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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE 
SEGUIMENT AMBIENTAL DE L’ABOCADOR DE S’ERMITA O D’ES COLL D’ES VENT 
 
1. CONSIDERACIONS GENERALS 
 
1.1 JUSTIFICACIÓ 

La Resolució de la Directora General de Medi Ambient, Educació Ambiental i Canvi Climàtic 
de 4 de juliol de 2011 per la qual s’aprova la clausura i segellat de l’abocador de residus no 
perillosos de s’Ermita estableix que el període de postclausura de l’abocador és de 30 anys, i 
que mentre duri la postclausura de l’abocador caldrà fer-ne el seguiment ambiental. Aquest 
seguiment ambiental consisteix en la realització periòdica d’anàlisis de les aigües 
subterrànies properes a l’abocador, aigües d’escorrentia superficial del mateix recinte de 
l’abocador, gasos procedents de la xemeneia, presentació de dades meteorològiques i 
l’estudi topogràfic periòdic de la superfície de l’abocador. 

1.2 OBJECTE DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (PPT) 

L’objecte d’aquest plec és la definició de les condicions tècniques particulars a les quals 
s’haurà d’ajustar el servei de seguiment ambiental de l’abocador d’es Coll d’es Vent 
(Abocador de s’Ermita). 

El servei consisteix en la presa de mostres i la realització periòdica d’anàlisis de les aigües 
subterrànies properes a l’abocador, aigües d’escorrentia superficial del mateix recinte de 
l’abocador, gasos procedents de la xemeneia, recopilació de dades meteorològiques i l’estudi 
topogràfic periòdic de la superfície de l’abocador. 

1.3 CONDICIONS GENERALS 

Aquest PPT estableix les condicions que haurà de seguir el servei de seguiment ambiental de 
la postclausura de l’abocador de s’Ermita. 

Tan els paràmetres que s’hauran de mesurar com les freqüències en els mesuraments venen 
establerts en la Resolució de la Directora General de Medi Ambient, Educació Ambiental i 
Canvi Climàtic de 4 de juliol de 2011 per la qual s’aprova la clausura i segellat de l’abocador 
de residus no perillosos de s’Ermita. 

Els procediments i anàlisis duts a terme hauran de ser certificats per un laboratori acreditat 
que avali els resultats analítics. 

 
2. CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI 
 
2.1 CONTROLS A REALITZAR I PERIODICITAT 

Les anàlisis i controls a seguir, així com també la seva periodicitat venen establerts en la 
Resolució de la Directora General de Medi Ambient, Educació Ambiental i Canvi Climàtic de 4 
de juliol de 2011, i són les següents: 

1. Dades meteorològiques 

Recopilació de dades meteorològiques de l’estació de l’Agència Estatal de Meteorologia 
(AEMET) més propera a l’abocador. Els paràmetres que s’han de recollir i les freqüències 
són: 

- Volum de precipitació, diàriament i valors mensuals. 

- Temperatura ambient (mínim i màxim, 14hs i HCE), mitjana mensual. 
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- Evaporació (lisímetre), diàriament i valors mensuals. 

- Humitat atmosfèrica (14hs), mitjana mensual. 

Les dades meteorològiques recopilades s’entregaran en un únic informe el mes de gener de 
cada any, referides a l’any natural anterior. 

2. Control d'aigües superficials 

El control es realitzarà a 2 punts de mostreig, un aigües amunt i l’altre aigües a baix de la 
cuneta perimetral. 

El servei inclou la recollida de mostres i l’anàlisi dels següents paràmetres: pH, 
conductivitat, anions (clorurs, carbonat / bicarbonat, fluorurs, sulfats, cianur) metalls (Sb, 
As, Cd, Hg, Ni, Pb, Al, Cu, Fe, Mn, Zn, altres indicadors (compostos orgànics totals, fenols, 
compostos orgànics halogenats absorbibles).  

Es realitzaran dos controls cada any, un entre els mesos de gener i juny i l’altre entre juliol i 
desembre. 

Les mostres s’hauran de prendre els dies de pluja, de forma que el contractista haurà de 
tenir en compte aquesta circumstància per tal de poder recollir les mostres. 

3. Control d'aigües subterrànies 

El control es realitzarà a 3 pous de control existents. S’adjunta un plànol amb la localització i 
identificació de cada un dels pous, dos dels quals són de titularitat privada. 

El servei inclou la recollida de mostres, la mesura del nivell piezomètric dels pous i l’anàlisi 
dels següents paràmetres: pH, conductivitat, anions (clorurs, carbonat /bicarbonat, fluorurs, 
sulfats, cianur) metalls (Sb, As, Cd, Hg, Ni,Pb, Al, Cu, Fe, Mn, Zn, altres indicadors 
(compostos orgànics totals, fenols, compostos orgànics halogenats absorbibles). 

Es realitzaran dos controls cada any, un entre els mesos de gener i juny i l’altre entre juliol i 
desembre. 

4. Control de gasos 

El servei inclou la recollida de mostres a la  xemeneia de ventilació i l’anàlisi dels següents 
paràmetres: emissió de gasos (CH4CO2, H2S, H2), pressió atmosfèrica, eficàcia del sistema 
d'extracció. 

Es realitzaran dos controls cada any, un entre els mesos de gener i juny i l’altre entre juliol i 
desembre. 

5. Control de l'estabilitat del segellat i topografia 

Es realitzarà un control topogràfic dels possibles assentaments i subsidiències que es 
produeixin de la capa de segellat, així com també dels possibles moviments horitzontals. 

Es realitzaran dos controls cada any, un entre els mesos de gener i juny i l’altre entre juliol i 
desembre. 

Per a la realització del control topogràfic es prendran com a referència els informes de 
control topogràfic de l’any 2012 i de tots els anys posteriors (fins 2016), que seran facilitats 
per l’Ajuntament. Com a mínim es realitzaran mesures als 15 punts de control (fites 
topogràfiques) indicats als informes abans indicats. El contractista podrà proposar ampliar o 
reduir el número de punts de control, justificant-ne tècnicament la idoneïtat, així com també 
podrà canviar la tipologia de les fites topogràfiques, havent d’assumir al seu càrrec aquestes 
despeses. 
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2.2 PRESENTACIÓ DELS RESULTATS 

Els resultats es presentaran en dos informes anuals, un després de la realització de cada 
conjunt d’analítiques i controls. Els informes es presentaran tan en format paper com en 
format digital. 

Cada informe presentarà detalladament els resultats de les analítiques i controls. També 
s’haurà d’incloure un interpretació dels resultats, indicant possibles variacions de la qualitat 
de les aigües subterrànies i superficials i dels gasos, així com també indicació dels possibles 
assentaments del terreny que puguin derivar en risc d’esllavissament i ruptura de les capes 
de segellat. 

Els informes es lliuraran a l’Ajuntament de Manacor en el termini de 30 dies des de la 
realització de la darrera presa de mostra. 

 
3. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DEL CONTRACTISTA 
 

El contractista serà responsable de l’exacte compliment de la totalitat dels serveis 
contractats, descrits en aquest Plec. 

El contractista haurà d’informar a l’Ajuntament sobre qualsevol incidència que es pugui 
detectar dins el recinte de l’abocador, independentment del seu origen: abocaments de 
residus, moviments del terreny, acumulació de sediments a la cuneta de drenatge, 
desperfectes a les instal·lacions, etc. 

L’Ajuntament de Manacor facilitarà el contacte amb els propietaris dels pous de titularitat 
privada, essent el contractista del servei l’encarregat de contactar amb ells per acordar les 
dates i hora de presa de mostres. 

En el cas que durant el desenvolupament del contracte la Conselleria de Medi Ambient 
imposi a l’Ajuntament de Manacor l’anàlisi de nous paràmetres diferents als especificats en 
el punt 2.1 d’aquest Plec, el contractista realitzarà l’anàlisi corresponent sense cap cost 
afegit per l’Ajuntament sempre que no suposi incrementar el número de punts de control. 

 
4. COST DEL SERVEI 
 
El cost anual del servei s’estima en 8.578,87€ sense IVA, més el 21% d’IVA 1.801,56€, cost 
total per a l’administració de 10.380,44€. 

Per a determinar el preu d’aquest contracte s’han sol·licitat pressuposts a empreses 
capacitades per prestar el servei. S’han obtingut dos pressuposts amb els preus unitaris 
sol·licitats, que juntament amb el preus unitaris del contracte actualment vigent s’han 
utilitzat per calcular la mitjana aritmètica de cada preu unitari. Per altra banda, s’ha estimat 
que els costs de redacció d’informes és el 10% del cost de les analítiques i controls. 

Els peus unitaris i el cost total del servei es desglossen a la següent taula: 
 

 Preu unitari 

Mostres/ 
analítiques 

anuals cost anual 21% IVA 
cost anual (IVA 

inclòs) 

Anàlisi d'aigües       448,33 €  10   4.483,33 €        941,50 €     5.424,83 €  

Anàlisi de gasos       889,09 €  2   1.778,17 €        373,42 €     2.151,59 €  

Control topogràfic       684,56 €  2   1.369,12 €        287,52 €     1.656,64 €  

Recopilació de dades 
meteorològiques       168,35 €  1      168,35 €          35,35 €        203,70 €  
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Redacció d'informes        779,90 €        163,78 €        943,68 €  

      

  total   8.578,87 €    1.801,56 €   10.380,44 €  

 
Aquesta despesa, anirà a càrrec de la partida de despesa corrent del pressupost vigent 
N/10/172/2270600 MILLORA MEDI AMBIENT – ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. Considerant 
la data d’inici dia 11 de juliol de 2017, la despesa cada any seria: 
 

Any cost anual 21% IVA 
cost anual (IVA 

inclòs) 

2017* 4.289,44 € 900,78 € 5.190,22 € 

2018 8.578,87 € 1.801,56 € 10.380,43 € 

2019 8.578,87 € 1.801,56 € 10.380,43 € 

2020 8.578,87 € 1.801,56 € 10.380,43 € 

2021** 4.289,44 € 900,78 € 5.190,22 € 

Total (4 anys) 34.315,49 € 7.206,25 € 41.521,74 € 

 
 
*Inici del contracte, 11 de juliol de 2017 
** Final del contracte, 10 de juliol de 2021. 
 
El contractista facturarà en funció de les analítiques i controls efectivament realitzats. En el 
cas que no es puguin prendre alguna mostra d’aigües subterrània o superficial per causes 
esdevingudes (falta d’aigua per sequera), es descomptarà el cost de l’analítica de la 
facturació. 

El valor total estimat del contracte és 53.189,00 €, IVA exclòs, que inclou de conformitat 
amb l’article 88.1 del TRLCSP, l’import de les possibles pròrrogues del contracte i l’import de 
les possibles modificacions convencionals previstes en el Plec de clàusules administratives 
(5% del preu d’adjudicació del contracte). Les modificacions podran ser per augment del 
número de punts de control d'aigües superficials o aigües subterrànies, quan ho imposi la 
Conselleria de Medi Ambient. 

 
 

5. DURADA             

 
L’Ajuntament de Manacor té l’obligació de realitzar el seguiment ambiental de l’abocador 
durant 30 anys, d’acord amb la Resolució de la Directora General de Medi Ambient, Educació 
Ambiental i Canvi Climàtic de 4 de juliol de 2011. 
 
Per aquest motiu s’estableix la durada màxima permesa per la llei de contractes del sector 
públic, 4 anys, més 2 anys de possible pròrroga. 
 
 
Manacor, 25 d’abril de 2017 
 
El tècnic de medi ambient 
 
 
 
Antoni Pascual Català 


