicatari de l’avaluació de riscos de 

cada lloc de treball. 

Qualsevol tasca que es dugui a terme anirà acompanyada de la senyalització estipulada en les 

mesures correctores del pla de seguretat. 

 

6.2 Personal del servei 

L’empresa adjudicatària vindrà obligada a subrogar d’acord amb l’article 44 de l’estatut dels 

treballadors i en les mateixes condicions salarials i laborals que individualment té establertes el 

personal que en el moment de l’aprovació d’aquest plec es trobi prestant els seus serveis a 

l’actual adjudicatària. Als efectes anteriors s’adjunta l’Annex 1.1 del present Plec una relació 

individualitzada dels treballadors adscrits al contracte actual de neteja i recollida de la població 

del Masnou, indicant l’antiguitat, categoria professional i modalitat de contractació de cada un 

d’ells. També, com a Annex 1.2, s’adjunta una còpia del Conveni Col·lectiu vigent.  

En l’àmbit laboral, l’empresa haurà de garantir: 

 La redistribució del personal actual conforme a les noves necessitats i la contractació del 

personal addicional que fos necessari. 

 L ‘afiliació i cotització a la Seguretat Social del conjunt del personal fix i temporal adscrit 

en qualsevol moment a la contracta i per tant, haurà de presentar mensualment a 

l’Ajuntament els certificats d’estar al corrent de pagament.  

 El compliment de les disposicions previstes en el conveni laboral de referència. 

 El compliment de les disposicions legals aplicables: laboral, seguretat i higiene, de 

protecció front el trànsit rodat, d’atenció i previsió sanitària, etc. 

 La definició i desenvolupament dels programes de formació per a millorar l’eficàcia de 

cada persona o col·lectiu. 
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 La dotació a cada treballador dels uniformes acordats amb l’Ajuntament o fixats per ell i 

el control de pulcritud en el seu ús i manteniment, obligat per una correcta imatge del 

servei a la ciutat. 

 Qualsevol canvi sobre les condicions de la plantilla hauran de ser informats a 

l’Ajuntament. 

 

 Quan s’hagi d’incorporar nou personal es donarà preferència a: 

 Persones amb minusvalidesa per donar compliment a la Llei 13/82 de 7 d’abril 

d’integració  social de minusvalidesa, que determina que les empreses públiques o 

privades que donin treball a un nombre de treballadors fixos que excedeixi la cinquantena 

han de donar treball a un nombre de treballadors minusvàlids no inferior al 2% de la seva 

plantilla.  

 Personal residents en el terme municipal que constin a la borsa de treball de la unitat de 

Promoció econòmica mitjançant la presentació d’una oferta de treball. 

 La promoció dels col·lectius amb dificultats d’inserció laboral (majors de 45 anys, aturats 

de llarga durada, etc. 

 Es voluntat de l’Ajuntament del Masnou garantir un procés d’incorporació de la dona en 

els serveis municipals, motiu per que caldrà donar preferència a la incorporació de 

personal que asseguri un percentatge el més equitatiu possible d’homes i dones en els 

serveis de Neteja i Recollida de la ciutat, tant en número de personal com en proporció 

de personal entre categories laborals.  

Previ a la firma del contracte, i en el cas que l’Ajuntament consideri que part del servei no 

disposa d’una dotació adequada de personal per desenvolupar el servei, complint les condicions 

del present contracte i la legislació laboral, l’Ajuntament imposarà les modificacions adients en la 

proposta d’organigrama de personal proposat per l'empresa contractista.  

En cas de conflicte laboral dels treballadors amb l’empresa, l’Ajuntament conjuntament amb el 

contractista fixarà els serveis mínims que garanteixin el dret a la salut dels ciutadans del 

Masnou.  

 

6.3 Torns i horaris de servei 

El contractista haurà de considerar en la seva oferta els següents requeriments  en quan als 

torns i horaris de servei: 

 El servei de neteja es dividirà en dies feiners i festius, i cada dia en torn de matí, tarda i 

nit. 

 Els dies festius es consideren els declarats com a tal per les administracions i els 

diumenges. 

 Les festivitats indicades al conveni laboral com a tal, fora dels festius de la població, es 

consideraran com a festius a efectes de la programació. 
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 En cas que hi hagin dos o més dies festius consecutius el contractista s’atendrà a les 

disposicions establertes en quant a festius i horaris del servei indicats a cada servei 

(Neteja, Recollida i/o deixalleries), reprogramant el servei. 

 

6.4 Imatge material i personal 

L’Ajuntament del Masnou disposa d’un manual d’imatge corporativa, publicat al web municipal. 

Tot i això, l’Ajuntament es reserva el dret de permetre la col·locació de certa publicitat en els 

equips de la contracta en els casos que ho decideixi i amb les pertinents negociades i condicions 

de gestió de la publicitat. 

L'empresa prestadora haurà de respectar i fer respectar pels seus operaris i personal dels 

serveis: 

Uniforme: 

 Tot el personal del servei ha d’anar perfectament uniformat, vestit que s’haurà de 

condicionar al règim climàtic. 

 El portaran en tot moment en què estiguin realitzant tasques dels serveis, sense altres 

indicacions, anagrames o símbols que no siguin els previstos en el disseny d'aquest 

uniforme. 

 Es portarà net. 

 L’uniforme de treball identifica els treballadors d’un servei públic prestat per l’Ajuntament 

del Masnou als seus ciutadans. Per aquest motiu es prohibeix taxativament la utilització 

de l’uniforme per tasques alienes a la prestació dels esmentats treballs, així com dur-lo 

fora de les hores de treball. 

 L’uniforme haurà d’anar complementat amb tires reflectores d’alta visibilitat (norma EN 

471:2003) per tal que el personal sigui perfectament identificat en la via pública tant 

durant el dia com durant la nit, i en qualsevol circumstància climatològica. 

Material: 

 Estricta neteja de tots els materials.  

 Absència de tota indicació o símbols i logotips que no siguin els previstos per 

l’Ajuntament del Masnou. 

Instal·lacions: 

 Les instal·lacions han de mostrar una imatge correcte en quant a la neteja, ordre i 

manteniment. 

 Absència de tota indicació o símbols i logotips que no siguin els previstos per 

l’Ajuntament del Masnou. 
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7 Gestió del contracte 

7.1 Encarregat general del servei 

Els licitadors nomenaran un encarregat general del servei per fer complir el programa establert 

en el present plec i rebre les instruccions i ordres de treball per part de l'Ajuntament. Alhora 

gestionarà els equips humans i tècnics adscrits al servei i establirà el primer nivell de 

comunicació entre l'Ajuntament i l'empresa contractista. Aquesta persona estarà localitzable en 

tot moment i haurà de poder personar-se en les dependències municipals de forma immediata 

per rebre instruccions, canvis en l'organització dels serveis i respondre consultes així com 

col·laborar en l‘organització de serveis davant actes festius, emergències i/o altres incidències 

que l'Ajuntament pugui menester. Aquesta disponibilitat s'estén les 24 hores del dia els 365 dies 

de l'Any. El seu nomenament o qualsevol canvi haurà de ser notificat a l’Ajuntament. Els licitadors 

podran adscriure parcialment el cost de l'encarregat dels serveis dins del pressupost o bé 

incorporar-ho dins les despeses generals com a d'altres despeses de gestió de l'empresa, o bé 

una fórmula intermèdia, part dins del pressupost i part dins les despeses generals. En qualsevol 

cas, els licitadors indicaran en el seu estudi econòmic el mètode i percentatge d'adscripció del 

cost de l'encarregat. 

Així mateix, les empreses reforçaran amb personal propi la coordinació de la resta de tasques del 

servei (gerència, responsables tècnics, gestió administrativa, econòmica i comptable,  etc.) que 

no estaran adscrits al servei sinó que formaran part del concepte de despeses generals o de 

gestió. 

Quan aquesta persona no estigui disponible haurà de delegar les seves funcions en una altra i 

caldrà comunicar-ho amb antelació a l’Ajuntament.  

L’encarregat general del servei ha de complir les següents condicions: 

 Disponibilitat total pel serveis del contracte prestats al municipi. 

 Disposar d’experiència i formació operativa en tots els àmbits del plec i en gestió de 

residus municipals. 

 Interès i predisposició per la feina. 

 Actitud positiva i ser pro actiu davant les tasques assignades en el seu lloc de treball. 

 Capacitat organitzativa davant de situacions urgents, de gran acumulació de feina (festes, 

mes d’estiu, posada en marxa del servei,...) i d’imprevistos 

 Tracte correcte amb la ciutadania. 

 Entendre correctament el català i el castellà. 

 Facilitat de paraula i capacitat d’expressió amb total correcció, en català i en castellà. 

 Coneixement de tots els carrers del municipi i dels espais on s’han de realitzar els serveis. 

 Especial actitud i disposició cap a la tasca que ha de desenvolupar, ja que es tracta d’una 

persona amb una marcada vinculació amb el servei municipal i el seu lloc de treball. 

 Coneixements d’informàtica i ofimàtica de gestió. 
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7.2 Canals de comunicació 

L’empresa haurà de presentar un document on s’especifiquin els protocols de comunicació 

interns de l’empresa, entre els treballadors i entre aquests i les persones supervisores dels 

serveis. 

Caldrà especificar els canals de comunicació diaris dels operaris, ja que hauran de comunicar 

diàriament al seu superior fets i/o situacions contraris al bon estat de la neteja viària, de la 

recollida d'escombraries i en general, de l’estat del mobiliari urbà o qualsevol altre element del 

municipi, que hagi observat en el seu itinerari i no hagi pogut solucionar ell mateix per a que 

pugui ser corregit de manera immediata. 

Caldrà presentar als serveis tècnics municipals la programació diària de treball, identificant en 

especial cura totes les incidències que afecten a la programació dels serveis establerts. 

A nivell de diari, gestionarà un llistat d’incidències i queixes diverses, així com la notificació de les 

activitats a preveure. 

Tota la documentació i ordres de treball o incidències caldrà que siguin registrades a la base de 

dades de gestió del servei. 

 

7.3 Mitjans de gestió informàtica 

Sistema GPS 

El nou contracte ha d’incorporar un sistema de seguiment GPS per a tots els equips mòbils del 

contracte que tingui les següents característiques considerades mínimes: 

 Posició en directe de l’equip i ruta efectuada. 

 Mode vídeo i històric de tasques i rutes efectuades. 

 Visualització rutes i històrics dins l’aplicació o descàrrega de fitxer .gpx o .kml 

 Detall i històric de posicions dels vehicles. 

 Representació gràfica sobre cartografia web dels resultats de l’històric de posicions, i 

representació gràfica de la posició en directe i ruta efectuada. 

 Posició dels contenidors i nombre d’aixecades de cadascun d’ells. 

Aquest sistema de seguiment GPS i les dades que en resultin hauran de ser accessibles pels 

responsables tècnics i/o inspectors municipals, mitjançant aplicatiu o pàgina web. 

Els licitadors incorporaran a la seva oferta una demostració on-line del sistema de seguiment 

GPS i l’Ajuntament valorarà els contingut, funcionament i adaptabilitat a les seves necessitats. 

 

Sistema de gestió de bases de dades del servei: 

L’empresa contractista haurà de mantenir les següents bases de dades: 

 Registres d’entrada i sortida a planta de tractament i residus aportats per part de tots els 

vehicles que operin a la contracta i transportin residus del Masnou. El registre indicarà 

l’hora d’entrada i sortida de la planta, la càrrega aportada i la matrícula del vehicle. El 
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contractista aportarà el llistat de vehicles operatius en la contracta i que quedin reflectits 

en el registre. 

 Recollides de voluminosos efectuades, temps de recepció de l’avís, ubicació de la 

recollida i data de la recollida. 

 Documentació, ordres de treball i incidències comunicades tant per operaris com per 

l’equip tècnic municipal. 

L’empresa facilitarà l’accés a les bases de dades, o en el seu cas el fitxers de dades per poder 

treballar directament amb les dades consignades i recopilades per l’empresa contractista. 

 

Consideracions de les ofertes en relació als mitjans de gestió informàtica: 

 Indicació de motor parat, motor en marxa, equip treballant, equip desplaçant-se, etc... 

 Especificació del pes dinàmic o per percentatge d’emplenat de cada contenidor. 

 Altres especificacions que millorin la gestió dels serveis. 

 

7.4 Memòria anual del servei 

Al finalitzar l’anualitat i en un termini màxim de tres mesos, l’adjudicatari presentarà a 

l’Ajuntament una memòria del servei realitzat, que inclourà:  

 Gestió de recollida de residus municipals. Informe detallat per cada fracció. Inclourà 

informació per mesos i resum anual; també de la recollida de voluminosos i andròmines. 

 Informe dels funcionament dels soterrats 

 Informe sobre els contenidors a la via pública. Actuacions de neteja, manteniment, etc; 

número de substitucions i motiu,.. 

 Neteja viària. Funcionament del servei. Informe sobre les zones, serveis de repàs, 

recollida de fulles època de poda, etc 

 Si s’han produït serveis excepcionals i urgències, resum de les actuacions 

 Resum del tractament de legionel·la als equips 

 Platja. Informe sobre la temporada i funcionament de tot l’any 

 Maquinària. Vehicles utilitzats i el seu manteniment. 

 Personal. Informe sobre la composició del personal i si hi ha hagut variacions a la 

plantilla. 

 Comunicació. Campanya efectuada, resum accions desenvolupades 

 Altres consideracions que calgui reflectir  
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8 Instal·lacions 

8.1 El Parc Central 

L’empresa adjudicatària s’ubicarà a les instal·lacions que l’Ajuntament té cedides a l’empresa 

que actualment presta els serveis, ubicades al polígon industrial Voramar II, c. De Gregal, 5, al 

Masnou. 

Els licitadors podran optar per afegir locals auxiliars dins del municipi si ho consideren adient per 

optimitzar el servei de neteja diària. 

 

Manteniment i millora de les instal·lacions adscrites al servei 

L’Ajuntament del Masnou adscriurà al servei l’esmentada nau i l’empresa adjudicatària haurà de 

fer-se càrrec de la conservació dels mitjans i instal·lacions que li siguin cedits, especialment en 

els següents aspectes: 

 Ordre i neteja en totes les dependències internes i externes de la nau: escombrada diària 

en finalitzar els serveis, neteja en finalitzar les neteges dels camions, etc. 

 Neteja i manteniment dels accessos i voltant de la nau 

 Compliment estricte de tota la normativa vigent en cada moment respecte a instal·lacions 

industrial o comercials, soroll, seguretat i salut, respecte al medi ambient, etc. L’empresa 

es farà càrrec de la revisió de la instal·lació elèctrica segons la normativa sectorial. 

 La gestió de les autoritzacions d’activitat i dels permisos que calguin per al funcionament 

legal de les instal·lacions i de les activitats que es duguin a terme. 

 El pagament de les despeses ordinàries de manteniment de l’edifici: aigua, llum, gas, etc. 

 El pagament de qualsevol despesa, de la naturalesa que sigui, derivada de l’explotació de 

les instal·lacions. 

 La vigilància de les instal·lacions 

 La col·locació de rètols d’identificació 

 La utilització exclusiva de les instal·lacions per part dels serveis de neteja i recollida del 

municipi del Masnou descrits en el present plec de condicions tècniques (personal, 

vehicles, maquinària i materials diversos), tret autorització expressa, prèvia i especifica 

per part de l’Ajuntament. 

 

Es considera imprescindible disposar d’una bona adequació dels vestidors amb taquilles 

individuals, lavabos i dutxes, que hauran de complir la normativa vigent de prevenció de riscos 

laborals, tant en les seves condicions generals com en l’específica d’aquest tipus d’activitat. 

 

Auditoria del manteniment 

Per assegurar el compliment del manteniment de les instal·lacions, es realitzarà una auditoria de 

l’estat de les instal·lacions en el moment de la seva entrega, realitzant una acta d’adscripció al 
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servei de les instal·lacions i una altra en el moment de finalització del contracte amb acta de 

recepció.  

L’Ajuntament exigirà la bona conservació dels materials i les instal·lacions durant l’execució del 

contracte. L’empresa adjudicatària haurà de fer-se càrrec dels danys causats a les instal·lacions 

públiques malmeses a conseqüència del servei, sempre i quan el seu mal estat no sigui 

conseqüència del desgast pel pas dels anys o l’antiguitat. L’empresa contractista haurà de 

procedir al repintat i neteja intensiva de les instal·lacions, a més de les reparacions que resultin 

de l’auditoria final, una vegada finalitzi el contracte. 
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9 ACCIONS DE COMUNICACIÓ 

9.1 Imatge corporativa 

 

L’empresa licitadora haurà de presentar dins l’oferta una proposta d’imatge dels serveis a aplicar 

tant a la uniformitat del personal con dels vehicles adscrits, d’acord amb el manual d’imatge 

corporativa de l’Ajuntament del Masnou publicat al web municipal. 

L’Ajuntament del Masnou es reserva la potestat d’aprovar la proposta d’imatge corporativa o bé 

d’introduir canvis en la proposta aportada. 

La inclusió de modificacions en el disseny de la imatge al llarg del contracte es troba inclòs dins 

el cost del contracte. 

El contractista ha d’adequar la imatge corporativa de tots els vehicles adscrits al contracte. 

 

9.2 Campanyes de sensibilització ciutadana 

Davant de la inclusió del serveis de recollida selectiva dins d’aquest nou contracte, l’Ajuntament 

del Masnou considera necessari efectuar tot un seguit de campanyes de conscienciació i 

comunicació de cara a explicar el funcionament i les millores introduïdes en els nous serveis de 

recollida selectiva. 

Igualment es considera que la conscienciació i sensibilització dels veïns i veïnes del Masnou 

sobre la recollida de residus i la neteja viària és molt important per a aconseguir els objectius 

mediambientals proposats en aquest plec. 

És per això que l’Ajuntament valorarà la dotació econòmica destinada a accions de comunicació, 

d’educació ambiental i/o civisme  per a la ciutadania en general, a les escoles o les AAVV, que els 

licitadors han d’incorporar dins la partida econòmica general del servei de recollida i neteja 

viària. 

Aquestes campanyes s’hauran de prestar de forma més intensa els dos primers anys del 

contracte i campanya recordatòries durant els següents. 

 

Consideracions de les ofertes en relació a les accions de comunicació:  

 Es valorarà la dotació econòmica destinada a les campanyes de sensibilització per tot el 

contracte, especificant la distribució anual dels imports i contemplant el període de 

pròrroga. 
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10 GESTIÓ DE LA QUALITAT 

 

L’Ajuntament del Masnou garantirà la qualitat dels serveis prestats pel contractista mitjançant el 

seguiment i l’auditoria, si s’escau, de les prestacions contractades.  

L’objectiu d’aquest seguiment és visualitzar el grau de compliment de les prestacions que s’han 

contractat, d’acord amb les condicions del plec de prescripcions tècniques, i la seva efectivitat en 

la via pública, passeig marítim i platges. 

Com a requisit bàsic per al seguiment del control de qualitat del servei s’estableix que els tècnics 

i inspectors municipals faran ús de l’aplicació informàtica que l’empresa contractista posarà a la 

seva disposició i on es facilitaran les dades de cobertura del servei: planificació dels serveis de 

matí i tarda de tots els dies no festius i festius amb la composició dels equips, serveis 

efectivament prestats, possibles incidències o modificacions del servei, etc. 

 

10.1 Revisió de l’execució del servei: informe quadrimestrals 

Les dades acumulades del seguiment periòdic del servei es lliuraran en un informe quadrimestral 

efectuat pels tècnics i inspectors de l’Ajuntament del Masnou o personal autoritzat. En funció de 

les dades obtingudes del servei i de l’aplicació de mesures correctores, a continuació es regula la 

possibilitat que l’empresa contractista tingui penalització directe en l’import de les certificacions 

presentades. A més, anualment es considerarà si s’estan aconseguint els objectius marcats en 

aquest contracte i, per tant, hi podrà haver una repercussió econòmica dins l’import retingut en 

concepte de retribució per objectius que estableix en l’apartat 10.3 del present plec Sistema de 

Retribució per objectius.  

Aquest informe quadrimestral es basarà en: 

El control de presència del servei 

S’efectuarà per dos procediments: 

1) Un control de presència dels equips que es basarà en les dades sobre el cobriment del 

servei facilitades diàriament per l’empresa contractista.  

2) Mitjançant inspeccions aleatòries dels tècnics i inspectors municipals o personal 

autoritzat en una determinada zona segons el calendari de serveis aportat per l’empresa 

contractista.  

A partir del conjunt d’incidències del període considerat, s’obtindrà el grau de cobertura del 

servei per part del contractista (nombre de controls de presència positius en relació al total de 

controls de presència programats).  

S’efectuarà un llistat mensual amb els casos amb un resultat de control de presència negatiu 

(indicant el servei inspeccionat, data i hora), per tal que l’empresa pugui presentar al·legacions, ja 

que es considera que la no presència pot ser causa de desviacions ja previstes en el servei o 

d’altres decisions justificades. L’Ajuntament podrà determinar quin període concedeix a 

l’empresa adjudicatària per presentar al·legacions al resultat del control de presència.  
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Si l’empresa no pot justificar o no justifica els casos concrets en que el control de presència ha 

resultat negatiu, es considerarà servei no prestat o no justificat i es podrà penalitzar a l’empresa 

adjudicatària amb un descompte en les certificacions calculat d’acord amb els preus unitaris 

d’adjudicació de cadascun dels serveis no trobats durant els dies inspeccionats. 

 

El control de normes del servei 

Per a la revisió de l’execució del servei també es controlarà que el servei estigui acomplint les 

normes relatives a l’execució del servei i a les condicions tant d’imatge, vestuari i actitud dels 

serveis i del personal. 

A partir del conjunt d’inspeccions realitzades al llarg del quadrimestre s’obtindrà el grau de 

compliment de les normes del servei per part del contractista (el nombre d’inspeccions que han 

tingut un control de normes positiu en relació al total de controls de normes realitzats).  

S’efectuarà un llistat mensual amb els casos amb un resultat de control de normes negatiu 

(indicant el servei inspeccionat, data i hora) per tal que l’empresa adjudicatària pugui presentar 

al·legacions. De la mateixa manera que amb el control de presència, l’Ajuntament podrà 

determinar quin període concedeix a l’empresa adjudicatària per presentar al·legacions al resultat 

del control de normes. 

Si l’empresa no pot justificar o no justifica els controls de normes que han resultat negatiu, es 

considera servei no prestat o no justificat i es podria penalitzar a l’empresa adjudicatària amb un 

descompte en les certificacions calculat d’acord a un percentatge de descompte de cada norma 

incomplerta (valor norma) respecte els preus unitaris d’adjudicació de cadascun dels serveis.  

El percentatge de normes és acumulable. 

A la taula següent es mostra el conjunt de normes establertes i els percentatges de descompte 

sobre preu unitari/jornada de l’equip, recurs humà i/o material per cada tipus de norma:   

Norma Grau Valor norma 

Composició d’equip de neteja incorrecte Inacceptable 60% 

Parada temporal dels equips sense causa justificada entre 5 i 10 

minuts 

No 

satisfactori 

20% 

Parada temporal dels equips sense causa justificada entre 10 i 20 

minuts 

Deficient 40% 

Parada temporal dels equips sense causa justificada més de 20 

minuts 

Inacceptable 

 

60% 

Estat funcional i imatge dels equips defectuós Deficient 40% 

No portar l’uniforme net i endreçat o estat indecorós dels operaris Deficient 40% 
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10.2 Revisió de l’execució del servei: altres controls periòdics 

L’Ajuntament del Masnou també podrà efectuar altres controls sobre l’execució del contracte, ja 

sigui de manera quadrimestral o anual com:   

 Revisió de les condicions de conservació i imatge dels mitjans materials 

 Estat de conservació i neteja de la xarxa de contenidors 

 Control dels comptadors d’hores dels vehicles 

 Control de qualitat de la neteja de les platges 

 Altres controls específics 

 

Revisió de les condicions de conservació i imatge dels mitjans materials 

Es revisarà, ja sigui mitjançant els tècnics i inspectors municipals o personal autoritzat: 

 L’estat de la maquinària i equips adscrits als serveis de neteja viària i platges 

 L’estat de la maquinària i equips adscrits al servei de recollida de residus  

 

Els resultats dels seguiments i/o l’auditoria determinaran les deficiències lleus i greus, i es 

valoraran les accions correctores que es proposin, independentment de la repercussió d’aquest 

bloc en la retribució per objectius. 

S’entén com a deficiència lleu aquella que no interfereix en la prestació del servei ni el correcte 

ús de la maquinària, però que el dificulta i dóna mala imatge, mentre que es considera una 

deficiència greu aquella que interromp o no permet la correcta prestació del servei.  

A continuació s’adjunta un llistat de deficiències lleus i greus 

 Control d’estanqueïtat dels vehicles recol·lectors: es revisarà si existeixen pèrdues de 

lixiviats durant el procés de recollida. Deficiència greu.  

Efectuar tria o recerca de productes als contenidors o papereres Deficient 40% 

Impulsar restes de residus sota els vehicles estacionats, o dins els 

embornals o reixetes de clavegueram 

Inacceptable 60% 

Actituds no respectuoses respecte als ciutadans Inacceptable 60% 

Incompliment general de les normes que regulen l’execució de les 

prestacions (manca del peó en equip d’escombrada mixta, o peó 

circulant dins escombradora sense causa justificada, etc.) 

Deficient 40% 

No actuar davant d’excrements a la via pública Inacceptable 60% 

No recollir desbordaments de contenidors a les àrees i/o dipositar 

incorrectament els residus de recollida selectiva en contenidor de 

rebuig 

Inacceptable 60% 
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 Control d’estanqueïtat de les màquines escombradores: es revisarà si existeixen pèrdues 

de lixiviats durant el procés. Deficiència greu.  

 Estat de pintura i imatge: rascades, rovell i desconxats, afectacions a la imatge 

corporativa de l’equip, etc. Deficiència greu.  

 Funcionament d’elements mecànics de forma correcte: elevadors, raspalls, premsa, 

sistema d’aspiració, etc. Deficiència greu.  

 Sorolls excessius dels mecanismes: soroll del sistema hidràulic, soroll provinent del 

sistema d’aspiració de residus i/o impulsió d’aigua a pressió, soroll dels elevadors i 

premses de recol·lectors, etc. Deficiència lleu o greu en funció de la intensitat detectada. 

 

 

L’Ajuntament del Masnou atorgarà un termini no superior a 10 dies (deficiències lleus) i 20 dies 

(deficiències greus) per a que siguin corregides. En el cas que no es corregeixin, els tècnics 

municipals valoraran si cal aplicar o no la retenció en concepte de retribució perquè es regula en 

l’apartat 10.3 del present plec Sistema de Retribució per objectius, en funció de la tipologia o 

gravetat de les deficiències identificades.  

 

Estat de conservació i neteja de la xarxa de contenidors 

Es podrà efectuar un estudi específic de la xarxa de contenidors instal·lats en la via pública i que 

podrà ser desenvolupat pels tècnics i inspectors municipals o personal autoritzat. 

Es valorarà que la xarxa s’adeqüi a cada tipologia de contenidor prevista en el contracte i estigui 

efectivament instal·lat. 

Es valorarà l’estat de conservació de la xarxa de contenidors, establint uns percentatges màxims 

admesos de deficiències per al global de contenidors: 

 Xarxa amb deficiències lleus 

 Xarxa amb deficiències greus 

Es defineix com a deficiència lleu aquella que pot ser corregida ràpidament, com són tapes que 

tanquen malament, pedals destensats no trencats, cables de pedal trencat, rodes tortes, 

abonyegades petites, elements d’imatge malmesos, frens dels contenidors trencats o no posats, 

etc ..., que no impedeix el correcte ús del contenidor per part del ciutadà, però que el dificulta i 

dóna mala imatge.  

Per altra banda, es defineix com a deficiència greu aquella que afecta a la imatge i operativa 

pròpia del contenidor, com són abonyegades grans, cremades grans en el contenidor amb 

deformació palesa, tapes trencades, cossos de contenidor trencats, rodes trencades, pivots 

trencats, no funcionament de pedals obre-tapes o sistemes d’obertura per minusvàlids i/o nens, 

etc. que dificulta molt l’acció d’ús del contenidor per part del ciutadà i/o dóna una imatge dolenta 

o nefasta del servei envers al ciutadà. La manca d’un contenidor en una àrea d’aportació també 

es considera una deficiència greu, ja que n’impedeix el seu ús per part del ciutadà. Per poder 

determinar la manca d’un contenidor, l’empresa contractista aportarà a l’Ajuntament / equip 

tècnic municipal un plànol detallat i actualitzat amb la ubicació de cada contenidor. 
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Si com a resultat d’aquests seguiments els percentatges de xarxa amb deficiències lleus o greus 

són superiors als màxims admesos, es retindrà una part de l’import de retribució per objectius, 

tal i com es regula l’apartat 10.3 del present plec Sistema de Retribució per objectius.   

Es valorarà també l’estat de neteja dels contenidors tant exterior com interior establint uns 

percentatges màxims admesos de xarxa de contenidor amb deficiències de neteja. 

Per avaluar la neteja exterior dels contenidors es visualitzarà l’estat de neteja dels següents 

elements: 

 Neteja de la boca de càrrega de residus. Valoració Neta (Valor 0) o Bruta (Valor 1). Es 

considera que una boca de càrrega està bruta si té restes de residus incrustades, o una 

capa de lixiviats o greix que deixen resta o taquen al contacte.  Factor de correcció de la 

importància de la neteja de la boca de càrrega de residus 1,5. 

 Neteja de la part superior del contenidor. Valoració Neta (Valor 0) o Bruta (Valor 1). Es 

considera que la part superior està bruta si té restes de residus incrustats, o una capa de 

pols o terres que deixen resta o taquen al contacte.  Factor de correcció de la importància 

de la neteja de la Part superior del contenidor 1,0. 

 Neteja del cos del contenidor. Valoració Neta (Valor 0) o Bruta (Valor 1). Es considera que 

el cos del contenidor està brut si té restes de residus incrustats, pintures, regallims de 

lixiviats des de la zona de descàrrega del contenidor, i/o greixos, pols o terres incrustades 

de forma visible.  Factor de correcció de la importància de la neteja del cos del contenidor 

1,0.  

Per avaluar la neteja interior dels contenidors es considerarà la emissió d’olors que el contenidor 

desprèn en obrir la tapa. En funció de l’olor emesa i la intensitat de la mateixa, es valorarà en 

una escala del 1 al 5 d’acord amb el següent criteri:  

1. Forta olor a descomposició altament desagradable. Intensitat elevada. El contenidor 

desprèn olor inclús als voltants (dins d’un radi de fins 10 mt) del mateix. Restes de residu 

i lixiviat enganxades en el cos interior del contenidor. 

2. Olor a descomposició de residu orgànic. Fortes olors a peix o carn en descomposició. 

Intensitat mitja. El contenidor desprèn olor just al costat del mateix. Restes de residu i 

lixiviat enganxades en el cos interior del contenidor. 

3. Olor a residu general. Intensitat mitja a baixa. El contenidor desprèn olor en obrir la tapa. 

Restes de residu i lixiviat enganxades en el cos interior del contenidor. 

4. Olor a residu general. Intensitat baixa. El contenidor desprès olor en obrir la tapa. Restes 

de residu i lixiviat enganxades en el cos interior del contenidor. 

5. Sense Olor. Sense restes de residu o lixiviat en el cost interior. 

Es revisarà tota la xarxa de contenidors per fracció i es valorarà cada unitat en funció d’aquesta 

escala de puntuació. 

 

Control dels comptadors d’hores dels vehicles 

Es podrà incloure un estudi específic sobre els comptadors d’hores d’una mostra d’equips de 

neteja o recollida d’ús exclusiu, que podrà ser desenvolupat pels tècnics i inspectors municipals o 

personal autoritzat.  
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El control s’efectuarà vehicle per vehicle i es calcularà el nombre total d’hores acumulades 

(anualment o en un període determinat) per a cada grup de vehicles escollits (escombradores 

mecàniques, baldejadores, etc ... ). 

Les hores sumades per cada grup d’equips hauran de sumar com a mínim la quantitat d’hores 

abonades per l’Ajuntament d’acord amb el servei contractat  per a cada grup d’equips. 

En el cas de trobar diferències, es valorarà que aquestes no siguin superiors a una minva de les 

hores acumulades pels equips respecte de les hores contractades en un 5% i en cap cas la 

diferència a la baixa podrà ser superior al 15%. 

En el cas de trobar diferències a l’alça per a vehicles adscrits al contracte, s’aplicaran els 

mateixos percentatges. 

Si com a resultat d’aquest control la diferència entre hores contractades i hores efectuades pel 

servei supera el percentatge màxims admès, i sense cap justificació admesa, es retindrà una part 

proporcional de l’import de retribució per objectius, tal i com es regula l’apartat 10.3 del present 

plec Sistema de Retribució per objectius, i en cas que les diferències siguin a la baixa per menys 

hores efectuades respecte de les contractades, es revisaran els imports de funcionament 

(Combustibles i reparacions), abonats al contractista. 

 

Si com a resultat d’aquest seguiment la diferència entre hores contractades i hores efectuades 

pel servei supera el percentatge màxims admès, es retindrà una part proporcional de l’import 

indicat en la taula resum de la retribució per objectius (10.5). Els màxims admesos són:  

 Si la diferència entre hores contractades i les efectivament prestades és superior/o 

inferior per vehicles adscrits, al 5%: es retindrà el 20% de l’import.  

 Si la diferència entre hores contractades i les efectivament prestades és superior/o 

inferior per vehicles adscrits, al 10%: es retindrà el 40% de l’import 

 Si la diferència entre hores contractades i les efectivament prestades és superior /o 

inferior per vehicles adscrits, al 12,5%: es retindrà el 60% de l’import 

 Si la diferència entre hores contractades i les efectivament prestades és superior /o 

inferior per vehicles adscrits, al 15%: es retindrà el 100% de l’import 

 

 

Control de qualitat de la neteja de les platges 

Així mateix, es podrà efectuar un control de qualitat de la neteja de les platges, que podrà ser 

desenvolupat pels tècnics municipals i/o per una auditoria externa en diferents dies d’inspecció  

durant la temporada d’estiu. 

Es faran un mínim de 3 controls per cadascun dels dies d’inspecció, on es valorarà el 

percentatge de residus per metre quadrat i la tipologia dels residus presents a la platja a primera 

hora del matí. 

Per valorar un sector de la neteja de les platges es triaran 5 mostres aleatòries d’10m2 de sorra 

de platja i s’efectuarà un comptatge relatiu als diferents tipus de residus mitjançant el garbellat 

dins aquest àmbit.  
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Aquests controls s’efectuaran a primera hora del matí durant la temporada alta abans de l’inici 

de l’ús habitual de les platges.  

La neteja es valorarà de forma positiva sempre i quan la quantitat de residus trobada no superi 

en cap cas els següents paràmetres: 

 Inorgànics petits (<mida A6) <=1 residus/m2 

 Inorgànics grans (> mida A6) <=0.1 residu/m2 

 Orgànics – (No s’admeten ) 

 Altres tipus de residus<=0.1 residu/m2 

 Una mostra de 8 papereres estiguin a menys del 25% de la seva capacitat (totes) i el 

voltant de les guinguetes net. 

 

En el cas que es superin aquests límits d’admissió en algun dels mínims 3 controls del període 

anual, hi haurà una repercussió en la retribució per objectius destinada al control de qualitat de 

les platges. En aquest cas l’Ajuntament mantindrà la part proporcional a l’import retingut 

corresponent a un o més d’un dels controls del període que hagin resultat no satisfactoris.  

Cadascun d’aquests factors representa un 20% de la puntuació total (que acabarà sumant 100). 

Per tal de superar un control de qualitat de neteja de platges es considera que s’haurà d’obtenir 

una puntuació superior a 70 punts. Per exemple, si es supera el percentatge de residus 

inorgànics petits i la resta de paràmetres es troben per sota dels màxims indicats la puntuació 

serà 80, i així successivament. 

En el cas que es superin aquests límits d’admissió en algun dels mínims de 3 controls del 

període de temporada alta, hi haurà una repercussió en la retribució per objectius destinada al 

control de qualitat de les platges, tal i com es regula en l’apartat 10.3 del present plec Sistema 

de Retribució per objectius.   

 

Altres controls específics 

Amb l’objectiu d’analitzar econòmicament i tècnicament la gestió del servei i del contracte, es pot 

realitzar dins del termini del contracte una auditoria específica dels serveis de recollida i neteja, 

els continguts de la qual podran ser: l’anàlisi de costos del contracte i el control d’execució de les 

partides, la revisió de la cartografia web del servei, les reposicions efectuades de la xarxa de 

contenidors i vandalisme assumit i control sobre els percentatges de reposició, ets. 

 

Servei d’atenció ciutadana 

L’Ajuntament serà el responsable de recollir qualsevol queixa, suggeriment o incidència 

ciutadana i de donar-hi resposta. L’Ajuntament podrà traslladar a l’empresa adjudicatària els 

suggeriments, les propostes o les queixes arribades de la ciutadania per tal que l’empresa 

adjudicatària hi actuï al respecte, podent comprovar mitjançant les eines establertes en el control 

de qualitat que les millores han estat efectivament implementades.  
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10.3 Sistema de retribució per objectius   

Aquest plec regula la voluntat de l’Ajuntament del Masnou d’establir una retribució quasi fixa del 

servei, però amb un quantitat econòmica variable abonada en funció de la consecució d’uns 

objectius que s’aniran avaluant de forma continuada mitjançant el sistema d’indicadors 

especificat en els punts 10.1 i 10.2. Aquestes verificacions dels indicadors s’efectuaran per part 

del personal de l’Ajuntament o bé per altre personal autoritzat anirà efectuant tots els controls 

que siguin necessaris per tal d’avaluar contínuament aquests objectius i la seva evolució al llarg 

de la execució de les prestacions incloses dins d’aquest contracte. 

La dotació econòmica destinada a la retribució del compliment dels objectius d’aquest contracte 

es fixa en 40.000€ anuals. Els imports assignats per cadascun dels objectius es poden consultar 

desglossats en la taula resum de la retribució per objectius (10.5). 

El contractista facturarà mensualment la 12ª part del preu d’adjudicació menys la 12ª part de 

40.000 € corresponent a la retribució variable retinguda en base al compliment d’objectius. 

L’Ajuntament o el servei de control de qualitat informarà diàriament, quan es realitzin, de les 

inspeccions efectuades relatives  a control de presència i control de normes per tal d’informar al 

contractista dels resultats obtinguts, i que pugui efectuar al·legacions si s’escau. El conjunt 

d’inspeccions efectuades de control de presència i normes a més a més de la resta d’inspeccions 

previstes en els apartats 10.1 i 10.2 s’agruparan i es notificaran mitjançant un informe  

quadrimestral en el que es donarà tràmit d’al·legacions al contractista. Si transcorregut 15 dies 

des de la notificació no s’efectuen al·legacions, els resultats de l’informe és consoliden a 

l’informe anual.  

Transcorreguts 12 mesos s’efectuarà l’informe anual de seguiment del control de qualitat com a 

mitjana dels 3 informes quadrimestrals on es calcularan els indicadors finals assolits i es 

calcularà la part de retribució variable per consecució total o parcial d’objectius  a la que el 

contractista té dret. 

El control de qualitat és la base per al càlcul del sistema de retribució per objectius, i s’aplica de 

la següent manera: 

Control de presència 

Superat el període d’al·legacions, es consideraran les següents casuístiques: 

 Que el grau de cobertura del servei de cadascun dels 3 quadrimestres analitzats i per 

cadascun dels serveis superi el 95%, de manera que es consideri satisfactori. En aquest 

cas, l’empresa adjudicatària es beneficiarà de la totalitat de la part del import retingut per 

l’Ajuntament en concepte de retribució per objectius associat al control de presència. 

 Que el grau de cobertura del servei en un o més dels 3 quadrimestres sigui inferior al 

95%, de manera que es consideri no satisfactori. En aquest cas l’Ajuntament mantindrà 

l’import retingut corresponent al servei o serveis que hagin resultat no satisfactoris en 

aquell/s quadrimestre/s en concepte de retribució per objectius associat al control de 

presència. 

Control de normes 

Superat el període d’al·legacions, es consideraran les següents casuístiques: 

 Que el grau de compliment de normes de cadascun dels 3 quadrimestres analitzats 

superi el 95%, de manera que es consideri satisfactori. En aquest cas, l’empresa 
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adjudicatària es beneficiarà de la totalitat de la part de l’import retingut per l’Ajuntament 

en concepte de retribució per objectius associat al control de normes. 

 Que el grau de compliment de normes en algun dels 3 quadrimestres sigui inferior al 

95%, de manera que es consideri no satisfactori. En aquest cas l’Ajuntament mantindrà 

l’import retingut corresponent al quadrimestre o quadrimestres que hagin resultat no 

satisfactoris en concepte de retribució per objectius associat al control de normes. 

Revisió de les condicions de conservació i imatge dels mitjans materials i les instal·lacions 

L’Ajuntament del Masnou atorgarà un termini no superior a 10 dies (deficiències lleus) i 20 dies 

(deficiències greus) per a que siguin corregides. En el cas que no es corregeixin, els tècnics 

municipals lliuraran un avís a l’empresa contractista. Si aquesta no corregeix les deficiències en 

el termini fixat (10/20 dies), es retindrà l’import associat a aquest concepte desglossat a la taula 

resum de la retribució per objectius (10.5), en funció de la tipologia o gravetat de les deficiències 

identificades.  

Estat de conservació i neteja de la xarxa de contenidors 

Si com a resultat del seguiment els percentatges de xarxa amb deficiències lleus o greus són 

superiors als màxims admesos, es retindrà l’import indicat en la taula resum de la retribució per 

objectius (10.5). Els màxims admesos són:  

 Deficiències lleus: 

Inferior al 12% es considera satisfactori i per tant es retorna el 100% de l’import 

Entre 12% i el 25% es considera deficient i per tant es retorna el 50% de l’import 

Més del 25% es considera inacceptable, i per tant no es retorna l'import 

 

 Deficiències greus: 

Inferior al 2,5% es considera satisfactori i per tant es retorna el 100% de l’import 

Entre 2,5% i el 10% es considera deficient i per tant es retorna el 50% de l’import 

Més del 10% es considera inacceptable, i per tant no es retorna l'import 

 

 Neteja exterior de contenidors: 

Inferior al 40 % es considera satisfactori i per tant es retorna el 100% de l’import 

Entre 40% i el 60% es considera deficient i per tant es retorna el 50% de l’import 

Més del 60% es considera inacceptable, i per tant no es retorna l'import 

 Neteja interior de contenidors: 

Puntuació superior a 3.5 es considera satisfactori i per tant es retorna el 100% de 

l’import 

Entre 2.5 i 3.5 es considera deficient i per tant es retorna el 50% de l’import 

Valor inferior a 2.5 es considera inacceptable, i per tant no es retorna l'import 
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Control dels comptadors d’hores dels vehicles d’ús exclusiu 

Es consideraran les següents casuístiques:  

 Si la puntuació del control és superior a 70, es considera que el resultat del control és 

satisfactori, i per tant es retornarà la totalitat de l’import relatiu a 1 dels 3 controls 

mínims del període. 

 Si la puntuació del control és entre 50 i 70, es considera que el resultat del control és 

deficient, i per tant es retindrà el 40% de l’import relatiu a 1 dels 3 controls mínims del 

període. 

 Si la puntuació del control és inferior a 50, es considera que el resultat del control és 

inacceptable, i per tant es retindrà el 100% de l’import relatiu a 1 dels 3 controls mínims 

del període  

 El compliment d’aquest objectiu, per tant, es vincula a cadascun dels 3 controls mínims 

efectuats al llarg del període d’inspecció, tal i com es desglossa en la taula resum de la 

retribució per objectius (10.5). 

 

Control de qualitat de la neteja de les platges 

D’acord amb les indicacions de l’apartat 10.2 relativa a aquest model de control. 

 

10.4 Taula resum de la Retribució per objectius 

 

Els imports desglossats vinculats a cadascun dels objectius, amb els imports quadrimestrals i 

anuals són els següents: 
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Criteri Mínims / màxims admesos
Quadrimest

re 1

Quadrimest

re 2

Quadrimest

re 3
Total Anual TOTAL

Presència Escombrada manual
1.000 € 1.000 € 1.000 € 3.000 €

Presència Escombrada mixta 667 € 667 € 667 € 2.000 €

Escombrada mecànica 667 € 667 € 667 € 2.000 €

Presència Porter 400 € 400 € 400 € 1.200 €

Presència Baldejadora voreres 400 € 400 € 400 € 1.200 €

Presència Resta d’equips 267 € 267 € 267 € 800 €

Normes Escombrada manual 500 € 500 € 500 € 1.500 €

Normes Escombrada mixta 220 € 220 € 220 € 660 €

Normes Escombrada mecànica
220 € 220 € 220 € 660 €

Normes Porter 200 € 200 € 200 € 600 €

Normes Baldejadora voreres 130 € 130 € 130 € 390 €

Normes Resta d’equips 130 € 130 € 130 € 390 €

Resum Sistema de Retribució per objectius

Neteja Viària - 

Control de 

presència

10.200 €

Neteja Viària - 

Control de 

normes

Percentatge grau cobertura de 

normes servei inferior al 95%, per 

cadascun dels equips

4.200 €

Percentatge cobertura del servei 

inferior al 95%, per cadascun dels 

equips
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Criteri Mínims / màxims admesos TOTAL

Equips

Compliment de les condicions 

de conservació i imatge dels 

equips

Si les deficiències lleus i greus no es 

resolen en el termini previst (10 / 20 

dies)

3.000 €

Si les Deficiències lleus:

< 12% = satisfactori, retorn del 100% 

import

entre 12% i 25% = deficient, retorn 

del 50% import

> 25% = inacceptable, no retorn de 

l'import

3.000 €

Si les Deficiències greus:

< 2,5% = satisfactori, , retorn del 

100% import

entre 2,5% i 10% = deficient, retorn 

del 50% import

> 10% = inacceptable, no retorn de 

l'import

3.000 €

Neteja Exterior

< 40% = satisfactori, retorn del 100% 

import

entre 40% i 60% = deficient, retorn 

del 50% import

> 60% = inacceptable, no retorn de 

l'import

4.500 €

Neteja interior

Valor > a 3,5 ===> retorn del 100% 

entre 2,5 i 3,5  = deficient, retorn del 

50% import

< 2,5 = inacceptable, no retorn de 

l'import

3.500 €

Vehicles - 

Control 

d'horòmetres

Coincidència del nombre 

d’hores acumulades 

estipulades pel contracte amb 

el nombre d’hores acumulades 

efectivament prestades

Si la diferència d'hores: 

Diferència hores contractades i hores 

prestades >o< 5%: es retindrà el 

20% de l'import. 

Diferència hores contractades i hores 

prestades >o< 10%: es retindrà el 

40% de l'import. 

Diferència hores contractades i hores 

prestades >o< 12,5%: es retindrà el 

60% de l'import. 

Diferència hores contractades i hores 

prestades >o< 15%: es retindrà el 

100% de l'import. 

2.600 €

Total Anual

Compliment de les condicions 

de neteja dels contenidors

4.500 €

3.500 €

Conservació i 

neteja de la 

xarxa de 

contenidors

2.600 €

Compliment de les condicions 

de conservació dels 

contenidors

3.000 €

3.000 €

3.000 €
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El cap de la unitat de Manteniment i serveis, 

 

 

 

Jordi Camps Gelabert 

 

 

El Masnou, 10 juliol de 2014 

  

Criteri Mínims / màxims admesos TOTAL

Control 1 Control 2 Control 3 Total anual

2.000 € 2.000 € 2.000 € 6.000 € 6.000 €

Neteja de 

platges 

Nombre de residus trobats en  

els 4 controls

Si la puntuació de cadascun dels 

controls:

Si la puntuació < 70: control 

satisfactori i retorn del 100% import 

d'un control.

Si la puntuació és entre 50 i 70: 

control deficient i retenció 40% 

import d'un control. 

Si la puntuació <50: control 

inacceptable i no retorn de l'import 

Total Anual
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Annex 1: Personal 

 Annex 1.1: Llistat de personal actual de l’empresa CESPA SA amb dret de subrogació en 

el nou contracte. 
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Annex 1: Personal 

 Annex 1.2: Conveni col·lectiu CESPA, SA.  
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Annex 3: Plànols bàsics dels serveis de recollida de Residus 
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 Annex 3.9: Llistat de les marquesines i els senyals de bus.  
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Annex 5: Formats específics de presentació (Còpia Digital) 

 


