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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE 
RECOLLIDA SELECTIVA I GESTIÓ DE ROBA I CALÇAT USAT A TRAVÉS D’UN 
CONTRACTE RESERVAT 
 
 
1. CONSIDERACIONS GENERALS 

 
1.1 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 recollida selectiva i gestió de roba i calçat usat mitjançant 
contenidors, reservant la participació en el procediment d’adjudicació a centres d’especial 
ocupació i empreses d’inserció regulades en la Llei 44/2007 de 13 de desembre. 

Les característiques del servei descrit en el present PPT, les principals tasques del qual 
tenen un grau de dificultat baix, justifiquen que es pugui reservar el contracte als centres 
d’especial ocupació i empreses d’inserció interessats, que hauran de complir els requisits 
d’aquest PPT i del Plec de Clàusules Administratives. 

 
1.2 CONDICIONS GENERALS 
 
Aquest PPT estableix les condicions que haurà de seguir el servei de recollida de roba i 
calçat usat, que es realitzarà a través de contenidors proporcionats pel contractista. 
 
 
2. CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI 
 
2.1 CARACTERÍSTIQUES DELS CONTENIDORS 
 
Els contenidors oferts pel contractista hauran d’admetre indistintament roba i calçat. 

Els contenidors es col·locaran principalment a la via pública, de forma que hauran d’estar 
fabricats amb materials resistents a les inclemències del temps així com al foc i al 
vandalisme. 

Els contenidors hauran de comptar amb les mesures de seguretat necessàries per evitar 
possibles atrapaments dels usuaris o vianants. 

El sistema de buidat de contenidors ha de ser el més simple possible per evitar conflictes 
sobre la via pública. La col·locació, manipulació o retirada dels contenidors no produirà 
danys ni brutor sobre el paviment, el mobiliari urbà o altres elements públics i privats. En 
qualsevol cas, si això es produís la seva reparació o neteja aniria a càrrec de l’adjudicatari. 

El contractista haurà de mantenir tots els contenidors convenientment retolats mentre duri 
la contracta. Abans de l’inici del servei el contractista elaborarà una proposta de textos i 
imatges per a la retolació dels contenidors la qual haurà de ser validada pels serveis tècnics 
municipals. En qualsevol cas s’haurà d’incloure el logotip de l’Ajuntament de Manacor. 

Els rètols dels cartells tindran una mida aproximada de 80cm x 60cm. 

 
2.2 UBICACIÓ I NOMBRE DE CONTENIDORS 
 
A l’Annex I s’indica quina ha de ser la ubicació de cada contenidor, encara que hi pot haver 
modificacions durant la vigència del contracte per motius de necessitats del servei, obres, o 
altres causes sobrevingudes. En tot cas la proposta d’ubicació la realitzarà l’Àrea de Medi 
Ambient de l’Ajuntament de Manacor. 
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Com a mínim es col·locaran 22 contenidors repartits per tot el terme municipal de Manacor, 
els quals podran ser retirats pel contractista al finalitzar el contracte, atès que aquests 
mitjans formen part de la seva organització empresarial. 

2.3 MANTENIMENT I NETEJA DELS CONTENIDORS 
 
Els contenidors es mantindran sempre nets i hauran de presentar bona imatge. 

Els contenidors s’hauran de buidar abans de ser completament plens. La freqüència de 
buidat dels contenidors haurà de ser suficient per evitar l’acumulació de roba i calçat fora 
d’aquests. En qualsevol cas l’adjudicatari s’haurà de responsabilitzar de la recollida de la 
roba i calçat usats dipositats fora dels contenidors indicats en aquest Plec. 
 
2.4 HORARI DEL SERVEI 
 
Les operacions d’instal·lació, recollida, neteja i manteniment dels contenidors s’hauran 
d’efectuar en condicions de seguretat i en l’horari adequat per tal de no interferir en el 
trànsit rodat o peatonal. A més, aquestes operacions no produiran molèsties als veïnats. 

El buidat dels contenidors no es podrà efectuar entre les 23.00 hores i les 7.00 hores, en el 
cas que aquesta operació generi nivells de renou que pugi pertorbar el descans dels veïnats. 

2.5 QUANTITATS RECOLLIDES 

A títol informatiu es presenten les dades de les quantitats de roba recollida al municipi de 
Manacor els darrers anys: 

any kg 

2013 68.462 

2014 56.881 

2015 73.697 

2016 65.129 

2017 63.654 

 
3. GESTIÓ DE LA ROBA I CALÇAT RECOLLIT 
 
La roba i calçat dipositats dins els contenidors seran propietat de l’adjudicatari, qui serà 
responsable de la seva gestió. El destí final de la roba i calçat serà en primera instància la 
reutilització, la roba i calçat que no sigui apte per la reutilització haurà de ser reciclada i, 
com a darrera opció gestionada com a residu (rebuig). 

Els licitadors hauran de presentar un programa de reutilització de la roba i calçat recollit 
que, lligat al programa d’ocupació laboral, contempli l’habilitació de llocs de treball per a 
persones amb discapacitat i/o amb dificultats d’integració al món laboral. 

L’adjudicatari estarà obligat a lliurar anualment a l’Ajuntament 50 productes de roba 
reutilitzada, que es destinaran als usuaris dels Serveis Socials municipals o entitats en 
benefici de persones amb risc d’exclusió social. Aquest material es lliurarà directament a 
l’Ajuntament o bé a les entitats que els serveis tècnics d’aquest decideixin. 

La roba i calçat que no es pugui reutilitzar o destinar al reciclatge serà considerada residu 
sòlid urbà i, per tant, s’haurà de gestionar a càrrec del contractista d’acord amb el previst al 
Pla Director Sectorial de Residus per a la Gestió dels Residus Urbans de l’illa de Mallorca. 
 
4. MITJANS I PERSONAL 
 
L’adjudicatari haurà d’aportar els mitjans i personal necessari per desenvolupar el servei a 
què fa referència aquest plec. 
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Els licitadors, juntament a la seva oferta, presentaran un projecte d’explotació on es 
descriuran els mitjans posats a disposició de la contracta i l’organigrama del personal 
necessaris per a l’execució del servei. 

Així mateix, dins el projecte d’explotació es descriurà la tipologia dels contenidors, les 
condicions de seguretat, les freqüències de recollida, el servei de manteniment i neteja dels 
contenidors i el procediment de gestió ambiental de residus en quan a l’emmagatzematge i  
valorització dels residus de roba i calçat. 

 
5. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DEL CONTRACTISTA 
 

L’adjudicatari serà responsable de l’exacte compliment de la totalitat dels serveis 
contractats, descrits en aquest Plec i en la seva oferta. 

L’adjudicatari informarà mensualment a l’Ajuntament de Manacor respecte la quantitat de 
roba i calçat recollits pel servei. També s’informarà respecte el percentatge o quantitat de 
roba i calçat destinat a rebuig. 

Coincidint amb l’inici del servei de recollida de roba i calçat, el contractista haurà dur a 
terme una campanya informativa dirigida al ciutadans del municipi de Manacor per tal 
d’informar sobre el nou servei, la ubicació dels contenidors, i la gestió i ús final de la roba 
recollida. Com a mínim s’haurà de fer publicitat a 3 mitjans locals de premsa escrita durant 
dues setmanes a partir del moment d’inici del servei. El disseny de la publicitat haurà de ser 
validat pels serveis tècnics municipals. En qualsevol cas, haurà d’incloure el logotip de 
l’Ajuntament. La mida d’aquesta publicitat haurà de ser mitja pàgina com a mínim. 

 
6. PRESENTACIÓ DE LES OFERTES 
 
6.1 OFERTA TÈCNICA D'EXPLOTACIÓ DEL SERVEI 

Els licitadors, en el projecte tècnic a presentar, inclouran com a mínim els següents 
apartats: 

− Nombre de contenidors ofertats, essent el mínim 22. 

− Descripció del servei: mitjans que formen part del servei, organigrama de personal, 
freqüència de recollida, horari de buidat dels contenidors. 

− Característiques dels contenidors: fitxa tècnica, condicions de seguretat i proposta 
inicial de retolació. 

− Manteniment i neteja dels contenidors: freqüència i horaris. 

− Descripció de les operacions d’emmagatzematge i valorització de les restes de roba i 
calçat: selecció de roba i calçat. 

− Programa de reutilització de roba i calçat: mitjans i personal, descripció de les 
instal·lacions, productes finals. 

− Proposta inicial de campanya informativa. 
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6.2 OFERTA ECONÒMICA 

El preu base de licitació que és el que servirà per determinar el criteri d’adjudicació del preu, 
és el cànon a abonar pel contractista a favor de l’Ajuntament. S’estableix un cànon mínim 
de licitació de 550,00 € anuals a favor de l’Ajuntament, a partir del qual els licitadors 
presentaran ofertes, en consideració que la previsió dels ingressos una vegada deduïdes les 
despeses, i amb un marge normal de benefici industrial resulta un superàvit de 558,49 € 
anuals sense IVA. 

 
Manacor, 7 de febrer de 2018 
 
 
El tècnic de medi ambient 
 
 
 
 
 
Antoni Pascual Català 


