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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE 
RECOLLIDA SELECTIVA DE DIVERSOS RESIDUS A LES DEPENDÈNCIES DE 
L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA, RESERVAT A CENTRES 
ESPECIALS DE TREBALL (CET) 
  



1. Objecte i durada del contracte 
 
L’objecte d’aquest servei compren la recollida de diversos residus de les diferents 
dependències de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (d’ara en endavant Agència) 
indicades a l’apartat següent, la reposició de les papereres de reciclatge i també el 
lliurament dels residus per a la seva gestió a empreses  autoritzades a tal efecte, i que 
estiguin inscrites en el Registre de gestors de residus de Catalunya tal i com especifica la 
normativa actual vigent. 
 
Les oficines on s’haurà de realitzar la recollida dels diferents residus seran les següents: 
 

- C/ Diputació, 92 (Barcelona)  
- C/ Aragó, 244 (Barcelona) 
- C/ Clot de les Monges, 6-8 (Lleida) 
- C/ Vidal i Barraquer, 12-14 (Tarragona) 

 
Les adreces poden ser objecte de variació durant la vigència del contracte, i l’empresa 
adjudicatària haurà de prestar el servei en les condicions previstes en aquest plec si existeix 
un canvi.  
 
La durada del contracte serà: 
 

- Des de la signatura del contracte per les oficines d’Aragó, Tarragona i Lleida fins al 
31 de desembre de 2020 (aproximadament 21 mesos). 
 

- Des de l’1 de juliol al 31 de desembre de 2020 (18 mesos) per la seu central de 
l’Agència (Diputació, 92, Barcelona).  

 
2. Condicions tècniques del servei 
 
2.1. Tipus de residus 
 
Les oficines objecte d’aquest contracte tenen un ús administratiu on els principals residus 
que es generen i són objecte d’aquest, són derivats d’aquest ús, no obstant es poden 
generar altres residus que també es detallen: 
 

- Paper 
- Paper confidencial 
- Cartró 
- Tòners 
- Piles 
- Suports òptics i magnètics (CD’s) 
- Càpsules de cafè 
- Envasos de plàstic 
- Envasos de vidre 
- Aparells elèctrics i electrònics (P i NP) 
- Cablejat 

 
Tots aquest residus que es generen a les dependències de l’Agència es depositen al seu 
contenidor de reciclatge corresponent existent a cada centre. 
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L’empresa adjudicatària haurà d’estar inscrita al registre de transportistes de residus de 
Catalunya, amb la capacitat suficient per realitzar la recollida d’aquests residus detallats a 
l’annex 1. 
 
 
2.2. Característiques del servei de recollida 
 
L’empresa adjudicatària haurà de recollir els residus a les diferents seus de l’Agència i 
segons la periodicitat que s’indica. La recollida es realitzarà en només un punt quan les 
característiques de l’oficina permeten acumular les bosses plenes en una ubicació, o bé 
paperera a paperera quan no existeix aquesta possibilitat. 
 

 
 
Puntualment es podran sol·licitar serveis especials de recollida. En dependència del volum 
d’aquests serveis, es podran fer coincidir amb un servei periòdic o si és necessari, realitzar 
un extraordinari. Aquests serveis poden incloure qualsevol dels serveis llistats a l’annex 1. 
 
El treball de recollida selectiva es farà de tal manera que, en cap moment, es vegi pertorbat 
el normal funcionament de les activitats desenvolupades en les dependències i 
instal·lacions objecte d'aquest contracte. 
 
El gestor haurà d’estar autoritzat per al transport dels residus especificats a l’annex 1. En 
algun cas puntual, podrà subcontractar el servei de transport en cas de no estar autoritzat 
a aquell residu específic. En aquest cas ho haurà de notificar per escrit al responsable del 
contracte i aportar la documentació necessària descrita en l’apartat de compliment normatiu 
en matèria de residus. 
 
El posseïdor/gestor de residus haurà de facilitar a l’Agència, per cada recollida a la seu 
corresponent: 
 

- Els albarans de recollida 
- Els justificant de lliurament del Full de seguiment itinerant de residus per les 
fraccions que s’escaigui.  

 
No s’acceptarà cap trasllat de residus fora de la CCAA. 
 
L’empresa adjudicatària haurà de formalitzar tota la documentació que li correspongui i 
haurà de vetllar perquè l’empresa gestora destinatària dels residus emeti els corresponents 
certificats de recepció i destrucció.  
 

TIPUS DE RESIDUS DIPUTACIÓ LLEIDA TARRAGONA
CÀPSULES CAFÉ SETMANAL QUINZENAL QUINZENAL
ALTRES RESIDUS PLÀSTICS SETMANAL QUINZENAL QUINZENAL
ENVASOS PLÀSTIC SETMANAL QUINZENAL QUINZENAL
PAPER CONFIDENCIAL MENSUAL A PETICIÓ A PETICIÓ
PAPER/CARTRÓ SETMANAL QUINZENAL QUINZENAL
TÓNER MENSUAL A PETICIÓ A PETICIÓ
ENVASOS VIDRE SETMANAL QUINZENAL QUINZENAL
PILES A PETICIÓ A PETICIÓ A PETICIÓ
APARELLS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS A PETICIÓ A PETICIÓ A PETICIÓ
CD'S A PETICIÓ A PETICIÓ A PETICIÓ
ALTRES RESIDUS  (FERRALLA, PALETS, ETC.) A PETICIÓ A PETICIÓ A PETICIÓ

FREQÜÈNCIA



L’empresa adjudicatària haurà de garantir el compliment del servei encara que hi hagi 
baixes o vacances del personal, problemes mecànics del vehicle o altres incidències.  
 
Tota la maquinària, utillatge, mitjans mecànics, vehicles i mà d'obra necessària per a 
l'execució del servei són per compte de l'empresa adjudicatària. 
 
El personal de l'empresa adjudicatària encarregat de la prestació del servei ha d'estar 
convenientment uniformat perquè pugui ser identificat visualment de forma ràpida. 
L'uniforme s'ha d'ajustar a les característiques de la feina, sense que suposi cap 
impediment per realitzar-lo. A més, el personal i els seus uniformes han de presentar uns 
nivells d'higiene correctes. 
 
Els vehicles que s’hagin d’utilitzar en la prestació del servei hauran de disposar de Distintiu 
Ambiental de Vehicles (DA) de la Direcció General de Trànsit.  
 
2.3. Reposició de papereres i entrega de contenidors 
 
A les seus de l’Agència existeixen papereres en la quantitat i tipus que estan descrits a 
continuació: 
 
 
Quantitat per seu i planta: 
 

 
 
Actualment la seu de Diputació, 92 té punts de recollida general específics. La resta de 
seus la recollida haurà de ser paperera a paperera (encara que amb el temps és possible 
que es faci un sol punt). 
 
Tipus de contenidors: 
 

Aragó Tarragona
1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a 9a 1a 2a

CÀPSULES CAFÉ 1 2 1 1 3 1 3 1
ENVASOS PLÀSTIC 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1
ALTRES RESIDUS PLÀSTICS 1
PAPER CONFIDENCIAL (**) 1 1 1 1 1 1 1 1
PAPER/CARTRÓ 6 4 4 5 3 4 5 5 9 4 6
TÓNER 1 1 1 1
VIDRE 1 1 1
PILES 1 1 1 1
APARELLS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS 1
CD'S 1
ALTRES RESIDUS  (FERRALLA, PALETS, ETC.) 1

Diputació 92 Lleida
CONTENIDORS ACTUALS
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Reposició de papereres: 
A totes les seus de l’Agència durant l’execució del contracte s’hauran de reposar els 
contenidors que es facin malbé. 
 
Aquests contenidors hauran de tenir les mateixes característiques que els actuals (material, 
color, mides, etc.). 
 
 
Entrega de contenidors:  
 
L’adjudicatari haurà de facilitar els següents contenidors:  
 

 
 
 
Característiques tècniques dels contenidors: 
 

TIPUS DE RESIDUS TIPUS CONTENIDOR
CARACTERÍSTIQUES 
TÈCNIQUES (litres)

CÀPSULES CAFÉ PLÀSTIC 30 L
ALTRES RESIDUS PLÀSTICS PLÀSTIC 80 L
ENVASOS PLÀSTIC PLÀSTIC 80 L
PAPER CONFIDENCIAL (amb cadenat) METALL 240 L
PAPER/CARTRÓ CARTRÓ 80 L
TÓNER CARTRÓ 80 L
ENVASOS VIDRE PLÀSTIC 80 L
PILES CARTRÓ 21 L
APARELLS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS PLÀSTIC 80 L
CD'S CARTRÓ 30 L
GABIES METALL

Diputació 92 Aragó Tarragona Lleida
CÀPSULES CAFÉ 1 2
ENVASOS PLÀSTIC 2 1
ALTRES RESIDUS PLÀSTICS
PAPER CONFIDENCIAL 8 2 1 2
PAPER/CARTRÓ 36 9 10
TÓNER 1 1 1 1
ENVASOS VIDRE 1 1
PILES 2 1 1 1
APARELLS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS
CD'S 1 1 1 1
ALTRES RESIDUS  (FERRALLA, PALETS, ETC.)
GABIES 1

CONTENIDORS NECESSARIS PER UBICACIÓ



 
 
 
2.4. Certificats i altres documents de compliment normatiu 
 
Mensualment l’empresa adjudicatària haurà de presentar un informe amb la següent 
informació: 
 

x Dades del centre oficial on s’ha fet la recollida. 
x Llista de les recollides efectuades on s’indicarà la data, el número d’albarà, tipus de 

residu recollit, el codi LER, quantitats recollides i fulls de seguiment, 
x Codi de transportista autoritzat i matricula en que s’ha fet el transport 
x Gestor de residus autoritzat. 
x Via de gestió final  
x Observacions i incidències que s’hagin produït en el servei. 
 

Al finalitzar el contracte es presentarà un informe resum amb els mateixos continguts. 
Aquests informes s’hauran de presentar en format electrònic. 
 
 
2.5. Terminis de realització del servei. 
 
Les recollides per part de l’empresa adjudicatària es realitzaran segons la periodicitat que 
s’indica al punt 2.2. en el dia i hora que s’acordi mútuament. 
 
Si la recollida prevista coincideix amb dia festiu serà recuperada en un termini màxim de 
72 hores en dies laborables sense que ho hagi de sol·licitar el centre. Si la periodicitat de 
recollida és setmanal, s’haurà de preguntar expressament a cada centre si cal efectuar, o 
no, aquesta recuperació. En cas de no fer-se, no es facturaria el servei. 
 
L’empresa adjudicatària haurà de preveure recollides especials al llarg del present 
contracte per un volum igual a l’habitual que suposi anar a recollir fora de la periodicitat 
establerta i que no té perquè coincidir en l’adreça habitual, donat que pot correspondre a 
magatzems, arxius externs, etc. En aquest supòsit especial caldrà acordar de mutu acord 
entre les parts com es realitza el servei (horaris, viatges,etc...). Aquestes recollides 
s’hauran de sol·licitar prèviament i el termini per dur-la a terme serà d’una setmana. 
 
El treball de recollida selectiva es farà de tal manera que, en cap moment, es vegi pertorbat 
el normal funcionament de les activitats desenvolupades en les dependències i 
instal·lacions objecte d'aquest contracte. 
 

TIPUS DE RESIDUS TIPUS CONTENIDOR
CARACTERÍSTIQUES 
TÈCNIQUES (litres)

COLOR 

CÀPSULES CAFÉ PLÀSTIC 30 L LILA
ALTRES RESIDUS PLÀSTICS PLÀSTIC 80 L TAPA GROGA
ENVASOS PLÀSTIC PLÀSTIC 80 L TAPA GROGA
PAPER CONFIDENCIAL (amb cadenat) METALL 240 L
PAPER/CARTRÓ CARTRÓ 80 L
TÓNER CARTRÓ 80 L
ENVASOS VIDRE PLÀSTIC 80 L TAPA VERDA
PILES CARTRÓ 21 L
APARELLS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS PLÀSTIC 80 L
CD'S CARTRÓ 30 L
GABIES METALL
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El servei de recollida selectiva de residus inclourà la recollida i el transport fins als gestors 
autoritzats per l'Agencia de Residus de Catalunya. 
 
L'empresa adjudicatària  del  servei de  recollida selectiva dels residus es regirà  pels 
següents principis basics: 
 

o Coresponsabilitzar-se dels resultats de recollida selectiva obtinguts, a fi    
d'assolir els objectius fixats. 
 

o Garantir l'optimització i la màxima eficiència del servei en termes de 
qualitat. 
 

o Garantir i prioritzar la jerarquia que regeix la gestió deis residus: la 
prevenció, la minimització, la reutilització i el reciclatge deis residus. 
 

o Garantir la plena coordinació amb la persona responsable del contracte 
durant  la gestió l'execució del servei de recollida selectiva deis residus. 
 

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

o Garantir la millora contínua en la gestió deis residus. 
 

o Minimitzar els impactes ambientals associat a la recollida i al transport de 
residus. 
 

o Resoldre els dubtes, els problemes i les dificultats específiques que 
puguin sorgir durant la implantació del nou servei. 

 
o Acordar i comunicar amb caràcter previ els canvis operatius que es 

requereixin. 
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