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1. ANTECEDENTS 

1.1. INTRODUCCIÓ 

Des dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Begues ens transmeten la necessitat d’establir un estudi de viabilitat 

tècnic-econòmica per implantar el model de recollida porta a porta - d’ara en endavant PaP - en el municipi.  

L’anàlisi del servei s’objectiva en dos aspectes bàsics: 

• Incrementar les dades de recollida selectiva que té el municipi per tal de d’assolir, com a mínim, els 

objectius del PRECAT 2020 de recollida selectiva.  

• Reduir dràsticament la producció de la fracció RESTA per tal de minimitzar l’impacte que comportarà 

la nova fiscalitat sobre el cànon d’abocador que es situarà en l’any 2020 en els 50 €/t. 

Aquests objectius han d’estar contrastats per la viabilitat econòmica del model de recollida, ajustant una 

proposta que contempli la tipologia urbana del municipi, caracteritzada per diversos veïnats, i l’elevat nombre 

de calçades característic d’algun dels seus barris. Ambdues realitats impliquen que, el model PaP, es tradueixi 

en rutes de treball molt més llargues en comparació al sistema actualment implantat de recollida per contenidors 

recentment adjudicat, aspecte que es justificarà al llarg d’aquest estudi. 

Així doncs, el document que s’exposa a continuació analitzarà un servei PaP domiciliari de les quatre fraccions 

principals (rebuig, FORM, paper-cartró i envasos) mantenint les àrees d’aportació de la fracció vidre amb 

el sistema de recollida en càrrega vertical. A més a més, la proposta es reforçarà amb un sistema PaP en 

l’àmbit comercial i de d’edificis municipals, que actualment ja s’hauria d’haver desplegat parcialment segons el 

nou contracte de recollida. Indicar que aquest model podria evolucionar a la recollida amb cinc fraccions de 

PaP sempre que l’Ajuntament, en base als resultats de la seva aplicació i l’experiència acumulada, consideri 

que es precisa anar més enllà en la proposta.  

Es proposa la implantació del model de recollida PaP de quatre 

fraccions (4F), on el vidre es continuarà prestant a través de la 

recollida amb contenidor tipus iglú. 

Cal entendre aquesta proposta com una primera fase del que es creu que pot funcionar adequadament, tal i 

com ja està implantat en altres municipis i que assoleixen perfectament els objectius de recollida selectiva del 

PRECAT20 repercutint en un cost econòmic del model més baix. 

Cal tenir en compte que la implantació d’un model de recollida PaP comporta un canvi molt important en el 

paper dels ciutadans respecte a la gestió dels residus, passant a esdevenir coresponsables en la gestió dels 

residus, aspecte que requereix d’un canvi de mentalitat que sovint ni és fàcil ni és ràpid. En general, però, hi ha 

una part de la població molt receptiva i proactiva a aquest tipus de nous models de recollida, però hi ha una 

altra part d’aquesta que no veu la gestió dels residus com un problema propi, sinó que delega aquesta 

responsabilitat sobre l’Ajuntament o l’empresa contractista. Aconseguir canviar aquesta mentalitat en part de 

la població, és la clau de l’èxit del sistema de recollida PaP. No és un camí fàcil, però cal ser persistent i, 

sempre acompanyats de les mesures polítiques adequades, es pot aconseguir l’objectiu desitjat d’una exitosa 

implantació del sistema i de la consecució de millors percentatges de reciclatge al municipi. 

Altrament, i aquest és un fet en cap cas trivial, la implantació d’un sistema PaP comporta un canvi radical en 

la quantitat de residus recollits, atenent que els fluxos de generació de residus es veuen invertits i comporta 

un dràstic canvi en els costums ciutadans. Aquest canvi d’hàbits, com s’ha esmentat anteriorment, requereix d’un 

suport molt important de les campanyes de comunicació abans, durant i després de la posada en marxa del 

nou sistema de recollida. Serà, per tant, important dissenyar adequadament, tant en el temps com en intensitat, 

unes adequades campanyes de comunicació. 

Les campanyes de comunicació no únicament s’han de limitar a repartir tríptics, sinó que cal treballar les accions 

a tots els nivells: escoles, enquestes, porta a porta dels domicilis, estands al carrer, etc. A més a més, cal establir 

ENTRA-2019-8154

Assabentat MA

Assabentat MA

Tràmit MA

Assabentat ST

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació fab50040dbd04b6ca9c3065888a883a7001

Url de validació https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2019/8154 - Data Registre: 16/10/2019 16:56:00    Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp


 

 
2 

xerrades informatives al veïnat per tal de comunicar com funciona el nou sistema de recollida i quin és el nou 

paper dels ciutadans en la recollida de residus. 

1.2. CONTRACTE ACTUAL 

Actualment el municipi de Begues presta els serveis de recollida i transport del residu domiciliari i comercial, 

a través d’un contracte de serveis adjudicat durant l’any 2018 a l’empresa BESERNET.  

Els serveis de recollida objecte d’aquest contracte, tal i com especifica el vigent Plec de Prescripcions Tècniques, 

d’ara en endavant PPT, inclouen els següents serveis: 

• Recollida domiciliaria en àrees d’aportació de FORM 

• Recollida domiciliaria en àrees d’aportació de REBUIG / RESTA 

• Recollida domiciliaria en àrees d’aportació de PAPER / CARTRÒ 

• Recollida domiciliaria en àrees d’aportació de ENVASOS 

• Recollida domiciliaria en àrees d’aportació de VIDRE 

• Recollida domiciliaria VOLUMINOSOS 

• Recollida domiciliaria RESIDUS VERDS / PODA 

• Recollida establiments comercials centre FORM 

• Recollida establiments comercials centre PAPER / CARTRÒ 

• Recollida establiments comercials centre VIDRE 

• Recollida via pública ANIMALS MORTS 

• Recollida al CEMENTIRI MUNICIPAL 

• Recollida en FESTES, FIRES I ACTES PUBLICS 

• Recollida al MERCAT MUNICIPAL 

• Recollida via pública VESSAMENTS CONTENIDORS I RESIDUS ABANDONATS

En aquest nou contracte, el sistema de recollida de residus domiciliaris va patir un canvi significatiu en implantar-

se de manera generalitzada la tecnologia de càrrega posterior a totes les fraccions, excepte la fracció vidre 

que es continua prestant a través de la tecnologia de recollida de càrrega superior amb contenidors tipus iglú. 

  

Imatge 1. Àrea actual d’aportació Imatge 2. Nova configuració de l’àrea d’aportació 

Així doncs, el model de recollida previst en el PPT i que s’està implantant durant el primer trimestre del 2019 

consisteix en la implantació de la càrrega posterior com a sistema majoritari de recollida. Aquest canvi de 

tecnologia, també comporta una reconfiguració de les àrees d’aportació de contenidors, donat que actualment 

la majoria d’aquestes estan conformades per contenidors de rebuig i FORM i/o àrees de recollida selectiva 

amb les fraccions vidre, paper-cartró i envasos.  

La nova proposta de contenització aprovada per l’Ajuntament i l’empresa contractista en l’adjudicació del 

contracte preveu la configuració majoritària d’àrees d’aportació conformades pels contenidors de les cinc 
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fraccions (rebuig, FORM, envasos lleugers, paper-cartró i vidre). D’aquestes àrees totes seran compostes per 

contenidors de càrrega posterior, excepte la fracció vidre, que continuarà essent en contenidors tipus iglú. 

A través d’aquesta proposta i configuració d’àrees de contenidors complertes es pretén augmentar la recollida 

selectiva ja que el que es fa és acostar el residu - en aquest cas el contenidor - al ciutadà, garantint que les 

distàncies a recórrer pels ciutadans per a dipositar els seus residus siguin inferiors a les actuals. 

Ara bé, tot i que l’Ajuntament de Begues ha adjudicat recentment aquest nou contracte de recollida de residus, 

és voluntat municipal anar un pas més enllà en la consecució de millors resultats de recollida selectiva tant 

a nivell qualitatiu com quantitatiu per tal de complir amb els objectius del PRECAT20 i les Directives Europees 

que posen com a objectius percentatges de recollida del 50% com a mínim. 
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2. GENERACIÓ DE RESIDUS DEL MUNICIPI 

2.1. SITUACIÓ ACTUAL 

A través dels Serveis Tècnics Municipals, l’empresa BESERNET, ha subministrat la generació actual de residus del 

municipi de Begues dels darrers anys. Conèixer la generació de residus actual ens permet establir el punt 

d’origen respecte a qualsevol proposta de model de recollida, aspecte imprescindible per a dimensionar un 

servei de recollida de residus adequat, sigui quin sigui el model de residus escollit.  

Així mateix, un adequat estudi de l’evolució de la generació dels residus en base a comportaments ciutadans i 

graus de compliment dels objectius marcats pel PRECAT20, també ens ha de permetre concloure quin és 

l’escenari de futur en el que ens trobarem al municipi durant els propers anys. És el que anomenaríem prognosi 

de residus. 

És indispensable l’elaboració d’una prognosi dels residus 

generats i els que es recolliran en el nou model de recollida 

(flux de residus esperat). 

Tal i com s’ha esmentat, la implantació d’un sistema PaP comporta un canvi radical en la quantitat de residus 

recollits, atenent que els fluxos de generació de residus es veuen invertits i comporta un dràstic canvi en els 

costums ciutadans.  

Així doncs, i aquesta és la base sobre la que es fonamenta el model PaP, la generació de la fracció 

rebuig es veurà reduïda de manera sobtada – complint així un dels objectius desitjats - donat que 

els ciutadans es veuran obligats a participar en una selecció en origen dels residus, on la fracció 

rebuig és considerada minoritària respecte al total dels residus. Com a contrapartida, i aquest és 

l’altre dels principals objectius desitjat, les quantitats de residus selectius recollits incrementaran de manera 

important.  

És imprescindible, i així es calcularà en aquest estudi, determinar la quantitat de cadascun dels diferents 

residus que s’espera captar dins del circuit de recollida PaP. Realitzar una correcta estimació dels fluxos de 

residus a recollir els dies de servei ens permetrà dimensionar adequadament les capacitats de les 

caixes recol·lectores del vehicles de recollida, així com avaluar la tasca dels operaris, sovint més 

feixuga que en un sistema basat en contenidors, a l’hora de recollir una determinada quantitat de 

residus o una altra. 

En resum, conèixer les quantitats de residus actuals ens permet avaluar quin és el punt de partida dels 

comportaments ciutadans i, d’altra banda, a través la composició de la bossa tipus de residus ens permet 

conèixer el potencial màxim de reciclatge i el marge de millora en recollida selectiva a assolir al municipi. 

El percentatge de consecució d’aquest sostre de reciclatge, és el que determinarà la participació ciutadana i, 

per tant, l’èxit del nou model de recollida PaP, ja que és evident que no es poden captar majors quantitats de 

residus que els que existeixen a la bossa tipus. 

Cal indicar que, sovint en un estudi de viabilitat d’implantació d’un sistema PaP, es disposa de caracteritzacions 

de la bossa de la fracció resta que ens permeten calcular quins residus estan en fluxos de residus erronis, 

aspecte que indica quin és el potencial de recollida selectiva i com es comporta la ciutadania. En el cas del 

municipi de Begues, tot i no disposar-se d’aquesta informació es treballarà amb una composició tipus segons 

tipologia del municipi (veure apartat 2.1.3. Consecució objectius PRECAT20). L’anàlisi d’aquesta bossa tipus, 

ens permetrà conèixer el potencial real de recollida selectiva del municipi que podem aconseguir, donat que 

posa de manifest quin tipus de residus genera la població i com s’estan separant actualment en models de 

recollida basats en contenidors. El diferencial entre el màxim teòric (composició de la bossa tipus) i la recollida 

actual és el camí a recórrer en la recollida selectiva. 
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2.1.1. GENERACIÓ RESIDUS ANUAL. EVOLUCIÓ 

Les dades, relatives als diferents fluxos de residus del 2018, del municipi de Begues són les següents: 

Es pot observar com la quantitat de residus recollits de manera selectiva sobrepassa lleugerament el 18% 

sobre el total de recollida en contenidor o vorera. Cal tenir en compte que aquest és un rati molt baix, i que 

s’ha mantingut constant durant els darrers anys, ja que la mitjana de Catalunya es troba en el 26% (sempre 

comptant únicament residu en contenidor). Tot i això, una de les característiques del municipi és que 

l’aportació a la Deixalleria per part dels ciutadans de Begues és molt elevada, fet que dóna com a 

resultat que el percentatge global ascendeixi i sigui del 56,49%1.  

Per tant, donat que la quantitat de residu recollit en contenidor és baix, un dels objectius principals del consistori 

és el millorar aquest percentatge de recollida en contenidor, essent aquest el principal motiu per a la realització 

d’aquest estudi de viabilitat del model de recollida PaP.  

Hi ha, per tant, un llarg camí de millora per tal d’aconseguir acostar-se a aquesta fita i anar més enllà per tal 

de poder complir amb els objectius marcats pel PRECAT20 i les Directives Europees. A més a més, tenint en 

compte l’increment que ha tenir el cost de tractament dels residus, cal reduir dràsticament la generació de 

residus que es dipositen dins del contenidor de la fracció rebuig. 

El total de residus recollits de manera selectiva és del 18% 

sobre el total dels residus recollits en contenidor. 

Ja actualment, aquest baix percentatge de recollida selectiva és el que ha impulsat a l’Ajuntament de Begues 

a potenciar una nova xarxa de contenidors de recollida selectiva, prioritzant, amb l’adjudicació del nou 

contracte de recollida recentment implantat que es configurin el màxim d’àrees complertes amb les cinc fraccions 

                                                      
1 Segons dades de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) el percentatge de recollida selectiva de Begues 
l’any 2017 va ser del 56,56%. Aquestes dades inclouen la gestió de les dades de la Deixalleria, fet que fa 
incrementar la recollida de residus en contenidor. 

 

Taula 1. Generació de residus l’any 2018 

 

Gràfica 1. Percentatge de pes per fraccions recollides de l’any 2018. 

2015 2016 2017 2018

Rebuig 2.148.661,0  2.214.820,0  2.243.880,0  2.272.540,0  

Variació (%) 3,08% 1,31% 1,28%

FORM 138.410,0     140.354,0     148.380,0     148.630,0     

Variació (%) 1,40% 5,72% 0,17%

Envasos 79.000,0      80.280,0      86.810,0      101.020,0     

Variació (%) 1,62% 8,13% 16,37%

Vidre 121.640,0     113.280,0     117.000,0     125.920,0     

Variació (%) -6,87% 3,28% 7,62%

Paper-cartró 110.660,0     115.500,0     118.100,0     125.960,0     

Variació (%) 4,37% 2,25% 6,66%

TOTAL ANY 2.598.371,0   2.664.234,0   2.714.170,2   2.774.070,3   

Variació (%) 2,53% 1,87% 2,21%

% recollida 

selectiva en 

contenidor

17,31% 16,87% 17,33% 18,08%

82%

5%
4%

4%

5%

% en pes i fracció. 2018

 Rebuig  FORM  Envasos  Vidre  Paper-cartró
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de contenidors. També, com a objectiu complementari a l’anterior, cal reduir la fracció rebuig, i ja en la 

proposta adjudicada a l’empresa BESERNET s’eliminen ubicacions de contenidors d’aquesta fracció d’acord amb 

els Serveis Tècnics Municipals, per reduir l’esmentada fracció i augmentar la participació dels ciutadans en la 

recollida selectiva acostant el contenidor al ciutadà. 

 

Gràfica 2. Evolució de la generació de residus. Període 2015-2018. 

Si s’analitza l’evolució de la generació dels residus en percentatge d’increment, tal i com apareix a la taula 

anterior, veiem com la generació de residus durant els darrers anys ha augmentat al voltant d’un 2% (període 

2015-2018), veient-se liderat aquest augment per la fracció envasos, vidre i paper-cartró, mentre que la 

fracció FORM s’ha estancat durant el darrer any 2018 (Gràfica 2. Evolució de la generació de residus. Període 

2015-2018.)  

2.1.2. ESTACIONALITAT DE LA GENERACIÓ DELS RESIDUS 

Un altre dels aspectes a tenir en compte en tot model de recollida de residus és el comportament estacional en 

la generació d’aquests. És per aquest motiu que s’analitzen les dades mensuals de generació de residus durant 

els darrers anys per tal de veure si es poden treure conclusions destacables que ens indiquin comportaments 

ciutadans a tenir en compte en el disseny del nou servei de recollida. 

A continuació, es representa gràficament l’evolució i comportament dels residus mensual per fraccions al llarg 

dels darrers anys. 
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Gràfica 3. Evolució mensual de les diferents fraccions. Anys 2015-2018 

 

Gràfica 4. Conjunt evolució mensual residus. Any 2018 

Tal i com es pot apreciar, durant l’època estival, no hi ha un augment significatiu en la generació de residus 

posant de manifest que es tracta d’una població bastant estable al llarg de tot l’any. 

2.1.3. CONSECUCIÓ OBJECTIUS PRECAT20 

Tal i com s’ha esmentat anteriorment, un dels principals objectius de l’Ajuntament de Begues és poder complir 

amb els objectius fixats pel PRECAT20, motiu pel qual es vol analitzar la viabilitat de la recollida PaP que es 

realitza en aquest informe. Per tant, un dels aspectes que cal determinar és quina és la situació actual respecte 

als objectius establerts dins d’aquest programa de residus. 

Els objectius del PRECAT20 són aconseguir l’any 2020 que la recollida selectiva arribi al 60% respecte a la 

seva generació. És a partir d’aquest principi bàsic que es pot determinar, doncs, en quin percentatge de 

reciclatge es troba actualment el municipi de Begues i quin diferencial és el que cal complir per assolir els 

esmentats objectius. 

Així doncs, hi ha dos mecanismes per a poder identificar quina és la generació de residus que es pot esperar 

que recepcioni el servei de recollida PaP al municipi per tal de comparar-ho amb la consecució dels objectius 

del PRECAT: 

• Mètode 1: A partir d’un anàlisi teòric des de la composició mitjana de la brossa domiciliària de 

Catalunya i comparar sobre el que ja es recull en el municipi. 

• Mètode 2: A partir de dades reals tenint en compte la caracterització de la fracció resta disponible 

del municipi. Com a tal es pot preveure sobre quins fluxos de la seva composició es poden actuar. 

Al municipi de Begues s’ha hagut de treballar en base a la composició tipus de la brossa domiciliària a 

Catalunya, publicada per l’Agència de Residus de Catalunya al PRECAT20, donat que no es disposava de 

dades reals de caracterització de la fracció resta.  
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La taula sobre la que es treballarà és la següent: 

 

Taula 2. Composició de la brossa domiciliària a Catalunya. Font PRECAT20. 

A partir del nombre total de tones de residus recollides al municipi de Begues (incloent tots els residus tant de 

contenidor, com de deixalleria i altres fluxos), i aplicant la composició oficial de la brossa sobre les diferents 

fraccions, s’arribaria al nombre total de tones que es podrien trobar per aquests fluxos (tones potencials). Els 

valors generals es comparen amb el que es recull actualment el municipi de Begues a partir de les seves àrees 

d’aportació. 

Així, a través de la següent taula, es compara quina és valorització actual dels residus recollits a Begues, tenint 

en compte la composició de la bossa tipus de Catalunya publicada per l’Agència de Residus de Catalunya dins 

del PRECAT20. És per tant deduïble, quin és el grau de consecució dels objectius de valorització al municipi de 

Begues. 

 

Taula 3. Grau compliment objectius PRECAT20 del municipi de Begues. 

Es pot observar de l’anterior taula com el municipi es troba lluny dels objectius establerts dins d’aquest 

programa marc de residus. En el millor dels casos, únicament el vidre es troba a mig camí - un 

31% de valorització - respecte del percentatge de valorització establert al PRECAT20 que és d’un 

60%.  

Tenint en compte aquest diferencial és lògic que s’opti per analitzar la recollida segons el model PaP com a 

solució per millorar aquests resultats, tot i que tampoc és l’únic camí per aconseguir-ho, tal i com d’altres municipis 

amb recollides amb contenidors s’han encarregat de demostrar. 

2.2. EVOLUCIÓ FUTURA. ESCENARIS 

Un cop determinades les quantitats de residus que cal aconseguir per complir amb el PRECAT, cal veure com 

arribar fins a aquests valors i, posteriorment, ens encarregarem de dissenyar la solució tècnica més òptima, en 

quant a recursos humans i materials, per a la recollida d’aquests residus a través del model PaP i tenint en 

compte aquestes quantitats de residus recollits. 

Total Tn residus generats anuals

5.277,80         Tn/any

Composició 

brossa oficial Tn potencials Tn recollides

% valorització 

sobre Tn 

potencials Objectiu Precat Diferencial (%)

FORM 29,63% 1.563,81     174,83 11,2% 60,00% 48,82%

Vidre 7,69% 405,86        125,92 31,0% 60,00% 28,97%

Paper-cartró 11,26% 594,28        125,96 21,2% 60,00% 38,80%

Envasos 8,9% 468,14        101,02 21,6% 75,00% 53,42%

Altres

fins arribar al 

100%
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El resultat d’aplicar els objectius del PRECAT, la composició de la bossa tipus de residus i les dades de recollida 

actual ens genera la següent taula: 

 

Taula 4. Assoliment objectius PRECAT 20 

Així doncs, presentats els resultats de recollida dels darrers anys a l’apartat 2.1.1. Generació residus anual. 

Evolució i tenint en compte els objectius del PRECAT20 i prenent-los com a referència de generació de residus 

en el futur, s’ha dissenyat la següent taula de projecció en l’evolució dels diferents fluxos de residus, fet que 

esdevé un escenari de generació de residus prou viable i necessari. 

 

Taula 5. Evolució prevista de la generació de residus durant els propers anys 

 

Gràfica 5. Escenari d’evolució de residus al municipi de Begues. 

Tal i com s’aprecia en l’anterior gràfica, la tendència general passa per una reducció important en la generació 

de residus global i la de la fracció resta. 

Total Tn residus generats anuals

5.277,80         

Objectiu Precat

Tn complint 

objectiu 

PRECAT

Tones fins 

arribar % 

objectiu 

PRECAT Diferencial (%)

FORM 60,00% 938,29        763,46        48,82%

Vidre 60,00% 243,52        117,60        28,97%

Paper-cartró 60,00% 356,57        230,61        38,80%

Envasos 75,00% 351,11        250,09        53,42%

Altres

Dades històriques Projecció

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Tones objectiu 

PRECAT20

Rebuig 2.148.661,0   2.214.820,0   2.243.880,0   2.272.540,0   1.097.993,5   747.684,6      492.815,5      220.700,4      747.621,1       

Variació (%) -                      3,08% 1,31% 1,28% -51,68% -31,90% -55,12% -70,48%

FORM 138.410,0      140.354,0      148.380,0      148.630,0      743.150,0      938.226,9      1.032.049,6   1.135.254,5   938.287,6       

Variació (%) -                      1,40% 5,72% 0,17% 400,00% 26,25% 10,00% 10,00%

Envasos 79.000,0        80.280,0        86.810,0        101.020,0      328.315,0      351.116,5      386.228,1      424.850,9      351.105,8       

Variació (%) -                      1,62% 8,13% 16,37% 225,00% 6,95% 10,00% 10,00%

Vidre 121.640,0      113.280,0      117.000,0      125.920,0      220.360,0      243.495,6      267.845,2      294.629,7      243.517,8       

Variació (%) -                      -6,87% 3,28% 7,62% 75,00% 10,50% 10,00% 10,00%

Paper-cartró 110.660,0      115.500,0      118.100,0      125.960,0      314.900,0      356.577,0      392.234,7      431.458,2      356.568,3       

Variació (%) -                      4,37% 2,25% 6,66% 150,00% 13,24% 10,00% 10,00%

TOTAL ANY 2.598.371,0    2.664.234,0    2.714.170,2    2.774.070,3    2.704.718,5    2.637.100,5    2.571.173,0    2.506.893,7    2.637.100,5      

Variació (%) -                      2,53% 1,87% 2,21% -2,50% -2,50% -2,50% -2,50%

% recollida selectiva 

en contenidor

17,31% 16,87% 17,33% 18,08% 59,40% 71,65% 80,83% 91,20%
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En l’anterior taula, i representat així mateix en la gràfica, es presenta un escenari de generació de residus en 

el que el segon any d’implantació del model PaP ja s’assolirien els objectius marcats pel PRECAT20.  

Aquest escenari es veu perfectament factible, donat que els resultats esperats són molt semblants als que s’estan 

produint en d’altres municipis amb el PaP ja implantat, i que s’han donat de manera immediata en implantar 

aquest model de recollida.  

Tot i que resulti inversemblant que els resultats siguin tan immediats, és un fet provat que els percentatges de 

reciclatge s’alteren de manera immediata amb la simple implantació d’aquest model de recollida. S’adjunten 

a continuació algunes notícies relatives als bons resultats en la recollida selectiva amb la posada en marxa 

d’aquest model de recollida. 

  

 

Imatge 3. Diferents casos d’èxit d’implantació del sistema PaP. 

Si comparem les dades de generació de residus actuals a Begues amb les d’altres municipis propers i amb 

característiques similars, generem la següent taula.  

Cal observar que s’ha simulat un escenari de Begues amb recollida PaP de 4F (amb les dades de la Taula 5. 

Evolució prevista de la generació de residus durant els propers anys), per tal de comparar l’evolució dels 

diferents fluxos de residus en els municipis. També es presenten resultats de municipis amb models de recollida 

PaP. 
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Taula 6. Comparatiu entre municipis propers a Begues. Font: Agència de Residus de Catalunya i elaboració pròpia. 

De la taula anterior, es pot observar com la recollida selectiva bruta (RSB) al municipi de Begues és molt 

elevada – un 56,49% - tenint en compte el model de recollida en contenidors implantat. Ara bé, això és degut 

a que dins de la recollida selectiva s’han contemplat els residus de poda, runa i voluminosos que, en valor 

absolut i posant de manifesta una excel·lent participació ciutadana, tenen uns valors molt alts i tot i que en el 

càlcul estadístic ens porta a tenir conclusions confuses. Si únicament ens centrem en la recollida en 

contenidor, el valor cau fins al 18,12%, que és un valor molt baix comparat amb la mitjana dels 

municipis de l’AMB (un 26,04%). Cal fixar-se que en la projecció de generació de residus en un 

escenari de recollida porta a porta amb 4F, els valors pujarien fins al 85,16% de la RSB i del 71,65% de 

recollida en contenidor. 

També podem comparar dades més concretes sobre municipis on el model de recollida PaP ja està implantat2, 

generant-se el següent quadre comparatiu. 

 

Taula 7. Comparatiu entre municipis amb sistemes PaP implantats. 

Tenint en compte aquest escenari de reciclatge previst al municipi de Begues, la nova distribució dels fluxos de 

residus tindria una evolució cap a millors percentatges de reciclatge, que estarien entorn a un 71,65% com a 

mínim sobre el total de residus recollits en contenidors, o un 85,28% si es considerés la recollida selectiva bruta 

(RSB).  

                                                      
2 Dins la taula s’indica el model de PaP implantat: 4F (quatre fraccions), 5F (cinc fraccions), etc. 

Begues Cervelló Corbera de Ll. Pallejà

Torrelles de 

Llobregat Tiana Begues Promig AMB

Hab 6.961            8.909            14.439          11.416          5.950            8.645            6.961           3.247.281     

Model recollida

 Posterior + 

superior 

 Lateral + 

Posterior 

 Posterior + 

superior 
 Bilateral 

 PaP amb residu 

mínim 
 PaP amb 2F  PaP amb 4F 

Rebuig 2.243,9         4.055,5         4.645,1         3.053,6         969,6            946,6            747,7           957.151,7     

FORM 174,6            158,9            430,3            551,6            318,2            791,8            938,2           156.631,7     

Envasos 86,8              131,5            768,9            173,5            224,3            237,7            351,1           43.467,0      

Vidre 117,0            167,5            263,8            232,2            115,4            239,6            243,5           60.516,1      

Paper-cartró 118,1            180,2            294,1            287,1            122,2            301,9            356,6           76.408,6      

Voluminosos 462,3            154,3            466,8            603,7            203,6            596,3            462,3           71.465,0      

Poda 1.246,1         152,7            1.223,1         706,6            234,4            719,4            1.246,1         24.200,4      

Runa 497,4            200,4            288,3            632,3            163,4            474,5            497,4           32.523,0      

Altres 211,5            97,9              338,5            294,5            172,3            346,1            211,5           31.476,1      

TOTAL ANY 5.157,6            5.298,8            8.718,9            6.535,0            2.523,4            4.653,9            5.054,4            1.453.839,5   

% recollida selectiva 

en contenidor
18,12% 13,59% 27,45% 28,95% 44,59% 62,40% 71,65% 26,04%

% RSB 56,49% 23,46% 46,72% 53,27% 61,58% 79,66% 85,21% 34,16%

Models en contenidor Models en PaP

Vilajuïga

Sant 

Sadurní 

d'Anoia

Sant Esteve 

de 

Palautordera Tagament Martorelles

Hab 1.169        12.689      2.568          319          4.756        

Model recollida
 Pap amb 5F  Pap amb 5F  Pap amb 5F 

 PaP amb 3F 

(multipr.) 
 Pap amb 2F 

Rebuig 140,1        1.221,0     113,2          46,1          445,5        

FORM 100,1        1.539,7     378,4          59,2          612,6        

Envasos 33,9          434,9        84,4            16,7          243,6        

Vidre 34,1          461,1        78,0            12,3          128,1        

Paper-cartró 38,9          363,3        92,2            8,8           139,8        

Voluminosos 91,9          482,4        52,2            -            285,2        

Poda 33,3          49,2          14,2            -            106,3        

Runa 64,2          375,7        20,6            -            312,9        

Altres 7,9           126,6        46,1            3,4           95,8          

TOTAL ANY 544,3          5.054,0      879,3             146,6          2.369,8      0

% recollida selectiva 

en contenidor
59,63% 69,63% 84,83% 67,79% 71,62%

% RSB 74,26% 75,84% 87,13% 68,54% 81,20%

Models en PaP
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Tal i com es desprèn dels casos d’altres municipis exposats amb característiques urbanístiques similars, aquest 

percentatge de reciclatge es considera totalment factible al municipi de Begues. Ara bé, aquests resultats no 

s’aconsegueixen pel sol fet de retirar els contenidors del carrer i esperar que la ciutadania participi sinó que , 

a més a més, requereix d’un esforç col·lectiu recolzat en campanyes de comunicació i sensibilització que s’han 

de posar en marxa amb suficient antelació com per a que s’aconsegueixin els resultats esperats. 

S’esperen uns resultats del 71,65% (o del 85,21% en RSB) en 

recollida selectiva amb la implantació de sistema porta a porta 

al municipi de Begues. 

 

 

  

Gràfica 6. Escenari d’evolució de residus al municipi de 
Begues. 

Gràfica 7. Escenari d’evolució de residus al municipi de 
Begues amb la implantació del PaP. 

82%

5%
4%

4%

5%

% en pes i fracció. 2018

 Rebuig  FORM  Envasos  Vidre  Paper-cartró

28%

36%

13%

9%

14%

% en pes i fracció. 2020

 Rebuig  FORM  Envasos  Vidre  Paper-cartró
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3. ASPECTES PREVIS AL DISSENY DEL SERVEI 

3.1. VARIABLES APLICABLES AL TREBALL DE CAMP 

Com a pas aspectes previs al disseny d’un servei de recollida PaP cal, a banda d’analitzar els fluxos de 

recollida esperats, analitzar les singularitats del municipi, aspecte pel qual es planteja un treball de camp. 

Recollides totes les dades específiques del municipi, ja es poden disposar de totes les dades necessàries per 

realitzar un correcte dimensionament del servei de recollida PaP. 

Així, doncs en aquest apartat, s’exposa tot allò que s’ha tingut en compte a l’hora de realitzar el treball de 

camp i quina ha estat la metodologia seguida la qual ens han de permetre recollir totes les dades necessàries 

per a dissenyar un òptim servei de recollida porta a porta. 

Els aspectes a tenir en compte en la realització de treball de camp són els següents: 

Variable a determinar/identificar Descripció 

Zones homogènies d’habitatges 

per barris/urbanitzacions 

S’ha vist si l’actual divisió en barris subministrada pel plànol municipal 

és coherent amb la morfologia de les edificacions per tal d’identificar 

zones amb les mateixes necessitats de disseny. 

Tipologia dels habitatges S’ha procedit a la identificació dels habitatges plurifamiliars del 

municipi, tant en allò relatiu a l’alçada dels edificis com el número 

d’habitatges a cadascun d’aquests. 

Amplada de les voreres S’ha inspeccionat que l’amplada de voreres sigui suficient com per 

poder realitzar la recollida PaP sense impediments pels bujols i/o 

contenidors comunitaris i que sigui compatible amb la utilització per 

part dels vianants. 

Amplada dels carrers S’ha inspeccionat que l’amplada dels carrers permeti la lliure 

circulació d’un camió recol·lector compactador, identificant les zones 

on no és possible la seva utilització. 

Distància mitja entre porteries i 

portes 

S’ha fet una apreciació de la distància mitja entre porteries per 

barris, és a dir, de la distància mitja que hauria de fer el camió de 

recollida del PaP entre dues parades seguides.  

 

Tots aquests paràmetres són els que s’han tingut en compte a l’hora de realitzar el treball de camp, per tal de 

caracteritzar els diferents barris del municipi i veure com es pot dissenyar correctament el servei porta a porta 

i, sobretot, la forma de disposició dels residus (veure apartat 5.5. Format de disposició dels residus on 

s’exposen les diferents opcions disponibles). 

3.2. TREBALL DE CAMP REALITZAT 

Les conclusions extretes del treball de camp, són les següents: 

• En base al treball de camp realitzat s’ha pogut comprovar que gairebé la totalitat de la població 

resident a Begues viu en habitatges unifamiliars.  

• Com a conclusió general, els pocs habitatges plurifamiliars del municipi es concentren al centre del 

poble (entre Camí Ral, Plaça de l’Església i c/Àngel Guimerà principalment), i a la zona de la 

Barceloneta, Campamà i Mas Pasqual (al voltant del Camí Ral, del C/ Rosa Ximenis, Carrer Lleida i 

Sant Eudald).  
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• La resta de barris i urbanitzacions no disposen d’habitatges unifamiliars i són composades íntegrament 

per edificacions d’habitatges unifamiliars amb la possibilitat de poder utilitzar la vorera per a 

dipositar un bujol domiciliari, com a format de disposició dels residus (veure posterior capítol 5.5. 

Format de disposició dels residus).  

• Tal i com s’ha comentat anteriorment, no hi ha restriccions en quant a amplada ni alçada de carrers 

pel pas de vehicles de recollida a no ser a la zona del Raval de Sant Martí entre el Passatge de Sant 

Martí, el c/ Carme i la Plaça dels Caiguts, així com al c/ de la Riera, que si bé disposa d’accés, un 

camió de recollida no tindria sortida.  

• Un cas particular seria el de Cal Sastre on 15 habitatges unifamiliars ocupen un carrer estret sense 

possibilitat de circulació de camió compactador. Aquest cas seria possible contemplar-ho com un 

habitatge plurifamiliar amb un punt de PaP al Camí Ral. 

• En general, la totalitat del municipi presenta unes voreres que tenen prou amplada com per poder 

ubicar els bujols individuals i/o col·lectius per a la recollida del PaP, així com una amplada de carrers 

que no suposa problema pel pas de camions de recollida. 

3.3. PLÀNOL D’ALÇADES DEL MUNICIPI DE BEGUES 

Tal i com es desenvoluparà al llarg de tot aquest informe, un dels aspectes clau en qualsevol dimensionament 

d’un model de recollida PaP és l’estudi de camp on es determinarà quins blocs d’habitatges són unifamiliars i 

quins plurifamiliars. A més a més, en el cas dels plurifamiliars caldrà discriminar aquells que tinguin un nombre 

elevat d’habitatges, ja que la solució de lliurament dels residus per part dels ciutadans pot variar lleugerament 

(veure apartat 5.5. Format de disposició dels residus). 

Així doncs, en el cas dels edificis plurifamiliars, un dels aspectes a tenir en compte és l’estructura vertical dels 

edificis, és a dir, quants pisos i habitatges per planta disposa cada bloc per conèixer dos aspectes que són 

clau en el model de recollida PaP: el nombre de bujols per bloc i l’espai de lliurament de residus disponible 

a la vorera. 

És per tots aquests motius, que s’ha confeccionat un plànol identificant les alçades dels blocs al municipi de 

Begues, el qual ens permetrà identificar tots els habitatges plurifamiliars del municipi indicant-se el nombre 

d’habitatges per edifici. Així, es podrà identificar aquells blocs amb elevades densitats de població, per tal 

de personalitzar el format de disposició de residus: bujol en vorera o contenidor de 1.100 litres tancat.  

S’adjunta plànol a continuació. 
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4. EL MUNICIPI DE BEGUES 

4.1. CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS 

Begues és un municipi de la comarca del Baix Llobregat. La seva població és de 

6.736 habitants (2016). Està situat a 399 m d'alçada i a una distància d'uns 30 km 

de Barcelona. Bona part del seu territori es troba dins el Parc Natural del Garraf. És 

el municipi amb el terme municipal més gran del Baix Llobregat. 

4.2. ANÀLISI DEL MUNICIPI 

4.2.1. NOMBRE D’HABITATGES. TIPOLOGIA URBANA, ETC. 

Dels quadres que es presenten a continuació es poden extreure diverses conclusions: 

• Els habitatges del municipi són, bàsicament de primera residència, aspecte que coincideix amb una 

fluixa estacionalitat dels residus. 

• La majoria dels habitatges són de propietat. 

• Els habitatges són grans, superiors a la mitjana de la comarca i de Catalunya 

 

 

Habitatges i 
llars 

Begues Baix 
Llobregat 

Catalunya 

Habitatges familiars. Per tipus. 2011 

Principals 2.263 299.739 2.944.944 

Secundaris 382 19.769 470.081 

Buits 261 31.381 448.356 

Total 2.906 350.889 3.863.381 

Taula 8. Tipologia dels habitatges de Begues. Font: Idescat. 

 

Habitatges i 
llars 

Begues Baix 
Llobregat 

Catalunya 

Habitatges familiars principals. Per règim de tinença. 2011 

De propietat 1.785 242.325 2.188.657 

De lloguer 350 42.467 582.701 

Altra forma : 14.947 173.586 

Total 2.263 299.739 2.944.944 

Taula 9. Règim d’adquisició dels habitatges de Begues. Font: Idescat. 

 

Habitatges i 
llars 

Begues Baix 
Llobregat 

Catalunya 

Habitatges familiars principals. Per superfície útil. 2011 

Fins a 60 m2 : 57.021 538.966 

De 61 a 90 
m2 

618 164.383 1.476.187 
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De 91 a 120 
m2 

552 48.008 560.379 

De 121 i més 
m2 

952 30.327 369.412 

Total 2.263 299.739 2.944.944 

Taula 10. Superfície dels habitatges de Begues. Font: Idescat. 

 

Així doncs, les dades anteriors ens posen de manifest el que, a través del treball de camp s’acabarà 

de confirmar i és que, Begues és un municipi amb cases unifamiliars i amb una superfície gran 

edificada. 

4.2.2. DADES DEMOGRÀFIQUES DELS BARRIS 

Segons dades de l’Idescat (2017), el total de la població es distribueix segons: 

 

NUCLI URBÀ Població 

Nucli  Urbà  i Bonsolei I i II 3.010 

Veïnat de la rectoria 156 

Veïnat de la Bassa Blanca 79 

Veïnat de Can Viudo 106 

Urbanització de Mas ferrer 267 

Urbanització Begues Park 982 

disseminat Begues 97 

Veïnat la Barceloneta Mas Pascual 1202 

Urbanització  la Costeta 176 

can Sadurní 100 

Veïnat Santa Eulàlia 435 

Veïnat Bartró 10 

Veïnat Ca n'Amell 76 

Veïnat Raval d'en Martí 134 

TOTALS 6.830 

Taula 11. Dades de població per barris. Font: Idescat. 
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4.3. ELS BARRIS 

Begues ha anat evolucionant en el temps creixent al voltant del nucli antic, tal i com es pot apreciar en les 

diverses imatges que s’aporten a continuació. A l’actualitat, disposa d’una distribució d’habitatges dispersa al 

voltant del nucli antic i que es pot dividir en diferents barris: Barceloneta, Mas Pasqual, Raval de Sant Martí, 

La Costeta,...) sense que hi hagi un límit evident respecte el nucli urbà, i en d’altres barris més perifèrics (Begues 

Parc, Mas Ferrer, La Rectoria, Cal Viudo, Bon Solei,...) on, tant la distància com la separació física del nucli, és 

notòria. 

 

Imatge 4. Imatge aèria Begues i límit municipal. Any 1956 Font ICGC 

 

Imatge 5. Imatge aèria Begues i límit municipal. S’aprecia l’inici de Begues Parc i altres urbanitzacions. Any 1986 Font 
ICGC 
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Imatge 6. Imatge aèria Begues i límit municipal. Any 2018 Font ICGC 

Durant la realització del treball de camp s’han pogut trobar una sèrie de característiques uniformitzadores tant 

dels barris com de les urbanitzacions que a continuació s’enumeren. Aquestes característiques són importants en 

el moment d’implantar un servei de recollida PaP per adequar el disseny a les particularitats del municipi i per 

tal d’aplicar diferents rendiments de recollida segons el barri en el que ens trobem. 

4.3.1. CENTRE URBÀ 

El centre urbà de Begues s’ubica al voltant de l’eix del Camí Ral, carrer Major i l’inici de l’Av. de Torres Vilaró, 

amb el Raval de Sant Martí al nord i un eixample ben definit entre els carrers de Jaume Petit i de Santa Eulàlia. 

Es composa, en gran part, d’habitatge unifamiliar a excepció de determinats punts on s’han edificat habitatges 

plurifamiliars.  

El treball de camp ha identificat aquests punts on es troben els habitatges plurifamiliars i s’ha analitzat segons 

els paràmetres avançat a l’apartat, tal i com a continuació s’exposa. 

La zona amb major densitat d’habitatge plurifamiliar i més ben definida es troba als edificis que envolten la 

totalitat de la Plaça de l’Església, on s’ubiquen set edificis de PB+33 on hi ha porteries d’entre quatre a dotze 

veïns. Les voreres són prou amples (donat que tota la zona és paviment de llamborda) per la realització de 

PaP i s’ha d’estudiar la manera de fer més eficient la disposició dels bujols i/o contenidors al camió, ja que no 

és zona de trànsit rodat.  

 

                                                      
3 PB +3 = planta baixa i tres plantes superiors 
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Imatge 7. Distribució d’edificis plurifamiliars a la plaça de l’Església. Encerclat el nombre de veïns de cada portal  

 

 

Imatge 8. Imatge de la Plaça de l’Església envoltada amb edificis PB+3 

Al c/Major també s’ubiquen habitatges plurifamiliars de manera aïllada, i amb porteria d’entrada peatonal 

pel citat c/ Major, pel c/ de la Riera o pel c/ Angel Guimerà. S’han trobat edificis d’entre tres i nou habitatges 

amb una morfologia d’entre PB+3 i PB+2. En tots aquests casos, no hi ha problema d’espai de voreres com 

d’amplada de carrers pel pas de vehicles voluminosos, a excepció del c/ de la Riera on un camió voluminós no 

tindria sortida i hauria de recular.  

 

Imatge 9. Distribució d’edificis plurifamiliars a la zona c/ Major i c/ de la Riera. Encerclat el nombre de veïns de cada portal. 
Destaca l’antiga caserna de la Guardia Civil - actualment oficina de correus - on es troben porteries internes 

 

Edificis PB+3 Edificis PB+3 
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Imatge 10. Imatge general del Carrer Major amb edificis PB+3, PB+2 i PB+1. No hi ha voreres sinó que és tot paviment de 
llambordes. 

 

Imatge 11. Distribució d’edificis plurifamiliars a la zona C/ Angel Guimerà. Encerclat el nombre de veïns de cada portal  

 

Imatge 12. Imatge del Carrer Àngel Guimerà amb edificis generalment de PB+2. Les voreres són prou amples per ubicar 
bujols de la recollida PaP. 

 

Imatge 13. Distribució d’edificis plurifamiliars a la zona del c/ Mary Santpere. Encerclat el nombre de veïns de cada portal.  
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Imatge 14. Imatge del Carrer Mary Santpere nº 10 amb un edifici i dues porteries internes de PB+3 (8 + 9 veïns) 

 

 

Imatge 15. Distribució d’edificis plurifamiliars a la zona del c/ Ferran Muñoz i Teodor Bosch. Encerclat el nombre de veïns de 
cada portal. Hi destaca Cal Sastre on 15 habitatges unifamiliars ocupen un carrer estret sense possibilitat de circulació de 

camió compactador.  

 

ENTRA-2019-8154

Assabentat MA

Assabentat MA

Tràmit MA

Assabentat ST

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació fab50040dbd04b6ca9c3065888a883a7001

Url de validació https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2019/8154 - Data Registre: 16/10/2019 16:56:00    Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp


 

 
26 

Imatge 16. Cal Sastre on 15 habitatges unifamiliars ocupen un carrer estret sense possibilitat de circulació de camió 
compactador. Es contempla aquest cas com un habitatge plurifamiliar amb un punt de recollida amb contenidor tancat al camí  

Ral. 

 

 

Imatge 17. Imatge del Carrer Ferran Muñoz núm. 10 i núm. 14 amb edificis PB+2 amb 18 veïns cadascun 

 

Imatge 18. Distribució d’edificis plurifamiliars a la zona del C/ Lleida i d’Ardenya. Encerclat el nombre de veïns de cada 
portal  
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Imatge 19. Imatge de l’edifici c/ Ardenya nº  2 amb PB+1, i 8 veïns. Contenidors soterrats al c/ Lleida 

4.3.2. LA BARCELONETA I CAMPAMÀ 

Es tracta d’un barri residencial de cases unifamiliars en general adossades amb una tipologia PB+14 i PB+2. 

Hi ha una sèrie de blocs d’habitatges plurifamiliars a l’inici del Camí Ral i al Carrer de Sant Eudald. Les voreres 

són prou amples per la realització de la recollida PaP ubicant bujol i és possible la parada de camió de 

recollida de residus a menys de 10 metres de la totalitat dels portals plurifamiliars. 

 

Imatge 20. Distribució d’edificis plurifamiliars a la zona del camí Ral. Encerclat el nombre de veïns de cada portal.  

 

Imatge 21. Habitatges plurifamiliars PB+2 al Camí Ral amb 11 veïns. 

 

                                                      
4 PB +1 = planta baixa i una planta superior; PB+2 = planta baixa i dues plantes superiors 
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Imatge 22. Habitatges plurifamiliars al c/ Eudald amb tres portals d’11 veïns cadascun. 

 

Imatge 23. Vista d’edificis plurifamiliars al Camí Ral núm. 152 amb blocs plurifamiliars.  

4.3.3. MAS PASQUAL 

Es tracta d’un barri residencial de cases unifamiliars més proper al nucli urbà que la Barceloneta. En general, 

són cases adossades amb una tipologia PB+1 i PB+2. Hi ha una sèrie de blocs d’habitatges plurifamiliars entre 

el Camí Ral,  c/ Rosa Ximenis i c/ Joan Maragall. Les voreres també són prou amples per la realització de la 

recollida PaP amb bujol a la vorera i és possible la parada de camió de recollida de residus a menys de 10 

metres de la totalitat dels portals plurifamiliars. 

 

Imatge 24. Distribució d’edificis plurifamiliars a la zona del camí Ral. Encerclat el nombre de veïns de cada portal. 
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Imatge 25. Habitatges plurifamiliars al Camí Ral amb dos portals de dotze veïns cadascun. 

 

Imatge 26. Distribució d’edificis plurifamiliars al barri de Mas Pasqual. Encerclat el nombre de veïns de cada porteria. 
Edifici del c/ Rosa Ximenis xamfrà c/Joan Maragall. 

 

Imatge 27. Habitatges plurifamiliars al c/Joan Maragall 39 amb portals de 6 veïns cadascun. 
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4.3.4. LA COSTETA I LA PARELLADA 

Es tracta de dos barris residencials de cases unifamiliars amb parcel·les grans (+2.000 m2) més propers al nucli 

urbà que la Barceloneta. En general són cases adossades amb una tipologia PB+1. No hi ha habitatges 

plurifamiliars. Les voreres són prou amples per la realització de PaP amb bujol a la vorera i és possible la 

parada de camió de recollida de residus a menys de 10 metres de la totalitat dels portals plurifamiliars. Les 

distàncies entre portes són d’uns 25 metres entre habitatges. 

 

Imatge 28. Habitatges unifamiliars a la Costeta. 

  

  Imatge 29. Habitatges unifamiliars al c/ del Romaní. Imatge 30. Habitatges unifamiliars al c/ del Pinyons. 

4.3.5. BARRI SANTA EULÀLIA 

El barri de Santa Eulàlia ja es troba més allunyat del centre que els altres enumerats anteriorment. També és 

un barri residencial de cases unifamiliars gairebé en la seva totalitat amb parcel·les grans. En general, són 

cases individuals amb una tipologia PB+1. Hi ha quatre edificis d’habitatges unifamiliars al c/Lleida i algun 

habitatge plurifamiliar (quatre veïns) al c/ Sant Eudald. Les voreres són prou amples per la realització de PaP 

i és possible la parada de camió de recollida de residus a menys de 10 metres de la totalitat dels portals 

plurifamiliars. Les distàncies mitges entre portes son d’uns 10-15 metres entre habitatges. 
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Imatge 31. Habitatges unifamiliars a Santa Eulàlia 

 

Imatge 32. Habitatges unifamiliars a Santa Eulàlia. 
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Imatge 33. Habitatges unifamiliars al barri de Santa Eulàlia. Encerclat el nombre de veïns del portal (4 veïns) 

4.3.6. BARRI BON SOLEI I I II 

Els barris de Bon Solei I i II són la prolongació natural del centre urbà a partir del c/ Mossèn Cinto Verdaguer 

i del c/ Mare de Déu de Montserrat. Són barris residencials de cases unifamiliars amb parcel·les grans. En 

general són cases individuals amb una tipologia PB+1. Les voreres són prou amples per la realització de PaP 

en bujols i és possible la parada de camió de recollida de residus a menys de 10 metres de la totalitat dels 

portals plurifamiliars. Les distàncies mitges entre portes són d’uns 20 metres entre els portals de les habitatges. 
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Imatge 34. Imatge aèria dels habitatges unifamiliars de Bonsolei II (a dalt) i Bonsolei I (a sota).  

  

Imatge 35. Habitatges unifamiliars al carrer Maladeta. Imatge 36. Habitatges unifamiliars al carrer Verge de 
Montserrat. 

4.3.7. RAVAL DE SANT MARTÍ 

El barri de Sant Martí s’ubica al costat del centre urbà de Begues i en la seva part central hi ha un imbrincat 

de carrers que són difícils per la circulació de camions de recollida. És un barri residencial de cases unifamiliars 

en petites parcel·les. En general, són cases individuals amb una tipologia PB+1. Les voreres són prou amples 

per la realització de PaP amb bujol a la vorera, a excepció del centre del Raval on s’ha de trobar una solució 

per a que les bosses es dipositin en un lloc de fàcil accés i proper als veïns (segurament c/ de Joan Baptista 

Borés i Plaça del Raval). Les distàncies mitges entre portals són d’uns 10 metres entre els portals dels habitatges. 
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Imatge 37. Distribució d’edificis plurifamiliars a la zona del Raval de Sant Martí. Encerclat el nombre de veïns de cada 
portal 

 

Imatge 38. Imatge dels habitatges unifamiliars del Raval de Sant Martí. C/ Teodoro Bosch amb Passatge Dr. Fleming 

 

Imatge 39. Imatge dels habitatges unifamiliars dels apartaments Mont-Cel on s’ubiquen 6 habitatges  
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Imatge 40. Imatge aèria del centre del barri del Raval de Sant Martí on és difícil la circulació amb camió de recollida  
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4.3.8. CA N’AMELL 

El barri de Ca n’Amell s’ubica a l’est del centre urbà de Begues en la prolongació de l’Avda. Torres Vilaró. És 

una barri residencial de cases unifamiliars en parcel·les grans. En la seva globalitat són cases individuals amb 

una tipologia PB+1. Les voreres són prou amples per la realització de PaP. Les distàncies mitges entre portals 

són d’uns 20 metres entre els portals dels habitatges. 

 

Imatge 41. Imatge de Ca n’Amell amb habitatges unifamiliars 

  

Imatge 42. Imatge del barri de Ca n’Amell. C/Puigllançada Imatge 43. Imatge del barri de Ca n’Amell a l’Av. Torres 
Vilaró 

4.3.9. CAL VIUDO 

La urbanització de Cal Viudo s’ubica a l’altre banda de la Ronda Urbana de Begues. És un petit barri residencial 

de cases unifamiliars en parcel·les grans. En la seva totalitat són cases individuals amb una tipologia PB+1. Les 

voreres són prou amples per la realització de PaP. Les distàncies mitges entre portes son d’uns 20 metres entre 

els portals de les habitatges. 

 

Imatge 44. Imatge aèria de Cal Viudo amb habitatges unifamiliars al costat de la ronda urbana (a dalt) 
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Imatge 45. Imatge del c/ Beguins amb habitatges 
unifamiliars 

Imatge 46. Imatge de Cal Viudo. Voreres i carrers amples 
amb habitatges unifamiliars 

4.3.10. MAS FERRER 

La urbanització de Mas Ferrer s’ubica a l’altra banda de la ronda urbana de Begues (BV-2041). És un barri 

residencial de cases unifamiliars amb parcel·les molt grans. En la seva globalitat són cases individuals amb una 

tipologia PB+1. Les voreres són prou amples per la realització de PaP amb disposició de bujol a la vorera. Les 

distàncies mitges entre portals són d’uns 20-25 metres entre els portals dels habitatges. 

 

Imatge 47. Imatge aèria de Mas Ferrer amb habitatges unifamiliars. A dalt l’accés a la urbanització per la Ronda de 
Begues 

  

Imatge 48. Imatge de Mas Ferrer amb habitatges 
unifamiliars al C/ de l’Empordà 

Imatge 49. Imatge de Mas Ferrer amb algunes parcel·les 
sense edificar. Carrer Penedès 
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4.3.11. LA RECTORIA I LA BASSA BLANCA 

Les urbanitzacions de la Rectoria i la Bassa Blanca s’ubiquen a l’extrem est de Begues. Són dues zones 

residencials de cases unifamiliars en parcel·les grans. En la seva globalitat són cases individuals generalment 

amb una tipologia PB+1 tot i que algunes tenen major alçada. Les voreres són prou amples per la realització 

de PaP amb bujol a la vorera. Les distàncies mitges entre portals són d’uns 20-25 metres entre els habitatges. 

 

Imatge 50. Imatge aèria de la Rectoria i la Bassa Blanca amb habitatges unifamiliars. 

  

Imatge 51. Imatge de la Rectoria amb habitatges 
unifamiliars. c/ Castelló 

Imatge 52. Imatge de la Bassa Blanca amb habitatges 
unifamiliars. c/ Creu del Juncar 

4.3.12. BEGUES PARC 

La urbanització de Begues Parc s’ubica a l’extrem oest de Begues a ambdues bandes de la carretera a 

Avinyonet del Penedès. És la major urbanització en superfície del municipi. Està composada per parcel·les de 

grans dimensions. En la seva totalitat són cases individuals generalment amb una tipologia PB+1 tot i que 

algunes tenen més alçada. Les voreres són prou amples a l’igual que els carrers per la realització de PaP amb 

bujols a la vorera. Les distàncies mitges entre portes són d’uns 20-25 metres entre els portals dels habitatges. 
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Imatge 53. Imatge aèria de Begues Parc amb habitatges unifamiliars.  

  

Imatge 54. Imatge de Begues Parc amb habitatges 
unifamiliars. Av. Mediterrània 

Imatge 55. Imatge de Begues Parc amb habitatges 
unifamiliars. C/ del Pou 
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5. PROPOSTA TÈCNICA DEL SERVEI PAP DE BEGUES 

5.1. INTRODUCCIÓ 

En aquest apartat es procedeix a realitzar el dimensionament i definició del servei de recollida PaP en base 

a la proposta que es considera més òptima atenent a les característiques urbanístiques del municipi de Begues. 

Els aspectes desenvolupats dins d’aquest capítol que ens duran a la correcta determinació de com efectuar el 

servei són: 

• Model de recollida PaP proposat 

• Calendari de recollida proposat 

• Paràmetres del servei de recollida 

• Format de disposició dels residus en edificis unifamiliars i plurifamiliars 

• Disseny i dimensionament del servei 

5.2. MODEL DE RECOLLIDA PAP PROPOSAT 

La proposta que es planteja es basarà en un model de recollida PaP de quatre fraccions (4F) on el vidre es 

continuarà recollint a través de contenidors tipus iglú amb tecnologia de recollida vertical. 

S’ha optat per no recollir la fracció vidre dins del model PaP donat que és una tendència generalitzada en 

molts municipis amb aquest nou tipus de recollida ; cal pensar que és un residu que es genera poc en comparació 

als altres fluxos i la població té l’hàbit de la seva segregació en els contenidors. Un altre factor important, i 

característic del municipi de Begues, és també la distància al gestor actual de vidre, que fa que els temps de 

desplaçaments emprats siguin importants. El fet de poder ampliar les freqüències de recollida amb sistemes de 

contenidors d’alta volumetria, permetrà optimitzar i economitzar els recursos utilitzats en el PaP. 

A més a més, l’iglú de vidre tal i com està instal·lat al municipi de Begues, per la seva antiguitat i morfologia, i 

per les característiques intrínseques del vidre, ofereix un bon rendiment, sobretot en sistemes de recollida porta 

a porta, en desaparèixer del carrer el contenidor de resta. L’experiència demostra que, quan es recull porta 

a porta la FORM i la fracció resta, la quantitat de vidre recollit – tant pel sistema PaP com en iglús al carrer – 

és força similar i substancialment superior a la quantitat de vidre recollit en iglús al carrer (quan la FORM i la 

fracció resta no es recullen porta a porta). 

Un altre dels aspectes que ens porten a no recollir la fracció vidre dins del model PaP és que, des del punt de 

vista de la seguretat i riscos laborals dels operaris, aquesta fracció pot comportar alguns riscos en les tasques 

de recollida tenint en compte que es poden produir trencaments del vidre o ja, dins dels propis cubells, existir 

trossos de vidre que produir punxades als operaris en recollir la fracció. 

El model de recollida PaP escollit per al municipi de Begues és 

el PaP 4F. 

Respecte a la recollida comercial també s’implantarà la recollida PaP, tenint en compte a més, que en la recent 

adjudicació del servei de recollida a l’empresa BESERNET, ja es preveia la posada en marxa d’aquesta 

recollida a la zona més cèntrica del municipi.  

5.3. CALENDARI DE RECOLLIDA DOMICILIÀRIA 

Dins del sistema de recollida PaP és important escollir bé la freqüència de recollida de cada fracció o, el que 

és el mateix, quin és el calendari de recollida de cadascuna de les fraccions del model PaP.  

La freqüència de recollida a implantar depèn de la grandària del municipi, costums ciutadans, condicions 

climàtiques, generació i composició de residus, etc. També aquestes freqüències de recollida poden ser diferents 
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segons l’època de l’any en la que ens trobem, atenent a condicions climatològiques i de comportament de la 

població.  

En el cas del municipi de Begues s’ha previst un calendari de recollida típic d’un model PaP, on la recollida de 

la fracció resta es realitza únicament un dia a la setmana, fet que és bàsic per a un bon funcionament del 

sistema de recollida i per tal d’aconseguir els resultats de recollida selectiva i de participació desitjats. Tenint 

en compte que la fracció resta ha de generar una quantitat de residus petita, aquesta freqüència de recollida 

ha de ser suficient. A més a més, augmentar la freqüència de recollida d’aquesta fracció pot ser contraproduent 

per a la correcta separació en origen dels residus, fent que els ciutadans separin incorrectament els residus, fet 

que suposa el fracàs del sistema PaP. 

La disposició dels residus serà nocturna per part dels ciutadans, en un horari recomanat entre les 19,30-21h. El 

vehicle de recollida realitzarà la recollida a partir de les 22h en el cas del casc urbà i en horari de matí (a 

partir de les 6h) a la resta del municipi (veure apartat per la distribució territorial dels equips de treball 5.4.6. 

Composició dels equips de recollida 

És important determinar, també, quina és la composició dels equips de recollida. Tal i com es veurà més 

endavant, en la presentació dels quadres finals del dimensionament del servei es requerirà la utilització de dos 

equips de recollida, que estaran composats per un (1) conductor i dos (2) peons cadascun.  

Es detalla a continuació la configuració dels equips: 

EQUIP 1. RUTA 1. Torn DIÜRN (6.00 h – 12,30h) 

Mitjans humans 

• Un (1) Conductor i dos (2) Peons 

Mitjans materials:  

• Un (1) vehicle recol·lector compactador de càrrega posterior (actual contracte) de 18 m3. 

EQUIP 2. RUTA 2. Torn NOCTURN (22.00 h –04,30h) 

Mitjans humans 

• Un (1) Conductor i dos (2) Peons 

Mitjans materials:  

• Un (1) vehicle recol·lector semi-compactador de càrrega posterior tipus MINIMATIC de 8 m3. 

Distribució dels àmbits de treball. Rutes i horaris.). 

La proposta de calendari de recollida que es proposa és la següent: 

 

Taula 12. Calendari de disposició dels residus prevista del servei de recollida PaP domiciliari 

Tal i com s’ha insistit durant tot aquest informe, un dels aspectes clau de la implantació d’un sistema PaP resideix 

una important campanya de comunicació cap a la ciutadania, tant a l’inici del canvi de model com al llarg de 

tots els mesos de l’any i continu durant la prestació del servei. Dins dels aspectes més importants està en 

comunicar de manera insistent quin és el calendari de recollida de cadascuna de les fraccions, aspecte que la 

ciutadania ha de tenir molt clar per efectuar correctament el servei. 

En d’altres municipis on s’ha implantat el PaP s’han repartit díptics i/o imans amb el calendari de recollida, per 

tal que tots els ciutadans tinguin sempre clar quins dies han de lliurar cadascun dels residus. 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

Equip 1 FORM Envasos Paper-cartró FORM Envasos FORM RESTA

Equip 2 Envasos Paper-cartró FORM Envasos FORM RESTA FORM

Equip 3 Voluminosos Vidre
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Imatge 56. Exemple de calendari del PaP de 4F amb aportació de la fracció vidre en contenidor al carrer 

 

Imatge 57. Calendari del PaP de 4F al municipi de Santpedor 
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5.4. PARÀMETRES LLIGATS AL DIMENSIONAMENT DEL SERVEI DE RECOLLIDA 

Tots els paràmetres exposats a continuació seran els utilitzats per al dimensionament de cadascun dels serveis 

de recollida de les diferents fraccions que es presenten a l’apartat 5.2 Quadres de dimensionament. Abans, 

però, cal establir quins són els paràmetres bàsics del disseny del servei que ens determinaran les necessitats 

dels recursos humans i materials per a la prestació del servei. 

5.4.1. DADES BÀSIQUES. FLUXOS DE RESIDUS 

Les dades de partida sobre les que es parteix per al dimensionament són les tones de residus exposades a 

l’apartat 2.2 Evolució futura. Escenaris que compleixen amb els objectius de compliment del PRECAT20. 

Aquesta és una estimació dels residus generats, a la qual caldrà fer seguiment per avaluar-ne el seu compliment. 

D’altra banda, cal tenir en compte que un aspecte són els residus generats per la ciutadania i l’altra els residus 

a recollir cada dia de recollida pels serveis, donat que, en funció del calendari de recollida els residus diaris 

generats s’acumulen a les llars fins al dia de recollida. 

Així doncs, per exemple, si la fracció rebuig es recull una única vegada a la setmana, la quantitat recollida 

equivaldrà a la quantitat de residus acumulada durant els altres sis dies en què no s’ha realitzat la recollida. 

Segons el calendari de treball exposat anteriorment tindríem, doncs, les següents quantitats de residus a recollir 

els dies de prestació de servei. 

 

Taula 13. Estimació per jornada de treball i fracció de tones recollides pels equips 

Tenint en compte aquest repartiment de tones a recollir cada jornada de treball caldrà escollir el vehicle 

adequat, d’acord a la Massa Màxima Autoritzada (MMA) que permet el vehicle de recollida, aspecte que 

s’estudia al següent apartat. La MMA ens indicarà en quin moment el vehicle es troba al límit de la seva 

capacitat i cal que vagi a descarregar a la planta de tractament del residu corresponent. 

5.4.2. CAPACITAT DEL VEHICLE DE RECOLLIDA  

5.4.2.1. Tipologia dels equips previstos 

Arran de la recent adjudicació del servei de recollida de residus a l’empresa BESERNET es va adquirir un 

vehicle recol·lector de càrrega posterior de 18 m3. Tenint en compte que s’ha adquirit recentment i que encara 

té tota la vida útil del vehicle per endavant, es considera idoni la utilització del mateix vehicle per a la 

implantació de la recollida PaP. A més a més, les característiques del vehicle el capaciten per a poder absorbir 

FORM RESTA P/C VIDRE ENVASOS

3 1 1 1 2

FORM 938,29      156

VIDRE 243,52      

P/C 356,57      52

ENVASOS 351,11      104

RESTA 747,68      52

FORM 6,01           

P/C 6,86           

ENVASOS 3,38                 

RESTA 14,38              

FORM 0,88           

P/C 1,00           

ENVASOS 0,49                 

RESTA 2,11               

6.830 habitants

recollides/setmana

jornades/any

mitjana de tn/dia per jornada de treball

TOTAL Tn 

segons 

objectiu 

recollida

mitjana de Kg/dia per jornada de recollida i habitant

Recollida en 

contenidor
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la quantitat de tones recollides per a cada fracció i garanteix, tal i com ja realitza amb el servei actual, el pas 

d’aquest vehicle per tots els vials del municipi, aspecte que un servei de recollida porta a porta requereix. 

Ara bé, tenint en compte que la recollida segons el model PaP requereix d’un segon equip de recollida – segons 

s’exposa a l’apartat 5.5. Es proposa que aquest nou vehicle sigui un equip de mitjanes dimensions i tingui una 

capacitat de 8-9 m3 i sigui un vehicle semi-compactador de càrrega posterior. 

Per a la recollida de la fracció vidre, tenint en compte que es manté la recollida amb model de contenidor tipus 

iglú – recollida vertical – s’utilitzarà un camió caixa oberta amb grua. 

5.4.2.2. Càrregues màximes necessàries i previstes per jornada 

Així doncs, tenint en compte que es proposen tres equips de recollida, les corresponents MMAs són les següents, 

en funció de cada tipologia de residu i tecnologia de recollida. 

CÀRREGA POSTERIOR VEHICLE DE 18 M3 (EQUIP 1): 

La càrrega útil serà de 2,02 Tn/viatge pels envasos lleugers, 4 Tn/viatge pel paper-cartró i 6,06 Tn/viatge 

pel rebuig i FORM. En funció de la càrrega útil es podrà recollir un determinat número de bujols abans que la 

caixa quedi totalment plena i no superi la massa màxima autoritzada (MMA) legal.  

CÀRREGA POSTERIOR VEHICLE DE 8 M3 (EQUIP 2): 

La càrrega útil serà de 0,59 Tn/viatge pels envasos lleugers, 1,77 Tn/viatge pel paper-cartró i 1,91 Tn/viatge 

pel rebuig i FORM. En funció de la càrrega útil es podrà recollir un determinat número de bujols abans que la 

caixa quedi totalment plena i no superi la massa màxima autoritzada (MMA) legal.  

 

 

Taula 14. Quantitats de recollida per jornada de treball i fracció 

Tal i com es pot observar de l’anterior quadre, l’equip 1 (vehicle de 18 m3) només necessitarà realitzar una 

única descàrrega per jornada de treball. En canvi, l’equip 2 del vehicle de mitjanes dimensions (8 m3) requerirà 

de diversos viatges a descarregar durant la seva jornada. Es proposa que descarregui en autocompactors 

instal·lats a la nau dels serveis o dins del vehicle recol·lector de 18 m3 per tal d’evitar desplaçaments 

innecessaris. 

CÀRREGA SUPERIOR DEL VEHICLE CAMIÓ GANXO AMB GRUA DE TRES EIXOS: 

La càrrega útil serà de 10 Tn/viatge pel vidre. 

Cal tenir en compte que la densitat de la fracció vidre dins del contenidor ja és molt elevada (0,24 Tn/m3), per 

tant dins del camió no fa més que augmentar fins a 0,26 Tn/m3 pel simple fet que en realitzar el buidat dels 

contenidors dins la caixa recol·lectora es trenquen les ampolles i altres residus de vidre. 

Aquesta densitat del residu ens porta a considerar que cal tenir la precaució que els vehicles de recollida que 

transportin la fracció vidre poden anar fàcilment sobrecarregats i tinguin problemes, no només legals per 

passar-se del límit establert, sinó per poder circular per zones amb pendents lleugerament pronunciades. 

Aquesta densitat del residu ens porta a considerar que cal tenir la precaució que els vehicles de recollida que 

transportin la fracció vidre poden anar fàcilment sobrecarregats i tinguin problemes, no només legals per 

passar-se del límit establert, sinó per poder circular per zones amb pendents lleugerament pronunciades. 

Per tant, la fracció vidre té un clar comportament d’augments de pes específic en el procés de recol·lecció, ja 

que en ser dipositat al contenidor té un índex molt elevat de ruptura. Per consegüent el seu pes específic pot 

augmentar del 40 al 60% i en el procés de càrrega d’un 15% a un 20%, el que no justifica que el grau de 

compactació sigui el mateix que en la resta de fraccions valoritzables. 

Població atesa KG/dia rec. RESTA KG/dia rec FORM Kg/dia recollida ENV Kg/dia rec P/C

TOTAL MUNICIPI 6.830,00                  14.378,55                6.014,66                  3.376,02                  6.857,08                  

Sector nucli (EQUIP 1) 3.230,00                  6.799,81                  2.844,42                  1.596,56                  3.242,81                  

Sector urbanitzacions (EQUIP 2) 3.503,00                  7.374,53                  3.084,83                  1.731,51                  3.516,89                  

HIPOTESI FINAL TONES DE LES RUTES PAP PER DIA DE RECOLLIDA
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5.4.3. LLOC DE DESCÀRREGA, DISTÀNCIA I VELOCITAT MITJA DE DESPLAÇAMENT. 

En funció de quina sigui la planta de destí de la fracció valoritzable tindrem una determinada distància i una 

velocitat de desplaçament concreta que serà determinada en funció de les vies de comunicació utilitzades pel 

vehicle de recollida. 

Les plantes de destí final considerades són les següents: 

• Fracció rebuig: planta de transferència TIRSSA, de Viladecans. 

• Fracció envasos: planta de triatge de Semesa ubicada a Gavà. 

• Fracció paper-cartró: Saica Natura ubicada a la Zona Franca. 

• Fracció vidre: Planta de Tractament d’El Prat (el gestor és Daniel Rosas S.A.). 

• Fracció FORM: l’Ecoparc de Barcelona i/o Torrelles de Llobregat. 

5.4.4. TEMPS OPERATIUS DE RECOLLIDA 

Un altre dels paràmetres, essent aquest el més important, són els temps de treball de recollida dels operaris 

que ens permetran calcular les necessitats operatives del model de recollida.  

S’ha considerat, i també és un criteri de disseny a considerar, que les tasques de recollida del sistema PaP cal 

realitzar-les amb un conductor i dos operaris. 

Així, es considera necessari establir dos tipus de temps de treball operatiu:  

• Temps de recollida de bujols  

• Temps de desplaçament amb vehicle sense recollida.  

Per a la determinació del temps de desplaçament es calcula a través de la diferència entre el recorregut que 

s’ha de fer en zones amb portals i el recorregut total de la ruta que s’empra per poder accedir a tots els carrers 

on existeixin habitatges i, per tant, bujols a recollir. El diferencial de tots dos conceptes és l’anomenat “itinerari 

de desplaçament” que es pot fer amb els operaris en el camió, i que comporta una velocitat de desplaçament 

del vehicle superior a la de quan el vehicle es troba recollint bujols. En canvi, el recorregut del vehicle on els 

operaris van recollint els bujols del PaP té una velocitat de desplaçament inferior, donat que és quan els operaris 

realitzen la operació de recollida i buidat dels bujols dels habitatges, essent aquesta tasca més feixuga.  

Així doncs, s’han considerat les següents velocitats de treball, per al càlcul del corresponent dimensionament 

dels serveis de recollida PaP: 

• L’itinerari de desplaçament en l’interior del nucli, a efectes de dimensionament suposa una velocitat 

mitjana de 30 km/h.  

• Itinerari de buidat de cubells, en habitatges de portals propers (edificacions lineals) serà de 3 km/h 

de mitjana. 

• L’itinerari de buidat de cubells en zones d’urbanització amb parcel·les grans i habitatges més allunyats  

serà de 5 km/h de mitjana. 

• Els itineraris per carretera es poden fer entre 50-80 km/h.  
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Taula 15. Exemple dels diferents temps de treball a utilitzar per al dimensionament 

5.4.5. TEMPS LOGÍSTICS  

Es considera un temps de 15 minuts per a comprovacions dels conductors amb el camió abans de sortir del 

Parc Central. Per altra es manté un temps d’aturada de 30 minuts com a descans del conductor a qualsevol 

de les rutes considerades segons s’estableix al conveni laboral. 

5.4.6. COMPOSICIÓ DELS EQUIPS DE RECOLLIDA 

És important determinar, també, quina és la composició dels equips de recollida. Tal i com es veurà més 

endavant, en la presentació dels quadres finals del dimensionament del servei es requerirà la utilització de dos 

equips de recollida, que estaran composats per un (1) conductor i dos (2) peons cadascun.  

Es detalla a continuació la configuració dels equips: 

EQUIP 1. RUTA 1. Torn DIÜRN (6.00 h – 12,30h) 

Mitjans humans 

• Un (1) Conductor i dos (2) Peons 

Mitjans materials:  

• Un (1) vehicle recol·lector compactador de càrrega posterior (actual contracte) de 18 m3. 

EQUIP 2. RUTA 2. Torn NOCTURN (22.00 h –04,30h) 

Mitjans humans 

• Un (1) Conductor i dos (2) Peons 

Mitjans materials:  

• Un (1) vehicle recol·lector semi-compactador de càrrega posterior tipus MINIMATIC de 8 m3. 

5.4.7. DISTRIBUCIÓ DELS ÀMBITS DE TREBALL. RUTES I HORARIS. 

En el dimensionament del servei proposat, tenint en compte els temps de treball, s’ha considerat necessari dividir 

el municipi de Begues en dos àmbits de treball ja que no és possible realitzar la recollida en un únic itinerari. 

Per aquest motiu, s’ha dividit el municipi segons dos àmbits: 

EQUIP 1. RUTA 1. Torn DIÜRN (6.00 h – 12,30h) 

Rectoria, Bassa Blanca, Mas Ferrer, Begues Park, La Costeta, Santa Eulàlia-Can Sadurní i Bon Solei II. 

TORN 1 - RUTA DIÜRNA

SECTORS

 ruta carrers 

amb portals recorregut ruta  diferencial 

(km) (km) (km)

Rectoria - Bassa Blanca 4,51          4,95          0,44          

Cal Viudo 1,40          1,40          -             

carretera enllaç (45 km/h) -             1,57          1,57          

Mas Ferrer 4,13          4,73          0,60          

carretera enllaç (45 km/h) -             2,20          2,20          

Begues Park 8,32          8,92          0,60          

carrer intern Begues (30 km/h) -             1,32          1,32          

La Costeta 1,80          2,60          0,80          

carrer intern Begues (30 km/h) -             0,98          0,98          

Sta Eulàlia-Can Sadurní 2,90          3,62          0,72          

carrer intern Begues (30 km/h) -             0,93          0,93          

Bon Solei II 1,50          1,93          0,43          

carretera enllaç (45 km/h) -             1,98          1,98          

RUTA DIÜRNA (total km) 24,56       37,13       12,57       
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EQUIP 2. RUTA 2. Torn NOCTURN (22.00 h –04,30h) 

Bartró, Barceloneta, Campamà, Bon Solei I, Centre Urbà, Ca n’Amell i Parellada. 

Aquests àmbits s’han distribuït tenint en compte el criteri d’equiparar les càrregues de treball que siguin 

proporcionades entre les dues rutes i tenint en compte, en alguns casos, característiques urbanístiques similars.  

5.5. FORMAT DE DISPOSICIÓ DELS RESIDUS 

Un dels aspectes més importants en el dimensionament del model de recollida PaP rau en el fet d’escollir quin 

és el format de disposició dels residus més adequat per part dels ciutadans del municipi. És el model de 

recollida escollit i adaptat a cada municipi, el que determina en quin format es disposen aquests, doncs no es 

pot deixar a elecció del ciutadà aquesta decisió. 

És important doncs, per a la correcta elecció del format de lliurament dels residus, conèixer quina és la 

configuració urbanística del municipi per escollir el model idoni on els ciutadans dipositaran els seus residus els 

diferents dies de prestació del servei de recollida PaP, motiu pel qual s’ha realitzat un treball de camp on s’han 

identificat els tipus d’edificis del municipi. Així doncs, d’una banda, ens trobem amb els edificis unifamiliars 

(finques o blocs amb un únic habitatge per portal) i per l’altra, tenim els edificis plurifamiliars (finques o blocs 

amb més d’un habitatge per portal). D’altra banda, els edificis unifamiliars poden tenir d’una a tres plantes – 

habitualment – mentre que els edificis plurifamiliars tindran com a mínim dues plantes. 

Tant en el cas dels edificis unifamiliars com els plurifamiliars cal escollir el format de disposició dels residus, 

que pot ser: 

• Bossa per cada habitatge a la vorera. 

• Bujol per a cada habitatge a la vorera. 

• Ganxos a la paret de cada portal. 

• Pals-ganxo en ubicacions específiques a la vorera. 

Es mostren a continuació algunes imatges de diferents sistemes de disposició dels residus, tant vàlids per edificis 

unifamiliars com plurifamiliars. Les solucions proposades, però, acostumen a ser habituals en edificis 

plurifamiliars de poca alçada. 

  

Imatge 58. Sistema de lliurament de bujols basats en ganxos a les façanes 
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Imatge 59. Sistema de lliurament de bujols basats en pals a 
les façanes 

Imatge 60. Sistema de lliurament de bujols basats en pals 
a les voreres 

  

Imatge 61. Sistema de lliurament de bujols basats bujols a 
calçada, eliminant espais d’aparcament 

Imatge 62. Sistema de lliurament de bujols basats bujols 
la vorera 

En el cas del municipi de Begues, s’ha optat per la solució del bujol a la vorera com a format de disposició del 

residu per part dels ciutadans. En l’apartat 5.5.5. Solució proposada pels edificis plurifamiliars determinarem 

quina necessitat de bujols hi ha per cada habitatge, tenint en compte els fluxos de residus a recollir i el treball 

de camp realitzat. 

S’ha considerat el bujol en vorera com a solució més idònia, des del punt de vista d’imatge cap al ciutadà, 

ordre, ocupació de l’espai públic i d’higiene viària. A més a més, a través de la recollida en bujol es permet 

mantenir un estricte seguiment de la utilització d’aquests per part dels ciutadans, a través de xips als bujols que 

es preveu implantar des de l’inici del servei. 

Tal i com es desenvoluparà al llarg dels següents apartats, en el cas d’alguns edificis plurifamiliars depenent 

de la seva verticalitat, caldrà trobar una solució concreta a la disposició dels residus, donat que no es pot fer 

una ocupació massiva de la via pública amb bujols. 

S’ha optat com a solució tècnica general el sistema de disposició 

dels residus del bujol en vorera per part dels habitatges. 

D’altra banda, un dels aspectes a tenir en compte en el dimensionament del servei és l’estructura vertical dels 

edificis, és a dir, quants pisos i habitatges per planta disposa cada bloc per conèixer els aspectes que són clau 

en el model PaP i que determinen el dimensionament del servei, donat que el nombre de bujols variarà. Així 

mateix, en el cas que en els edificis plurifamiliars s’opti per solucions diferents als bujols en vorera i sigui en 

contenidors de 1100 litres, caldrà dimensionar la recollida d’aquests. 

Així doncs, per estudiar la disposició dels residus cal diferenciar entre edificis unifamiliars i plurifamiliars, 

aspecte que condicionarà el nombre de bujols en vorera que es disposaran. 

5.5.1. SISTEMES DE LLIURAMENT DE RESIDUS EN EDIFICIS UNIFAMILIARS 

En el cas dels edificis unifamiliars, a cada bloc o edifici li correspon un únic punt de lliurament de residus, fet 

que correspondrà a un únic bujol per habitatge. Donat que només existeix un únic bujol a ubicar a la vorera on 

dipositar els residus domiciliaris, no es considera que hagi d’entorpir el pas ni ser un obstacle important en 

l’espai viari, considerant aquesta com la solució òptima.  

Un bujol per cada punt de recollida o edifici unifamiliar. 

Els edificis unifamiliars poden ser tant blocs de cases aïllades com els que ens podem trobar en les zones de 

Begues Park, la Costeta, entre d’altres, com també els que ens podem trobar amb blocs de dos-tres plantes 

amb un únic habitatge a la zona més cèntrica del municipi de Begues com pot ser el c/Major o adjacents. El 

treball de camp realitzat és el que ha determinat i diferenciat els edificis unifamiliars dels plurifamiliars, així 
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la idoneïtat d’utilitzar per part d’aquests darrers bujols o contenidors de major capacitat (1100 litres) amb 

tancament. 

  

Imatge 63. Zona de cases unifamiliars a Begues Parc Imatge 64. Zona de cases unifamiliars a La Costeta 

  

Imatge 65. Zona de cases unifamiliars al c/Major Imatge 66. Zona de cases unifamiliars al Passatge Riera 

El rendiment de treball, en el cas dels edificis unifamiliars, serà superior donat que l’operari únicament haurà 

de recollir un bujol per punt portal. Es diferenciarà un rendiment de treball diferent si es tracta de cases aïllades 

respecte de blocs unifamiliars ubicats en zones com el c/Major o c/Àngel Guimerà. 

  

Imatge 67. Bujols individuals davant de blocs unifamiliars en altres municipis amb sistema de recollida PaP 

5.5.2. SISTEMES DE LLIURAMENT DE RESIDUS EN EDIFICIS PLURIFAMILIARS 

El gran repte de la implantació del sistema PaP en una zona amb urbanisme compacte és mantenir la 

individualització del residu en un context que afavoreix l’anonimat. Com més clarament s’aconsegueixi aquesta 

individualització, més fàcil serà sostenir la coresponsabilització i la percepció d’obligatorietat de realitzar la 

recollida selectiva. 

A més de la individualització, també es busca la minimització de l’ús de l’espai públic per tal de limitar al màxim 

les possibilitats de contaminació per part de tercers, així com l’embrutiment de la via pública. 
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Al municipi de Begues existeixen zones amb edificis plurifamiliars, els quals s’han ubicat sobre plànol, tal i com 

es mostra a l’apartat 3.3. Plànol d’alçades del municipi de Begues. D’aquesta manera, es podran determinar 

les solucions específiques per a cadascun d’aquests edificis. 

  

Imatge 68. Edificis plurifamiliars al c/Ferran Muñoz Imatge 69. Edificis plurifamiliars a la plaça de l’Esglèsia 

5.5.2.1. Alternatives en el format de disposició dels residus 

Així doncs, ens trobem que, en funció del nombre d’habitatges de l’edifici, existeixen quatre sistemes de 

lliurament per garantir, en diferent grau, la individualització de la recollida. Les opcions a determinar són: 

(1) Lliurament individual: la màxima individualització s’aconsegueix ubicant els bujols o bosses davant del 

portal de l’edifici plurifamiliar. En edificis de més de 10-12 llars es fa difícil disposar d’espai suficient per a 

poder fer la individualització (a no ser que en l’edifici hi hagi un espai destinat a tal efecte) i cal optar per un 

dels següents sistemes: 

(2) Lliurament individual en unitats d’agregació: a mesura que augmenta el nombre de llars de l’edifici es 

pot individualitzar en funció d’unitats majors que les llars fàcilment identificables: escales, replans. En el cas 

d’edificis amb escales que tinguin portes d’accés a l’exterior diferenciades, és pràctic considerar-les cadascuna 

com edificis separats. 

(3) Lliurament agregat en contenidors: quan la individualització per llars i per unitats d’agregació no és 

realitzable, l’agregació cal fer-la en contenidors amb el menor volum possible i que permetin una 

individualització per la unitat d’agrupació superior, replans, escales, etc. 

(4) Lliurament amb servei de porteria, agregat en contenidors: en edificis on existeix la figura de la porteria, 

i aquesta baixa la brossa des de la porta de la llar al contenidor de carrer, és interessant mantenir aquest 

servei adaptant-lo al sistema PaP. En aquest cas caldrien contenidors d’utilització exclusiva de la comunitat. Ara 

bé, caldria formar adequadament al personal perquè col·laborés amb la identificació dels lliuraments 

incorrectes i amb la informació al veïnat del seu edifici. De fet, amb la recollida porta a porta “interior” de 

l’edifici, s’aconsegueix maximitzar la individualització del lliurament del material. 

En els casos de lliurament amb contenidors cal establir clarament de qui serà la responsabilitat de mantenir els 

contenidors nets. El més lògic és que la neteja corri a càrrec de la comunitat i així és com es considera en 

aquesta proposta tècnica. 

5.5.2.2. L’espai de lliurament 

De menor a major ocupació de l’espai públic podem utilitzar els següents espais de lliurament del material al 

servei de recollida selectiva. 

a) Utilització d’un espai comunitari, amb accés des de l’exterior exclusiu per al servei de recollida, que es pot 

utilitzar com a magatzem de la fracció corresponent durant tot el dia. Aquest sistema incrementa la comoditat 

de la comunitat ampliant l’horari en què pot lliurar la fracció corresponent. No baixa substancialment la pressió 

de coresponsabilització ja que obliga a mantenir els espais d’emmagatzematge de les diverses fraccions a la 

llar, i s’impedeix la contaminació exterior. És aplicable a les formes de lliurament (2), (3) i (4). 

b) Utilització d’un espai comunitari, amb accés des de l’exterior exclusiu per al servei de recollida, on hi ha 

espai suficient per a emmagatzemar totes les fraccions amb independència del dia de recollida. Aquest sistema  
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és el més còmode per a la comunitat però és el que proporciona menor grau de coresponsabilització. És el que 

més s’assemblaria a una àrea d’aportació, però estaria en un espai privat enlloc d’un espai públic, evitant la 

contaminació exterior. La contaminació “interior” dependrà del grau d’implicació que s’hagi aconseguit en 

aquella comunitat. És aplicable a les formes de lliurament (2), (3) i (4). 

c) Ocupació de l’espai públic de l’espai públic en l’horari de lliurament establert. Quan no es disposa d’un espai 

comunitari, aquest sistema manté tota l’acumulació a casa, mantenint així la pressió de la coresponsabilització. 

Però permet que hi hagi accés lliure des del carrer. Això pot facilitar contaminacions externes i dificultar la 

relació amb la comunitat a l’hora de valorar la qualitat de la recollida. Aplicable a les formes de lliurament 

(1), (2), (3) i (4). 

La combinació de les dues variables, forma de lliurament (1, 2, 3, 4) i espai de lliurament (a, b, c), amb les 

variacions corresponents, és la que ens dóna la diversitat de sistemes de lliurament dels materials a recollir 

porta a porta. Els sistemes que presenten resultats més interessants i que tenen menys costos econòmics 

d’explotació són els que combinen la individualització (1, 2, 4) amb lliurament en un espai comunitari amb accés 

de l’exterior exclusiu pel servei de recollida (a, b). La dificultat és que la seva aplicació només és poss ible en 

certs edificis, de manera que per fer possible la seva generalització a llarg termini caldria preveure-ho en el 

moment de la seva construcció o reforma. El Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció 

de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis, només estableix clarament l’obligació de disposar de 150 

dm3 en l’interior dels habitatges per la selecció dels residus, però no estableix cap obligació d’espais 

d’emmagatzematge comunitaris. 

En el cas del municipi de Begues s’ha constatat, a través del treball de camp realitzat, que no existeixen edificis 

on sigui possible disposar d’aquest tipus d’espais interiors per a l’emmagatzematge dels residus, motiu pel 

qual cal proposar sistemes alternatius de lliurament dels residus en el cas dels edificis plurifamiliars. 

5.5.2.3. Verticalitat dels edificis 

En el cas dels edificis plurifamiliars, com ja s’ha comentat a l’apartat 3.3. Plànol d’alçades del municipi de 

Begues un dels aspectes a tenir en compte és l’estructura vertical dels edificis, és a dir, quants pisos i habitatges 

per planta disposa cada bloc per conèixer dos aspectes que són clau en el model de recollida PaP i que 

determinen el dimensionament del servei i que ja s’han citat a l’apartat anterior: 

• Nombre de bujols per bloc 

• Espai de lliurament disponible a la vorera 

Desenvolupem, a continuació, aquests dos aspectes clau. 

Nombre de bujols per bloc 

Atenent als habitatges que cada finca disposa tindrem un nombre diferent de bujols a recollir. 

Espai de lliurament disponible a la vorera  

En funció de l’espai disponible a la vorera per ubicar els bujols dels diferents habitatges del bloc, podem 

trobar-nos amb un nombre important de bujols per edifici, que caldrà ordenar i gestionar per tal que no 

s’acumulin gran quantitat de bujols a la vorera ocupant espai a la via pública i entorpint el pas dels vianants si 

la vorera és estreta. Existeixen solucions per minimitzar aquesta ocupació de la via pública, com les mostrades 

en la Imatge 60 i Imatge 61. Ara bé, s’ha descartat la instal·lació d’aquest tipus d’elements a la via pública per 

considerar-se que no són òptims per al municipi de Begues. 

Una altra de les opcions, és el contenidor de 1.100 litres, per a ús exclusiu de l’edifici. Aquesta opció no 

s’aplicarà de manera general a tots els edificis plurifamiliars, sinó que dependrà de l’alçada dels edificis, entre 

algun altre paràmetre, per tal de ser utilitzat. Quan no s’empri el contenidor de 1.100 litres per als edificis 

plurifamiliars, s’utilitzarà el bujol en vorera. 

A més a més, en funció del nombre d’habitatges per bloc, es determinarà una velocitat de treball diferent, 

atenent que, a més nombre de bujols a recollir, menor és la velocitat de treball dels operaris. 

És per tots aquests motius, que s’ha confeccionat un plànol identificant les alçades dels blocs al municipi de 

Begues, el qual ens permetrà identificar tots els habitatges plurifamiliars del municipi. S’adjunta al plànol 

aportat a l’apartat 3.3. Plànol d’alçades del municipi de Begues. 
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5.5.3. IDENTIFICACIÓ DELS EDIFICIS PLURIFAMILIARS DEL MUNICIPI DE BEGUES 

Tal i com s’ha comentat, és important la identificació dels edificis plurifamiliars i les solucions segons la casuística 

de cada bloc d’habitatges plurifamiliars. 

A través del treball de camp s’ha generat un plànol d’alçades dels edificis que ens ha permès discriminar els 

edificis de més una planta que es consideren plurifamiliars. En alguns casos, com ja s’ha esmentat, alguns blocs 

tenen més d’un pis d’alçada però continuen essent unifamiliars, aspecte que ha calgut la feina del treball de 

camp per diferenciar. 

S’han generat plànols com els de la imatge adjunta, els quals es presenten en el seu conjunt a l’apartat 3.3. 

Plànol d’alçades del municipi de Begues. 

 

Plànol 1. Zona d’edificis plurifamiliars amb indicació d’habitatges per portal a la zona centre. 
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Plànol 2. Zona d’edificis plurifamiliars amb indicació d’habitatges per portal Mas Pasqual. 

Als plànols anteriors s’han identificat únicament els edificis plurifamiliars, amb indicació - cercle groc amb número 

- del nombre d’habitatges per portal. D’aquesta manera, es podran aportar solucions concretes per als edificis 

amb major edificació vertical, que comporten un major nombre d’habitatges per bloc. La proposta que es 

presenta, preveu ubicar contenidors tancats amb accés d’identificació d’usuari, per als edificis de més de 

tres alçades, a excepció d’algun cas concret de diferents cases unifamiliars juntes, on també se’ls hi aportarà 

un contenidor tancat. 

5.5.4. ALTERNATIVES A LA DISPOSICIÓ DELS RESIDUS PER PART DELS EDIFICIS PLURIFAMILIARS 

En aquest apartat es presenten diferents solucions tècniques per als blocs d’edificis que es configurin com a 

edificis plurifamiliars, escollint-se al final, la proposta que s’ha considerat més adequada per al municipi de 

Begues, en el cas d’aquest tipus d’edificació. 

Així doncs, les opcions presentades a continuació, pretenen actuar directament sobre el focus del problema que 

sovint succeeix en els blocs plurifamiliars: la separació en origen i la no-participació dels ciutadans de zones 

concretes com poden ser els edificis plurifamiliars. 

L’opció plantejada és la d’ubicació de contenidors tancats 

enfront dels blocs plurifamiliars (habitualment + 3 alçades). 

Es tracta d’un tipus de solució eminentment tecnològica a través de la combinació d’elements mecànics – presents 

als contenidors – i elements vinculats a tecnologies d’emissió i tractament de dades que seran enviades per 

diferents vies. 

Bàsicament, el principi bàsic sobre el que sustenta el tancament dels contenidors de la via pública és el d’aplicar 

mesures de control als generadors, per tal d’eliminar la possibilitat d’aportació lliure i sense control.  

Existeixen, al seu torn, diferents variants en la modalitat de tancament dels contenidors depenent del sistema 

del tancament del contenidor. Unes opcions o altres es diferencien en el grau tecnificació d’aquest tancament.  

Així doncs, tenim: 

• Sistema de tancament per gravetat amb pany 

• Sistema de tancament i accés mitjançant identificació electrònica 

o Tancament sense limitació d’accés ni aportació. 
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o Tancament amb sistemes d’accés amb control volumètric. 

o Tancament amb sistemes d’accés amb control de pes. 

Aquestes solucions presentades ja estan presents en moltes ciutats europees i també es comencen a posar en 

marxa lentament durant els darrers anys a municipis catalans. A cadascun dels diferents sistemes de tancament 

de contenidors es relacionaran en quins municipis s’han posat en marxa per tal de donar referències reals 

d’aplicació. 

A tots aquests sistemes de tancament de contenidors proposats es poden complementar aplicant sistemes de 

fiscalitat de residus i/o sistemes de pagament per generació. Dit d’una altra manera, també podem afirmar, 

que la implantació de sistemes d’identificació d’usuaris a través del tancament dels contenidors, és el pas 

necessari per a la implantació de sistemes de pagament per generació. 

A través dels següents apartats es resumeixen en què consisteixen les diferents opcions, totes tecnològiques, de 

tancament dels contenidors. 

5.5.4.1. Opció A.1. Sistema de tancament per gravetat amb pany 

Aquest sistema de tancament dels contenidors amb pany per gravetat és l’opció més senzilla d’implantar, tant 

a nivell d’inversió com de manteniment. 

El tancament per gravetat amb pany permet que només accedeixin als contenidors aquells ciutadans que es 

trobin assignats a aquells contenidors, sense que d’altres usuaris hi tinguin accés. Permetria fer, doncs, una zona 

d’influència dels contenidors o bujols ubicats a la via pública assignant a cada habitatge plurifamiliar una 

determinada ubicació de contenidors amb la clau corresponent. 

 

 

Imatge 70. Bujol amb sistema de tancament per gravetat 
amb clau. 

Imatge 71. Detall de la tapa del bujol 

El tipus de tancament utilitzat pot ésser de dos models diferents: 

• Tancament amb clau triangular o clau plana. 

• Tancament amb clau “Aga”: aquest tipus de tancament obliga a l’usuari a tancar bé la tapa, perquè 

li sigui retornada la clau. 
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Imatge 72. Detall del tipus de tancament (model clau plana). Imatge 73. Detall del tipus de tancament (model clau 
triangular). 

  

Imatge 74. Detall del tipus de tancament (model clau tipus “AGA”). 

Aquest sistema de tancament dels contenidors permet resoldre el problema dels desbordaments dels contenidors 

i, en part, a través de la bona voluntat dels veritables usuaris del servei, pot reduir la presència d’impropis dins 

dels contenidors. En contrapartida, aquest sistema donat que no permet cap tipus d’identificació dels usuaris 

amb els residus, continua mantenint l’anonimat dels generadors de residus, fet que incidirà negativament en la 

presència d’impropis. 

 

Avantatges Inconvenients 

Baixa inversió. 

Permet assignar contenidors a determinats 

habitatges (assignació territorial i llistes negres) 

Manté l’anonimat del residu. 

No redueix la presència d’impropis en aquells 

contenidors que ja tenen inèrcia a tenir-ne. 

No permet sistemes de pagament per generació 

Aportació lliure de residus 

Aparició de residus a l’exterior 

Gestió i logística claus d’accés 

5.5.4.2. Opció A.2. Sistema de tancament i accés mitjançant identificació electrònica 

Els sistemes de tancament dels contenidors i accés mitjançant identificació electrònica es poden subdividir en 

diferents variants tecnològiques en funció del grau de control que es vulgui realitzar sobre el generador de 

residus. En general, a més control major cost d’inversió de la solució tecnològica.  

Els components del control d’accés són els següents: 

 

 

 

 

 

 

 
IDENTIFICADOR RFID 

SmartTag, SmartCard, Smartphone NFC 

MECÀNICA, ELECTRÒNICA 
RFID, TANCAMENT, ENERGIA I 

COMUNICACIONS 

eGate 

SOFTWARE 
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A través dels propers apartats, presentem les diferents variants que comporta el sistema de tancament dels 

contenidors amb accés a través d’identificació electrònica. 

5.5.4.2.1. Tancament sense limitació d’accés ni aportació 

En aquest sistema de tancament i que el ciutadà té accés al contenidor a través d’identificació electrònica amb 

targeta, el generador se sent controlat, però una vegada obert l’accés, l’aportació és lliure i s’està a la bona 

disposició dels usuaris per garantir que els residus introduïts són els adequats.  

 

Avantatges Inconvenients 

Sistemes de pagament per generació relativament 

justos 

Bones dades de recollida selectiva 

Permet restringir horaris obertura contenidors 

Permet assignar contenidors a determinats 

habitatges (assignació territorial i llistes negres) 

Elevada inversió 

Aportació lliure de residus 

Risc d’impropis 

Aparició de residus a l’exterior 

Gestió i logística targetes 

Exemples: Arrasate, Beasáin, Bergara (Gipúscoa). 

 

 

Imatge 75. Sistema de tancament de contenidor amb identificació amb targeta. 

5.5.4.2.2. Tancament amb sistemes d’accés amb control volumètric 

En aquest cas, es tracta d’un sistema de tancament del contenidor però, a diferència de l’anterior, es controla 

el volum aportat pel generador al contenidor. El contenidor disposa d’una càmera volumètrica incorporada al 

contenidor, que quantifica els volum aportat pel generador. 

Es tracta d’una solució tecnològicament més desenvolupada, però amb majors costos d’inversió. A més a més, 

no és factible com a solució al municipi de Begues, donat que és un sistema principalment pensat per a 

contenidors de mínim 1.100 litres. 

Identificador d’usuari per accedir a 
dipositar els residus als contenidors 
assignats 
SmartTag: efecte carret supermercat 
SmartCard: Publicitat 
SmartPhone NFC: sempre disponible, 
gamificació 

Contenidors adaptats amb sistema 
electro-mecànic de control d’accés 
mitjançant identificació d’usuari per 
RFID: 

• BAIX CONSUM 
• PES BAIX 
• ROBUSTESA 

Administració de contenidors i usuaris, 
planificació rutes, seguiment, incidències, 
optimització, Informes, Indicadors i 
Facturació 
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Avantatges Inconvenients 

Sistemes de pagament per generació més justos en 

relació a l’anterior solució (tancament sense limitació 

d’accés) 

Bones dades de recollida selectiva  

Permet restringir horaris obertura contenidors 

Permet assignar contenidors a determinats 

habitatges (assignació territorial i llistes negres). 

Despeses de recollida inferiors que el sistema PaP  

Molt elevada inversió 

Risc d’impropis 

Aparició de residus a l’exterior 

Despeses de seguiment i manteniment de la 

tecnologia 

Gestió i logística targetes 

Exemples: Itàlia: Brescia, Imola, etc. Ambers. 

  

  

Imatge 76. Sistema Chamber System: identificació amb control d’accés volumètric. 

5.5.4.2.3. Tancament amb sistemes d’accés amb control de pes. 

És una opció que està basada en l’anterior, però incorpora el control de pes com a forma d’introduir els residus 

i com a mecanisme per introduir i aplicar el sistema de pagament per generació. El contenidor disposa d’un 

sistema de pesatge incorporat al contenidor, que quantifica els residus aportats pel generador. 

En principi, es descarta aquesta opció pel municipi de Begues, donat que el seu cost d’inversió és molt elevat i 

no és viable en contenidors de dues rodes, donat que és un sistema propi de contenidors de quatre rodes. 

Avantatges Inconvenients 
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Sistemes de pagament per generació molt justos en 

relació a l’anterior solució (tancament sense limitació 

d’accés) 

Bones dades de recollida selectiva  

Permet restringir horaris obertura contenidors 

Permet assignar contenidors a determinats 

habitatges (assignació territorial i llistes negres). 

Despeses de recollida inferiors que el sistema PaP  

Elevadíssima inversió 

Risc d’impropis 

Aparició de residus a l’exterior 

Despeses de seguiment i manteniment de la 

tecnologia 

Gestió i logística targetes 

Exemples: Seül. 

 

Imatge 77. Sistema de tancament de contenidor amb identificació amb targeta, control de volum i pes. 

5.5.4.3. Opció A.3. Implantació del sistema de pagament per bossa 

Aquest sistema de recollida només es contempla en el cas de voler aplicar el pagament per generació en el 

sistema porta a porta o de subvencionar part del cost de la recollida a través d’un ingrés generat de la venda 

de bosses, donat que no té sentit si no es volen gravar les fraccions a recollir, ja que és encarir el cost del servei 

sense cap finalitat concreta. És una manera diferent d’implantar un sistema de fiscalitat dels residus a través de 

la venta de bosses per a introduir-hi els diferents residus. Aquestes bosses, posteriorment, seran les que es 

dipositaran davant dels portals dels habitatges per a ser recollits pels serveis de recollida. En cas de no utilitzar 

aquesta bossa que té unes característiques concretes segons fracció, aquesta no serà recollida i l’Ajuntament 

pot aplicar sancions al generador. 

L’objectiu d’aquest sistema és que a través de la venda de les bosses es financi part del cost de la recollida 

porta a porta. A més, a través dels diferents preus que té cada bossa en funció de la fracció que s’hi dipositi, 

tindrà un gravamen major o menor: el cost de la bossa de rebuig serà superior al del cost de la bossa d’envasos 

i de FORM per tal de fomentar una major participació en la recollida selectiva a través de menors preus en 

aquest tipus de bosses. Normalment, la bossa dels bolquers és gratuïta. 

Habitualment, aquest sistema de recollida s’utilitza quan el municipi no té implantat un sistema de recollida 

porta a porta i, per tant, els ciutadans no disposen d’un cubell específic per a dipositar la fracció a recollir. En 

aquest cas i/o situació, el sistema de pagament per bossa seria el més senzill i econòmic d’implantar. Aquest 

no és un criteri tancat, donat que sempre es podria combinar la utilització de cubells amb sistemes d’accés 

electrònic, però que també incorporessin l’ús de bosses de pagament, tot i que aquesta solució no es considera 

la més adequada al municipi. 

Aquest tipus de solució de recollida s’utilitza, per exemple, al municipi d’Argentona. 

En cas contrari, com el que ens ocupa en el cas del municipi de Begues, donat que les fraccions a recollir ja 

disposen de contenidor específic el més adequat és aplicar algun sistema d’identificació automàtic com els que 

s’han plantejat en l’apartat anterior. 
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5.5.4.4. Opció A.4. Sistema de tancament de contenidors i utilització de bosses xipades 

En aquesta opció, habitualment, el que es fa és combinar el sistema de tancament de contenidors amb accés 

electrònic d’usuari a través de les diferents modalitats (definit a l’apartat 5.5.4.2. Opció A.2. Sistema de 

tancament i accés mitjançant identificació electrònica) amb la utilització de bosses xipades que seran 

introduïdes dins dels contenidors/bujols. És un sistema que el que fa és eliminar l’anonimat del generador de 

residus, donat que identifica qui llença el residu i, per tant, qui participa correctament en la recollida porta a 

porta i qui no. En cas dels ciutadans que no hi participin, per eliminació dels que ja hi participen es podrà 

detectar qui són. 

Alternativament, també existeix la opció d’utilitzar bosses xipades sense contenidor, en un sistema porta a 

porta. Evidentment, és un sistema que comporta el risc de trencament de la bossa, aparició de brutícia a terra, 

etc. Aquest és un mètode utilitzat al casc antic de Sarrià i a Lleida, ambdós havent encetat proves pilot durant 

el 2018. 

Utilitzant bosses xipades, el que es fa és eliminar un dels problemes o inconvenients de únicament tancar els 

contenidors, sense controlar què s’hi llença. Amb aquest sistema es posa noms i cognoms al residu per tal de 

poder actuar correctament en cas que els ciutadans no hi participin. En cas que aquests no ho facin, correspondrà 

a l’Ajuntament determinar si s’actua sancionant o no. 

Actualment, hi ha municipis com Manresa i la comarca de la Garrotxa que estan en vies d’implementar aquesta 

opció de recollida (contenidors tancats amb accés amb identificació electrònica + bosses xipades). 

Avantatges Inconvenients 

Sistemes de pagament per generació justos  

Bones dades de recollida selectiva  

Permet restringir horaris obertura contenidors 

Permet assignar contenidors a determinats 

habitatges (assignació territorial i llistes negres). 

Despeses de recollida inferiors que el sistema PaP  

Elevada inversió 

Risc d’impropis 

Aparició de residus a l’exterior 

Despeses de seguiment i manteniment de la 

tecnologia 

Gestió i logística targetes + bosses xipades 

(comerços col·laboradors) 

 

5.5.5. SOLUCIÓ PROPOSADA PELS EDIFICIS PLURIFAMILIARS 

Tal i com s’ha esmentat anteriorment existeixen diferents solucions per al format de lliurament en el cas dels 

edificis plurifamiliars (veure apartat 5.5.2). 

La solució proposada es basa en la ubicació de contenidor tancat de 1.100 litres de càrrega posterior amb 

sistema d’accés amb identificació amb targeta d’usuari per als ciutadans del bloc plurifamiliar. S’utilitzarà 

aquesta solució a tots aquells edificis plurifamiliars que el treball de camp hagi detectat com a solució, donada 

la verticalitat dels blocs, com a alternativa a la utilització de bujols en vorera d’altres blocs plurifamiliars on 

l’alçada sigui menor. 

En general, s’utilitzarà com a solució tècnica pels edificis 

plurifamiliars per contenidors tancats amb sistema d’accés amb 

identificació amb targeta d’usuari. En edificis plurifamiliars de 

baixa alçada es disposarà el bujol en vorera com sistema de 

lliurament dels residus. 

S’ha optat per implantar un sistema de tancament de contenidors per evitar la contaminació del residu per 

part d’altres usuaris que no vulguin col·laborar amb el sistema PaP i vulguin utilitzar aquests contenidors per 

dipositar qualsevol tipus de residu.  

ENTRA-2019-8154

Assabentat MA

Assabentat MA

Tràmit MA

Assabentat ST

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació fab50040dbd04b6ca9c3065888a883a7001

Url de validació https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2019/8154 - Data Registre: 16/10/2019 16:56:00    Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp


 

 
61 

S’ha determinat aquesta solució tenint en compte que, en municipis on s’ha implantat el sistema PaP amb 

presència d’edificis plurifamiliars i sense contenidors tancats, acaba esdevenint un problema de contaminació 

de residus incorrectament dipositats i, conseqüentment, d’impropis a tots els fluxos de residus. Casos com el del 

municipi de Martorelles, on finalment s’ha proposat un sistema de contenidors tancats avala aquesta solució 

tècnica que es planteja. 

La proposta tecnològica relativa al sistema de tancament amb accés amb targeta es desenvolupa a l’Annex I. 

Solució tecnològica sistema tancament amb targeta. 

A través del següent quadre es resumeixen el nombre d’edificis plurifamiliars i la solució tècnica específica de 

format de disposició dels residus. En concret s’han ubicat fins a 60 blocs d’habitatges plurifamiliars, i només 

11 d’aquests requereixen d’una àrea de contenidors tancats - un per fracció recollida - segons: 

 

PUNT BARRI ADREÇA NÚMERO 
D'HABITATGES 

FINCA 

SOLUCIÓ PAP 

1 Centre Àngel Guimerà 17 8 Bujols en vorera 

2 Centre Àngel Guimerà 21 3 Bujols en vorera 

3 Centre Àngel Guimerà 37 6 Bujols en vorera 

4 Centre Àngel Guimerà 43 8 Bujols en vorera 

5 Centre Àngel Guimerà 59 4 Bujols en vorera 

6 Centre D'Ardenya 2 9 Bujols en vorera 

7 Centre D'Ardenya 4 8 Bujols en vorera 

8 Centre Ferran Muñoz 10 18 Contenidor 1100 litres tancat 

9 Centre Ferran Muñoz 14 18 Contenidor 1100 litres tancat 

10 Centre Major 39 8 Bujols en vorera 

11 Centre Major 48 8 Bujols en vorera 

12 Centre Major 63 8 Bujols en vorera 

13 Centre Major 1-3 5 Bujols en vorera 

14 Centre Major 11 6 Bujols en vorera 

15 Centre Major 34 3 Bujols en vorera 

16 Centre Major 35 9 Bujols en vorera 

17 Centre Major 37 9 Bujols en vorera 

18 Centre Major 25 5 Bujols en vorera 

19 Centre Mary Santpere 8 18 Bujols en vorera 

20 Centre Mary Santpere 10A + 10B 17 Contenidor 1100 litres tancat 

21 Centre Mary Santpere 4-6 30 Contenidor 1100 litres tancat 

22 Centre Teodor Bosch 1 12 Bujols en vorera 

23 Centre Teodor Bosch 7 4 Bujols en vorera 

24 Centre Camí Ral 14 (Cal Sastre) 15 Contenidor 1100 litres tancat 

25 Centre Passatge Riera 10 2 Bujols en vorera 

26 Centre Passatge Riera 30 7 Bujols en vorera 

27 Centre Passatge Riera 36 8 Bujols en vorera 

28 Centre Plaça de l'Esglèsia 3-5 12 Contenidor 1100 litres tancat 

29 Centre Plaça de l'Esglèsia 4-6 4 Contenidor 1100 litres tancat 

30 Centre Plaça de l'Esglèsia 7 6 Contenidor 1100 litres tancat 

31 Centre Plaça de l'Esglèsia 8 6 Contenidor 1100 litres tancat 

32 Centre Plaça de l'Esglèsia 9 6 Contenidor 1100 litres tancat 

33 Centre Plaça de l'Esglèsia 10 6 Contenidor 1100 litres tancat 

34 Raval de Sant Martí Sant Eudald 25 4 Bujols en vorera 
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35 Raval de Sant Martí Avda. Joan Baptista 6 6 Bujols en vorera 

36 Barceloneta Sant Eudald 109 12 Bujols en vorera 

37 Barceloneta Sant Eudald 111 9 Bujols en vorera 

38 Barceloneta Sant Eudald 113 9 Bujols en vorera 

39 Barceloneta Sant Eudald 111 11 Bujols en vorera 

40 Barceloneta Camí Ral 140 12 Bujols en vorera 

41 Barceloneta Camí Ral 152 12 Bujols en vorera 

42 Barceloneta Camí Ral 122 6 Bujols en vorera 

43 Barceloneta Camí Ral 124 6 Bujols en vorera 

44 Barceloneta Camí Ral 132 6 Bujols en vorera 

45 Barceloneta Camí Ral 134 6 Bujols en vorera 

46 Barceloneta Camí Ral 154 11 Bujols en vorera 

47 Barceloneta Camí Ral 156 11 Bujols en vorera 

48 Mas Pasqual Maragall 39 6 Bujols en vorera 

49 Mas Pasqual Maragall 43 6 Bujols en vorera 

50 Mas Pasqual Maragall 46 9 Bujols en vorera 

51 Mas Pasqual Rosa Ximenis 1 4 Bujols en vorera 

52 Mas Pasqual Rosa Ximenis 3 4 Bujols en vorera 

53 Mas Pasqual Rosa Ximenis 5 6 Bujols en vorera 

54 Mas Pasqual Rosa Ximenis 7 9 Bujols en vorera 

55 Mas Pasqual Rosa Ximenis 11 6 Bujols en vorera 

56 Mas Pasqual Sant Sebastià 16 4 Bujols en vorera 

57 Mas Pasqual Sant Sebastià 4 4 Bujols en vorera 

58 Mas Pasqual Camí Ral 56 12 Bujols en vorera 

59 Mas Pasqual Camí Ral 66 12 Bujols en vorera 

60 Mas Pasqual Sant Sebastià 8 4 Bujols en vorera 
     

 
11 TOTAL CONTENIDORS TANCATS   

 
60 TOTAL HABITATGES PLURIFAMILIARS   

 

Taula 16. Solució proposada pels diferents edificis plurifamiliars de Begues 
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5.1. ESTABLIMENT DE SISTEMES DE CONTROL DE LA PARTICIPACIÓ I DE LES 

INCIDÈNCIES 

El sistema de recollida que es preveu, amb aportació individualitzada de totes les fraccions, requereix un 

seguiment molt acurat que garanteixi l’èxit. Tant el nivell de participació com les incidències detectades durant 

el servei s’han de seguir diàriament per resoldre-les i incrementar la captació. La dispersió i la quantitat 

d’habitatges als quals se’ls hi ofereix el servei de recollida amb aportació individualitzada fa altament 

recomanable la implementació d’un sistema de control automatitzat. Qualsevol altre plantejament o model del 

sistema de control i seguiment representaria un increment significatiu de temps de treball i, per tant, dels costos.  

En aquest sentit es preveu realitzar l’aportació amb cubells que disposin de tag, associat a l’habitatge, que 

permetrà realitzar aquest control per part dels tècnics responsables del servei. 

5.2. QUADRES DE DIMENSIONAMENT 

Es presenten a continuació els quadres de dimensionament del servei de recollida PaP on s’han tingut en compte 

tots els paràmetres de disseny exposats anteriorment: fluxos de residus, capacitat del vehicle de recollida, 

destins de cada fracció, temps operatius de recollida o rendiments i altres temps logístics. 

Els resultats es presenten de manera individualitzada per a cada fracció, tenint en compte que s’ha dividit el 

municipi de Begues en dos àmbits de treball, tenint en compte tot l’exposat anteriorment. 

A l’apartat 7.1 Organització del servei es presenta el resum de la programació global dels diferents serveis, 

conjuntament amb la recollida comercial. 

 

Taula 17. Quadre dimensionament servei de recollida PaP FORM 

 

FORM

RUTA de SERVEI:  RUTA URBANITZACIONS - MATI

SECTORS; INICI  08:00 HORES

JORNADA DIÜRN Km Velocitat (Km/h) HORES

Trasllat de Parc Central a inici ruta (EN AQUEST CAS INCLÒS EN CRTA) 50 -                          

Km recollida ruta habitatges 24,56                 4,5 5,46                       

km addicionals desplaçament entre carrers 6,82                   35 0,19                       

Bujols comunitaris 0 -                          

Bujols comercials 10 0,07                       

Desplaçaments internuclis, ruta crta 5,75                   45 0,13                       

Trasllat a centre gestor (anar/tornar) 122,40               60 2,04                       

Min.

Temps descàrrega en planta Torrelles de Llobregat 12,0 0,20                       

Temps descans treballadors 30,0 0,50                       

TOTAL previsió servei 8,59                                 

RUTA de SERVEI: RUTA NUCLI URBÀ - NIT

SECTORS; INICI 20:00 HORES 

JORNADA NOCTURN Km Velocitat (Km/h) HORES

Trasllat de Parc Central a inici ruta 0,50                   50 0,01                       

Km recollida ruta habitatges 22,37                 3,5 6,39                       

km addicionals desplaçament entre carrers 3,89                   35 0,11                       

Bujols comunitaris 61 0,42                       

bujols comercials 40 0,28                       

Desplaçaments internuclis 5,27                   45 0,12                       

Trasllat a centre gestor (anar/tornar) 122,40               60 2,04                       

Min.

Temps descàrrega en planta Torrelles de Llobregat 12,0 0,20                       

Temps descans treballadors 30,0 0,50                       

TOTAL previsió servei 10,07                              

JORNADA

JORNADA

DILLUNS-DIJOUS-DISSABTE

DIMECRES-DIVENDRES-

DIUMENGE
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Taula 18. Quadre dimensionament servei de recollida PaP resta 

 

 

Taula 19. Quadre dimensionament servei de recollida PaP Paper-cartró 

 

RESTA

RUTA de SERVEI:  RUTA URBANITZACIONS - MATI

SECTORS; INICI  08:00 

JORNADA DIÜRN Km Velocitat (Km/h) HORES

Trasllat de Parc Central a inici ruta (EN AQUEST CAS INCLÒS EN CRTA) 50 -             

Km recollida ruta habitatges 24,56                  4,5 5,46           

km addicionals desplaçament entre carrers 6,82                    35 0,19           

Bujols comunitaris 0 -             

Bujols comercials/municipals 10 0,07           

Desplaçaments internuclis 5,75                    45 0,13           

Trasllat a centre gestor (anar/tornar) 55,00                  60 0,92           

Min.

Temps descàrrrega planta reciclatge Gavà 15,0 0,25           

Temps descans treballadors 30,0 0,50           

Total previsió servei 7,52                

RUTA de SERVEI: RUTA NUCLI URBÀ - NIT DISSABTE

SECTORS; INICI 20:00 

JORNADA NOCTURN Km Velocitat (Km/h) HORES

Trasllat de Parc Central a inici ruta 50 -             

Km recollida ruta habitatges 22,37                  3,5 6,39           

km addicionals desplaçament entre carrers 3,89                    35 0,11           

Bujols comunitaris 61 0,42           

Bujols comercials 36 0,25           

Desplaçaments internuclis 5,27                    45 0,12           

Trasllat a centre gestor (anar/tornar) 55,00                  60 0,92           

Min.

Temps descàrrrega planta reciclatge Gavà 15,0 0,25           

Temps descans treballadors 30,0 0,50           

Total previsió servei 8,96                

DIUMENGE JORNADA

JORNADA

PAPER I CARTRÓ

RUTA de SERVEI:  RUTA URBANITZACIONS - MATI

SECTORS; INICI  08:00 

JORNADA DIÜRN Km Velocitat (Km/h) HORES

Trasllat de Parc Central a inici ruta (EN AQUEST CAS INCLÒS EN CRTA) 50 -             

Km recollida ruta habitatges 24,56                  4,5 5,46           

km addicionals desplaçament entre carrers 6,82                    35 0,19           

Bujols comunitaris 0 -             

Bujols comercials/municipals 4 0,03           

Desplaçaments internuclis 5,75                    45 0,13           

Trasllat a centre gestor (anar/tornar) 93,00                  60 1,55           

Min.

Temps descàrrrega planta reciclatge El Prat 15,0 0,25           

Temps descans treballadors 30,0 0,50           

Total previsió servei 8,11                

RUTA de SERVEI: RUTA NUCLI URBÀ - NIT

SECTORS; INICI 20:00 

JORNADA NOCTURN Km Velocitat (Km/h) HORES

Trasllat de Parc Central a inici ruta 50 -             

Km recollida ruta habitatges 22,37                  3,5 6,39           

km addicionals desplaçament entre carrers 3,89                    35 0,11           

Bujols comunitaris 61 0,42           

Bujols comercials 17 0,12           

Desplaçaments internuclis 5,27                    45 0,12           

Trasllat a centre gestor (anar/tornar) 93,00                  60 1,55           

Min.

Temps descàrrrega planta reciclatge El Prat 15,0 0,25           

Temps descans treballadors 30,0 0,50           

Total previsió servei 9,46                

DIMECRES JORNADA

JORNADADIMARTS
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Taula 20. Quadre dimensionament servei de recollida PaP Envasos 

 

 

Taula 21. Quadre dimensionament servei de recollida PaP Vidre 

 

  

ENVASOS

RUTA de SERVEI:  RUTA URBANITZACIONS - MATI

SECTORS; INICI  08:00 

JORNADA DIÜRN Km Velocitat (Km/h) HORES

Trasllat de Parc Central a inici ruta (EN AQUEST CAS INCLÒS EN CRTA) 50 -             

Km recollida ruta habitatges 24,56                  4,5 5,46           

km addicionals desplaçament entre carrers 6,82                    35 0,19           

Bujols comunitaris 0 -             

bujols comercials/municipals 8 0,06           

Desplaçaments internuclis 5,75                    45 0,13           

Trasllat a centre gestor (anar/tornar) 54,60                  60 0,91           

Min.

Temps descàrrrega planta reciclatge Gavà 15,0 0,25           

Temps descans treballadors 30,0 0,50           

Total previsió servei 7,50                

RUTA de SERVEI: RUTA NUCLI URBÀ - NIT DILLUNS - DIJOUS

SECTORS; INICI 20:00

JORNADA NOCTURN Km Velocitat (Km/h) HORES

Trasllat de Parc Central a inici ruta 50 -             

Km recollida ruta habitatges 22,37                  3,5 6,39           

km addicionals desplaçament entre carrers 3,89                    35 0,11           

Bujols comunitaris 61 0,42           

Bujols comercials/municipals 28 0,19           

Desplaçaments internuclis 5,27                    45 0,12           

Trasllat a centre gestor (anar/tornar) 54,60                  60 0,91           

Min.

Temps descàrrrega planta reciclatge Gavà 15,0 0,25           

Temps descans treballadors 30,0 0,50           

Total previsió servei 8,90                

DIMARTS - DIVENDRES JORNADA

JORNADA

VIDRE

RUTA de SERVEI: VIDRE

SECTORS; TOT MUNICIPI  Es pot fer setmanalment fent que alguns cont es facin quinzenalmnet

JORNADA ut Km Velocitat (Km/h) HORES

Trasllat de Parc Central a inici ruta 0,50                            40 0,01                  

Km recollida interior nuclis 73,04                          30 2,43                  

Contenidors IGLUS 77 3,85                  

Desplaçaments internuclis 7,25                            60 0,12                  

Trasllat a centre gestor (anar/tornar) 102,40                        60 1,71                  

Min.

Temps Descàrrega en Planta Recuperadora DANIEL ROSAS - EL PRAT 12,0 0,20                  

Temps descans treballadors 30,0 0,50                  

Total previsió servei 8,82                         

DIJOUS JORNADA
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5.3. DESCRIPCIÓ GRÀFICA DE LA RECOLLIDA PAP DOMÈSTICA 

Es presenten a continuació els plànols amb l’itinerari de la recollida domèstica per barris. 

5.3.1. RUTA 1. DIA EQUIP 18 M3 
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5.3.2. RUTA 2. DIA EQUIP 8 M3 
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6. RECOLLIDA COMERCIAL PORTA A PORTA 

6.1. INTRODUCCIÓ 

S’estima que els residus comercials representen, com a mínim el 15% dels residus municipals, tot i que en 

zones urbanes d’alta densitat comercial, aquest percentatge pot arribar al 30% segons dades de les diferents 

administracions i d’altres estudis publicats. La concentració de les activitats comercials en zones concretes del 

municipi, la tipologia i el volum dels residus generats, els horaris dels serveis comercials, entre altres, fa que la 

recollida conjunta dels residus comercials i els residus domiciliaris produeixi problemes sistemàtics de vessament 

dels contenidors, embrutiment de la via pública, així com altres problemes en la gestió. 

Els residus comercials presenten una composició menys heterogènia que els d’origen domiciliari, globalment, i 

sobretot, generador a generador. Això permet que la recuperació del residu sigui, de manera general, més 

senzilla. 

S’entén per recollida comercial porta a porta el model de recollida selectiva dels residus municipals comercials 

que es fonamenta en què els posseïdors dels residus efectuen la segregació de les diverses fraccions de llurs 

residus en origen, però enlloc de dipositar-les en uns contenidors que, de forma permanent romanen a la via 

pública, les diverses fraccions són recollides directament en el punt d’origen d’acord amb un calendari 

preestablert. 

El context més adequat per a la recollida comercial porta a porta és aquell on la recollida domiciliària també 

es realitza porta a porta, tot i que la seva implementació també és possible en models de recollida domiciliària 

en contenidors. 

És per l’anterior motiu que, tenint en compte la proposta de recollida segons el model PaP en el context 

domiciliari, també es proposa el desplegament complert de la recollida comercial porta a porta en el municipi 

de Begues. 

Cal tenir en compte, però, que l’actual contracte de serveis adjudicat l’any 2018 ja contemplava la posada en 

marxa de la recollida comercial PaP en un àmbit concret de la zona més propera al c/Major i Plaça de 

l’Església. El que s’ha d’estudiar, i és objecte d’aquest informe, és el desplegament total de la recollida comercial 

segons el model PaP. 

Es proposa el desplegament complert de la recollida comercial 

a tots els establiments del municipi. El PCT actual ja preveia un 

desplegament parcial. 

6.2. CENS D’ESTABLIMENTS COMERCIALS ACTUAL 

Segons l’estudi “Diagnosi de l’ecosistema comercial dels municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona” publicat 

per l’AMB l’any 20175, la relació i ubicació d’activitats comercials del municipi de Begues presentava les 

següents dades: 

                                                      
5 Font: http://www3.amb.cat/repositori/ESTUDIS%20METROPOLITANS/EIXOS_Informe_AMB_2017.pdf 
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Taula 22. Definició dels indicadors de l’estudi de l’AMB. Font: “Diagnosi de l’ecosistema comercial dels municipis de l’àrea 
metropolitana de Barcelona” publicat per l’AMB l’any 2017. 

 

 

Imatge 78. Mapa de PDIs i distribució per sectors d’activitat econòmica. Font: “Diagnosi de l’ecosistema comercial dels 
municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona” publicat per l’AMB l’any 2017. 
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Imatge 79. Diversos índexs de l’activitat comercial al municipi de Begues. Font: “Diagnosi de l’ecosistema comercial dels 
municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona” publicat per l’AMB l’any 2017. 

Segons les dades exposades, el municipi de Begues compta amb un nivell destacable d’IATC (86,3) així com 

amb una dotació de comerços per habitant més elevada (IDC 2,22) que d’altres municipis de característiques 

semblants. 

En relació a la distribució per sectors, els serveis comercials i l’hostaleria representen més del 50% de 

l’activitat comercial del municipi. 

A partir d’aquestes dades i de la relació d’establiments comercials subministrada per l’Ajuntament s’ha realitzat 

una previsió, en funció de l’activitat de cada establiment, dels bujols de les diferents fraccions a subministrar 

als comerços per a recollir els residus de cadascuna de les fraccions.  

El resultat obtingut dóna la següent relació de bujols: 

 

Taula 23. Quadre total contenidors servei de recollida comercial PaP 

La recollida porta a porta comercial inclou establiments comercials, d’hostaleria i restauració i oficines, així com 

els equipaments municipals. S’establirà un calendari de recollida mitjançant el qual els comerciants podran 

dipositar la fracció corresponent davant l’establiment. La freqüència de recollida de cada fracció serà la 

mateixa que l’especificada al Plec de Condicions Tècniques del vigent contracte. 

L’aportació dels residus comercials es realitzarà mitjançant cubells o bujols, en funció de la generació i la 

capacitat d’emmagatzematge; en el cas del cartró comercial es preveu que es realitzi plegat i lligat. Els bujols, 

de càrrega posterior, seran específics per a cada fracció amb un TAG que identifica el generador per controlar 

la participació i les incidències. Els bujols i contenidors seran propietat de l’establiment, el qual serà el 

responsable del seu emmagatzematge i de la neteja. Per tant, els contenidors romandran dins l’establiment i es 

trauran a la via pública el dia fixat en el calendari. 

Del quadre anterior, s’indica la previsió de contenidors i bujols a disposar pels establiments comercials, i que 

caldrà subministrar per al correcte desplegament de la recollida PaP comercial. Ara bé, caldrà tenir en compte 

les següents consideracions per al dimensionament del servei: 

ORGÀNICA RESTA VIDRE ENVASOS PAPER

GRAN MITJÀ
bossa/  bujo l 

pet it GRAN MITJÀ
bossa/  bujo l 

pet it GRAN MITJÀ
bossa/  bujo l 

pet it GRAN MITJÀ
bossa/  bujo l 

pet it GRAN MITJÀ
bossa/  

bujo l pet it

12 38 0 10 36 135 1 34 1 9 27 3 9 12 89

TOTAL BUJOLS
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• La recollida de la fracció vidre no es realitzarà a través del PaP sinó en contenidor tipus iglú, per tant 

els bujols comercials es buidaran als iglús corresponents ubicats a la via pública utilitzant el sistema 

Vacri que facilita el voltejat dels contenidors de vidre. 

• La recollida de la fracció envasos, tenint en compte que l’actual Plec de Condicions no contempla la 

recollida comercial d’aquesta fracció s’utilitzarà el circuit domiciliari els dies establerts per a realitzar 

la recollida d’aquesta fracció comercial. No existirà, doncs, servei de recollida de reforç d’envasos. 

6.3. CALENDARI DE RECOLLIDA COMERCIAL 

La freqüència de recollida de cada fracció serà la mateixa que l’especificada al Plec de Condicions Tècniques 

del vigent contracte en el seu article 4.3 on s’especifiquen que les freqüències de recollida seran les següents: 

Fracció Temporada Alta 

del 16/10 al 31/5 

Temporada Baixa  

del 1/6 al 15/10 

Paper-cartró 4 d/s 3 d/s 

Vidre  3 d/s 2 d/s 

Envasos Sense especificar  

FORM 6 d/s 6 d/s 

Taula 24. Freqüències de recollida indicades a l’actual Plec de Condicions 

Aquesta recollida comercial porta a porta ja indicada en el Plec de Condicions actual reduïa l’àmbit d’aplicació 

únicament als carrers més cèntrics del municipi, que són: 

• Passeig de l’església 

• Carrer Major 

• Carrer d’Anselm Clavé 

• Passatge de la Riera 

Ara, amb la implantació del porta a porta a tot el municipi de Begues, es planteja l’extensió de la recollida 

porta a porta comercial a tots els comerços, que són al voltant de 145 activitats, segons es desprèn de la 

informació aportada anteriorment. 

Tenint en compte que hi ha un nombre d’establiments prou reduït i, per tal d’optimitzar el circuit de recollida 

porta a porta, es preveu que la recollida comercial porta a porta es realitzi dins del mateix circuit de recollida 

domèstica ja exposat anteriorment. Ara bé, tenint en compte que les freqüències de les fraccions de la recollida 

comercial són superiors a les de la recollida domèstica, s’establirà un servei de reforç de recollida diferenciat 

els dies en què no hi hagi recollida domèstica de la corresponent fracció. Així doncs, per exemple, caldrà 

prestar un servei de reforç de la recollida de FORM 3 d/s per complir amb una freqüència global de 6 d/s i 

així successivament per a cadascuna de les fraccions. 

Es realitzarà recollida comercial específica de reforç de les 

fraccions FORM i Paper-cartró. La resta de fraccions comercials 

es recolliran a través del circuit de recollida PaP domiciliària. 

Es presenta a continuació el calendari amb la dedicació estimada en hores diàries de treball per a la recollida 

de cada fracció. 

Únicament es considera la recollida comercial de les fraccions paper-cartró i FORM, donat que el vidre es 

preveu que sigui aportat pels comerços als contenidors domiciliaris i pels envasos no es realitza recollida 

comercial en considerar-se que les quantitats generades poden ser absorbides per la recollida domiciliària 

porta a porta. 
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Taula 25. Calendari recollida comercial de reforç 

6.4. QUADRES DIMENSIONAMENT RECOLLIDA COMERCIAL DE REFORÇ 

Tal i com s’ha esmentat, la recollida comercial de les diferents fraccions es realitzarà de manera integrada 

amb el circuit de recollida domiciliària els dies que es recullin cadascuna de les fraccions. Per tant, per a 

complementar la recollida comercial fins arribar a les freqüències especificades a l’anterior apartat, complint 

amb el que indica el Plec de Condicions Tècniques actual, es realitzarà un servei de reforç que és el que es 

dimensiona en aquest apartat. L’itinerari, específic en aquest cas, serà exclusivament per a les zones del municipi 

on s’ha identificat que hi ha activitats comercials (veure plànol de l’apartat 6.2. Cens d’establiments comercials 

actual). 

Tenint en compte el dimensionament del servei mostrat a continuació i els temps de descàrrega a planta 

necessaris, s’ha considerat més òptim per a la reducció dels temps operacionals la instal·lació d’un 

autocompactador de la fracció paper-cartró a la nau de serveis. Per a la fracció FORM no es considera 

adequat aquest emmagatzematge, tenint en compte que poden generar olors en no realitzar-se un buidat diari 

donat que requereix dos o tres dies d’emmagatzematge abans de necessitar ser buidat. 

El vehicle utilitzat per a la recollida comercial de reforç es realitza amb el vehicle de petites dimensions de 8 

m3 que pot bolcar fàcilment la seva càrrega a l’autocompactador. 

Es preveu adquirir un autocompactador com a sistema 

d’optimització en la gestió de les descàrregues de les fracció 

paper-cartró. 

D’aquesta manera, i a més a més tenint en compte que no s’omplirà la caixa recol·lectora del vehicle, 

s’optimitzarien els temps de transport i es reduiria substancialment els temps de treball. 

S’adjunten a continuació els quadres de dimensionament del servei de recollida PaP comercial (únicament el 

servei de reforç). A l’apartat 7.1 Organització del servei es presenta el resum de la programació global dels 

diferents serveis, conjuntament amb la recollida domèstica. 

 

 

Taula 26. Fitxa dimensionament recollida comercial FORM 

 

HORARI diumenge dilluns dimarts dimecres dijous divendres dissabte Hores

nocturn

FORM 

(comercial)

FORM 

(comercial)

FORM 

(comercial) -          

a partir 20:00 h 3,99             3,99             3,99             11,96      C3 O7+O8

nocturn P/C (comercial) P/C (comercial) P/C (comercial) -          

a partir 20:00 h 1,79             1,79             1,79             5,36        C3 O7+O8

Personal

RUTA de SERVEI: RUTA COMERCIAL - NIT

SECTORS; INICI 20:00 HORES 

JORNADA NOCTURN Km Velocitat (Km/h) HORES

Trasllat de Parc Central a inici ruta 0,50                   50 0,01                       

Km recollida ruta 4,60                   3,5 1,31                       

km addicionals desplaçament entre carrers 5,10                   35 0,15                       

Bujols COMERCIALS 50 0,35                       

-                          

Desplaçaments internuclis 45 -                          

Trasllat a centre gestor (anar/tornar) 122,40               60 2,04                       

Min.

Temps descàrrega en planta Torrelles de Llobregat 12,0 0,20                       

Temps descans treballadors -                          

TOTAL previsió servei 4,06                                 

DIMARTS-DIJOUS-DISSABTE
JORNADA
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Taula 27. Fitxa dimensionament recollida comercial paper-cartró 

6.5. DESCRIPCIÓ GRÀFICA DE LA RECOLLIDA COMERCIAL DE REFORÇ 

Es presenta a continuació el plànol amb l’itinerari de la recollida comercial de reforç. 

 

Plànol 3. Ruta de recollida comercial de reforç 

RUTA de SERVEI: RUTA COMERCIAL - NIT

SECTORS; INICI 20:00 

JORNADA NOCTURN Km Velocitat (Km/h) HORES

Trasllat de Parc Central a inici ruta 50 -             

Km recollida ruta habitatges 4,60                    3,5 1,31           

km addicionals desplaçament entre carrers 5,10                    35 0,15           

Bujols comercials 21 0,15           

Desplaçaments internuclis -                       45 -             

Trasllat a centre gestor (anar/tornar) 2,50                    60 0,04           

Min.

Temps descàrrrega autocompactadors Nau 10,0 0,17           

Temps descans treballadors -             

Total previsió servei 1,81                

DILLUNS - DIMECRES - 

DIVENDRES
JORNADA
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7. RESUM DE MITJANS HUMANS I MATERIALS 

7.1. ORGANITZACIÓ DEL SERVEI 

Dels quadres de dimensionament exposats a 5.2 Quadres de dimensionament, on s’han determinat els temps 

logístics corresponents, se n’extreu el següent quadre resum setmanal on s’inclou la recollida PaP domèstica i 

comercial. 

 

7.2. RESUM DELS MITJANS HUMANS 

De la proposta anteriorment exposada, es resumeix a través del següent quadre de personal: 

 

 

Quadre resum de personal
Valores

Etiquetas de fila Suma de Jornades Suma de Plantilla

Suma de Llocs de 

treball

Serveis comuns 110,00                    0,48                          0,50                                 

Recollida de la fracció vidre. Proposta C. Superior 76,04                      0,33                          0,21                                 

Recollida de voluminosos 104,00                    0,45                          0,28                                 

Recollida de poda 106,00                    0,46                          0,29                                 

Rentat de contenidors SELECTIVA 8,00                         0,03                          0,02                                 

Recollida de contenidors soterrats 94,52                      0,41                          0,26                                 

Recollida de la fracció REBUIG Porta a Porta. 321,29                    1,40                          0,88                                 

Recollida de la fracció FORM Porta a Porta 363,89                    1,58                          1,00                                 

Recollida de la fracció Paper-cartró Porta a Porta 380,88                    1,66                          1,04                                 

Recollida de la fracció Envasos Porta a Porta 639,35                    2,78                          1,75                                 

Reforç recollida porta a porta comercial fracció FORM 159,25                    0,69                          0,44                                 

Reforç recollida porta a porta comercial fracció PAPER-CARTRÓ 56,69                      0,25                          0,16                                 

Reforç recollida porta a porta comercial fracció VIDRE -                            -                             -                                    

Implantació PaP i subministrament de bujols -                            -                             -                                    

Total general 2.419,91                10,52                        6,83                                 
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7.3. RESUM DELS MITJANS MATERIALS 

De la proposta anteriorment exposada, es resumeix a través del següent quadre de maquinària: 

 

Quadre resum de personal
Valores

Etiquetas de fila Suma de Jornades Suma de Plantilla Suma de Llocs de treball

Conductor fixe dia 565,88                    2,46                          1,55                                      

Conductor temporal dia -                            -                             -                                         

Conductor temporal nit 304,83                    1,33                          0,84                                      

Peó recollida fixe 1 dia 565,88                    2,46                          1,55                                      

Peó recollida fixe 2 dia 263,64                    1,15                          0,72                                      

Peó recollida temporal dia -                            -                             -                                         

Peó recollida temporal nit 609,67                    2,65                          1,67                                      

Administratiu 66,00                      0,29                          0,30                                      

Oficial mecànic 44,00                      0,19                          0,20                                      

Total general 2.419,91                10,52                        6,83                                      

Quadre resum inversions de maquinària
Valores

Etiquetas de fila Suma de Unitats Suma de Inversió

Inf.Embarcada: Sistema Comunicacions 1,00                         18.504,50                

Instal·lacions fixes: Base principal 1,00                         -                             

Contenidor iglú vidre 77,00                      30.800,00                

C.Posterior: Recol·lector 16 m³ 1,00                         124.484,00             

C.Posterior: Recol·lector 8 m3 1,00                         95.000,00                

Kit reciclatge inicial (bujols + bosses) 2.900,00                55.088,40                

Implantació PaP 1,00                         25.762,00                

Autocompactador 2,00                         36.000,00                

Subministrament contenidors comerços 170,00                    8.092,00                  

Total general 3.154,00                393.730,90             
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8. IMPLANTACIÓ DEL NOU SERVEI DE RECOLLIDA PAP 

8.1. CAMPANYES DE COMUNICACIÓ 

8.1.1. ASPECTES A TENIR EN COMPTE EN LA CAMPANYA DURANT LA IMPLANTACIÓ DE LA RECOLLIDA 

PAP 

Tal i com ja s’ha comentat anteriorment, cal tenir en compte que la implantació d’un model de recollida PaP 

comporta un canvi molt important en el paper dels ciutadans respecte a la gestió dels residus, passant a 

esdevenir coresponsables en la gestió dels residus, aspecte que requereix d’un canvi de mentalitat que sovint 

ni és fàcil ni és ràpid.  

Si fins ara els ciutadans tenien un contenidor a la seva disposició les 24 hores del dia els 365 dies l’any, ara 

hauran canviar certs hàbits domèstics per tal de treure els diferents residus els dies i hores establerts, horari 

que no sempre és fàcil per tothom. Aconseguir que la població s’identifiqui amb el seu municipi i es comprometi 

amb el canvi que la recollida PaP suposa, assegurarà un èxit del sistema i un baix percentatge d’impropis, 

aspecte que també caldrà controlar. En cas que no s’aconsegueixin els resultats desitjats, caldrà prendre 

mesures per a millorar-ho, i les campanyes de comunicació tenen un paper clau per poder encarrilar aquest 

objectiu. 

En general, però, hi ha una part de la població molt receptiva i proactiva a aquest tipus de nous models de 

recollida, però hi ha una altra part d’aquesta que no veu la gestió dels residus com un problema propi, sinó 

que delega aquesta responsabilitat sobre l’Ajuntament o l’empresa contractista.  

Aquest canvi d’hàbits, requereix d’un suport molt important de les campanyes de comunicació abans, durant i 

després de la posada en marxa del nou sistema de recollida. Serà, per tant, important dissenyar 

adequadament, tant el temps com en intensitat unes adequades campanyes de comunicació. 

Les campanyes de comunicació són importants abans i durant la 

posada en marxa del nou sistema de recollida PaP. A més a 

més, caldrà destinar mitjans econòmics i humans a les campanyes 

de comunicació com una part essencial del nou model de 

recollida. 

Les campanyes de comunicació no únicament s’han de limitar a repartir tríptics, sinó que cal treballar les accions 

a tots els nivells: escoles, enquestes, porta a porta dels domicilis, estands al carrer, etc.  

A més a més, i molt important durant la fase prèvia a la posada en marxa del PaP, serà establir xerrades 

informatives al veïnat per tal de comunicar com funciona el nou sistema de recollida i quin és el nou paper dels 

ciutadans en la recollida de residus. 
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Imatge 80. Exemple cartell informatiu 
sessió informativa funcionament PaP. 

Imatge 81. Exemples de cartells de campanyes de comunicació del nou model 
PaP. 

Respecte a la recollida comercial també caldrà fer un desplegament en diferents accions de comunicació, 

segurament porta a porta, donat que una correcta participació dels comerços en la recollida selectiva garantirà 

l’èxit del sistema i redundarà en una bona qualitat dels materials recollits i una baixa presència d’impropis en 

els residus.  

Un cop els comerços s’hagin acollit a la recollida comercial, es pot oferir la possibilitat de subministrar adhesius 

on es mostri que el comerç és un establiment adherit a la recollida comercial, aspecte que li pot suposar una 

bona campanya de màrqueting entre els habitants de Begues. 

  

Imatge 82. Exemple tríptic informatiu recollida comercial. Imatge 83. Exemple cartell distintiu de comer col·laborador. 

8.1.2. SISTEMES DE COMUNICACIÓ COMUNITARIS 

Un altre aspecte fonamental del sistema PaP és l’establiment d’un canal de comunicació entre els productors i 

l’Ajuntament per a poder establir les retroalimentacions que afermin la recollida (què es fa dels materials 

recollits, quin és el nivell d’impropis, com va el balanç econòmic, quins instruments proposen les llars o 

l’Ajuntament per millorar els resultats, etc.). En el cas dels edificis caldria establir, a més del canal general, una 

via específica de comunicació regular per mantenir la coresponsabilització de la comunitat (hi ha problemes de 

contaminació? Estan pujant els nivells d’impropis de la comunitat? Cal més o menys volum? Es planteja una 

rebaixa de la taxa pels bons resultats). 

És molt pràctic que aquesta comunicació es faci amb la presidència de la comunitat. Però aquest contacte només 

efectiu si aquesta és realment catalitzadora de la comunitat. En el cal de trobar-se davant d’una presidència 

formal, caldrà explorar altres vies que passen sempre per trobar alguna mena de dinamitzador dins la 

comunitat. Quan hi és, tenir una comunicació directa amb la figura de la porteria és fonamental. En tots aquests 

casos, demanar intervenir en l’assemblea de la comunitat o organitzar una reunió específica resulta interessant. 

És molt important no articular el sistema de comunicació amb les comunitats a través d’un tercer, com poden ser 

les empreses que es dediquen a l’administració de finques. No viuen a l’edifici, i la recollida selectiva en aquella 

comunitat la viuran com una càrrega de feina més entre les nombroses comunitats que gestionin. Els incentius 

que es puguin plantejar a la comunitat (rebaixa de la taxa, cofinançament de les obres de la sala de residus, 

etc.) no seran motivadors de major “entusiasme” en la retransmissió del missatge a la comunitat. 

La millor manera de començar la comunicació amb comunitat és una tramesa específica a la presidència 

plantejant les opcions de sistema de recollida comunitari, i les implicacions econòmiques del sistema escollit. 

8.2. SISTEMA DE LLIURAMENT DELS CONTENIDORS 

Tal i com s’ha definit a l’apartat 5.5. Format de disposició dels residus els edificis del municipi de Begues, com 

en tots els altres municipis on s’implanta el PaP, es diferencien entre unifamiliars i plurifamiliars. El fet que 

l’habitatge estigui classificat en un o altre tipus, comportarà que aquest lliuri els residus en un bujol – el cas 

dels habitatges unifamiliars – o en un contenidor tancat amb sistema d’accés amb targeta d’usuari – els edificis 

plurifamiliars de major alçada i on es descarti la disposició del bujol en vorera. 
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Als cubells pel lliurament de les diferents fraccions de residus al servei de recollida s’instal·laran transponedors 

-TAG- el que permet portar el control d’aportacions i incidències, fomenta la participació i evita part de la 

fuga per exportació de residus. La traçabilitat del servei també permet optimitzar rutes i freqüències de 

recollida, recursos humans i materials, etc. i ajustar els costos de recollida en funció de les necessitats. D’altra 

banda, el sistema d’identificació automatitzada de les aportacions prepara el model per implantar sistemes de 

pagament per generació en el futur sense necessitat de realitzar noves inversions complementàries. A part de 

les fraccions de recollida previstes es preveu una recollida de tèxtil sanitari i excrements d’animals domèstics 

cadascun dels dies de recollida, que s’haurà de treure en una bossa identificada amb un adhesiu.  

Tant en el cas dels edificis unifamiliars com dels plurifamiliars, on els bujols seran dipositats a la vorera enfront 

de cada habitatge, s’entregaran els següents bujols per cada família/habitatge, conjunt que es denomina com 

a “kit individual de reciclatge”: 

• Contenidor airejat de 10 litres de FORM. 

• Contenidor de 20 litres per FORM. 

• Contenidor de 40 litres per multiproducte. 

• 4 paquets de bosses. 

 

Imatge 84. Kit individual de reciclatge 

8.3. SEGUIMENT DE LA QUALITAT 

L’altre element definitori dels sistemes PaP és el seguiment de la qualitat dels lliuraments. En els casos on la 

individualització no és per llars, s’han de fer tots els esforços possibles perquè els membres de la comunitat 

percebin que no queden en l’anonimat. 

Si hi ha alts nivells d’impropis, es pot procedir de dues maneres per intentar-ne detectar l’origen (o crear la 

percepció que es pot trobar l’origen): 1) obrir les bosses buscant alguna prova que identifiqui la llar causant 

del problema; 2) situar informadors (millor una parella per evitar situacions conflictives) que donin informació i 

comprovin els lliuraments a l’espai comunitari durant les hores de lliurament de la fracció corresponent. Aquest 

seguiment s’ha de completar amb informació sobre la qualitat que s’obté en aquell edifici, deixant el material 

sense recollir si el nivell d’impropis és inacceptable. 

Deixar el residu sense recollir és efectiu en lliuraments individuals, en comunitaris pot tenir negatiu cap a les 

llars que seleccionen correctament. En aquests casos, és més interessant desenvolupar sistemes incentivadors dels 

bons resultats (imports de la taxa en funció de resultats, regal de bosses compostables, compactadors d’envasos, 

etc.) que no pas penalitzadors dels mals resultats. 
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9. ESTUDI DE VIABILITAT 

9.1. COSTOS DEL SERVEI 

9.1.1. ESTUDI ECONÒMIC DEL SERVEI 

Es presenta a continuació detall dels costos de servei dimensionats als anteriors capítols. Els pressupostos s’han 

desglossat per serveis parcials segons: 

 

SERVEIS 

Recollida de la fracció REBUIG Porta a Porta. 

Recollida de la fracció FORM Porta a Porta 

Recollida de la fracció Paper-cartró Porta a Porta 

Recollida de la fracció Envasos Porta a Porta 

Recollida de la fracció vidre. Proposta C. Superior 

Recollida de voluminosos 

Recollida de poda 

Recollida de contenidors soterrats 

Rentat de contenidors REBUIG+FORM 

Rentat de contenidors SELECTIVA 

Reforç recollida porta a porta comercial fracció FORM 

Reforç recollida porta a porta comercial fracció PAPER-CARTRÓ 

Reforç recollida porta a porta comercial fracció VIDRE 

Implantació PaP i subministrament de bujols 

Serveis comuns 

 

Per al càlcul del cost de personal, s’ha actualitzat el cost del conveni aplicat als treballadors de BESERNET a 

l’any 2020, en base a les revisions de preus estipulades al conveni laboral, que es basen en increments de l’IPC 

català. Com a paràmetre de disseny econòmic s’ha considerat un absentisme del 5%, que és l’habitualment 

utilitzat en aquest tipus d’estudis. 

Els costos unitaris de personal són: 

 

Taula 28. Costos unitaris de personal aplicats 

Respecte de les inversions, s’ha considerat un període d’amortització de 8 anys, i un interès del 4% en el 

finançament de les inversions. 

PREUS UNITARIS PER CATEGORIA 

Abst. 0,0%

Conveni BESERNET Begues

Encarregat 27.456,00 46.490,08 18.726,20 65.216,28 236,0 276,34 1.376,67 5,83 47,37
Conductor fixe dia 24.295,70 42.803,06 18.589,37 61.392,43 236,0 260,14 1.376,67 5,83 44,59
Conductor temporal dia 17.387,03 28.274,35 12.279,55 40.553,90 236,0 171,84 1.376,67 5,83 29,46
Peó recollida fixe 1 dia 10.764,33 27.347,02 11.876,81 39.223,83 236,0 166,20 1.376,67 5,83 28,49
Peó recollida fixe 2 dia 10.764,33 20.190,05 8.768,54 28.958,58 236,0 122,71 1.376,67 5,83 21,04
Peó recollida temporal dia 10.764,33 19.736,47 8.571,55 28.308,01 236,0 119,95 1.376,67 5,83 20,56
Conductor temporal nit 18.082,51 32.580,67 14.149,79 46.730,46 236,0 198,01 1.376,67 5,83 33,94
Peó recollida temporal nit 10.764,33 29.286,18 12.718,99 42.005,16 236,0 177,99 1.376,67 5,83 30,51

Total Cost 

Empresa 

Jornada

Hores / any
Hores / 

Jornada

Total Cost 

Eur/Hora
Jornades / AnyCategoria

Salari Base 

Anual

Remuneració 

Eur/Any

Seguretat

Social

Eur/Any

Total (inclou 

abst.)

Cost empresa
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Servei de recollida de residus de Begues

COST DIRECTE DELS SERVEIS

Cost directe Subtotal 1 Desp. Gen. Ben.  Ind. Campanyes Subtotal 2 IVA Cost Directe

Assegurances i control del servei 10%

Personal Maquinaria Reparacions i mtt. 5,0% 5,0% 2,0% Total Anual

Recollida de la fracció REBUIG Porta a Porta. 1,40 0,88 59.088,98 4.445,84 5.646,98 27.296,37 3.570,00 100.048,17 5.002,41 5.002,41 2.000,96 112.053,95 11.205,39 123.259,34

Recollida de la fracció FORM Porta a Porta 1,58 1,00 66.920,51 5.037,72 6.431,86 0,00 0,00 78.390,09 3.919,50 3.919,50 1.567,80 87.796,90 8.779,69 96.576,59

Recollida de la fracció Paper-cartró Porta a Porta 1,66 1,04 70.030,69 5.288,00 6.954,00 0,00 0,00 82.272,68 4.113,63 4.113,63 1.645,45 92.145,40 9.214,54 101.359,94

Recollida de la fracció Envasos Porta a Porta 2,78 1,75 117.583,13 8.937,57 12.575,29 0,00 0,00 139.095,99 6.954,80 6.954,80 2.781,92 155.787,51 15.578,75 171.366,26

Recollida de la fracció vidre. Proposta C. Superior 0,33 0,21 16.208,38 1.679,68 3.164,59 3.830,48 0,00 24.883,13 1.244,16 1.244,16 497,66 27.869,11 2.786,91 30.656,02

Recollida de voluminosos 0,45 0,28 22.169,68 1.116,82 609,17 0,00 0,00 23.895,68 1.194,78 1.194,78 477,91 26.763,16 2.676,32 29.439,47

Recollida de poda 0,46 0,29 22.596,02 2.341,64 1.277,26 0,00 0,00 26.214,92 1.310,75 1.310,75 524,30 29.360,71 2.936,07 32.296,78

Recollida de contenidors soterrats 0,41 0,26 20.148,12 2.087,96 1.138,89 0,00 0,00 23.374,97 1.168,75 1.168,75 467,50 26.179,96 2.618,00 28.797,96

Rentat de contenidors REBUIG+FORM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rentat de contenidors SELECTIVA 0,03 0,02 1.705,36 179,63 156,20 0,00 0,00 2.041,19 102,06 102,06 40,82 2.286,13 228,61 2.514,74

Reforç recollida porta a porta comercial fracció FORM 0,69 0,44 33.946,47 3.127,01 1.563,51 0,00 0,00 38.636,99 1.931,85 1.931,85 772,74 43.273,43 4.327,34 47.600,77

Reforç recollida porta a porta comercial fracció PAPER-CARTRÓ 0,25 0,16 12.085,19 1.113,24 556,62 0,00 0,00 13.755,04 687,75 687,75 275,10 15.405,65 1.540,57 16.946,22

Reforç recollida porta a porta comercial fracció VIDRE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Implantació PaP i subministrament de bujols 0,00 0,00 0,00 0,00 15.663,35 11.061,42 0,00 26.724,77 1.336,24 1.336,24 534,50 29.931,75 2.993,17 32.924,92

Serveis comuns 0,77 0,80 47.723,43 3.817,79 50.391,01 10.855,23 0,00 112.787,46 5.639,37 5.639,37 2.255,75 126.321,96 12.632,20 138.954,15

TOTAL 10,81 7,13 490.205,97 39.172,90 106.128,71 53.043,49 3.570,00 692.121,07 34.606,05 34.606,05 13.842,42 775.175,60 77.517,56 852.693,16

70,83% 5,66% 15,33% 7,66% 0,52%

COST SERVEI ADJUDICAT 2018 6,39 4,89 250.883,09 16.718,95 19.465,13 34.060,26 1.910,00 323.037,43 16.151,87 16.151,87 6.460,75 361.801,92 36.180,19 397.982,11

77,66% 5,18% 6,03% 10,54% 0,59%

Increment del cost 239.322,88 22.453,95 86.663,58 18.983,23 1.660,00 369.083,64

95,39% 134,30% 445,22% 55,73% 86,91% 114,25%

Plantilla
Llocs 

treball
Pressupost Parcial del Servei de: Amortització i 

finançament
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Servei de recollida de residus de Begues

COST PARCIAL DEL SERVEI DE RECOLLIDA Recollida de la fracció REBUIG Porta a Porta.

1.- Cost de Personal

Hores %  núm. dies de Servei Preu Unitari Torn de Tipus Cost 

feina Jornada Equips parcial Total (€/jornada) treball Contracte Anual

Equip 1. Recollida diumenge

Conductor fixe dia 7,52 94% 1 52 49 260,14 Matí Laboral 12.709,64

Peó recollida fixe 1 dia 7,52 94% 1 52 49 166,20 Matí Laboral 8.120,23

Peó recollida fixe 2 dia 7,52 94% 1 52 49 122,71 Matí Laboral 5.995,09
Equip 2. Recollida dilluns

Conductor temporal nit 8,96 112% 1 52 58 198,01 Nit Laboral 11.532,08

Peó recollida temporal nit 8,96 112% 1 52 58 177,99 Nit Laboral 10.365,97

Peó recollida temporal nit 8,96 112% 1 52 58 177,99 Nit Laboral 10.365,97

TOTAL PERSONAL 59.088,98

2.1 - Materials. Combustible i lubrificants

Hores %  núm. dies de Servei Preu Unitari Torn de Cost 

utilització Jornada Equips parcial Total (€/jornada) treball Anual

Equip 1. Recollida diumenge

4050 C. Posterior: Recol·lector 16 m³ 7,52 94% 1 52 49                  44,18 Matí 2.158,61

Equip 2. Recollida dilluns

4010 C.Posterior: Recol·lector 8 m3 8,96 112% 1 52 58                  39,27 Matí 2.287,23

TOTAL COMBUSTIBLE I LUBRICANTS 4.445,84

2.2 - Materials. Manteniment i reparacions

Hores %  núm. dies de Servei Preu Unitari Torn de Cost 

utilització Jornada Equips parcial Total (€/jornada) treball Anual

Equip 1. Recollida diumenge

4050 C. Posterior: Recol·lector 16 m³ 7,52 94% 1 52 49                  92,17 Matí 4.503,36
Equip 2. Recollida dilluns

4010 C.Posterior: Recol·lector 8 m3 8,96 112% 1 52 58                  19,64 Matí 1.143,62

TOTAL MANTENIMENT I REPARACIONS 5.646,98

3. - Materials. Inversions

Hores %  núm. Preu Anys Interès Torn de Quota Anual Cost 

utilització Jornada Equips Inversió (€ totals) amortització % treball Ut. (€/any) Anual

Equip 1. Recollida diumenge

4060 C.Posterior: Recol·lector 16 m³ 7,52 94% 1 124.484,00        10 4,5% Matí 15.481,59        15.481,59
Equip 2. Recollida dilluns

4010 C.Posterior: Recol·lector 8 m3 8,96 112% 1 95.000,00          10 4,5% Matí 11.814,78        11.814,78

TOTAL AMORTITZACIONS 27.296,37

4. - Materials. Assegurances

Hores %  núm. Preu Unitari Torn de Cost 

utilització Jornada Equips (€/jornada) treball Anual

Equip 1. Recollida diumenge

4060 C.Posterior: Recol·lector 16 m³ 7,52 94% 1 1.910          Matí 1.910,00
Equip 2. Recollida dilluns

4010 C.Posterior: Recol·lector 8 m3 8,96 112% 1 1.660          Matí 1.660,00

TOTAL ASSEGURANCES 3.570,00

Cost directe d'explotació del servei 100.048,17

Part proporcional dels mitjans comuns

Part proporcional lloguers equips

Despeses Generals 5,00% 5.002,41

Benefici Industrial 5,00% 5.002,41

Campanyes de conscienciació 2,00% 2.000,96

TOTAL ABANS IVA 112.053,95

IVA 10,00% 11.205,39

COST TOTAL DEL SERVEI (Euros/any) 123.259,34

Codi Equip

Codi Equip
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Codi Equip

Codi Equip
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Servei de recollida de residus de Begues

COST PARCIAL DEL SERVEI DE RECOLLIDA Recollida de la fracció FORM Porta a Porta

1.- Cost de Personal

Hores %  núm. dies de Servei Preu Unitari Torn de Tipus Cost 

feina Jornada Equips parcial Total (€/jornada) treball Contracte Anual

Equip 1. Recollida dilluns-dijous-dissabte

Conductor fixe dia 8,59 107% 1 52 56 260,14 Matí Laboral 14.524,53

Peó recollida fixe 1 dia 8,59 107% 1 52 56 166,20 Matí Laboral 9.279,77

Peó recollida fixe 2 dia 8,59 107% 1 52 56 122,71 Matí Laboral 6.851,17
Equip 2. Recollida dimecres-divendres-diumenge

Conductor temporal nit 10,07 126% 1 52 65 198,01 Nit Laboral 12.962,15

Peó recollida temporal nit 10,07 126% 1 52 65 177,99 Nit Laboral 11.651,44

Peó recollida temporal nit 10,07 126% 1 52 65 177,99 Nit Laboral 11.651,44

TOTAL PERSONAL 66.920,51

2.1 - Materials. Combustible i lubrificants

Hores %  núm. dies de Servei Preu Unitari Torn de Cost 

utilització Jornada Equips parcial Total (€/jornada) treball Anual

Equip 1. Recollida dilluns-dijous-dissabte

4050 C. Posterior: Recol·lector 16 m³ 8,59 107% 1 52 56 44,18 Matí 2.466,85
Equip 2. Recollida dimecres-divendres-diumenge

4010 C.Posterior: Recol·lector 8 m3 10,07 126% 1 52 65 39,27 Nit 2.570,87

TOTAL COMBUSTIBLE I LUBRICANTS 5.037,72

2.2 - Materials. Manteniment i reparacions

Hores %  núm. dies de Servei Preu Unitari Torn de Cost 

utilització Jornada Equips parcial Total (€/jornada) treball Anual

Equip 1. Recollida dilluns-dijous-dissabte

4050 C. Posterior: Recol·lector 16 m³ 8,59 107% 1 52 56 92,17 Matí 5.146,42
Equip 2. Recollida dimecres-divendres-diumenge

4010 C.Posterior: Recol·lector 8 m3 10,07 126% 1 52 65 19,64 Nit 1.285,43

TOTAL MANTENIMENT I REPARACIONS 6.431,86

3. - Materials. Inversions

Hores %  núm. Preu Anys Interès Torn de Quota Anual Cost 

utilització Jornada Equips Inversió (€ totals) amortització % treball Ut. (€/any) Anual

Equip 1. Recollida dilluns-dijous-dissabte

4050 C. Posterior: Recol·lector 16 m³ 8,59 107% 1 Matí segon servei 0,00
Equip 2. Recollida dimecres-divendres-diumenge

4010 C.Posterior: Recol·lector 8 m3 10,07 126% 1 Matí segon servei 0,00

TOTAL AMORTITZACIONS 0,00

4. - Materials. Assegurances

Hores %  núm. Preu Unitari Torn de Cost 

utilització Jornada Equips (€/jornada) treball Anual

Equip 1. Recollida dilluns-dijous-dissabte

4050 C. Posterior: Recol·lector 16 m³ 8,59 107% 1 segon servei Matí 0,00
Equip 2. Recollida dimecres-divendres-diumenge

4010 C.Posterior: Recol·lector 8 m3 10,07 126% 1 segon servei Matí 0,00

TOTAL ASSEGURANCES 0,00

Cost directe d'explotació del servei 78.390,09

Part proporcional dels mitjans comuns

Part proporcional lloguers equips

Despeses Generals 5,00% 3.919,50

Benefici Industrial 5,00% 3.919,50

Campanyes de conscienciació 2,00% 1.567,80

TOTAL ABANS IVA 87.796,90

IVA 10,00% 8.779,69

COST TOTAL DEL SERVEI (Euros/any) 96.576,59

Categoria

Codi Equip

Codi Equip

Codi Equip

Codi Equip
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Servei de recollida de residus de Begues

COST PARCIAL DEL SERVEI DE RECOLLIDA Recollida de la fracció Paper-cartró Porta a Porta

1.- Cost de Personal

Hores %  núm. dies de Servei Preu Unitari Torn de Tipus Cost 

feina Jornada Equips parcial Total (€/jornada) treball Contracte Anual

Equip 1. Recollida dilluns-dijous-dissabte

Conductor fixe dia 9,46 118% 1 52 61 260,14 Matí Laboral 15.998,13

Peó recollida fixe 1 dia 9,46 118% 1 52 61 166,20 Matí Laboral 10.221,26

Peó recollida fixe 2 dia 9,46 118% 1 52 61 122,71 Matí Laboral 7.546,26
Equip 2. Recollida dimecres-divendres-diumenge

Conductor temporal nit 10,07 126% 1 52 65 198,01 Nit Laboral 12.962,15

Peó recollida temporal nit 10,07 126% 1 52 65 177,99 Nit Laboral 11.651,44

Peó recollida temporal nit 10,07 126% 1 52 65 177,99 Nit Laboral 11.651,44

TOTAL PERSONAL 70.030,69

2.1 - Materials. Combustible i lubrificants

Hores %  núm. dies de Servei Preu Unitari Torn de Cost 

utilització Jornada Equips parcial Total (€/jornada) treball Anual

Equip 1. Recollida dilluns-dijous-dissabte

4050 C. Posterior: Recol·lector 16 m³ 9,46 118% 1 52 61 44,18 Matí 2.717,13
Equip 2. Recollida dimecres-divendres-diumenge

4010 C.Posterior: Recol·lector 8 m3 10,07 126% 1 52 65 39,27 Nit 2.570,87

TOTAL COMBUSTIBLE I LUBRICANTS 5.288,00

2.2 - Materials. Manteniment i reparacions

Hores %  núm. dies de Servei Preu Unitari Torn de Cost 

utilització Jornada Equips parcial Total (€/jornada) treball Anual

Equip 1. Recollida dilluns-dijous-dissabte

4050 C. Posterior: Recol·lector 16 m³ 9,46 118% 1 52 61 92,17 Matí 5.668,56
Equip 2. Recollida dimecres-divendres-diumenge

4010 C.Posterior: Recol·lector 8 m3 10,07 126% 1 52 65 19,64 Nit 1.285,43

TOTAL MANTENIMENT I REPARACIONS 6.954,00

3. - Materials. Inversions

Hores %  núm. Preu Anys Interès Torn de Quota Anual Cost 

utilització Jornada Equips Inversió (€ totals) amortització % treball Ut. (€/any) Anual

Equip 1. Recollida dilluns-dijous-dissabte

4050 C. Posterior: Recol·lector 16 m³ 9,46 118% 1 Matí segon servei 0,00
Equip 2. Recollida dimecres-divendres-diumenge

4010 C.Posterior: Recol·lector 8 m3 10,07 126% 1 Matí segon servei 0,00

TOTAL AMORTITZACIONS 0,00

4. - Materials. Assegurances

Hores %  núm. Preu Unitari Torn de Cost 

utilització Jornada Equips (€/jornada) treball Anual

Equip 1. Recollida dilluns-dijous-dissabte

4050 C. Posterior: Recol·lector 16 m³ 9,46 118% 1 segon servei Matí 0,00
Equip 2. Recollida dimecres-divendres-diumenge

4010 C.Posterior: Recol·lector 8 m3 10,07 126% 1 segon servei Matí 0,00

TOTAL ASSEGURANCES 0,00

Cost directe d'explotació del servei 82.272,68

Part proporcional dels mitjans comuns

Part proporcional lloguers equips

Despeses Generals 5,00% 4.113,63

Benefici Industrial 5,00% 4.113,63

Campanyes de conscienciació 2,00% 1.645,45

TOTAL ABANS IVA 92.145,40

IVA 10,00% 9.214,54

COST TOTAL DEL SERVEI (Euros/any) 101.359,94

Codi Equip

Categoria

Codi Equip

Codi Equip

Codi Equip
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Servei de recollida de residus de Begues

COST PARCIAL DEL SERVEI DE RECOLLIDA Recollida de la fracció Envasos Porta a Porta

1.- Cost de Personal

Hores %  núm. dies de Servei Preu Unitari Torn de Tipus Cost 

feina Jornada Equips parcial Total (€/jornada) treball Contracte Anual

Equip 1. Recollida dilluns-dijous-dissabte

Conductor fixe dia 7,50 94% 1 104 97 260,14 Matí Laboral 25.349,77

Peó recollida fixe 1 dia 7,50 94% 1 104 97 166,20 Matí Laboral 16.196,05

Peó recollida fixe 2 dia 7,50 94% 1 104 97 122,71 Matí Laboral 11.957,39
Equip 2. Recollida dimecres-divendres-diumenge

Conductor temporal nit 8,90 111% 1 104 116 198,01 Nit Laboral 22.903,98

Peó recollida temporal nit 8,90 111% 1 104 116 177,99 Nit Laboral 20.587,98

Peó recollida temporal nit 8,90 111% 1 104 116 177,99 Nit Laboral 20.587,98

TOTAL PERSONAL 117.583,13

2.1 - Materials. Combustible i lubrificants

Hores %  núm. dies de Servei Preu Unitari Torn de Cost 

utilització Jornada Equips parcial Total (€/jornada) treball Anual

Equip 1. Recollida dilluns-dijous-dissabte

4010 C.Posterior: Recol·lector 8 m3 7,50 94% 1 104 97 39,27 Matí 3.827,03
Equip 2. Recollida dimecres-divendres-diumenge

4050 C. Posterior: Recol·lector 16 m³ 8,90 111% 1 104 116 44,18 Nit 5.110,54

TOTAL COMBUSTIBLE I LUBRICANTS 8.937,57

2.2 - Materials. Manteniment i reparacions

Hores %  núm. dies de Servei Preu Unitari Torn de Cost 

utilització Jornada Equips parcial Total (€/jornada) treball Anual

Equip 1. Recollida dilluns-dijous-dissabte

4010 C.Posterior: Recol·lector 8 m3 7,50 94% 1 104 97 19,64 Matí 1.913,52
Equip 2. Recollida dimecres-divendres-diumenge

4050 C. Posterior: Recol·lector 16 m³ 8,90 111% 1 104 116 92,17 Nit 10.661,77

TOTAL MANTENIMENT I REPARACIONS 12.575,29

3. - Materials. Inversions

Hores %  núm. Preu Anys Interès Torn de Quota Anual Cost 

utilització Jornada Equips Inversió (€ totals) amortització % treball Ut. (€/any) Anual

Equip 1. Recollida dilluns-dijous-dissabte

4010 C.Posterior: Recol·lector 8 m3 7,50 94% 1 Matí segon servei 0,00
Equip 2. Recollida dimecres-divendres-diumenge

4050 C. Posterior: Recol·lector 16 m³ 8,90 111% 1 Matí segon servei 0,00

TOTAL AMORTITZACIONS 0,00

4. - Materials. Assegurances

Hores %  núm. Preu Unitari Torn de Cost 

utilització Jornada Equips (€/jornada) treball Anual

Equip 1. Recollida dilluns-dijous-dissabte

4010 C.Posterior: Recol·lector 8 m3 7,50 94% 1 segon servei Matí 0,00
Equip 2. Recollida dimecres-divendres-diumenge

4050 C. Posterior: Recol·lector 16 m³ 8,90 111% 1 segon servei Matí 0,00

TOTAL ASSEGURANCES 0,00

Cost directe d'explotació del servei 139.095,99

Part proporcional dels mitjans comuns

Part proporcional lloguers equips

Despeses Generals 5,00% 6.954,80

Benefici Industrial 5,00% 6.954,80

Campanyes de conscienciació 2,00% 2.781,92

TOTAL ABANS IVA 155.787,51

IVA 10,00% 15.578,75

COST TOTAL DEL SERVEI (Euros/any) 171.366,26

Codi Equip

Categoria

Codi Equip
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Servei de recollida de residus de Begues

COST PARCIAL DEL SERVEI DE RECOLLIDA Rentat de contenidors SELECTIVA

1.- Cost de Personal

Hores %  núm. dies de Servei Preu Unitari Torn de Tipus Cost 

feina Jornada Equips parcial Total (€/jornada) treball Contracte Anual

Temporada Alta

Conductor fixe dia 8,00 100% 1 4 4 260,14 Matí Laboral 1.040,55

Peó recollida fixe 1 dia 8,00 100% 1 4 4 166,20 Matí Laboral 664,81

Temporada Baixa

Conductor fixe dia 8,00 35 0 260,14 Matí Laboral 0,00

Peó recollida fixe 1 dia 8,00 35 0 166,20 Matí Laboral 0,00

TOTAL PERSONAL 1.705,36

2.1 - Materials. Combustible i lubrificants

Hores %  núm. dies de Servei Preu Unitari Torn de Cost 

utilització Jornada Equips parcial Total (€/jornada) treball Anual

Temporada Alta

5045 Rentacontenidors de càrrega posterior 8,00 100% 1 4 4 44,91 Matí 179,63

Temporada Baixa

5045 Rentacontenidors de càrrega posterior 8,00 0% 0 35 0 44,91 Matí 0,00

TOTAL COMBUSTIBLE I LUBRICANTS 179,63

2.2 - Materials. Manteniment i reparacions

Hores %  núm. dies de Servei Preu Unitari Torn de Cost 

utilització Jornada Equips parcial Total (€/jornada) treball Anual

Temporada Alta

5045 Rentacontenidors de càrrega posterior 8,00 100% 1 4 4 39,05 Matí 156,20

Temporada Baixa

5045 Rentacontenidors de càrrega posterior 8,00 0% 0 35 0 39,05 Matí 0,00

TOTAL MANTENIMENT I REPARACIONS 156,20

3. - Materials. Inversions

Hores %  núm. Preu Anys Interès Torn de Quota Anual Cost 

utilització Jornada Equips Inversió (€ totals) amortització % treball Ut. (€/any) Anual

Temporada Alta

5045 Rentacontenidors de càrrega posterior 8,00 100% 1 Matí segon servei 0,00

Temporada Baixa

5045 Rentacontenidors de càrrega posterior 8,00 0% 0 Matí segon servei 0,00

TOTAL AMORTITZACIONS 0,00

4. - Materials. Assegurances

Hores %  núm. Preu Unitari Torn de Cost 

utilització Jornada Equips (€/jornada) treball Anual

Temporada Alta

5045 Rentacontenidors de càrrega posterior 8,00 100% 1 segon servei Matí 0,00

Temporada Baixa

5045 Rentacontenidors de càrrega posterior 8,00 0% 0 segon servei Matí 0,00

TOTAL ASSEGURANCES 0,00

Cost directe d'explotació del servei 2.041,19

Part proporcional dels mitjans comuns

Part proporcional lloguers equips

Despeses Generals 5,00% 102,06

Benefici Industrial 5,00% 102,06

Campanyes de conscienciació 2,00% 40,82

TOTAL ABANS IVA 2.286,13

IVA 10,00% 228,61

COST TOTAL DEL SERVEI (Euros/any) 2.514,74

Categoria

Codi Equip

Codi Equip

Codi Equip

Codi Equip
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Servei de recollida de residus de Begues

COST PARCIAL DEL SERVEI DE RECOLLIDA Recollida de la fracció vidre. Proposta C. Superior

1.- Cost de Personal

Hores %  núm. dies de Servei Preu Unitari Torn de Tipus Cost 

feina Jornada Equips parcial Total (€/jornada) treball Contracte Anual

Temporada Alta

Conductor fixe dia 8,22 103% 1 20 21 260,14 Matí Laboral 5.345,82

Peó recollida fixe 1 dia 8,22 103% 1 20 21 166,20 Matí Laboral 3.415,46

Temporada Baixa

Conductor fixe dia 8,22 103% 1 17 17 260,14 Matí Laboral 4.543,95

Peó recollida fixe 1 dia 8,22 103% 1 17 17 166,20 Matí Laboral 2.903,14

TOTAL PERSONAL 16.208,38

2.1 - Materials. Combustible i lubrificants

Hores %  núm. dies de Servei Preu Unitari Torn de Cost 

utilització Jornada Equips parcial Total (€/jornada) treball Anual

Temporada Alta

4515 V.Ganxo 26Tn Caixa Oberta 10 m³ 8,22 103% 1 20 21 44,18 Matí 907,94

5685 Contenidor iglú vidre 8,00 100% 77 139 10703 0,00 Matí 0,00

Temporada Baixa

4515 V.Ganxo 26Tn Caixa Oberta 10 m³ 8,22 103% 1 17 17 44,18 Matí 771,75

5685 Contenidor iglú vidre 8,00 100% 77 226 17402 0,00 Matí 0,00

TOTAL COMBUSTIBLE I LUBRICANTS 1.679,68

2.2 - Materials. Manteniment i reparacions

Hores %  núm. dies de Servei Preu Unitari Torn de Cost 

utilització Jornada Equips parcial Total (€/jornada) treball Anual

Temporada Alta

4515 V.Ganxo 26Tn Caixa Oberta 10 m³ 8,22 103% 1 20 21 24,10 Matí 495,24

5685 Contenidor iglú vidre 8,00 100% 77 139 10703 0,08 Matí 856,24

Temporada Baixa

4515 V.Ganxo 26Tn Caixa Oberta 10 m³ 8,22 103% 1 17 17 24,10 Matí 420,95

5685 Contenidor iglú vidre 8,00 100% 77 226 17402 0,08 Matí 1.392,16

TOTAL MANTENIMENT I REPARACIONS 3.164,59

3. - Materials. Inversions

Hores %  núm. Preu Anys Interès Torn de Quota Anual Cost 

utilització Jornada Equips Inversió (€ totals) amortització % treball Ut. (€/any) Anual

Temporada Alta

4515 V.Ganxo 26Tn Caixa Oberta 10 m³ 8,22 103% 1 Matí segon servei 0,00

5685 Contenidor iglú vidre 8,00 100% 77 400,00               10 4,5% Matí 49,75               3.830,48

Temporada Baixa

4515 V.Ganxo 26Tn Caixa Oberta 10 m³ 8,22 103% 1 Matí segon servei 0,00

5685 Contenidor iglú vidre 8,00 100% 77 Matí segon servei 0,00

TOTAL AMORTITZACIONS 3.830,48

4. - Materials. Assegurances

Hores %  núm. Preu Unitari Torn de Cost 

utilització Jornada Equips (€/jornada) treball Anual

Temporada Alta

4515 V.Ganxo 26Tn Caixa Oberta 10 m³ 8,22 103% 1 segon servei Matí 0,00

5685 Contenidor iglú vidre 8,00 100% 77 0,00 Matí 0,00

Temporada Baixa

4515 V.Ganxo 26Tn Caixa Oberta 10 m³ 8,22 103% 1 segon servei Matí 0,00

5685 Contenidor iglú vidre 8,00 100% 77 segon servei Matí 0,00

TOTAL ASSEGURANCES 0,00

Cost directe d'explotació del servei 24.883,13

Part proporcional dels mitjans comuns

Part proporcional lloguers equips

Despeses Generals 5,00% 1.244,16

Benefici Industrial 5,00% 1.244,16

Campanyes de conscienciació 2,00% 497,66

TOTAL ABANS IVA 27.869,11

IVA 10,00% 2.786,91

COST TOTAL DEL SERVEI (Euros/any) 30.656,02

Codi Equip
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Servei de recollida de residus de Begues

COST PARCIAL DEL SERVEI DE RECOLLIDA Recollida de contenidors soterrats

1.- Cost de Personal

Hores %  núm. dies de Servei Preu Unitari Torn de Tipus Cost 

feina Jornada Equips parcial Total (€/jornada) treball Contracte Anual

Temporada Alta

Conductor fixe dia 7,13 89% 1 20 18 260,14 Matí Laboral 4.639,12

Peó recollida fixe 1 dia 7,13 89% 1 20 18 166,20 Matí Laboral 2.963,95

Temporada Baixa

Conductor fixe dia 7,13 89% 1 33 29 260,14 Matí Laboral 7.654,54

Peó recollida fixe 1 dia 7,13 89% 1 33 29 166,20 Matí Laboral 4.890,51

TOTAL PERSONAL 20.148,12

2.1 - Materials. Combustible i lubrificants

Hores %  núm. dies de Servei Preu Unitari Torn de Cost 

utilització Jornada Equips parcial Total (€/jornada) treball Anual

Temporada Alta

4515 V.Ganxo 26Tn Caixa Oberta 10 m³ 7,13 89% 1 20 18 44,18 Matí 787,91

Temporada Baixa

4515 V.Ganxo 26Tn Caixa Oberta 10 m³ 7,13 89% 1 33 29 44,18 Matí 1.300,05

TOTAL COMBUSTIBLE I LUBRICANTS 2.087,96

2.2 - Materials. Manteniment i reparacions

Hores %  núm. dies de Servei Preu Unitari Torn de Cost 

utilització Jornada Equips parcial Total (€/jornada) treball Anual

Temporada Alta

4515 V.Ganxo 26Tn Caixa Oberta 10 m³ 7,13 89% 1 20 18 24,10 Matí 429,77

Temporada Baixa

4515 V.Ganxo 26Tn Caixa Oberta 10 m³ 7,13 89% 1 33 29 24,10 Matí 709,12

TOTAL MANTENIMENT I REPARACIONS 1.138,89

3. - Materials. Inversions

Hores %  núm. Preu Anys Interès Torn de Quota Anual Cost 

utilització Jornada Equips Inversió (€ totals) amortització % treball Ut. (€/any) Anual

Temporada Alta

4515 V.Ganxo 26Tn Caixa Oberta 10 m³ 7,13 89% 1 Matí segon servei 0,00

Temporada Baixa

4515 V.Ganxo 26Tn Caixa Oberta 10 m³ 7,13 89% 1 Matí segon servei 0,00

TOTAL AMORTITZACIONS 0,00

4. - Materials. Assegurances

Hores %  núm. Preu Unitari Torn de Cost 

utilització Jornada Equips (€/jornada) treball Anual

Temporada Alta

4515 V.Ganxo 26Tn Caixa Oberta 10 m³ 7,13 89% 1 segon servei Matí 0,00

Temporada Baixa

4515 V.Ganxo 26Tn Caixa Oberta 10 m³ 7,13 89% 1 segon servei Matí 0,00

TOTAL ASSEGURANCES 0,00

Cost directe d'explotació del servei 23.374,97

Part proporcional dels mitjans comuns

Part proporcional lloguers equips

Despeses Generals 5,00% 1.168,75

Benefici Industrial 5,00% 1.168,75

Campanyes de conscienciació 2,00% 467,50

TOTAL ABANS IVA 26.179,96

IVA 10,00% 2.618,00

COST TOTAL DEL SERVEI (Euros/any) 28.797,96
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Servei de recollida de residus de Begues

COST PARCIAL DEL SERVEI DE RECOLLIDA Reforç recollida porta a porta comercial fracció FORM

1.- Cost de Personal

Hores %  núm. dies de Servei Preu Unitari Torn de Tipus Cost 

feina Jornada Equips parcial Total (€/jornada) treball Contracte Anual

Temporada Alta

Conductor fixe dia 4,06 51% 1 60 30 260,14 Matí Laboral 7.915,77

Peó recollida fixe 1 dia 4,06 51% 1 60 30 166,20 Matí Laboral 5.057,41

Temporada Baixa

Conductor fixe dia 4,06 51% 1 97 49 260,14 Matí Laboral 12.797,15

Peó recollida fixe 1 dia 4,06 51% 1 97 49 166,20 Matí Laboral 8.176,14

TOTAL PERSONAL 33.946,47

2.1 - Materials. Combustible i lubrificants

Hores %  núm. dies de Servei Preu Unitari Torn de Cost 

utilització Jornada Equips parcial Total (€/jornada) treball Anual

Temporada Alta

4010 C.Posterior: Recol·lector 8 m3 4,06 51% 1 60 30 39,27 Matí 1.195,04

Temporada Baixa

4010 C.Posterior: Recol·lector 8 m3 4,06 51% 1 97 49 39,27 Matí 1.931,98

TOTAL COMBUSTIBLE I LUBRICANTS 3.127,01

2.2 - Materials. Manteniment i reparacions

Hores %  núm. dies de Servei Preu Unitari Torn de Cost 

utilització Jornada Equips parcial Total (€/jornada) treball Anual

Temporada Alta

4010 C.Posterior: Recol·lector 8 m3 4,06 51% 1 60 30 19,64 Matí 597,52

Temporada Baixa

4010 C.Posterior: Recol·lector 8 m3 4,06 51% 1 97 49 19,64 Matí 965,99

TOTAL MANTENIMENT I REPARACIONS 1.563,51

3. - Materials. Inversions

Hores %  núm. Preu Anys Interès Torn de Quota Anual Cost 

utilització Jornada Equips Inversió (€ totals) amortització % treball Ut. (€/any) Anual

Temporada Alta

4010 C.Posterior: Recol·lector 8 m3 4,06 51% 1 Matí segon servei 0,00

Temporada Baixa

4010 C.Posterior: Recol·lector 8 m3 4,06 51% 1 Matí segon servei 0,00

TOTAL AMORTITZACIONS 0,00

4. - Materials. Assegurances

Hores %  núm. Preu Unitari Torn de Cost 

utilització Jornada Equips (€/jornada) treball Anual

Temporada Alta

4010 C.Posterior: Recol·lector 8 m3 4,06 51% 1 segon servei Matí 0,00

Temporada Baixa

4010 C.Posterior: Recol·lector 8 m3 4,06 51% 1 segon servei Matí 0,00

TOTAL ASSEGURANCES 0,00

Cost directe d'explotació del servei 38.636,99

Part proporcional dels mitjans comuns

Part proporcional lloguers equips

Despeses Generals 5,00% 1.931,85

Benefici Industrial 5,00% 1.931,85

Campanyes de conscienciació 2,00% 772,74

TOTAL ABANS IVA 43.273,43

IVA 10,00% 4.327,34

COST TOTAL DEL SERVEI (Euros/any) 47.600,77

Categoria

Codi Equip

Codi Equip

Codi Equip

Codi Equip

ENTRA-2019-8154
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Servei de recollida de residus de Begues

COST PARCIAL DEL SERVEI DE RECOLLIDA Reforç recollida porta a porta comercial fracció PAPER-CARTRÓ

1.- Cost de Personal

Hores %  núm. dies de Servei Preu Unitari Torn de Tipus Cost 

feina Jornada Equips parcial Total (€/jornada) treball Contracte Anual

Temporada Alta

Conductor fixe dia 1,81 23% 1 60 14 260,14 Matí Laboral 3.539,49

Peó recollida fixe 1 dia 1,81 23% 1 60 14 166,20 Matí Laboral 2.261,39

Temporada Baixa

Conductor fixe dia 1,81 23% 1 65 15 260,14 Matí Laboral 3.834,45

Peó recollida fixe 1 dia 1,81 23% 1 65 15 166,20 Matí Laboral 2.449,84

TOTAL PERSONAL 12.085,19

2.1 - Materials. Combustible i lubrificants

Hores %  núm. dies de Servei Preu Unitari Torn de Cost 

utilització Jornada Equips parcial Total (€/jornada) treball Anual

Temporada Alta

4010 C.Posterior: Recol·lector 8 m3 1,81 23% 1 60 14 39,27 Matí 534,35

Temporada Baixa

4010 C.Posterior: Recol·lector 8 m3 1,81 23% 1 65 15 39,27 Matí 578,88

TOTAL COMBUSTIBLE I LUBRICANTS 1.113,24

2.2 - Materials. Manteniment i reparacions

Hores %  núm. dies de Servei Preu Unitari Torn de Cost 

utilització Jornada Equips parcial Total (€/jornada) treball Anual

Temporada Alta

4010 C.Posterior: Recol·lector 8 m3 1,81 23% 1 60 14 19,64 Matí 267,18

Temporada Baixa

4010 C.Posterior: Recol·lector 8 m3 1,81 23% 1 65 15 19,64 Matí 289,44

TOTAL MANTENIMENT I REPARACIONS 556,62

3. - Materials. Inversions

Hores %  núm. Preu Anys Interès Torn de Quota Anual Cost 

utilització Jornada Equips Inversió (€ totals) amortització % treball Ut. (€/any) Anual

Temporada Alta

4010 C.Posterior: Recol·lector 8 m3 1,81 23% 1 Matí segon servei 0,00

Temporada Baixa

4010 C.Posterior: Recol·lector 8 m3 1,81 23% 1 Matí segon servei 0,00

TOTAL AMORTITZACIONS 0,00

4. - Materials. Assegurances

Hores %  núm. Preu Unitari Torn de Cost 

utilització Jornada Equips (€/jornada) treball Anual

Temporada Alta

4010 C.Posterior: Recol·lector 8 m3 1,81 23% 1 segon servei Matí 0,00

Temporada Baixa

4010 C.Posterior: Recol·lector 8 m3 1,81 23% 1 segon servei Matí 0,00

TOTAL ASSEGURANCES 0,00

Cost directe d'explotació del servei 13.755,04

Part proporcional dels mitjans comuns

Part proporcional lloguers equips

Despeses Generals 5,00% 687,75

Benefici Industrial 5,00% 687,75

Campanyes de conscienciació 2,00% 275,10

TOTAL ABANS IVA 15.405,65

IVA 10,00% 1.540,57

COST TOTAL DEL SERVEI (Euros/any) 16.946,22

Categoria

Codi Equip

Codi Equip

Codi Equip

Codi Equip

ENTRA-2019-8154
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Assabentat MA
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Assabentat ST
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Servei de recollida de residus de Begues

COST PARCIAL DEL SERVEI DE RECOLLIDA Reforç recollida porta a porta comercial fracció VIDRE

1.- Cost de Personal

Hores %  núm. dies de Servei Preu Unitari Torn de Tipus Cost 

feina Jornada Equips parcial Total (€/jornada) treball Contracte Anual

Temporada Alta

Conductor temporal dia 1,50 1 60 0 171,84 Matí Laboral 0,00

Peó recollida temporal dia 1,50 1 60 0 119,95 Matí Laboral 0,00

Temporada Baixa

Conductor temporal dia 1,50 1 65 0 171,84 Matí Laboral 0,00

Peó recollida temporal dia 1,50 1 65 0 119,95 Matí Laboral 0,00

TOTAL PERSONAL 0,00

2.1 - Materials. Combustible i lubrificants

Hores %  núm. dies de Servei Preu Unitari Torn de Cost 

utilització Jornada Equips parcial Total (€/jornada) treball Anual

Temporada Alta

4010 C.Posterior: Recol·lector 8 m3 1,50 0% 1 60 0 39,27 Matí 0,00

Temporada Baixa

4010 C.Posterior: Recol·lector 8 m3 1,50 0% 1 65 0 39,27 Matí 0,00

TOTAL COMBUSTIBLE I LUBRICANTS 0,00

2.2 - Materials. Manteniment i reparacions

Hores %  núm. dies de Servei Preu Unitari Torn de Cost 

utilització Jornada Equips parcial Total (€/jornada) treball Anual

Temporada Alta

4010 C.Posterior: Recol·lector 8 m3 1,50 0% 1 60 0 19,64 Matí 0,00

Temporada Baixa

4010 C.Posterior: Recol·lector 8 m3 1,50 0% 1 65 0 19,64 Matí 0,00

TOTAL MANTENIMENT I REPARACIONS 0,00

3. - Materials. Inversions

Hores %  núm. Preu Anys Interès Torn de Quota Anual Cost 

utilització Jornada Equips Inversió (€ totals) amortització % treball Ut. (€/any) Anual

Temporada Alta

4010 C.Posterior: Recol·lector 8 m3 1,50 0% 1 Matí segon servei 0,00

Temporada Baixa

4010 C.Posterior: Recol·lector 8 m3 1,50 0% 1 Matí segon servei 0,00

TOTAL AMORTITZACIONS 0,00

4. - Materials. Assegurances

Hores %  núm. Preu Unitari Torn de Cost 

utilització Jornada Equips (€/jornada) treball Anual

Temporada Alta

4010 C.Posterior: Recol·lector 8 m3 1,50 0% 1 segon servei Matí 0,00

Temporada Baixa

4010 C.Posterior: Recol·lector 8 m3 1,50 0% 1 segon servei Matí 0,00

TOTAL ASSEGURANCES 0,00

Cost directe d'explotació del servei 0,00

Part proporcional dels mitjans comuns

Part proporcional lloguers equips

Despeses Generals 5,00% 0,00

Benefici Industrial 5,00% 0,00

Campanyes de conscienciació 2,00% 0,00

TOTAL ABANS IVA 0,00

IVA 10,00% 0,00

COST TOTAL DEL SERVEI (Euros/any) 0,00

Codi Equip

Codi Equip

Codi Equip

Codi Equip
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Servei de recollida de residus de Begues

COST PARCIAL DEL SERVEI DE RECOLLIDA Recollida de voluminosos

1.- Cost de Personal

Hores %  núm. dies de Servei Preu Unitari Torn de Tipus Cost 

feina Jornada Equips parcial Total (€/jornada) treball Contracte Anual

Conductor fixe dia 8,00 100% 1 52 52 260,14 Matí Laboral 13.527,15

Peó recollida fixe 1 dia 8,00 100% 1 52 52 166,20 Matí Laboral 8.642,54

TOTAL PERSONAL 22.169,68

2.1 - Materials. Combustible i lubrificants

Hores %  núm. dies de Servei Preu Unitari Torn de Cost 

utilització Jornada Equips parcial Total (€/jornada) treball Anual

2575 V. Brigada 110Cv 3,5Tn 8,00 100% 1 52 52 21,48 Matí 1.116,82

TOTAL COMBUSTIBLE I LUBRICANTS 1.116,82

2.2 - Materials. Manteniment i reparacions

Hores %  núm. dies de Servei Preu Unitari Torn de Cost 

utilització Jornada Equips parcial Total (€/jornada) treball Anual

2575 V. Brigada 110Cv 3,5Tn 8,00 100% 1 52 52 11,71 Matí 609,17

TOTAL MANTENIMENT I REPARACIONS 609,17

3. - Materials. Inversions

Hores %  núm. Preu Anys Interès Torn de Quota Anual Cost 

utilització Jornada Equips Inversió (€ totals) amortització % treball Ut. (€/any) Anual

2575 V. Brigada 110Cv 3,5Tn 8,00 100% 1 Matí segon servei 0,00

TOTAL AMORTITZACIONS 0,00

4. - Materials. Assegurances

Hores %  núm. Preu Unitari Torn de Cost 

utilització Jornada Equips (€/jornada) treball Anual

2575 V. Brigada 110Cv 3,5Tn 8,00 100% 1 segon servei Matí 0,00

TOTAL ASSEGURANCES 0,00

Cost directe d'explotació del servei 23.895,68

Part proporcional dels mitjans comuns

Part proporcional lloguers equips

Despeses Generals 5,00% 1.194,78

Benefici Industrial 5,00% 1.194,78

Campanyes de conscienciació 2,00% 477,91

TOTAL ABANS IVA 26.763,16

IVA 10,00% 2.676,32

COST TOTAL DEL SERVEI (Euros/any) 29.439,47

Codi Equip
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Codi Equip
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Codi Equip
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Servei de recollida de residus de Begues

COST PARCIAL DEL SERVEI DE RECOLLIDA Recollida de poda

1.- Cost de Personal

Hores %  núm. dies de Servei Preu Unitari Torn de Tipus Cost 

feina Jornada Equips parcial Total (€/jornada) treball Contracte Anual

Desembre-maig

Conductor fixe dia 8,00 100% 1 26 26 260,14 Matí Laboral 6.763,57

Peó recollida fixe 1 dia 8,00 100% 1 26 26 166,20 Matí Laboral 4.321,27

Juny-novembre

Conductor fixe dia 8,00 100% 1 27 27 260,14 Matí Laboral 7.023,71

Peó recollida fixe 1 dia 8,00 100% 1 27 27 166,20 Matí Laboral 4.487,47

TOTAL PERSONAL 22.596,02

2.1 - Materials. Combustible i lubrificants

Hores %  núm. dies de Servei Preu Unitari Torn de Cost 

utilització Jornada Equips parcial Total (€/jornada) treball Anual

Desembre-maig

4515 V.Ganxo 26Tn Caixa Oberta 10 m³ 8,00 100% 1 26 26 44,18 Matí 1.148,73

Juny-novembre

4515 V.Ganxo 26Tn Caixa Oberta 10 m³ 8,00 100% 1 27 27 44,18 Matí 1.192,91

TOTAL COMBUSTIBLE I LUBRICANTS 2.341,64

2.2 - Materials. Manteniment i reparacions

Hores %  núm. dies de Servei Preu Unitari Torn de Cost 

utilització Jornada Equips parcial Total (€/jornada) treball Anual

Desembre-maig

4515 V.Ganxo 26Tn Caixa Oberta 10 m³ 8,00 100% 1 26 26 24,10 Matí 626,58

Juny-novembre

4515 V.Ganxo 26Tn Caixa Oberta 10 m³ 8,00 100% 1 27 27 24,10 Matí 650,68

TOTAL MANTENIMENT I REPARACIONS 1.277,26

3. - Materials. Inversions

Hores %  núm. Preu Anys Interès Torn de Quota Anual Cost 

utilització Jornada Equips Inversió (€ totals) amortització % treball Ut. (€/any) Anual

Desembre-maig

4515 V.Ganxo 26Tn Caixa Oberta 10 m³ 8,00 100% 1 Matí segon servei 0,00

Juny-novembre

4515 V.Ganxo 26Tn Caixa Oberta 10 m³ 8,00 100% 1 Matí segon servei 0,00

TOTAL AMORTITZACIONS 0,00

4. - Materials. Assegurances

Hores %  núm. Preu Unitari Torn de Cost 

utilització Jornada Equips (€/jornada) treball Anual

Desembre-maig

4515 V.Ganxo 26Tn Caixa Oberta 10 m³ 8,00 100% 1 segon servei Matí 0,00

Juny-novembre

4515 V.Ganxo 26Tn Caixa Oberta 10 m³ 8,00 100% 1 segon servei Matí 0,00

TOTAL ASSEGURANCES 0,00

Cost directe d'explotació del servei 26.214,92

Part proporcional dels mitjans comuns

Part proporcional lloguers equips

Despeses Generals 5,00% 1.310,75

Benefici Industrial 5,00% 1.310,75

Campanyes de conscienciació 2,00% 524,30

TOTAL ABANS IVA 29.360,71

IVA 10,00% 2.936,07

COST TOTAL DEL SERVEI (Euros/any) 32.296,78

Categoria

Codi Equip

Codi Equip

Codi Equip

Codi Equip
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Servei de recollida de residus de Begues

COST PARCIAL DEL SERVEI DE RECOLLIDA Implantació PaP i subministrament de bujols

1.- Cost de Personal

Hores %  núm. dies de Servei Preu Unitari Torn de Tipus Cost 

feina Jornada Equips parcial Total (€/jornada) treball Contracte Anual

Conductor fixe dia 8,00 1 27 0 260,14 Matí Laboral 0,00

Peó recollida fixe 1 dia 8,00 1 27 0 166,20 Matí Laboral 0,00

TOTAL PERSONAL 0,00

2.1 - Materials. Combustible i lubrificants

Hores %  núm. dies de Servei Preu Unitari Torn de Cost 

utilització Jornada Equips parcial Total (€/jornada) treball Anual

5615 Kit reciclatge inicial (bujols + bosses) 8,00 100% 2900 27 78300 0,00 Matí 0,00

5618 Subministrament contenidors comerços 8,00 100% 170 27 4590 0,00 Matí 0,00

5616 Recanvis bosses anuals 8,00 100% 1 365 365 0,00 Matí 0,00

5617 Implantació PaP 8,00 100% 1 365 365 0,00 0 0,00

TOTAL COMBUSTIBLE I LUBRICANTS 0,00

2.2 - Materials. Manteniment i reparacions

Hores %  núm. dies de Servei Preu Unitari Torn de Cost 

utilització Jornada Equips parcial Total (€/jornada) treball Anual

5615 Kit reciclatge inicial (bujols + bosses) 8,00 100% 2900 27 78300 0,01 Matí 594,95

5618 Subministrament contenidors comerços 8,00 100% 170 27 4590 0,00 Matí 0,00

5616 Recanvis bosses anuals 8,00 100% 1 365 365 41,28 Matí 15.068,40

5617 Implantació PaP 8,00 100% 1 365 365 0,00 0 0,00

TOTAL MANTENIMENT I REPARACIONS 15.663,35

3. - Materials. Inversions

Hores %  núm. Preu Anys Interès Torn de Quota Anual Cost 

utilització Jornada Equips Inversió (€ totals) amortització % treball Ut. (€/any) Anual

5615 Kit reciclatge inicial (bujols + bosses) 8,00 100% 2900 19,00                  10 4,5% Matí 2,36                 6.851,13

5618 Subministrament contenidors comerços 8,00 100% 170 47,60                  10 4,5% Matí 5,92                 1.006,37

5616 Recanvis bosses anuals 8,00 100% 1 Matí segon servei 0,00

5617 Implantació PaP 8,00 100% 1 25.762,00          10 4,5% 0 3.203,92          3.203,92

TOTAL AMORTITZACIONS 11.061,42

4. - Materials. Assegurances

Hores %  núm. Preu Unitari Torn de Cost 

utilització Jornada Equips (€/jornada) treball Anual

5615 Kit reciclatge inicial (bujols + bosses) 8,00 100% 2900 0,00 Matí 0,00

5618 Subministrament contenidors comerços 8,00 100% 170 0,00 Matí 0,00

5616 Recanvis bosses anuals 8,00 100% 1 segon servei Matí 0,00

5617 Implantació PaP 8,00 100% 1 0,00 0 0,00

TOTAL ASSEGURANCES 0,00

Cost directe d'explotació del servei 26.724,77

Part proporcional dels mitjans comuns

Part proporcional lloguers equips

Despeses Generals 5,00% 1.336,24

Benefici Industrial 5,00% 1.336,24

Campanyes de conscienciació 2,00% 534,50

TOTAL ABANS IVA 29.931,75

IVA 10,00% 2.993,17

COST TOTAL DEL SERVEI (Euros/any) 32.924,92

Codi Equip

Categoria

Codi Equip

Codi Equip

Codi Equip
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Servei de recollida de residus de Begues

COST PARCIAL DEL SERVEI DE RECOLLIDA Serveis comuns

1.- Cost de Personal

Hores %  núm. dies de Servei Preu Unitari Torn de Tipus Cost 

feina Jornada Equips parcial Total (€/jornada) treball Contracte Anual

Administratiu 8,00 30% 1 220 66 0,00 Matí Laboral 13.274,88

Inspector 8,00 30% 1 220 66 0,00 Matí Laboral 24.300,00

Oficial mecànic 8,00 20% 1 220 44 #¡REF! Matí Laboral 10.148,55

TOTAL PERSONAL 47.723,43

2.1 - Materials. Combustible i lubrificants

Hores %  núm. dies de Servei Preu Unitari Torn de Cost 

utilització Jornada Equips parcial Total (€/jornada) treball Anual

7085 Inf.Embarcada: Sistema Comunicacions 8,00 100% 1 365 365 0,00 Matí 0,00

6110 Autocompactador 8,00 100% 2 365 730 0,00 Matí 0,00

8055 Vestuari: Equip Complet 8,00 100% 7 365 2602 0,00 Matí 0,00

8010 V.Inspecció (lloguer) 8,00 100% 1 365 365 10,46 Matí 3.817,79

7500 Instal·lacions fixes: Base principal 8,00 100% 1 365 365 0,00 Matí 0,00

7510 Instal·lacions fixes: Despeses d'aigua 8,00 100% 1 365 365 0,00 Matí 0,00

7515 Instal·lacions fixes: Despeses d'electricitat 8,00 100% 1 365 365 0,00 Matí 0,00

7520 Instal·lacions fixes: Despeses de comunicacions 8,00 100% 1 365 365 0,00 Matí 0,00

7525 Instal·lacions fixes: Taxes i assegurances 8,00 100% 1 365 365 0,00 Matí 0,00

TOTAL COMBUSTIBLE I LUBRICANTS 3.817,79

2.2 - Materials. Manteniment i reparacions

Hores %  núm. dies de Servei Preu Unitari Torn de Cost 

utilització Jornada Equips parcial Total (€/jornada) treball Anual

7085 Inf.Embarcada: Sistema Comunicacions 8,00 100% 1 365 365 9,48 Matí 3.462,00

6110 Autocompactador 8,00 100% 2 365 730 2,00 Matí 1.460,00

8055 Vestuari: Equip Complet 8,00 100% 7 365 2602 1,00 Matí 2.601,91

8010 V.Inspecció (lloguer) 8,00 100% 1 365 365 14,18 Matí 5.174,60

7500 Instal·lacions fixes: Base principal 8,00 100% 1 365 365 65,75 Matí 24.000,00

7510 Instal·lacions fixes: Despeses d'aigua 8,00 100% 1 365 365 1,00 Matí 365,00

7515 Instal·lacions fixes: Despeses d'electricitat 8,00 100% 1 365 365 1,00 Matí 365,00

7520 Instal·lacions fixes: Despeses de comunicacions 8,00 100% 1 365 365 2,00 Matí 730,00

7525 Instal·lacions fixes: Taxes i assegurances 8,00 100% 1 365 365 3,00 Matí 1.095,00

0 Rentat de contenidors 11.137,50

TOTAL MANTENIMENT I REPARACIONS 50.391,01

3 - Materials. Inversions

Hores %  núm. Preu Anys Interès Torn de Quota Anual Cost 

utilització Jornada Equips Inversió (€ totals) amortització % treball Ut. (€/any) Anual

7085 Inf.Embarcada: Sistema Comunicacions 8,00 100% 1 51.284,50          10 4,5% Matí 6.378,05          6.378,05

6110 Autocompactador 8,00 100% 2 18.000,00          10 4,5% 0 2.238,59          4.477,18

8010 V.Inspecció (lloguer) 8,00 100% 1 Matí segon servei 0,00

7500 Instal·lacions fixes: Base principal 8,00 100% 1 -                       10 4,5% Matí -                    0,00

TOTAL AMORTITZACIONS 10.855,23

4. - Materials. Assegurances

Hores %  núm. Preu Unitari Torn de Cost 

utilització Jornada Equips (€/jornada) treball Anual

8010 V.Inspecció (lloguer) 8,00 100% 1 segon servei Matí 0,00

TOTAL ASSEGURANCES 0,00

Cost directe d'explotació del servei 112.787,46

Part proporcional dels mitjans comuns

Part proporcional lloguers equips

Despeses Generals 5,00% 5.639,37

Benefici Industrial 5,00% 5.639,37

Campanyes de conscienciació 2,00% 2.255,75

TOTAL ABANS IVA 126.321,96

IVA 10,00% 12.632,20

COST TOTAL DEL SERVEI (Euros/any) 138.954,15

Codi Equip

Codi Equip

Categoria

Codi Equip

Codi Equip
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9.1.2. INVERSIONS PREVISTES 

Les inversions previstes són: 

 

Taula 29. Resum de les inversions a realitzar 

9.1.3. SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDORS 

Relatiu al subministrament de contenidors, s’ha previst la següent despesa: 

 

Taula 30. Resum de contenidors a subministrar 

9.1.4. DESPESES D’IMPLANTACIÓ DEL PAP 

Per a la posada en marxa del sistema de recollida PaP s’han previst una sèrie de despeses inicials: 

 

Quadre resum inversions de maquinària
Valores

Etiquetas de fila Suma de Unitats Suma de Inversió

Inf.Embarcada: Sistema Comunicacions 1,00                         18.504,50                

Instal·lacions fixes: Base principal 1,00                         -                             

Contenidor iglú vidre 77,00                      30.800,00                

C.Posterior: Recol·lector 16 m³ 1,00                         124.484,00             

C.Posterior: Recol·lector 8 m3 1,00                         95.000,00                

Kit reciclatge inicial (bujols + bosses) 2.900,00                55.088,40                

Implantació PaP 1,00                         25.762,00                

Autocompactador 2,00                         36.000,00                

Subministrament contenidors comerços 170,00                    8.092,00                  

Total general 3.154,00                393.730,90             

Subministrament de bujols ciutadania

Núm. Habitatges Tipus contenidor Euros/ut Total

Uts TAG Descripció

2.900                                                NO CUBELLS AIREJATS DE 10 LTS. MARRO+SERG 1,8 5.220,00    

2.900                                                SI CUBELLS 20 LTS. MARRO I GRIS  SERIGRAFIATS 4,4 12.760,00  

2.900                                                SI CUBELLS DE 40 LTS. MULTIFRACCIO 7,6 22.040,00  

348.000                                            BOSSES DE 10 LTS. MATERBI 0,0433 15.068,40  

Subtotal 55.088,40  

Subministrament de bujols comerços

Uts TAG Descripció

170 SI Cubells 40 l FORM 7,6 1.292,00    

170 SI Cubells 120 l RESTA 40 6.800,00    

Cubells 240 l envasos 50 -             

Subtotal 8.092,00    

Estudi detall d'implantació

Treball de camp + visites porta a porta 2.500,00    

Reunions comunicatives 2.500,00    

Subtotal 13.092,00  

Campanya implantació

1 Disseny i impressió de materials gràfics 1.500,00    

3000 Edició material 0,08 500,00       

3000 Imans o altres materials informatius 0,6 2.200,00    

8 Reunions comunicatives 340 2.720,00    

5 Espai informatiu i de recollida de material 400 2.000,00    

150 Porta a porta comercial 15 2.250,00    

150 Entrega materials comerços 10 1.500,00    

Subtotal 12.670,00  
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Taula 31. Despeses inicials posada en marxa servei 

9.2. INGRESSOS I DESPESES DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS 

9.2.1. INGRESSOS 

Els ingressos associats a la gestió de residus provenen dels Sistemes Integrals de Gestió (SIGs), dels retorns del 

cànon de l’Agència de Residus de Catalunya i de la venda de fraccions valoritzables com el paper i el cartró 

al mercat privat. 

Exceptuant els ingressos obtinguts per la venda de fraccions valoritzables a preu de mercat, la resta es 

perceben en base a sistemes de càlcul establerts i normativitzats per llei amb l’objectiu d’incentivar als ens 

locals en la millora dels resultats quantitatius i qualitatius de la recollida selectiva. Aquests ingressos en concepte 

de recollida i/o tractament dels residus capats pels serveis de recollida i la deixalleria, depenen de fórmules 

de càlcul, variables i coeficients diferents per cadascun d’ells. 

Com a ingressos del servei s’han considerat: 

• Cànon de retorn de la fracció FORM 

• Cost de valorització de les diverses fraccions selectives a través dels diferents sistemes SIG’s 

• Ingrés a través de la taxa d’escombraries domèstica i comercial 

9.2.2. DESPESES 

Com a despeses del servei tenim les següents: 

• Cost del servei de recollida PaP 

• Cost del tractament de les fraccions FORM i rebuig 

9.2.3. BALANÇ ECONÒMIC DEL SERVEI 

En base a l’anàlisi de les despeses i ingressos del servei s’obté el següent quadre resum econòmic: 

 

Taula 32. Balanç econòmic comparatiu del servei  

 

SERVEI PAP SERVEI ACTUAL

2019 PREU SERVEI I GESTIÓ RESIDUS QUOTA € REBUTS TONES Quota/any TONES Quota/any

Recollida i 

transport

RECOLLIDA FORM I RESTA-

RESIDUS VERDS I PAP CARTRÓ 
801.843,94 €     397.982,11 €        

TRACTAMENT CTR FORM 78,31 €         938,23 73.472,55 €       148,63 11.639,22 €          

TRACTAMENT CTR fracció resta 74,87 €         747,68 55.979,14 €       2.272,54 170.145,07 €        

TRACTAMENT RESIDUS VERDS 25,30 €         1.246,05 31.525,07 €       1.246,05 31.525,07 €          

TRACTAMENT VOLUMINOSOS 74,68 €         462,33 34.526,80 €       462,33 34.526,80 €          

TOTAL DESPESES 997.347,50 €    645.818,27 €        

TAXES ORDENANÇA FISCAL (*) - Domicilis 112 2.900,00  324.800,00 €     324.800,00 €        

TAXES ORDENANÇA FISCAL (*) - Comerços 112 2.900,00  35.045,80 €       35.045,80 €          

Comerços grans 157,1 7 1.099,70 €        

Comerços mitjans 187,4 29 5.434,60 €        

Comerços petits 224,5 127 28.511,50 €      28.511,50 €          

Ingressos venda PAPER-CARTRÓ 16.150,76 €       5.705,22 €            

Retorn ECOEMBES 130.211,66 €     26.711,33 €          

Retorn ECOVIDRIO 11.868,30 €       6.137,51 €            

CANON RETORN PER RECOLLIDA SELECTIVA DE LA FORM 73.388,22 €       14.885,01 €          

Subtotal ingressos valorització 231.618,95 €    53.439,07 €          

TOTAL INGRESSOS 591.464,75 €    378.239,07 €        

TOTAL BALANÇ 405.882,75 €-    267.579,20 €-        

(*) Taxa estimada en no disposar-se del promig de l'Ajuntament

(**) Cost estimat tractament en base a preus de referència

Gestió 

eliminació 

(**)
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Tal i com es pot observar del quadre del balanç econòmic anterior, tot i un increment significatiu dels ingressos 
per valorització de residus selectius – increment del 333,43% - existirà un dèficit en el balanç de la gestió del 
servei que les taxes domiciliàries i comercials de recollida de residus no poden cobrir tal i com estan 
contemplades actualment, motiu pel qual caldria fer una revisió de les taxes municipals.  

Existeix un dèficit del balanç econòmic entre ingressos i despeses 
del servei de recollida de residus al municipi de Begues, tant 

amb el model actual com amb el nou model porta a porta 
proposat. Cal buscar vies de correcció d’aquest diferencial. 

Ara bé, aquest és l’escenari contemplat amb els costos actuals de tractament de la fracció resta, la qual està 
previst que s’incrementi durant els propers anys (tant la part corresponent al cànon de deposició com el cost 
d’entrada a planta de tractament). Per tant, l’anàlisi, a dia d’avui incert del balanç econòmic final de la gestió 
dels residus ens anima a implementar sistemes de recollida amb majors percentatges de recollida selectiva, els 
quals poden passar pel model porta a porta. 

 

Imatge 85. Evolució canon d’abocador i incineració durant els propers anys 

El més coherent seria una combinació de les dues variables, que serà la realitat del que succeirà durant els 
propers anys: 

Variable A.- Increment dels costos de tractament dels residus dipositats a dipòsit controlat. 

Variable B.- Increment de la taxa municipal de residus tant a nivell domiciliari com comercial. 

Únicament d’aquesta manera s’aconseguirà arribar un balanç econòmic equilibrat entre despeses i ingressos. 
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10. CONCLUSIONS 

Al municipi de Begues, segons les dades analitzades, la quantitat de residus recollits de manera selectiva 
sobrepassa lleugerament el 18% sobre el total de recollida en contenidor o vorera. Aquest és un rati molt baix, 
i que s’ha mantingut constant durant els darrers anys, ja que la mitjana de Catalunya es troba en el 26% 
(sempre comptant únicament residu en contenidor). Tot i això, una de les característiques del municipi és que 
l’aportació a la Deixalleria per part dels ciutadans de Begues és molt elevada, fet que dóna com a resultat 
que el percentatge global ascendeixi i sigui del 56,49%.  

Per tant, donat que la quantitat de residu recollit en contenidor és baix, un dels objectius principals del consistori 
és el millorar aquest percentatge de recollida en contenidor, essent aquest el principal motiu per a la realització 
d’aquest estudi de viabilitat del model de recollida PaP.  

Tal i com s’ha exposat al llarg del document s’ha analitzat la implantació d’un servei PaP domiciliari de les 
quatre fraccions principals (rebuig, FORM, paper-cartró i envasos) mantenint les àrees d’aportació de la 
fracció vidre amb el sistema de recollida en càrrega vertical. A més a més, la proposta es reforçarà amb un 
sistema PaP en l’àmbit comercial i d’edificis municipals, que actualment ja s’hauria d’haver desplegat 
parcialment segons el nou contracte de recollida. Indicar que aquest model podria evolucionar a la recollida 
amb cinc fraccions de PaP sempre que l’Ajuntament, en base als resultats de la seva aplicació i l’experiència 
acumulada, consideri que es precisa anar més enllà en la proposta.  

Es proposa la implantació del model de recollida PaP de quatre 
fraccions (4F), on el vidre es continuarà prestant a través de la 

recollida amb contenidor tipus iglú. 

Cal tenir en compte que la implantació d’un model de recollida PaP comporta un canvi molt important en el 
paper dels ciutadans respecte a la gestió dels residus, passant a esdevenir coresponsables en la gestió dels 
residus, aspecte que requereix d’un canvi de mentalitat que sovint ni és fàcil ni és ràpid. En general, però, hi ha 
una part de la població molt receptiva i proactiva a aquest tipus de nous models de recollida, però hi ha una 
altra part d’aquesta que no veu la gestió dels residus com un problema propi, sinó que delega aquesta 
responsabilitat sobre l’Ajuntament o l’empresa contractista. Aconseguir canviar aquesta mentalitat en part de 
la població, és la clau de l’èxit del sistema de recollida PaP. No és un camí fàcil, però cal ser persistent i, 
sempre acompanyats de les mesures polítiques adequades, es pot aconseguir l’objectiu desitjat d’una exitosa 
implantació del sistema i de la consecució de millors percentatges de reciclatge al municipi. 

Un cop analitzada tècnicament la proposta, s’ha valorat econòmicament el cost d’implantació del nou servei de 
recollida, fet que implica un augment dels costos, tal i com s’ha exposat al capítol 9 d’aquest document. D’altra 
banda, el balanç de costos a dia d’avui no aporta uns resultats que posin de manifesta que la recollida porta 
a porta sigui un escenari òptim. Ara bé, tenint en compte els futurs escenaris d’increment exponencial dels costos 
de tractament de la fracció resta, es podrà equilibrar aquest balanç econòmic a través de la implantació del 
model porta a porta. 

El model de recollida porta a porta, a uns anys vista, esdevé el 
model de recollida més sostenible des del punt de vista 

econòmic i ambiental. 

Des del punt de vista del desplegament i la posada en marxa del nou model de recollida al municipi de Begues 
es considera apropiat un desplegament total al municipi amb un curt espai de temps.  

Es podria optar per adoptar entre dues i tres fases en la implantació, de manera que a la primera fase es 
s’aniria corregint la metodologia d’implantació i repartiment dels cubells als usuaris, dubtes de la població, etc., 
evitant un col·lapse de l’empresa actual de recollida de residus. La primera fase de desplegament es podria 
realitzar en un àmbit prou gran com podria ser Begues Parc, on es podrà treballar amb un context d’habitatges 
molt homogeni, simplificant les possibles incidències que sorgeixin. 

En el transcurs d’un mes d’implantació d’aquesta primera fase, es podria realitzar el desplegament a la resta 
de barris de Begues, per acabar en la tercera fase implantant el nou model a la zona més urbana de Begues, 
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zona més heterogènia degut a les característiques del habitatges i que requereix un major rodatge de tot el 
personal de l’empresa de recollida. 

Al llarg de tot el desplegament del nou model de recollida caldria recolzar-se en l’empresa contractada per 
la campanya de comunicació, que hauria de donar suport al desplegament del nou servei en tasques d’atenció 
als ciutadans, repartiment de cubells i tot el subministrament d’informació a la població necessari per a garantir 
l’èxit del nou sistema de recollida. 
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11. ANNEXES 

11.1. ANNEX I. SOLUCIÓ TECNOLÒGICA SISTEMA TANCAMENT AMB TARGETA 

ENTRA-2019-8154

Assabentat MA

Assabentat MA

Tràmit MA

Assabentat ST

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació fab50040dbd04b6ca9c3065888a883a7001

Url de validació https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2019/8154 - Data Registre: 16/10/2019 16:56:00    Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp


ENTRA-2019-8154

Assabentat MA

Assabentat MA

Tràmit MA

Assabentat ST

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació fab50040dbd04b6ca9c3065888a883a7001

Url de validació https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2019/8154 - Data Registre: 16/10/2019 16:56:00    Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp


ENTRA-2019-8154

Assabentat MA

Assabentat MA

Tràmit MA

Assabentat ST

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació fab50040dbd04b6ca9c3065888a883a7001

Url de validació https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2019/8154 - Data Registre: 16/10/2019 16:56:00    Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp


ENTRA-2019-8154

Assabentat MA

Assabentat MA

Tràmit MA

Assabentat ST

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació fab50040dbd04b6ca9c3065888a883a7001

Url de validació https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2019/8154 - Data Registre: 16/10/2019 16:56:00    Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp


ENTRA-2019-8154

Assabentat MA

Assabentat MA

Tràmit MA

Assabentat ST

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació fab50040dbd04b6ca9c3065888a883a7001

Url de validació https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2019/8154 - Data Registre: 16/10/2019 16:56:00    Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp


ENTRA-2019-8154

Assabentat MA

Assabentat MA

Tràmit MA

Assabentat ST

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació fab50040dbd04b6ca9c3065888a883a7001

Url de validació https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2019/8154 - Data Registre: 16/10/2019 16:56:00    Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp


 

 
97 

11.2. ANNEX II. PROPOSTA TECNOLÒGICA DEL SERVEI 
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 TECNOLOGIES I EQUIPAMENTS PER A EQUIPS MÒBILS 

 ORDINADORS EMBARCATS EN VEHICLES 

La mobilitat dels sistemes d'informació està íntimament lligada a la productivitat. Quan s'instal·la un 

sistema d'informació en una empresa es milloren els processos, en el cas de la utilització 

d'electrònica embarcada adaptada a la mobilitat dels vehicles de recollida de residus i els seus 

conductors, aconsegueix automatitzar processos, augmentant la productivitat i amb la possibilitat 

de repercutir en la rendibilitat i la qualitat del servei.  

MOBA instal·la a Espanya electrònica adequada en entorns agressius i software provat en la gestió 

de serveis amb les certificacions i característiques que s'utilitzen en el sector residus d'altres països 

d'Europa. Així doncs, per obtenir una millora contínua en les prestacions és important utilitzar 

electròniques embarcades robustes que permetin una traçabilitat "real" dels serveis. 

 
Ordinador embarcat CG1. 

Aquesta electrònica engloba un ventall ampli de possibilitats que van més enllà del popular GPS. 

Aquest dispositiu pot ajudar a la gestió de flotes però és una solució incompleta en comparació amb 

els avantatges d'integrar ordinadors embarcats capaços de recollir molts altres paràmetres com la 

identificació de contenidors, el seu pes, l'automatització dels fulls de ruta, el monitoratge dels temps 

d'escombrat o les imatges de les incidències detectades. Tota aquesta informació pot ser de gran 

ajuda en la modificació de les planificacions dels serveis i la seva reorganització. 

 

1.1.1 Ordinador embarcat CG-1 

El CG-1 és una unitat de comunicació que permet rebre i enviar informació juntament amb les dades 

de posició del vehicle. Per a això està equipat amb un dispositiu de transmissió de dades GPRS, en 

una antena integrada i un receptor GPS intern per defecte. 
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Aquest equip està especialment dissenyat per treballar en entorns hostils, de manera que s'ha fet 

amb el seu disseny compacte i un alt grau de protecció: IP67. 

L'equip està preparat per a la connexió amb equips d'identificació de contenidors, sistemes de 

pesatge i entrades d'incidències per Bus CAN i protocol estandarditzat per a vehicles municipals 

CleANopen. 

El CG-1 disposa d'un segon port per a la connexió mitjançant Bus CAN amb altres sistemes, per 

exemple, estàndard FMS. 

Mitjançant la pantalla i teclat, és possible interactuar amb el conductor. Aquesta opció permet 

l'entrada i enviament en temps real de les incidències detectades durant el servei. 

 
Ordenador embarcat CG-1. 

1.1.1.1 Especificacions tècniques 

La següent taula recull la informació relativa a les especificacions tècniques dels ordinadors 

embarcats CG-1: 

Encapsulat Polièster, gris 

Dimensions (W x D x H) Aprox. 162 x 82 x 62 mm (sense connectors) 

Pes Aprox. 1,0 kg  

Grau de protecció IP67 

Temperatura d’operació -25°C a +75°C 

Font d’alimentació 8…30 V DC (alimentació d’automoció), màx. 
0,3 A 

Connexions internes Mòdul GPRS, Antena GPRS, Mòdul Bluetooth, 
Micro SD card, receptor GPS, terminació CAN  

Connectors per comunicacions externes 2 x CAN, 3 x RS 232, parcialment amb 
alimentació, antena GPS externa, 1x 
handshake de maquinari 

Connexió externa CAN service socket 
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Guies de cable Premsaestopes per a fixació de cablejats, 
diferents insercions depenent del diàmetre 
del cable 

Entrades 2 x configurable npn/pnp, 2 x sensor, e.g. per 
a clamp 15 i universal sensor input, llindar de 
senyal d'àprox. 7 V 

Sortides 2 x voltatge de commutació, per carregar 
vareta 2,6 

RTC Bateria tampó, ajustable 

Emmagatzematge de dades FRAM 8 kB, industrial SLC Micro SD card 

Pantalla S/W, 128 x 64 píxel, Fons il·luminat amb LED  

Teclat Teclat amb 16 tecles, Funció RESET  

Control Remot Configuració de l’equip i descàrrega de 
firmware remota (OTA) 

Certificacions Conformitat CE amb la normativa EMC 
2004/108/EG i EN 13309, homologació E1 
respecte al Reglament CEPE Núm. 10/rev 4, 
Aprovació-No. E1 10R - 04 6799 

Resum d'especificacions tècniques de l'ordinador embarcat CG-1. 

 

1.1.1.2 Connectivitat CG-1 

El següent esquema mostra el sistema de connexions que permet l'ordinador embarcat CG-1: 

 

 

Esquema de connectivitat de l’ordinador CG-1. 

 
GPRS/WIFI: 

Plataforma de 

comunicació 

MOBA 
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 SISTEMA D’IDENTIFICACIÓ RFID DE CONTENIDORS DE RESIDUS 

1.2.1 Esquema del sistema de MAWIS de gestió de serveis de recollida de residus 

La següent figura mostra l'esquema d'elements que engloben el sistema MAWIS desenvolupat per 

MOBA: 

 
Esquema amb els elements que conformen el sistema MAWIS. 

 

En aquest esquema podem distingir els següents elements:: 

1. Equipament dels contenidors: Cada contenidor s'equipa amb un transponder (tag) que conté 

un codi únic a nivell mundial. MOBA subministra transponders en un encapsulat especial 

adaptat als diferents tipus de contenidors. 

2. Equipament dels vehicles: Els vehicles recol·lectors de residus van equipats amb sistemes 

lectors de RFID i antenes que identifiquen el codi del transponder automàticament i ho 

emmagatzemen en l'equip embarcat a més d'enviar-en temps real al centre de control. La 

comunicació entre els diferents equips electrònics de MOBA es realitza mitjançant Bus CAN, 

seguint el protocol estandarditzat per a vehicles recol·lectors CleANopen. 

3. Transmissió de dades GPRS: La transmissió de dades de ruta i posicions GPS entre el vehicle 

i el centre de control es realitza per GPRS en temps real. 

4. Software de Gestió MAWIS U2: Des de l'oficina es disposa d'accés a l’aplicació web de gestió 

de Serveis Urbans de MOBA per a la planificació i explotació de les dades del servei. 
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5. Informes, estadístiques i factures: El software permet obtenir informació del servei en base 

a multitud d'informes i estadístiques. Així mateix, també és possible l'emissió automàtica de 

factures als usuaris del servei en el cas de sistemes de pagament per generació (PAYT). 

 

1.2.2 Sistema d'identificació RFID UHF automàtic per a vehicles 

L'electrònica embarcada MOBA en els recol·lectors i renta-contenidors permet llegir 

automàticament el transponder RFID dels contenidors en el moment de aixecar-los amb l'elevador. 

Aquesta informació es transmet a través de la comunicació GPRS fins al centre de control on es 

gestionen els serveis. 

MOBA instal·la per a la recollida Porta a Porta 1 o 2 antena d’UHF a la part superior de la caixa per a 

assegurar que s’aconsegueix un ampli rang de lectura dels cubells. 

L'esquema de muntatge del sistema d'identificació automàtic RFID per als diferents números 

d'antenes, en aquest cas particular per a 2 antenes, és el següent:  

 
Sistema d'identificació automàtic RFID per a 2 antenes. 

 

MOBA només utilitza components de la més alta qualitat per poder aconseguir elevats estàndards 

d'eficiència. A més, tots els components electrònics permeten la seva connexió al Bus CAN del 

sistema per a la detecció automàtica d'error en cas d'avaria dels mateixos. 

ENTRA-2019-8154

Assabentat MA

Assabentat MA

Tràmit MA

Assabentat ST

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació fab50040dbd04b6ca9c3065888a883a7001

Url de validació https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2019/8154 - Data Registre: 16/10/2019 16:56:00    Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp


MEMÒRIA 

TÈCNICA 

Sistemes d’Informació per a la Gestió Intel·ligent dels 

Serveis Urbans Mediambientals 
 

 

10 
 

El sistema d'identificació RFID de MOBA disposa d'un rang de lectura mínim de 20 cm entre l'antena 

i el transponder, allotjant la mateixa en la pinta elevadora sense tallar ni substituir cap dent original 

de la mateixa. 

A continuació es passen a definir les especificacions tècniques dels components que formen el 

sistema d'identificació RFID per a vehicles. 

 

1.2.2.1 Lector identificador de transponders d’alta freqüència 

La següent taula recull les característiques principals del lector identificador de transponders d'alta 

freqüència: 

Funció  Identificació mòbil i estacionaria de 
transponders UHF 

Canals HF 2 antenes 

Tag tecnologia  UHF: EPC C1G2 d’acuerd amb la ISO 18000-6c 

Índex de Protecció ambiental  IP66 

Dimensions  220 mm x 120 mm x 90 mm  

Temperatura operativa  -30°C a +55°C 

Alimentació  8 a 24 V DC, resistent a la càrrega 

Memòria de dades  32 Kbyte (bateria opcional)  

Interface  CAN, CleANopen 

Entrades  7 x alternativament NPN/PNP 

Sortides  4 x PNP 

Pes 1700 g  

Aprovacions relatories EN 300330, EN 301489, EN 50357 

Resum de característiques del lector identificador de transponders d’alta freqüència. 
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Lector identificador de transponders d’alta freqüència. 

 

1.2.2.2 Antene de lectura RFID-UHF de llarg abast 

MOBA disposa de dos antenes d’alta freqüència per a la identificació RFID-UHF. A continuació es 

descriuen les característiques de cada una. 

 

1.2.2.2.1 Antena lectora de transponders UHF 

L'antena lectora de transponders UHF consisteix en una antena d'ampli abast (WIRA), dissenyada per 

a permetre grans distàncies de lectura. Aquest tipus d'antena es caracteritza per una relació axial 

molt baixa, de manera que la dependència dels resultats de lectura sobre la posició o alineació 

d'etiquetes es redueixi significativament. 

Alguna de les funcionalitats que ofereix l'antena lectora de transponders UHF són: 

▪ Posseeix un disseny compacte. 

▪ Baixa relació axial per a un rendiment òptim. 

▪ Rang de lectura de fins a 12 m (en funció de les propietats de l'etiqueta, l'entorn i els 

requisits). 

▪ Optimitzat per a aplicacions de porta a porta. 

▪ Adequat per a ús en entorns industrials. 

▪ Alt grau de protecció IP65, sent el seu ús adequat per a exteriors. 

 

La següent taula recull les característiques principals l'antena de lectura RFID-UHF de llarg abast 

segons els seus dos models (52010078 i 52010079): 
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Model d’antena 52010078 52010079 

Tipus de antena WIRA-70-circular-ETSI WIRA-70-circular-FCC 

Rang de freqüència 865-868 MHz 902-928 MHz 

Polarització Circular Circular 

Ganància de la antena typ. 8.5 dB (a 866 MHz) typ. 8.3 dB (a 915 MHz) 

Relació axial typ. 1 Db 

VSWR typ. 1.2:1 

Relació endavant/enrere > 18 Db 

Impedància 50 Ohm 

Màxima potencia d’entrada - +30 (en el port ‘ antena) 
(FCC15.247) 

Màxima potencia radiada +33 Dbm e.r.p. 
(ETSI EN 302 208) 

+36 Dbm EIRP  
(FCC15.247) 

Grau de protecció IP65 

Temperatura de funcionament -20°C a +55°C 

Temperatura operativa -40°C a +85°C 

Connexió TNC femella 

Pes 1,7 kg 

Encapsulat Alumini 

Dimensions 

 

Resum de característiques de l’antena de lectura RFID-UHF de llarg abast. 

 

 
Antena de lectura RFID-UHF de llarg abast.  
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1.2.2.3 Indicador de lectura lluminós 

La següent taula recull les característiques principals de l'indicador de lectura lluminós: 

Funció Indicació per a supervisió del procés 
d'identificació per part dels operaris 

Material Polièster de fibra de vidre  

 -25°C a +75°C  

Llums De 8V a 32V 

Cable Con 2 LED (roig i verd) 

Índex de protecció Connector amb clip fins a 4 mm², doble 

Dimensions IP67  

Pes 82 mm x 82 mm x 60 mm 

Resum de característiques de l'indicador de lectura lluminós. 

 

 
Indicador lectura lluminós. 

 

 SISTEMA D’IDENTIFICACIÓ DE CANELLERA DM-BT RFID UHF 

El sistema d'identificació de canellera DM-BT RFID UHF està dissenyat per a la lectura i escriptura 

d'etiquetes UHF en mobilitat, permetent treballar amb guants reglamentaris  

La presència de 3 LEDs, 3 botons i 1 brunzidor permet a l'usuari comprovar l'estat del dispositiu 

durant el funcionament, en totes les condicions d'ús. 
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Sistema de identificació de canellera DM-BT RFID UHF. 

 

Sistema d'identificació ideal per a totes aquelles aplicacions d'identificació que requereixen un 

dispositiu portàtil, amb una pràctica corretja per la canellera. El dispositiu permet la lectura del tag 

mitjançant sistema decimal o hexadecimal podent-descarregar automàticament les dades al 

servidor. A més, pot comunicar-se en temps real amb qualsevol dispositiu Bluetooth o realitzar el 

registre de les dades recopilades. 

Amb 3 Leds, 3 botons i 1 brunzidor tots configurables, el Sistema d'identificació canellera DM-BT 

RFID UHF ofereix una interfície d'usuari completa i es proporciona amb l'aplicació dedicada per a fins 

de prova. 

 

1.3.1.1 Especificacions tècniques 

La següent taula recull les característiques principals del sistema d'identificació de canellera DM-BT 

RFID UHF: 
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Dimensions 80 mm x 96 mm x 32 mm 

Freqüència Europa 865,7-867,5 MHz 

USA 902,75-927,25 MHz 

Connexió Bluetooth  

Posicionament GPS integrat (opcional) 

Memòria interna Fins a 3.000 etiquetes emmagatzemables 

Alimentació Bateria interna amb connector USB per 
recarregar o opcionalment càrrega 
inal·làmbrica d'acord amb la normativa 

Duració de la bateria 1800mAh 24h en mode de lectura contínua o 
6000 lectures en mode de sondeig 

  Potencia de RF 100 mW (20 dBm) [Software de atenuació 0-
19 dBm ajustable] 

Distància de lectura Fins a 50 cm 

Compliment Estàndard ISO 18000 - 6 A/B/C, EPC Class 1 Gen 2, Philips 
UCODE 

Antena Antena polaritzada lineal integrada 

Certificació CE segons ETSI EN 302 208 

Driver EPC Classe 1 Gen 2 

ISO 18000 - 6 A/B/C 

Philips UCODE 

Compatible amb el controlador natiu Virtual 
Bluetooth COM incloent telèfons intel·ligents 
i tauletes Android 

Protecció IP54 amb opció de recàrrega de càrrega 
inal·làmbrica 

Resum de característiques del sistema d'identificació de canellera DM-BT RFID UHF. 
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 TERMINALS DE MÀ 

1.4.1 Terminal de mà C5K 

El terminal de mà C5K és un Smartphone robust que permet realitzar les tasques de manteniment, 

inspecció i inventariat dels serveis urbans en mobilitat. 

Dissenyat per a l'ús industrial s'utilitza per a la identificació de contenidors i altres elements urbans 

equipats amb transponder RFID. Gràcies a l'ús del GPS podem geolocalitzar cada element al mapa. 

El terminal de mà C5K és compatible amb la suite d'aplicacions MAWIS POCKET de MOBA, permetent 

enviar la informació registrada en temps real a la plataforma MAWIS U2. També es pot accedir a la 

informació de la base de dades. 

 
Terminal de mà C5K. 

Las principals funcionalitats del terminal de mà C5K són: 

▪ Identificació RFID per a la traçabilitat en el servei de buidatge de papereres. 

▪ Identificació de contenidors tipus iglú per a càrrega amb camió amb ganxo de punta de grua. 

▪ Serveis de manteniment i inventari per a contenidors, papereres i altres elements urbans. 

▪ Inspeccions i gestió d'incidències. 

 

Las característiques més destacables del terminal de mà C5K són: 

▪ Disseny robust ergonòmic i pantalla tàctil de 5". 

▪ Alta velocitat en la comunicació de dades. 

▪ Software Android 5.1.1 OS amb memòria de 2 GB de RAM/16 GB de ROM. 
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▪ La xarxa d'alta velocitat 4G i la xarxa de doble freqüència WIFI asseguren la comunicació de 

dades en temps real en diversos ambients. 

1.4.1.1 Especificacions tècniques 

La següent taula recull les especificacions tècniques del terminal de mà C5K: 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

Dimensions 170 mm (H) x 85 mm (W) x 23 mm (D) ± 2 mm 

Pes Pes net: 370 g (incloent la bateria i la corretja de canell) 

Monitor Gorilla Glass 3 9H 5.0 polsades TFT-LCD (720x1280) 

Il·luminació LED backlight 

Teclat 3 tecles TP, 6 tecles de funció, 4 botons laterals 

Expansions 2 PSAM, 1 SIM, 1 TF 

Bateria Polímer recarregable del Li-Ion, 3.7V, 4500 mAh 

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO 

CPU Quad A53 1,3 GHz quad-core 

Sistema operatiu Android 5.1.1 

Emmagatzematge 2 GB de RAM, ROM de 16 GB, MicroSD (expansió de 32 GB) 

ENTORN DE TREBALL 

Temperatura operativa -20°C a +50°C 

Temperatura 
d’emmagatzematge 

-20°C a +70°C 

Humetat 5% HR a 95% RH (sense condensació) 

Índex de protecció IP65, conformitat IEC 

ESD ±15 kV de descàrrega d'aire, ±8 kV descàrrega directa 

COMUNICACIÓN DE DATOS 

WWAN Banda TDD - LTE 38, 39, 40, FDD - LTE Banda 1, 2, 3, 4, 7; 
WCDMA (850/1900/2100 MHz); GSM/GPRS/Edge 
(850/900/1800/1900MHz) 

WLAN 2,4 GHz/5,8 GHz de doble freqüència, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 

WPAN Bluetooth Class v2.1+EDR, Bluetooth v3.0+HS, Bluetooth v4.0 

GPS GPS (A-GPS incorporat), precisió de 5 m 

LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS 

1D barcode 1D laser engine Symbol SE955 
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Symbologies Tots els principals codis de 
barres 1D 

2D barcode 2D CMOS Imager Honeywell N6603 

Symbologies PDF417, MicroPDF417, 

Composite, RSS, TLC-39, 
Datamatrix, QR code, Micro 
QR code, Aztec, MaxiCode, 
Postal Codes, US PostNet, US 
Planet, UK Postal, Australian 
Postal, Japan Postal, Dutch 
Postal. 

CAMERA 

Resolució 8,0 megapíxel 

Lent Auto-focus con LED flash 

LECTOR RFID 

RFID LF Freqüència 125KHz/134.2KHz(FDX-B/HDX) 

Protocol ISO 11784&11785 

R/W Rang 2 a 10 cm 

RFID HF Freqüència 13,56 MHz 

Protocol ISO 14443A&15693 

R/W Rang 2 a 8 cm 

RFID UHF Freqüència 865-868 MHz o 920-925 MHz 

Protocol EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C 

Guany de l’antena Antena circular (2dBi) 

R/W Rang 1 a 1.5 m (Etiquetes i entorn 
dependent) 

PSAM SEGURIDAD 

Protocol ISO 7816 

Velocitat de transmissió 9600, 19200, 38400,43000, 56000, 57600, 115200 

Espai 2 ranures (màxim) 

ACCESORIOS 

Standard 1x font d'alimentació; Bateria del polímer 1x Lithium;                        
1x DC cable de càrrega; Cable de dades 1x USB 

Opcional Estoig de transport 

Resum de característiques tècniques del terminal de mà C5K. 
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 SOFTWARE PER A SMARTPHONES ANDROID 

1.5.1 MAWIS Start 

MAWIS Start és una aplicació d'inventariat per a Smartphone, disponible per a les empreses de 

serveis. 

L'App permet realitzar l'inventariat de qualsevol element del mobiliari urbà de la ciutat i enviar la 

informació en temps real a la plataforma MAWIS U2. D'aquesta manera, podem crear la base de 

dades del mobiliari urbà de forma dinàmica, i gràcies a l'ús del GPS podem geolocalitzar cada element 

al mapa. 

 
Software MAWIS Start de MOBA. 

 

Les característiques generals de l'aplicació MAWIS Start son: 

a) MAWIS Start funciona en línia, de manera que tota la informació que es va registrant s'envia 

a la plataforma MAWIS U2 a temps real. Així mateix, també pot funcionar sense connexió a 

Internet una vegada que ja té les dades bàsiques emmagatzemades en el propi telèfon, i 

quan recupera la connexió, envia totes les dades pendents, evitant així qualsevol possible 

pèrdua de dades. 

b) MAWIS Start permet la connexió per bluetooth amb el lector de mà de RFID i codi de barres 

BTR de MOBA, de tal manera que permet realitzar, a la vegada que vam crear els elements 

de l'inventari, l'assignació amb un transponder o codi de barres d'una manera ràpida i 

simple. 
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c) A través d'una interfície àgil i senzilla, MAWIS Start permet la creació de llocs de recollida i 

l'assignació d'elements de mobiliari urbà de diferent tipologia. I gràcies a l'ús del GPS del 

dispositiu, podem no només localitzar la posició de cada lloc o element, sinó descodificar el 

nom i número de carrer a través de les coordenades, el que comunament es diu "reverse 

geocoding". D'aquesta manera podem veure a la plataforma MAWIS U2, l'adreça exacta de 

cada element. 

 

   
Interfície d’usuari de l’aplicació MAWIS Start de MOBA. 

 

1.5.2 MAWIS Pocket 

MAWIS Pocket és l'aplicació de MOBA que permet realitzar totes les tasques de serveis de camp com 

ara el manteniment del mobiliari urbà, neteja, inspecció i supervisió. 

L’App permet realitzar qualsevol tasca de manteniment o inspecció i enviar la informació a temps 

real a la plataforma MAWIS U2. 
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Software MAWIS Pocket de MOBA. 

 

 

Les característiques generals de l'aplicació MAWIS Pocket de MOBA són: 

a) MAWIS Pocket funciona en línia, de manera que tota la informació que es va registrant 

s'envia a la plataforma MAWIS U2 a temps real, i al mateix temps també pot accedir a la 

informació de la base de dades. Així mateix, també pot funcionar sense connexió a Internet 

una vegada que ja té les dades bàsiques emmagatzemades en el propi telèfon, i quan 

recupera la connexió, envia totes les dades pendents, evitant així qualsevol possible pèrdua 

de dades. 

b) b) MAWIS Pocket permet la connexió per bluetooth amb el lector de mà de RFID i codi de 

barres BTR de MOBA, de tal manera que permet fer la lectura del transponder dels 

contenidors, i veure la informació detallada d'aquests 

 

FITXA ELEMENT CLIENTS SELECCIÓ DE LLOC 
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Interfície d’usuari de l’aplicació MAWIS Pocket de MOBA. 

 

Algunes de les principals funcionalitats que permet l'aplicació MAWIS Pocket són: 

▪ Comprovació de la informació de cada contenidor. 

▪ Llista d'ordres de treball i identificació RFID dels contenidors per a registre i traçabilitat dels 

serveis realitzats, entrada d'incidències. 

▪ Assignació de transponders-contenidors per a manteniment i controlar el moviment de 

contenidors durant tot el temps en explotació per a noves altes, baixes i canvis. 

▪ Inventari de contenidors. 

▪ Manteniment i neteja de contenidors. 

▪ Entrada d'incidències durant el servei 

 

El llistat d'incidències és configurable, de manera que el client podrà afegir noves incidències i/o 

canviar-les. També és possible disposar de diferents tipus d'incidències segons el tipus de servei o 

equip i carregar-les de forma selectiva i individualitzada a cada equip. 

 

1.5.3 MAWIS Fast 

MAWIS Fast és una APP de MOBA que forma part del sistema de gestió operativa dels serveis de 

recollida de residus i neteja viària. 
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Software MAWIS Fast de MOBA 

Mitjançant aquesta APP és possible seleccionar un tipus de servei a realitzar sobre un element de 

tipus contenidor o paperera (ex. Recollida, rentat, manteniment ...) i a partir d'aquest moment, amb 

tan sols llegir el tag RFID de cada element, es generarà automàticament el registre del servei 

seleccionat en l'element identificat. MAWIS Fast també permet registrar les incidències dels serveis 

realitzats. 

Algunes de les principals funcionalitats que permet l'aplicació MAWIS Fast són: 

• Realització i registre de serveis repetitius de forma manual i ràpida. 

• Sistema de backup per a un sistema de lectura automàtic de RFID instal·lat en un vehicle. 
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Arquitectura de sistemes de la plataforma MAWIS U2. 
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 CARACTERÍSTIQUES GENERALS PLATAFORMA MAWIS 

Les característiques principals de la plataforma MOBA són: 

1. Solució oberta, compatible i ampliable. 

La plataforma MAWIS permet la integració amb altres plataformes tecnològiques de tipus 

ERP o GIS mitjançant interfícies estàndard. El desenvolupament de la plataforma ha estat 

realitzat per MOBA, la qual cosa permet personalitzar les funcionalitats de les aplicacions. 

MOBA disposa d'un ampli equip d'enginyers altament qualificats que treballen 

permanentment amb la solució MAWIS per tal d'ampliar i millorar les seves funcionalitats, 

adaptar noves tecnologies, normatives i actualitzar les seves eines, cartografia, etc. 

2. Capacitat de gestió d'un gran volum d'informació. 

La plataforma MAWIS és capaç de gestionar simultàniament una gran quantitat d'equips 

mòbils i dades, ja que s'ha desenvolupat utilitzant la més nova tecnologia i està 

sobredimensionada amb l'objectiu d'oferir un alt rendiment i total seguretat de les dades. 

3. Equipaments d'altes prestacions. 

Les solucions MOBA estan dissenyades per oferir les màximes prestacions, tant a nivell de 

funcionalitats com de robustesa. Més de 40 anys d'experiència fabricant amb èxit electrònica 

embarcada en els entorns més hostils: en els sectors de la maquinària de construcció, 

maquinària agrícola i maquinària del sector dels serveis urbans avalen un elevat nivell de 

qualitat. 

4. Informació Certificada per a ús legal en transaccions comercials. 

La solució MAWIS disposa de la Certificació de tots els seus components per a la seva legal 

comercialització. A més, la solució està certificada en integritat i seguretat de dades per al 

seu ús legal en transaccions comercials. 

 

 CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE DE DADES (CPD) 

1.7.1 SaaS (Software as a Service) - MOBA Data Center (CPD) 

MOBA ofereix la possibilitat de contractar el servei de software, allotjat en els servidors Blade de 

comunicacions i d'aplicacions en un Data Center preparat. En aquesta modalitat de SaaS (Software 

com un Servei), els usuaris accedeixen als mòduls de les aplicacions de software a través d'un 

navegador d'Internet. 
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També és possible la connexió a través d'aplicacions mitjançant tecnologia Web Services (SOA) i 

transferències de fitxers XML. MOBA disposa d'una llibreria permanentment actualitzada per a la 

gestió remota dels serveis, dades i equips. 

Les dades són consultades per les empreses i les administracions públiques a través d'una connexió 

segura a un Centre de Dades (Data Center) d'alta disponibilitat de MOBA. 

 

1.7.2 Alta disponibilitat per a missió crítica 

Les sales d'ubicació dels servidors MOBA han estat dissenyades segons la Normativa TIA 942 de 

Seguretat i Fiabilitat de sales IT de missió crítica d'Alta Disponibilitat. 

Disponibilitat nivell TIER III. Un Clúster d'Alta Disponibilitat, o de "Missió crítica", és un conjunt de 

dos o més servidors que es caracteritzen per mantenir una alta seguretat mitjançant una sèrie de 

serveis compartits i estar constantment monitoritzats entre si. 

 
Sales d’ubicació dels servidors MOBA. 

 

En cas de caiguda d'un d'aquests servidors, en qüestió de segons i de forma automàtica, el servidor 

en espera estarà realitzant els mateixos processos i tasques que el servidor principal.  

La continuïtat del servei es garanteix a través de diferents vies: 

▪ Assegurant el lliurament de potència elèctrica, 

▪ Assegurant el control de la temperatura. 

▪ Assegurant la connectivitat. 
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CAPÍTOL Nº2 

SOFTWARE MAWIS U2 
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 SOFTWARE MAWIS U2 

 DESCRIPCIÓ GENERAL 

MAWIS U2 és la solució de MOBA per a la gestió eficient dels serveis urbans. Es tracta d'una 

plataforma de software que integra les eines necessàries per a l'adquisició, transmissió i 

processament de dades, i que permet optimitzar els processos de negoci en l'àrea dels serveis 

urbans. 

En l'actualitat, més de 4.000 vehicles estan connectats a la plataforma i més de 200 usuaris estan 

utilitzant MAWIS U2 en mode SaaS (Software as a Service) sobre els servidors o localment en els 

propis servidors del client. L'arquitectura de la plataforma es divideix en quatre capes: 

1. Capa de software de comunicacions (MOCS). 

2. Capa de base de dades (SQL Server). 

3. Capa de Serveis Web (Web Services). 

4. Interfície gràfica d'usuari i intel·ligència en el terminal del client (GUI). 

 

MAWIS U2 es una aplicació full web, que permet el seu accés des de qualsevol PC independentment 

del sistema operatiu que s’utilitzi, mentre es tingui accés a Internet a través de qualsevol navegador. 

L'aplicació consumeix serveis web per accedir a la informació per mitjà del protocol http i no 

requereix cap instal·lació executable en el seu PC. 

 
Logotip del software MAWIS U2. 

 

El software MAWIS U2 és compatible i funciona correctament amb els principals navegadors del 

mercat, entre ells: Internet Explorer, Firefox, Safari i Google Chrome. 

MAWIS U2 és la solució de MOBA per al control i gestió dels diferents serveis urbans (recollida de 

residus, neteja viària, manteniment del mobiliari urbà, parcs i jardins, etc.). 
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Per poder donar resposta a les necessitats dels diferents serveis, el software es divideix en mòduls: 

Gestió de Flotes, Mobiliari Urbà, Planificació de Rutes, Gestió d'Incidències, Manteniment de 

Vehicles, Personal, Centre d'Informes i Tauler de control. 

 
Interfície gràfica de MAWIS U2. 

 

La nova plataforma MAWIS U2 desenvolupada per MOBA és una plataforma oberta, àgil i intuïtiva; 

que gràcies a la capa de Serveis Web (Web Services), permet la integració amb altres plataformes, 

ERP o software de tercers. 

A més, a nivell de GIS, MAWIS U2 permet integrar de forma ràpida capes de cartografies que estiguin 

en format estàndard WMS - WFS. 

Algunes de les funcionalitats de MAWIS U2 són: 

▪ Pestanyes amb icones identificatives i mòduls amb accés ràpid a les pestanyes. 

▪ Les pestanyes dels formularis son ordenables “sense persistència” (per a la sessió en curs). 

▪ Marca als filtres quan aquests estan actius per a la ràpida identificació dels filtres aplicats 

sobre la informació mostrada. 

▪ Botó d’accés ràpid a les pestanyes obertes i botó de tancar totes les pestanyes amb 1 click. 

▪ Marca (vermella) sobre les pestanyes de formularis quan té modificacions no desitjades. 

▪ Totes les lupes de cerca mostren la descripció de l’element en comptes del codi, el que 

facilita el seu reconeixement. 

▪ Velocitat a l’hora de carregar mapes, recerques i pantalles en general. 
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▪ S'implementen les opcions d'expandir i contraure en diversos panells laterals prement a la 

capçalera. 

▪ Visualització de les imatges integrada a la mateixa pantalla. 

 

L'aplicació és multi-idioma i està disponible en espanyol, català, anglès, alemany, italià, francès, 

portuguès, àrab i hebreu. 

 
Pantalla de selecció d’idioma de MAWIS U2. 

 

 ARQUITECTURA SOFTWARE DEL CENTRE DE DADES 

El Centre de Control està format per un rack de servidors que recullen la informació generada per 

les unitats mòbils, les processa i emmagatzema en una base de dades. Aquest procés es realitza en 

temps real. 

Tota l'operativa del software allotjat al Centre de Dades es pot consultar i gestionar mitjançant una 

aplicació web a través d'Internet. 
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Els principals elements del software de MOBA allotjats en els servidors són: 

▪ MOCS: Servidor de comunicacions MOBA. Permeten la comunicació amb els equips o altres 

dispositius mòbils a través de GPRS i altres mitjans de comunicació. 

▪ MAWIS U2: Eina full-web per a la planificació i explotació dels serveis. Aquesta aplicació 

consumeix serveis web (Web Services) per accedir a la informació. 

▪ Base de dades: Microsoft SQL Server. 

▪ Servidors de Informació Geogràfica: Per a la presentació de la informació sobre un mapa, les 

eines client utilitzen la cartografia i serveis associats a través dels principals proveïdors 

internacionals com TomTom (Teleatlas). Altres cartografies que és possible utilitzar de forma 

estàndard són OpenStreet Maps, ortofotos i el cadastre (Espanya). També és possible la 

càrrega al programa de capes de cartografies que estiguin en format estàndard WMS – WFS. 

Per exemple, es pot integrar informació d'un sistema SIG amb tecnologia ESRI, si aquest 

disposa del ArcGIS Server, que permet accedir a la informació a través dels formats WMS - 

WFS. 

Gràcies als servidors d'Informació Geogràfica és possible l'exportació d'informació en base 

cartogràfica vectorial en diferents formats estàndard. 

▪ Web Services: És un conjunt de serveis que permeten accedir a la informació a través de web 

mitjançant el protocol http i amb notació senzilla i amigable de peticions i respostes en 

format XML. Mitjançant aquests Web Services és possible integrar dades amb altres 

aplicacions tipus ERP. 

 

 PERSONALITZACIÓ 

MAWIS U2 és un software desenvolupat per MOBA, per la qual cosa permet oferir la possibilitat de 

personalitzar la interfície de gestió, les funcionalitats, els informes i indicadors d'explotació, així com 

integrar-se amb elements de tercers, ja sigui una cartografia pròpia o un altre software utilitzant una 

àmplia llibreria de Web Services o amb Web Services de l'aplicació externa. 

Per realitzar aquestes personalitzacions, MOBA compta amb un experimentat equip de 

professionals, que conjuntament amb els tècnics del client definiran les funcionalitats a adaptar o 

desenvolupar. El client compta amb el suport de MOBA per anar adaptant el sistema de gestió a les 

futures necessitats i noves tecnologies emergents per a la durada de tots els anys de la contracta. 
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 ACCÉS/LOGIN 

L'accés al portal MOBA es realitza a través de la següent adreça URL: 

http://www.mawisu2.com/mawisu2/. 

 
Pantalla d’introducció de nom d’usuari i contrasenya de MAWIS U2  

 

L'accés a l’aplicació es realitza de forma segura mitjançant la introducció d'un usuari i contrasenya. 

Hi ha l’opció "I Forgot my password" que permet restablir el compte d'un usuari que hagi oblidat la 

seva contrasenya. 

A més, l'aplicació disposa d'un sistema de bloqueig que no permet entrar si s'han realitzat més de 3 

intents amb un usuari o contrasenya incorrectes. 

 

 ESTRUCTURA MODULAR 

MAWIS U2 està format per diferents mòduls que ajuden a una gestió intel·ligent: 

1. Gestió de Flotes. 

2. Mobiliari Urbà/Contenidors i serveis associats (recollides, neteges, manteniments). 

3. Planificació de Rutes i Serveis. 

4. Incidències. 

5. Personal. 

6. Centre d'Informes. 
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Mòduls que composen el software MAWIS U2. 

 

MAWIS U2 permet configurar per a cada usuari el format del sistema geodèsic WGS84 utilitzat en 

els mapes de l'aplicació. Actualment, els formats suportats són el decimal i el GMS (graus, minuts i 

segons). A més l'usuari pot obtenir les coordenades de qualsevol punt del mapa activant el mode de 

coordenades. 

 

2.5.1 Mòdul de Gestió de Flotes 

MAWIS U2 inclou un gestor de flotes en temps real que permet conèixer l'estat del servei en tot 

moment. Tota la informació queda registrada per a posteriors anàlisis d'històrics dels serveis 

realitzats. 

A través d'aquest mòdul es pot realitzar la gestió del parc de vehicles. 

 
Pantalla de visualització i gestió de la flota en el mapa en temps real. 
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Les principals funcionalitats del mòdul Gestió de Flotes son: 

▪ Control i seguiment dels vehicles de la flota en temps real. Del vehicle més proper a un altre 

de la mateixa subflota, de la mateixa flota o de totes les flotes. 

▪ Actualitzar equip: Manualment es pot realitzar la petició de posició actual de l'equip. 

▪ Centrar en el mapa: Un vehicle, una flota o un subflota. 

▪ Equip més pròxim: Permet buscar i situar al mapa l'equip més proper a un altre de la mateixa 

subflota, de la mateixa flota o de totes les flotes. 

▪ Última informació del vehicle: Es mostra l'última informació recollida pel vehicle, de tal 

manera que es pot visualitzar de forma ràpida, i en distints colors, quins vehicles estan actius 

i quins no. 

▪ Històric: Mostrarà el recorregut detallat i informació dels serveis realitzats, incidències, 

alarmes, etc., sobre el mapa per a la seva anàlisi; amb distinció de color segons treball 

realitzat. 

▪ Històric Múltiple: Permet comparar en un mateix mapa el recorregut de diversos vehicles en 

diferents colors. 

▪ Seguiment d'un vehicle: Es pot seguir en aquell moment la ruta que està realitzant el vehicle, 

visualitzant en temps real tant el recorregut (traçat) com els serveis, incidències i altre 

informació que va generant el vehicle. 

▪ Propietats del vehicle: al tenir un vehicle seleccionat es pot veure tota la informació del 

mateix, canviar-lo de flota, de subflota o modificar alguna de les seves dades. 

▪ Zones: El control de zones permet crear àrees per avaluar l'activitat que hi ha hagut en elles. 

Es pot analitzar el pas de vehicles i equips de treball, activitat realitzada, etc. A més 

d'analitzar les actuacions sobre una determinada zona, amb aquesta funcionalitat també es 

pot obtenir la informació detallada de les entrades i sortides dels vehicles del parc o visites 

a abocador o altres punts d'interès. 

▪ Enviament de missatges a dispositius mòbils: Permet l'enviament d'un missatge de text a un 

diversos equips seleccionats. 

▪ Emissió d’informes i estadístiques de les dades emmagatzemades per a l’elaboració 

d’informes i estadístiques. 
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2.5.2 Mòdul de Mobiliari Urbà 

MAWIS U2 incorpora tota la informació del mobiliari urbà per a la seva anàlisi sobre el mapa. També 

hi ha un assistent per a la creació ràpida d'objectes. L'inventari s'organitza de forma pràctica i senzilla, 

disposant fins i tot de la informació detallada de cada element de forma individual. 

Dins d'aquest mòdul es pot gestionar tots els elements del mobiliari urbà: contenidors, papereres i 

qualsevol altre element. 

 
Pantalla de control de mobiliari urbà en temps real. 

 

Les funcionalitats principals referents a l'administració de contenidors de residus en el mòdul de 

Mobiliari Urbà són: 

▪ Control permanent (altes, baixes, modificació i assignació) de tot el mobiliari urbà (parc de 

contenidors, tipus de contenidor, residu) 

▪ Control de diferents estocs d'elements urbans: contenidors, papereres, arbres, etc. 

▪ Organització de l'inventari en diversos nivells jeràrquics: 

o Clients: Municipis, Comerç, Indústries, etc.  

o Llocs: Punt d'aportació, Illes de contenidors, Local del Comerç, Parcs, etc. 

o Elements: Contenidors, papereres, jardineres, jocs infantils, arbres, etc. 

o Transponder identificador de l'element. 
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Pantalla amb l’organització de l’inventari. 

 

▪ Control de cada tipus d'element: Control del tipus residu dels contenidors. 

▪ Diferents tipus d'identificació del mobiliari urbà a través de: RFID, impressió d'etiquetes, etc. 

▪ Traçabilitat de la vida dels elements: Consulta de l'històric de la vida útil d'un element del 

mobiliari urbà. 

▪ Consulta de l'històric de recollides, incidències, neteges i manteniments realitzats a cada 

element/contenidor, contenització, rutes en què estan assignats, etc. 

▪ Integració amb els sensors d’emplenat: Permet conèixer en temps real (informació 

actualitzada cada hora) l'estat d'ompliment dels contenidors al carrer, facilitant 

l'optimització de la planificació de les recollides i l'anàlisi del servei: 

o Anàlisi dels històrics: Visualització del grau d'ompliment dels contenidors, permetent 

així, l'optimització en la seva ubicació. 

o Anàlisi de grau d'ompliment dels contenidors: Estudi del grau d'ompliment dels 

contenidors, permetent l'anàlisi de l'ús que els ciutadans fan del contenidor. 
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Pantalla de visualització del grau d'ompliment dels contenidors. 

 

▪ Eines de Recerca i Filtres: Exportació directa dels resultats de les recerques en format Excel 

o PDF. 

▪ Consultes i edició sobre mapa alfanumèric: Possibilitat de crear, moure, o modificar qualsevol 

element sobre el mapa. 

▪ Assignació de clients-llocs, llocs-elements i elements-tags mitjançant drag'n'drop sobre el 

mapa. 

▪ Àmplia gamma d'informes i estadístiques de les dades emmagatzemades. 

▪ Assistents: 

o Assistent per a la creació ràpida d'un client, amb un lloc i el nombre d'elements de 

diferents categories que vulgueu l'usuari (màxim 100 elements en total). 

o Assistent per a la creació ràpida d'un lloc i el nombre d'elements de diferents 

categories que vulgui l'usuari (màxim 100 elements en total). 

o Assistent per a la creació ràpida del nombre d'elements de diferents categories que 

vulgui l'usuari (màxim 100 elements en total). 

 

2.5.3 Servei d’Alertes 

MAWIS U2 ofereix un servei de notificacions/alertes a temps real. Aquest servei apareix a la part 

superior dreta (icona de campana), mostrant el nombre total d'alertes existents en cada moment. 
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Pantalla de visualització d’alertes en MAWIS U2. 

 

La llista d'alertes posseeix un format similar a una safata d'entrada de correus. D'aquesta manera, 

l'usuari pot marcar fàcilment les alertes per a deixar-les com llegides o no llegides, o per eliminar-

les. A més, les alertes es mostren amb diferents colors en funció de la seva rellevància. Quan una 

alerta posseeix el rang màxim de rellevància, aquesta apareix com una finestra emergent per 

assegurar la seva recepció. 

MOBA posa a la seva disposició una llista d'alertes predefinides que l'usuari pot configurar perquè 

apareguin en el seu panell d'alertes. Aquestes alertes en temps real fan referència a informació 

provinent de diferents fonts, des dels dispositius embarcats en els vehicles (dades provinents del 

CAN Bus dels vehicles, sistema d'identificació RFID, sistema de pesatge, etc.) fins a informació 

associada als serveis urbans (estat de contenidors, incidències detectades, etc.). 
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Llista de notificacions del Servei d'Alertes en MAWIS U2. 

 

Addicionalment, MOBA ofereix la possibilitat de creació d'alertes personalitzades en funció dels 

interessos dels diferents usuaris. 

A continuació es detallen algunes de les notificacions que es mostren en el Servei d'Alertes: 

a) Alertes associades als vehicles: 

▪ Missatges o alertes enviades des dels vehicles referent als equips embarcats 

(sistema d'identificació RFID, sistema de pesatge, etc.). 

▪ Excessos de velocitat. 

▪ Avís de rutes incompletes després de comparar la ruta planificada amb la realitzada. 

b) Alertes associades a contenidores: 

▪ Existència de contenidors que han estat desplaçats. 

▪ Existència de contenidors sense rentar o sense recollir durant un període 

determinat. 

▪ Presència de contenidors desbordats o a punt de desbordar. 

▪ Existència de contenidors cremats. 

c) Altres alertes: 

▪ Sensors d'emplenat amb bateria baixa. 

▪ Tasques pendents de realitzar o sense plantejar associades a tickets. 
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2.5.4 Mòdul de Centre d’Informes 

El mòdul Centre d'Informes va relacionat a la informació obtinguda i als diferents mòduls que formen 

MAWIS U2. 

Les principals funcionalitats del mòdul de Centre d'Informes són: 

▪ Extracció d'informes en format Excel o PDF. 

▪ Agrupació dels informes en diferents seccions. 

▪ Programació d'informes: Hi ha un programador d'informes, de manera que els usuaris 

podran rebre de forma periòdica els dies i hores desitjats. 

 

Els informes que es poden generar referents a la Gestió de Flotes són: 

▪ Activitat diària per equip, resums i històrics detallats. 

▪ Parades i trajectes per equip, temps d'inactivitat 

▪ Excessos de velocitat per equip 

▪ Distàncies per equips i flotes i consum de combustible 

▪ Control de pas per zones per equip i d'activitat per zona 

▪ Llistat d'equips i zones 

▪ Detall i resum de l'activitat diària per equip 

▪ Visió general del recorregut 

▪ Resum de la jornada, inici i final de la jornada, durada i esdeveniments generats 

▪ Resum i detall d'excessos de velocitat per cada vehicle 

 

 
Pantalla de generació d'informe bàsic de "Activitat per Equip". 
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Els informes que es poden generar referents a la Mobiliari Urbà, Manteniment i Conservació són: 

▪ Inventari de mobiliari urbà, altes, baixes i modificacions. 

▪ Serveis de manteniment i conservació realitzats en el mobiliari. 

▪ Incidències detectades en el mobiliari. 

▪ Serveis en els que s'han programat. 

▪ Històric d'un element. 

▪ Històric i estadístiques del grau d'ompliment de contenidors. 

 

Els informes que es poden generar referents a la Planificació i Seguiment de Serveis són: 

▪ Detall de planificació de treball i resums. 

▪ Detall d'activitat de ruta realitzada. 

▪ Incidències per ruta i resums. 

▪ Comparativa treballs realitzats versus treballs planejats. 

▪ Horaris durada dels serveis i mitjans usats. 

▪ Treball efectiu versus no efectiu, en temps i distància. 

▪ Quantificació de treball efectiu lineal i de superfície. 

▪ Quantitat de residus, mobles i RAEES recollits. 

▪ Quantitat de pintades, adhesius i cartells eliminats. 

Existeixen una altra sèrie d'informes personalitzats, de manera que sigui el propi client qui es generi 

seus informes personalitzats. 
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CAPÍTOL Nº3 

CERTIFICACIÓ EN INTEGRITAT I 

SEGURETAT DE DADES MOBA 
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 CERTIFICACIÓ EN INTEGRITAT I SEGURETAT DE DADES MOBA 

El sistema MAWIS de MOBA és un sistema homologat que utilitza avaluacions i criteris "Information 

Technology Evaluation Criteria (ITSEC)" i "Common Criteria" i ha estat certificat per l'organisme 

oficial BSI mitjançant el Tuvit. 

El BSI "The Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik" regula i concedeix certificats de 

seguretat de dades per a productes, components i sistemes. 

La Certificació Common Criteria i ITSEM/ITSEC del sistema MAWIS de MOBA inclou tota la cadena de 

dades del sistema, des del vehicle fins al software d'oficina. Aquest certificat assegura que no hi ha 

possibilitat de manipulació de les dades proporcionant un certificat per al seu ús legal en 

transaccions comercials. 

Aquesta homologació permet demostrar la validesa d'aquestes dades, per exemple, per al 

cobrament en funció del nombre d'aixecades d'un contenidor. Hi ha acords entre diferents països 

europeus per acceptar els certificats oficialment entre ells. A Espanya hi ha un acord amb el Consell 

Superior d'Informàtica del Ministeri d'Administracions Públiques des de 1998: el “Acord de 

Reconeixement Mutu de Certificats de l'Avaluació de la Seguretat de les Tecnologies de la 

Informació" (document SOG IS 17/97 final). 

 

 
 Certificat del Sistema d'Identificació. 
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Marcat CE i Aprovació E. 

  

ENTRA-2019-8154

Assabentat MA

Assabentat MA

Tràmit MA

Assabentat ST

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació fab50040dbd04b6ca9c3065888a883a7001

Url de validació https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2019/8154 - Data Registre: 16/10/2019 16:56:00    Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp


MEMÒRIA 

TÈCNICA 

Sistemes d’Informació per a la Gestió Intel·ligent dels 

Serveis Urbans Mediambientals 
 

 

45 
 

 

 

 
Certificació en Integritat i Seguretat de dades. 
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Certificació MAWIS U2. 
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CAPÍTOL Nº4 

SERVEIS ASSOCIATS 
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 SERVEIS ASSOCIATS 

 ELS SERVEIS ASSOCIATS ALS SISTEMES DE MOBA 

A Espanya, MOBA-ISE Mobile Automation ofereix els serveis associats a l'ús de les seves solucions 

com a complement a l'oferta dels seus sistemes que es descriuen a continuació. 

 

4.1.1 Gestió de projectes 

MOBA designa per a cada projecte un professional qualificat responsable de la posada en marxa del 

sistema. 

La metodologia de treball està basada en la gestió de projecte donat els diferents actors que hi 

intervenen. 

Diversos tècnics especialitzats participen en cada muntatge assegurant la correcta implantació. 

El servei de gestió de projecte d'implantació inclou entre d'altres les següents tasques: 

1. Migració de la base de dades d'usuaris i contenidors. 

2. Col·laboració amb l'operador des de l'especialització en sistemes embarcats. 

▪ Equipament dels vehicles. 

▪ Formació de personal. 

3. Configuració del software en funció de les necessitats. 

▪ Configuració d'equips i usuaris. 

▪ Formació. 

▪ Construcció sistema de transmissió de dades. 

 

4.1.2 Software com a servei (SaaS) de MOBA 

El servei de software i dades online ofert es realitza en mode SaaS (Software com a Servei). Les dades 

registrades pels vehicles (posicionament, lectures de buidats, pes dels contenidors, incidències, etc.) 

s'envien als servidors de MOBA en temps real, i el client pot accedir-hi des de qualsevol lloc a través 

d'un navegador i una connexió a Internet. 
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4.1.2.1 Llicència d’ús 

El Client pot fer ús del Software de Gestió utilitzant el nombre d'usuaris contractats que li permetran 

un accés segur a aquest. El nombre d'usuaris contractats podran utilitzar el software simultàniament. 

El software de de gestió no requereix cap tipus d'instal·lació o software addicional, de manera que 

l'usuari podrà fer ús del mateix utilitzant el seu accés des de qualsevol ordinador. Simplement 

disposant d’un navegador i una connexió a Internet, podrà consultar i/o explotar la seva informació.. 

 

4.1.2.2 Allotjament del software i dades (Hosting) en un Data Center de Missió Crítica 

MOBA manté allotjats les dades del client i les aplicacions del software en un Data Center amb un 

nivell mínim de seguretat de característiques TIER III (Standard TIA-942) garantint una disponibilitat 

del servei del 99,98%. Això fa que el client tingui les seves dades en un lloc que compleix els més 

rigorosos estàndards de seguretat i accés a ells 24/7 els 365 dies de l'any. 

MOBA realitza periòdicament còpies de seguretat de les dades.  

Les dades obtingudes són únicament i exclusivament propietat del client. 

 

4.1.2.3 Software de Comunicacions 

El software de comunicacions és l'encarregat de gestionar l'enviament i recepció de dades entre els 

equips mòbils i els servidors MOBA allotjats al Data Center. 

MOBA aprovisiona, manté i actualitza regularment el software de comunicacions perquè estigui 

operatiu i actualitzat 24/7 els 365 dies de l'any. 

 

4.1.2.4 Cartografia 

MOBA aprovisiona, manté i actualitza periòdicament una cartografia universal perquè sigui 

explotada per l'usuari a través del Software de Gestió. 

Com a mínim es realitza una actualització anual d'aquesta cartografia. 

A més MOBA ofereix la possibilitat de valorar la integració de cartografies pròpies o l'adaptació 

d'aquestes al Software de Gestió. 
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4.1.2.5 Actualitzacions periòdiques del software 

MOBA manté al dia el Software de Gestió, actualitzat amb noves funcionalitats i corregint els 

possibles errors que es poguessin detectar. 

Com a mínim es realitza una actualització anual, i s'informa al client de la mateixa, detallant-li les 

principals novetats que ofereix. 

 

4.1.2.6 Gestió d’usuaris  

MOBA crea, configura, parametritza i manté els diferents usuaris i perfils contractats pel client. 

 

4.1.2.7 Manteniment del software 

MOBA corregeix i repara qualsevol anomalia del sistema de software en general. 

 

4.1.2.8 Manteniment de la base de dades 

MOBA realitza periòdicament les tasques de manteniment de la base de dades per un correcte 

funcionament de la mateixa, de les que destaquen: 

▪ Esborrat de registres. 

▪ Indexació de taules. 

▪ Comprovació del rendiment de la base de dades. 

▪ Esborrat de logs i registres temporals. 

▪ Backups. 

 

Les dades són consultades per les empreses i les administracions públiques a través d'una connexió 

segura a un Centre de Dades (Data Center) d'alta disponibilitat de MOBA. 

 

4.1.2.9 Avantatges (SaaS)  

▪ No hi ha cost d'inversió en maquinària (servidors, routers, SAI, Backup, etc.). 
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▪ No hi ha cost d'inversió en llicències de software. 

▪ Pagament de quota de servei mensual per ús, despesa per al client, no hi ha amortització. 

▪ Preu baix per l’ús compartit de recursos entre molts usuaris. 

▪ Allotjament al Data Center de Missió Crítica segons Normativa TIA 942 d'Alta Disponibilitat. 

▪ No requereix infraestructura IT a l'empresa i/o delegació. 

▪ No requereix de gran capacitat de recursos humans específics d'IT a l'empresa i/o delegació. 

▪ Es pot accedir al software de forma segura des de qualsevol lloc amb connexió a Internet. 

▪ Inclou les targetes SIM i la despesa de comunicacions. Un sol proveïdor responsable, MOBA. 

▪ Inclou les actualitzacions automàtiques del software i de la cartografia (Teleatlas, Open 

Street Maps, Satèl·lit i Cadastre). 

▪ Inclou al manteniment de software i correccions d'errors. 

▪ Inclou al manteniment de base de dades i còpies de seguretat. 

▪ Inclou Backup de Seguretat de Dades i Privacitat (LOPD). 

▪ Control i parametrització d'usuaris. 
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 SERVEIS DE MANTENIMENT 

MOBA ofereix el servei de manteniment i innovació tecnològica que asseguren la posada a punt dels 

seus equips i un servei postvenda de qualitat. 

 

4.2.1 Serveis de Manteniment Avançat 

A més de tots els avantatges del servei SaaS, al Manteniment Avançat de MOBA altres funcionalitats 

que es descriuen a continuació. 

 

4.2.1.1 Servei d'atenció i suport al client 

En el cas de qualsevol dubte respecte a la prestació del servei de manteniment o gestió del contracte, 

el Client té a la seva disposició el seu Centre d'Atenció i Suport amb una disponibilitat de (5x8).  

CENTRE D’ATENCIÓ I SOPORT MOBA 

TELÈFON: 91 277 79 16   E-MAIL: SOPORTE@MOBA.DE  
 

A través d'aquest servei el client pot fer arribar les seves qüestions, resoldre els seus dubtes, informar 

de qualsevol tipus de problema, o reclamar un servei de reparació. 

 

4.2.1.2 Revisions periòdiques de manteniment preventiu dels equips 

Per tal de detectar i prevenir possibles avaries, MOBA realitza 2 inspeccions de manteniment 

preventiu anuals per equip. 

Les principals tasques en el manteniment preventiu són: 

▪ Comprovació visual (interior i exterior) de tots els components electrònics i del cablejat. 

▪ Comprovació dels sistemes de seguretat (precintes) dels equips electrònics per veure que 

no hi hagi hagut cap tipus de manipulació. 

▪ Canvi de gomes de segellat en els equips electrònics. 

▪ Comprovació integral de tot el sistema, aplicant tots els casos d'ús i proves de repetibilitat. 

▪ Comprovació de les comunicacions i de l'enviament d'informació al Software de Gestió. 

▪ Tornada a posar els sistemes de seguretat (precintes) en els equips electrònics. 
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Els costos que poden derivar d'aquesta revisió (material fora de garantia) no estan inclosos en les 

revisions preventives, però estan subjectes a una tarifa de preus especials pel fet de tenir contractat 

un Manteniment Avançat. 

 

4.2.1.3 Actualització del software/firmware dels equips 

Sempre que hi hagi una nova versió, del software o firmware dels components instal·lats en els 

equips embarcats, es durà a terme una actualització, que pot realitzar-se de forma remota o in situ 

en els propis vehicles, depenent del tipus d'equip. 

 

4.2.1.4 Tarifa de preus especials en el manteniment correctiu 

En el cas que el client requereixi els serveis de MOBA per a la reparació d'equips, podrà contactar a 

través del servei d'atenció i suport al client per realitzar la seva petició. MOBA donarà resposta i 

programarà una visita en un termini que no superarà les 72 hores (laborables). 

Els costos que poden derivar-se d’una reparació (material i mà d'obra), estaran subjectes a una tarifa 

de preus especials pel fet de tenir contractat el servei de Manteniment Avançat. 

 

4.2.1.5 Avisos i alertes d'estat automàtics 

El servei de Manteniment Avançat inclou l'enviament periòdic automatitzat de fins a 3 avisos/alertes 

diferents. Els avisos s'enviaran a les adreces de correu electrònic del seu interès per a verificació de 

l'estat de funcionament del sistema. 

Les principals alertes són: 

1. Detall dels vehicles que porten més de “X” hores sense enviar posició. 

2. Detall dels vehicles que porten més de “X”  hores enviant la mateixa posició. 

3. Detall dels vehicles que porten més de “X”  hores sense buidar un contenidor. 

4. Detall dels vehicles que porten més de “X”  hores sense rentar un contenidor. 

5. Detall dels vehicles que porten més de “X”  hores sense enviar un pes. 

6. Detall dels vehicles que porten més de “X”  hores sense enviar un senyal de treball. 

7. Detall dels vehicles que porten més de “X”  hores sense enviar dades FMS. 

8. Detall dels contenidors que porten més de “X” hores sense buidar. 
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9. Detall dels contenidors que porten més de “X”  hores sense rentar-se. 

10. Detall de les incidències que porten més de “X”  hores sense resoldre. 

 

4.2.2 Servei de Manteniment Cobertura Total 

A més de tots els avantatges del servei de Manteniment Avançat, el servei de Manteniment 

Cobertura Total de MOBA inclou els serveis que es descriuen a continuació. 

 

4.2.2.1 Formacions addicionals 

El client podrà sol·licitar formacions addicionals sense cost, sempre que hi hagi actualitzacions o 

noves funcionalitats a la plataforma MAWIS U2. D'aquesta manera el client sempre estarà al dia i 

podrà tenir al seu personal altament capacitat per fer ús de la plataforma MAWIS U2. 

 

4.2.2.2 Avisos i alertes d'estat automàtics 

El servei de manteniment Cobertura Total inclou l'enviament periòdic automatitzat de fins a 10 

avisos/alertes diferents. Els avisos s'enviaran a les adreces de correu electrònic del seu interès per a 

verificació de l'estat de funcionament del sistema. 

A més, el servei d'atenció i suport de MOBA farà un seguiment actiu d'aquestes alertes i suggerirà al 

client amb les accions correctives a realitzar per solucionar els problemes detectats. 

Les principals alertes són: 

1. Detall dels vehicles que porten més de “X” hores sense enviar posició. 

2. Detall dels vehicles que porten més de “X” hores enviant la mateixa posició. 

3. Detall dels vehicles que porten més de “X” hores sense buidar un contenidor. 

4. Detall dels vehicles que porten més de “X” hores sense rentar un contenidor. 

5. Detall dels vehicles que porten més de “X” hores sense enviar un pes. 

6. Detall dels vehicles que porten més de “X” hores sense enviar un senyal de treball. 

7. Detall dels vehicles que porten més de “X” hores sense enviar dades FMS. 

8. Detall dels contenidors que porten més de “X” hores sense buidar. 

9. Detall dels contenidors que porten més de “X” hores sense rentar-se. 

10. Detall de les incidències que porten més de “X” hores sense resoldre. 
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4.2.2.3 Reparacions correctives dels equips 

Cobertura total en reparacions dels equips i instal·lacions. En el cas que el client requereixi els serveis 

de MOBA per a la reparació d'equips, podrà contactar a través del servei d'atenció i suport al client 

per realitzar la seva petició. MOBA donarà resposta i programarà una visita en un termini que no 

superarà les 48 hores (laborables). 

Els costos que puguin derivar de la reparació (material i mà d'obra), ja sigui per desgast o defecte de 

fabricació, estan inclosos en la quota del servei cobertura total. No inclou material per motius de mal 

ús. 

 

4.2.2.4 Reposició de equips 

En el cas que MOBA, en alguna de les seves actuacions en els vehicles, detecti l'existència d'algun 

equip deteriorat o que es percebi una possible falla, procedirà a realitzar un recanvi. 

 

4.2.2.5 Borsa d’hores 

El servei de manteniment Cobertura Total posa a disposició del client una borsa d'hores anuals, per 

a la realització d'informes a mida o petites funcionalitats específiques per a aquest projecte. 

Les hores seran acumulables al llarg del servei de manteniment, és a dir, si en un any no s’ha utilitzat 

la borsa d'hores, aquestes hores s'acumularan per a posteriors anys. 

 

4.2.2.6 Recuperació de dades històriques 

El manteniment Cobertura Total posa a disposició del client un servei de recuperació de dades per 

quan sigui necessari consultar dades històriques continguts en backups. Aquest servei inclou les 

tasques de càrrega de backup, selecció de les dades requerides, càrrega de dades a la plataforma i 

posterior esborrat de dades. 
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