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La contracta com una eina 

L’estratègia de Residu Zero es fonamenta en el repte de disminuir progressivament la generació 

de residus fins a la reincorporació de totes les matèries al cicle productiu. 

Eines per desenvolupar l’estratègia de Residu Zero 

Pla d’acció residu zero Nova contracta Augmentar el 

coneixement  

Objectiu. Impuls municipal 

política de residus i neteja: 

direcció, control i millora 

dels serveis 

Objectiu. Contracta 

flexible per permetre el 

desenvolupament 

progressiu de la política 

de residus i neteja 

 

Objectiu. Concretar les 

accions de l’estratègia 

residu zero al període 

2016-2020 

 

Exemples:  

PaP Sarrià: 2018 

Acord Metropolità 
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El Capítol 0 

La nova contracta es fonamenta en cinc eixos estratègics que pretenen una contracta més 

eficient i flexible gràcies al capital humà, enfocada a donar un servei proper a la ciutadania i 

adaptada a cada zona de la ciutat i època de l’any. 

Es proposa una contracta alineada amb l’estratègia de Residu Zero, adaptable als canvis 

progressius que es vagin produint, i que presti els serveis amb el mínim impacte ambiental, 

gràcies a un parc mòbil i maquinària més sostenibles i a l’adopció de tecnologies més netes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratègia del Residu Zero 

Millora de la qualitat ambiental de la ciutat 

Eficiència dels recursos per millorar la qualitat del servei 

Informació i transparència de dades 

Polítiques socials 
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 Millorar el percentatge de recollida selectiva 

Millorar la qualitat dels residus recollits 

Coresponsabilitzar a la ciutadania 

Dotar de flexibilitat la contracta per afrontar els canvis que han de venir 

Estratègia del Residu Zero 
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Aspectes clau de la nova contracta de neteja i recollida de residus 

2 Aspectes clau en Neteja  

1 Tipificació i divisió del contracte 

3 Aspectes clau en Recollida de residus  

4 El sistema de pagament dels serveis de recollida 

5 El sistema de control dels serveis: un contracte net  

6 Clàusules socials i personal 

7 Aspectes ambientals 

8 Mecanismes de flexibilitat 
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1 Tipificació i divisió del contracte 

Contracte de Serveis. Contractació per lots. 4 lots o zones 
 
Per afavorir la competència durant l’execució del contracte, cada 
licitador només podrà ser adjudicatari d’un lot. 
 
Contracta de 8 anys + 2 de pròrroga 
 
 
 
 

Zona Centre 
Districtes de Ciutat Vella, Eixample, Gràcia, i 

la recollida pneumàtica mòbil de tota la Ciutat. 

Zona Est 
Districtes de Sant Andreu i Sant Martí, i totes 

les platges. 

Zona Nord Districtes d’Horta-Guinardó i Nou Barris. 

Zona Oest 
Districtes de Sants-Montjuïc, Les Corts i 

Sarrià-Sant Gervasi.  



Empreses  Licitants  

 CESPA, Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares, S.A.  
 (Zona Centre, Zona Oest, Zona Nord, Zona Est) 

 

 Corporación CLD, Servicios Urbanos de Tratamiento de Residuos.  
       (Zona Oest, Zona Nord) 

 

 FCC Medio Ambiente, S.A. 
(Zona Centre, Zona Oest, Zona Nord, Zona Est) 

 

 URBASER, S.A. 
       (Zona Centre, Zona Nord, Zona Est) 

 

 UTE ASCAN SERVICIOS URBANOS, S.L. - 

      CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A. 
(Zona Oest, Zona Nord) 

 

 VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A. 
(Zona Oest, Zona Nord, Zona Est) 

 

 UTE OHL SERVICIOS INGESAN, SA - JOSÉ ANTONIO ROMERO POLO, SAU -  
      ACCIONA SERVICIOS URBANOS, S.R.L. 
 (Zona Centre, Zona Oest, Zona Nord, Zona Est) 
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Es manté el concepte d’equitat de serveis segons la intensitat de l’ús 
de l’espai públic, però alhora equilibrant la neteja entre els territoris 
d’acord amb l’experiència acumulada que implica: 

  Reforç de serveis  als barris amb majors mancances actuals i reforç 
pressupostari a la zones menys dotades, com Horta – Guinardó i 
Nou Barris, etc 

 Reequilibri de les freqüències de neteja amb aigua a 1 cop per 
setmana a tota la ciutat. 

 Reforç de la neteja de tardes i festius. 

 Adaptació a les noves necessitats de la ciutat: super illes, noves 
zones de centralitat, etc 

 Incorporació de nous serveis: Incorporant la responsabilitat de la 
neteja de totes les zones verdes i Parcs al llarg de tot l’any.  

2 Neteja  
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Major flexibilitat en l’organització i en la combinació dels serveis per 
tal de facilitar l’adaptació a... 
 les necessitats concretes de cada territori. Cada barri té la seva 

particularitat i cal tractar-la de manera específica. 

 les diferents especificitats de cada època de l’any. Cada temporada 
necessita de serveis diferents. No es poden aplicar rutines de 
servei. 

2 Neteja  

Adaptant-se als canvis climàtics. Estius cada vegada més llargs,  
calorosos i secs obliguen a:  

 Allargar la temporada alta de serveis del maig a l’octubre. 

 Aplicar més neteja amb aigua per mitigar els seus efecte. 

 Incrementar en la neteja dels focus de brutícia per reduir pudors, 
punts crítics, entorns de contenidors, etc. 
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3 Recollida 

Orientada al residu zero: 

 

Es prioritza la recollida de fracció orgànica de qualitat 

 

S’orienta a la individualització de les recollides 

 

Es prepara el sistema per visualitzar els costos 



3 Recollida: Fracció orgànica 

Amb l’objectiu de visualitzar la importància de la separació de la fracció 
orgànica es modifica l’agrupació de contenidors. El ciutadà podrà 
identificar millor la recollida selectiva. S’agrupen d’acord la següent 
ordenació de prioritats segons viabilitat en el territori: 
 
 
 
 
Comporta menys contenidors d’orgànica, però millor ordenats i associats amb la selectiva 
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La ciutat no admet més contenidors: Es monitoritza en continu de 
l’ompliment dels contenidors de fracció resta per anar reduint la seva 
quantitat. 

Millorar la qualitat de la fracció orgànica domiciliària a través de la 
boca calibrada enlloc de la boca d’àmplies dimensions 

Primera prioritat* 

Agrupació de les 5 fraccions 

Segona prioritat* 

4 fraccions selectives i resta aïllada 

Tercera prioritat 

Agrupacions actuals 



3 Recollida: individualitzacions de les recollides 
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Introduint flexibilitat en el disseny dels sistemes de recollida per 
permetre la incorporació de la recollida porta a porta de manera 
progressiva: 

• S’identifiquen les zones de la ciutat segons l’alta o la baixa 
complexitat en la introducció de la recollida porta a porta en mosaic 

Incrementar la coresponsabilització del usuaris per millorar la recollida 
selectiva. Identificació de les aportacions 
• Primera fase: Introduir sistemes d’identificació usuari en els contenidors que 

d’orgànica que permetin comptabilitzar les aportacions individuals i treballar 
propostes d’incentius.  

• Segona fase: Tancament dels contenidors combinat amb la identificació 

Ampliació de la recollida comercial porta a porta 
S’amplia en aproximadament 1.000 establiments generadors de fracció 
orgànica: especialment a les zones del Gòtic, Poble Sec i Vila de Gràcia. 

Ampliar la recollida de les caixes de plàstic i altres materials reciclables 
dels mercats municipals. 
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Capítol 6. SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS DOMICILIARIS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Es preveu una implantació en mosaic, de manera progressiva i 

adaptada als nivells de complexitat en la introducció, sempre 

consensuada amb els veïns.  

 Es facilita com a informació orientativa pel disseny d’un nou servei: 

 el plànol (pàgina següent) del grau de complexitat en tres nivells (A, 

B i C) basats en els resultats de la ponderació de paràmetres d’ordre 

urbanístic, físic i d’activitat necessaris.  

 les característiques per al dimensionament tenint en compte els 

habitatges per tipologia d’edifici i les activitats econòmiques. 

 Es descriu el sistema de recollida i el model d’aportació per nivell de 

complexitat 

 

Servei de 

recollida de 

residus porta a 

porta  

(Sarrià i de nova 

implantació) 

Urbanístics d'Activitat Físics

Densitat habitatges Densitat comercial Pendent

Superfície mitjana Densitat hostaleria

% espai llure privat Places turístiques

Paràmetres que determinen el grau de complexitat
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Capítol 6. SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS DOMICILIARIS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Recollida 

Es reforça la recollida en nuclis històrics amb dobles i triples recollides 
La ciutat dels propers anys disposarà de més zones de prioritat pel 
vianant, super illes, carrils bici, etc. La capacitat de disposar contenidors 
es veurà reduïda per la qual cosa es preveuen unes zones amb dobles 
recollides (nocturna i diürna): Gòtic, Raval, Barceloneta, Vila de Gràcia. 
 
I propostes de solucions de recollida selectiva 

Millorant la freqüència en la neteja interior i exterior dels contenidors 
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Per simplificar i incrementar la recollida selectiva el contenidor groc 
(envasos) admetrà tots tipus de materials reciclables de plàstic i metalls 
Nota: Actualment el contenidor groc es limita a admetre envasos vinculats a Ecoembes.  

De productes a materials 



3 Recollida 
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Es preveu la contractació de, com a mínim, 8 promotors o promotores  
informatius a jornada complerta per la millora de la comunicació als 
comerços 



4 El sistema de pagament dels serveis de recollida 

S’elimina el sistema pagament amb unes bandes de recollida, que ha 
generat conflictes  

S’opta per un sistema de pagament que ajudi a alinear-se amb l’objectiu 
d’increment de la recollida selectiva per incentivar les empreses 
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5 El sistema de control dels serveis: un contracte net  

Per major control i coneixement incorporació de nous elements 
tecnològics i nous elements automàtics d’anàlisi de dades: gps, tags rfid, 
alarmes. Un nou sistema informàtic propi de seguiment i control 

Disposar de la informació dels serveis directament, sense filtres ni 
plataformes intermèdies dels proveïdors de serveis 
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La Governança Municipal i la Transparència : 

Obrir les dades dels serveis a la ciutadania com una nova forma de 
control ciutadà a les contractes. Freqüències i calendaris de neteja, 
Freqüències de neteja de contenidors, Dades de recollida, Dades 
de les recollides comercials, etc. 



5 El sistema de control dels serveis: un contracte net  

Reforç i enduriment del Sistema de penalitzacions 

Repercussió 

econòmica de la 

qualitat en la 

retribució 

Incompliments 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Penalització
400€ per 

incompliment

800€ per 

incompliment

1.600€ per 

incompliment

> 16

2.400€ per 

incompliment

 Es fixa incorporar dispositius de control en els materials per a la seva 
identificació, localització (GPS a tots els equips inclosos els carretons) i per a la 
monitorització del seu funcionament. 

  Es preveu la generació d’alarmes en cas d’equips programats sense GPS, 
incidències en la identificació d’usuaris i/o tancament de tapes. 

  Es preveu un control horari i de presència del personal mitjançant fixatge 
digital, control automàtic a les plantes, etc. 



6 Clàusules socials i personal 
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Serveis extrets de la contracta i licitats a empreses d’economia social 
La neteja de totes les illes interiors de l’Eixample s’exclouen de la 
contracta i es liciten a través d’un concurs restringit per empreses 
d’inserció 

Aplicació de la guia de contractació pública 
Pla d’igualtat: promoció de la dona al llocs de comandament  
Pla de conciliació laboral 
Pla d’Igualtat d’oportunitats i no-discriminació de les persones LGTBI 
Seguiment de les subcontractacions amb un pla de subcontractacions 
per analitzar pagaments, preus, condicions, etc. 
Mínim del 10 % dels nous contractes a persones amb dificultats 
especials d’inserció laboral: 2 % directament (màxim) + 8 % mínim a 
través d’empreses d’inserció 



6 Clàusules socials i personal 
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 Es fixen elements actius en matèria de seguretat i senyalització per a 
tots els vehicles, maquinària i materials dels serveis. 

  Es dona compliment a normativa aplicable en el tractament de la 
legionel·la en els equips de neteja viària amb dispersió d’aigua. 

  Es preveu que la prestació del servei de recollida de xeringues i residus 
especials es desenvolupi amb les màximes garanties de seguretat 
mitjançant la informació i la formació necessàries i la dotació dels equips 
de protecció individual. 

Es valoren les propostes que presentin elements de seguretat passiva o 
activa instal·lats en els vehicles i maquinària del servei, que ajudin a 
millorar la seguretat i visibilitat a la ciutadania i al personal adscrit al 
servei. 



7 Aspectes ambientals 
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Emissions de la flota 
Les emissions de la flota és un paràmetre objectiu de valoració de les 
ofertes. Vehicles menys emissions, més punts. Té un pes important en la 
valoració (21 %) 
Requeriments mínims: 
 Vehicles lleugers obligatòriament elèctrics 
 Cap camió de recollida podrà ser dièsel 
Soroll 
Les emissions sonores és un paràmetre de valoració de les ofertes. 
Menys soroll, més punts. 
 
Freàtica: obligació utilització aigües freàtica per la neteja amb aigua 

Reforçant  i ampliant la sostenibilitat dels recursos utilitzats per la 
millora de la qualitat ambiental de la ciutat 
 



7 Aspectes ambientals 
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Es valora els aspectes ambientals a les pròpies instal·lacions 
 

Es preveu l’avaluació del compliment de les variables ambientals 
i dels requisits en matèria de sostenibilitat amb periodicitat 
mensual i anual 



8 Mecanismes de flexibilitat 
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Atès l’entorn canviant en la recollida de residus i en la pròpia 
dinàmica de la ciutat, el contracte preveu  mecanismes 
d’adaptació i flexibilitat a diferents situacions que es poden 
produir. 
 
Es detallen aquells supòsits que poden portar a de modificacions 
contractuals. Es detalla la forma d’aprovació d’aquestes 
modificacions entenent que l’ha de fer l’òrgan més proper a la 
gestió, per major una major operativitat del contracte 
 
Alhora el contracte preveu mecanismes de flexibilitat entesos com 
ajustos del servei que no requereixin modificacions contractuals. 
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Valoració 

 L’assignació de la puntuació dels criteris de valoració depèn de la seva 

importància sobre la prestació del servei. Així, el 37,3% dels punts 

correspon a aspectes de caire organitzatiu, el 25,5% a la sostenibilitat en 

la flota de vehicles, i el 15,0% en el preu del contracte. El 22,2% restant 

es reparteix entre altres preus, instal·lacions, millores, informació, etc. 

Puntuació dels 

criteris de 

valoració de les 

ofertes 

6,0% 

(mitjana  

1,5%) 

16,2% 
(mitjana  

5,4%) 

40,5% 
(mitjana  

20,2%) 

37,3% 
Organització dels 

serveis 

Preu contracte 

Instal·lacions 

Informació 

Sostenibilitat 

Millores de servei 

Seguretat i Salut 

Altres Preus 

Promotors 
Informatius 

Hores 
Comandaments 

37,3% 

25,5% 15,0% 

4,2% 4,8% 7,2% 

0,5% 2,0% 1,5% 2,0% 

Neteja (27,6%) 

Recollida (9,7%) 

Emissió atmosfèrica 

vehicles (21,0%) 

Emissió acústica 

vehicles (4,5%) 

€/tona 

nou PaP 

(5,8%), 

... 
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CALENDARI 

Serveis 
Tècnics 

Comitè Tècnic 
Especialitzat 

Mesa de 
Contractació 

Consell 
Plenari 
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