
Taller sobre licitacions (plecs de condicions tècniques 

i administratives) de serveis dels nous models de 

recollida selectiva. 

Dimecres 9 de juny de 2021



El nou contracte de recollida selectiva, neteja viària i de 
platges de Mataró: més serveis, innovació i aposta per 
l’economia circular.

➔ PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES

durada, criteris valoració, revisió de preus,... 

➔ PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

serveis definits, possibles ampliacions, calendaris 

d’implantació,...



Descripció del contracte:

➔ Contracte dels serveis de recollida de residus municipals i de la neteja

viària i de platges del municipi de Mataró

Divisió en Lots:

➔ Lot 1 Servei de neteja viària i de platges, servei de recollida de residus

domiciliaris i assimilables, i pla de comunicació

➔ Lot 2 Servei de recollida concertada de voluminosos (reservat a

empreses d'inserció)

➔ Lot 3 Servei de control de qualitat i educació ambiental amb agents de

proximitat

Durada:

➔ 5 anys, sense possibilitat de pròrrogues

Revisió de preus:

➔ Cost del personal (MSi)

➔ Els costos del manteniment (RIMEi)

➔ Els costos de l’energia (COMBi)

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES



Trets rellevants:

➔ Projecció tècnica i econòmica dels canvis i de les proves pilot que

SEGUR es realitzaran

➔ Oferta tècnica de noves zones ja definides de possible implantació de

models PaP o mixts

➔ Oferta tècnica d’una prova pilot en contenidors tancats sense definició

prèvia de l’Ajuntament

➔ Oferta econòmica ajustada al calendari d'implantació (flexibilitat)

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

SERVEIS DEFINITS 



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

TEMPORALITAT

Recollida de residus i nous models innovadors 

Cal ofertar i justificar de forma diferenciada les diferents configuracions d’aquells serveis d’actual funcionament 

que s’aniran modificant durant el primer any en funció de les noves implementacions dels models innovadors,...



Ordenança general de residus urbans i neteja viària

Recollida selectiva bilateral d'Orgànica, Paper i Cartró, Envasos Lleugers, Vidre i Resta

Adequació del model proposat a les característiques del municipi així com als objectius generals definits en els PPT

· Disseny i coherència de la proposta per tal de garantir un servei adequat a les característiques de cada zona del 
municipi on s'aplica aquest servei, cercant les màximes sinèrgies amb altres serveis proposats per a la ciutat.
· Proposta d'optimització del servei atenent al seguiment del grau d'ompliment dels contenidors. Es valorarà: grau de 
detall, viabilitat tècnica, nivell d'implicació i proactivitat de l'empresa, i proposta de dedicació dels mitjans humans i 
materials que es puguin alliberar fruit de l'optimització.
· Adaptació del servei a la implementació dels nous models innovadors de recollida selectiva: prognosi, grau de 
flexibilitat, etc.
·Altres millores proposades pel licitador respecte a la situació actual (distàncies a usuari, % d'àrees complertes, 
modificació de torns,...)

FLEXIBILITAT

Criteris de valoració que depenen d’un vudici de valor 



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Recollida porta a porta comercial (Lot 1)

Els licitadors realitzaran una previsió dels comerços i equipaments amb necessitat de recollida porta a porta 

comercial a cadascuna de les zones descrites a l’Abast territorial. També inclouran la previsió de dotació de 

bujols o contenidors que siguin necessaris. 

No obstant, durant la campanya d’implantació del servei es concretarà el nombre final d’activitats incloses i el 

servei necessari per a cada generador, així com els receptacles utilitzats que hauran de ser distribuïts pel 

contractista.

En relació al nombre d’activitats econòmiques i equipaments del municipi, l’empresa adjudicatària assumirà la 

prestació del servei fins a un augment del 10% de les mateixes, sense que tingui la consideració de modificació 

del preu del contracte i per tant es considerarà inclòs dins del preu de l’adjudicació del servei.

ADAPTABILITAT 



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Recollida concertada de voluminosos 

En el cas del Lot 2, l’empresa també disposarà d’un període màxim de 3 mesos, anomenat fase de 

preimplantació, per iniciar la prestació del servei ofert. 

A més, en aquest període de temps en que no es posi en marxa encara el nou servei i durant els primers mesos 

del mateix, fins que no s’estabilitzin els serveis concertats, les empreses del Lot 1 i Lot 2 s’hauran de coordinar 

per a efectuar la recollida de la totalitat dels voluminosos abandonats, tenint en compte que no s’utilitzaran més 

equips que els ofertats en cap dels dos casos.

ADAPTABILITAT 



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

POSSIBLES IMPLANTACIONS 



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Recollida Porta a Porta domiciliària a les urbanitzacions i a un barri residencial del nucli urbà (Lot 1)

L’abast d’aquest servei de porta a porta serà la totalitat de les urbanitzacions de Mataró.

Dins del nucli urbà es preveu també la implantació del servei PaP al barri residencial de Vista Alegre. No obstant, 

els licitadors hauran de preveure una possible implantació de PaP als altres barris susceptibles d’incorporar un 

model de recollida PaP, segons el plànol P11 de l’annex 1, com a possible modificació del contracte.

El preu d’aquest servei es calcularà en funció dels preus unitaris parcials ofertats per al Porta a Porta de les 

urbanitzacions i de Vista Alegre sens perjudici de possibles variacions de rendiments segons la configuració del 

model de recollida finalment escollit i les característiques urbanístiques de cada zona.

En relació al nombre d’habitatges de cada unitat territorial (urbanització, barri o part de barri), el licitador haurà de 

preveure l’assumpció de la prestació del servei fins a un augment del 10% del nombre d’habitatges, sense que 

tingui la consideració de modificació del preu del contracte i per tant es considerarà inclòs dins del preu de 

l’adjudicació del servei.

L’empresa haurà d’aportar una proposta addicional per a la resta d’unitats territorials susceptibles d’implantar un 

PaP, en el cas que l’Ajuntament volgués implantar noves recollides en el període d’aquesta contracta.

MODIFICACIONS CONTRACTE (AMB ABAST TERRITORIAL DEFINIT)



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Recollida en contenidors amb tancament electrònic i identificació d’usuari (Lot 1)

Els licitadors faran una proposta d’unitat territorial per aquesta prova pilot, tenint en compte que haurà de ser el 

suficientment gran com per a que les dades que se’n derivin siguin prou robustes per a poder fer ampliacions 

amb posterioritat o modificacions d’aquest sistema. Caldrà indicar zona/es i nombre de contenidors i d’àrees 

inclosos a la proposta, considerant adequat al voltant de 10-15 àrees que donarien servei a uns 4.000 habitants.

L’Ajuntament de Mataró es reserva el dret de fer les modificacions necessàries al model proposat tenint en 

compte el necessari procés de participació i comunicació que es farà amb la ciutadania de la zona involucrada.

MODIFICACIONS CONTRACTE (SENSE ABAST TERRITORIAL DEFINIT)
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Responsable Unitat de Residus i Neteja Viària

agalan@ajmataro.cat

937 582 444

mailto:agalan@ajmataro.cat

