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ANTECEDENTS 

A petició dels serveis tècnics de l’Ajuntament de Parets del Vallés, tenim el plaer de 

presentar-vos aquesta proposta per a un nou sistema de recollida al segment central 

del Barri antic, doncs es preveu que en un futur proper aquest sector serà reformat per 

tal de  convertir varis trams de la zona en vial de plataforma única, remodelant part de 

l’estructura viària i elements de la via pública per a prioritzar la circulació peatonal. 

Es així que aquesta oferta pretén dotar el Barri antic amb un sistema de recollida de 

residus que millori l’aspecte de la via pública, afavorint l’ordenació dels residus i la 

reducció del temps  en que aquests residus restaran a la via pública. 

 
Vial a modificar 

 
Vial plataforma única 
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PROPOSTA TÈCNICA 

A la zona afectada per la reforma a vial únic hi estan censades 649 persones, segons la 

següent distribució per carrers: 

 Aurora   41 residents 

 Barcelona  90 residents 

 Ferrer i Guàrdia 150 residents 

 Major   276 residents 

 Travessera  92 residents 

 

Un cop observades les característiques d’habitatges, així com els tipus de famílies i 

comerços existents a la zona, i per tal d’oferir un servei adequat al projecte que es vol 

dur a terme,  l’opció proposada per URBASER es la de contenerització mòbil del Barri 

antic. 

El servei consisteix en la ubicació (al vespre abans de les 21h) i posterior retirada 

(última hora de la matinada) d’unes plataformes conteneritzadores situades en punts 

concrets del Barri antic, mitjançant tractores elèctriques. Aquest sistema es va posar 

per primer cop en marxa a la concessió de URBASER a la ciutat de Granollers l’any 

2011, i posteriorment –arrel del seu èxit- s’ha estès a altres poblacions i ciutats com 

Palma de Mallorca, Sant Pere de Ribes, Esparraguera, Castelldefels, Palamós, Molins de 

Rei, Figueres. Tanmateix, consorcis i empreses privades com Mercabarna s’han adonat 

del potencial d’aquest nou sistema i ja han realitzat comandes per implantar-lo en les 

seves instal·lacions. 

Arrel de l’experiència de URBASER a l’hora de implantar serveis similars, la nostra 

proposta compta en adquirir els equips i vehicles necessaris per a dur a terme aquest 

projecte a través de l’empresa GRAU MAQUINARIA I SERVEI INTEGRAL, S.A. (en 

endavant GRAU) principalment pels següents motius: 
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 GRAU es una empresa de la població veïna de Granollers, dedicada des de fa 

més de 40 anys a la distribució, fabricació i manteniment de maquinària per a 

serveis i obra pública, construcció, oci i altres sectors. 

 GRAU disposa de la patent exclusiva del sistema de cinquena roda (“king-pin” o 

“eix mestre”) sobre vehicles elèctrics, imprescindible per al sistema de semi-

remolcs lleugers base d’aquesta oferta. 

 

 GRAU fabrica a la seva factoria de Manlleu els semi-remolcs “URBACLIC®” 

adaptats a la recollida domèstica/industrial de les deixalles assimilables a 

residus sòlids urbans, així com altres RNP (residus no perillosos) autoritzats per 

a aquest tipus de vehicle.  

   

(imatge no contractual) 

 

 GRAU transforma els vehicles elèctrics de la marca “GOUPIL®”, instal·la en els 

mateixos el mecanisme d’acoblament de 5ena roda esmentat i homologa 

l’equip resultant (anomenat “URBAPLUS®” a la legislació espanyola. 
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PLATAFORMES 

En el cas d’aquesta oferta en particular, des de URBASER creiem que el semi-remolc 

més adient per a desenvolupar la tasca proposada es el model “URBACLIC® SIC8+2”. Es 

tracta d’una plataforma mòbil amb acoblament tipus “king-pin”, d’un sol eix i 

construïda íntegrament amb perfilaria d’alumini i planxes tipus damer del mateix 

material. Disposa d’una bomba hidràulica incorporada que permet que, quan la 

plataforma està estacionada en la ubicació assenyalada, l’estructura rebaixi la seva 

alçada uns 40cm, fins a quedar aposentada a nivell de terra. Tanmateix, pel seu 

disseny, tant les rodes com les connexions hidràuliques i elèctriques de la llança, 

queden totalment cobertes amb sistemes anti-vandàlics, fent d’aquesta manera molt 

més difícil la manipulació intencionada o involuntària dels mecanismes de la 

plataforma i alhora assegurant una vida útil més llarga per a un equip que romandrà 

diverses hores cada dia a la via pública sense vigilància permanent. 

L’esmentada plataforma disposa d’allotjament per a contenidors al seu interior, ja 

siguin de càrrega lateral de 3200Lts (2), contenidors rodants de 1100Lts (3) o, -com en 

el model que ens interessa- 8 cubells o bujols de 320Lts per a les diverses fraccions a 

recollir (RMO, FORM, envasos i vidre) i 2 contenidors basculants incorporats de 150L 

de capacitat cadascun (per al paper-cartró). Aquest disseny te l’avantatge de ser més 

versàtil que els altres, doncs permet múltiples configuracions de la capacitat de 

recollida en base al nombre i la tipologia de bujols que s’instal·lin. D’aquesta manera, 

per exemple, si la plataforma número 2 està situada en un entorn en que es genera 

més envasos que rebuig, l’adaptació podria ser immediata canviant un cubell per 

l’altre.  

El semi-remolc “URBACLIC® SIC8+2” te les cotes que s’indiquen en la següent imatge: 
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(imatge no contractual) 

Cadascuna de les 3 plataformes proposades anirà equipada amb bujols per a la 

recollida selectiva de les 5 fraccions principals ja indicades, i d’aquesta manera es 

proporcionarà als veïns del Barri antic la possibilitat d’una correcta i millor segregació 

dels residus, tal i com estableix la legislació actual. 

Òbviament, la recollida de diverses fraccions precisa d’una excel·lent sinèrgia entre els 

operadors de residus que treballen per a l’Ajuntament (URBASER i SAVOSA, en aquest 

cas concret), doncs la finalitat última d’aquesta proposta es la de proveir als veïns de 

Parets del Vallès d’un servei molt més adient a les seves necessitats. 

Cada semi-remolc o plataforma (poden esser modificat el número de bujols destinats a 

cada fracció), disposarà del següents recipients com a tipologia estàndard: 

 2 bujols de 240 L De color gris per a la recollida del residu resta 

 2 bujols de 240 L De color groc per a la recollida dels envasos 

 3 bujols de 240 L De color marró per a la recollida dels residus orgànics 

 1 bujol de 120 L De color verd per al vidre 

 2 compartiments o bujols especials per a la recollida del paper (a concretar) 
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(imatge no contractual) 

 

Un cop els residus s’han dipositat als bujols de les plataformes i aquestes es retiren, es 

traslladaran a les instal·lacions que Urbaser té al municipi de Parets del Vallès, per tal 

de procedir al seu buidatge, tant pels nostres operaris (fraccions de resta i orgànica), 

com per part del personal de la empresa pública Serveis Ambientals del Vallès Oriental 

(fraccions paper, envasos i vidre).  

Per tal de poder buidar els bujols corresponents a totes les fraccions, SAVOSA o 

l’Ajuntament hauran de proporcionar a URBASER els recipients necessaris (iglús amb 

carregador hidràulic per al vidre, contenidors rodants de 1100L per  envasos i 

paper/cartró) i procedir al seu buidat periòdic.  

En aquest cas el destí dels residus es el habitual, anant a càrrec del municipi 

l’eliminació dels mateixos. 

A la present oferta es contempla l’adquisició de 3 semi-remolcs “URBACLIC® SIC8+2”, 

40 bujols de 320Lts per a les diferents fraccions (20 grisos per a RMO, 10 marrons per a 

FORM i 10 grocs per a envasos), i 6 tapes blaves de 400Lts per als  contenidors 

basculants de paper-cartró.  
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TRACTORES 

Per a poder transportar les esmentades plataformes, s’ha previst augmentar l’actual 

flota del servei amb 2 tractores elèctriques de la marca GOUPIL model G4 adaptades 

amb les següents característiques: 

 Xassís en acer galvanitzat i resta de l’estructura en alumini pintat 

 Bateries de tracció de plom obert de 320Ah de capacitat amb 1.500 cicles de 

càrrega garantits i autonomia de fins a 80km 

 Sistema centralitzat de reposició d’electròlit pels acumuladors, quedant 

exempts de l’aplicació de la norma NTP-617 del Instituto Nacional de 

Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo i augmentant per tant la seguretat 

dels operaris 

 Cabina de dues places, amb calefacció, seients confort i obertura de portes cap 

endavant 

 Acoblament 5ena roda RF homologat 

 Caixa desplegable d’alumini amb 2 m³ de capacitat 

 Velocitat fins a 50km/h, homologat per circular per carretera 

 Mida molt compacta (només 1200mm d’amplada), perfecte per a circular pel 

casc urbà de qualsevol municipi 

 

Aquest tipus de maquinaria permet realitzar un servei silenciós i ràpid. Tanmateix, al 

ser vehicles elèctrics tenen un menor impacte ambiental i, per les seves dimensions, 

tenen una gran maniobrabilitat, essent ideals per a zones peatonals o de vial únic. La 

seva estructura els fa molt lleugers, evitant així que el paviment es deteriori o es 

trenqui. 
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UBICACIONS 

En aquesta oferta, es proposa fer el servei amb la col·locació de 3 plataformes que es 

col·locaran a diari (de dilluns a diumenge, inclosos festius) en tres ubicacions. 

Aquestes, òbviament, es consensuaran prèviament amb els serveis tècnics d’aquest 

ajuntament, però a continuació proposem indrets que considerem adequats a les 

característiques futures de la zona (fotos 1, 2 i 3). 

Tanmateix, degut a l’experiència que URBASER te en altres municipis amb sistemes de 

recollida similars, creiem adient indicar que, a banda d’aquesta proposta d’ubicacions, 

s’han de preveure altres alternatives per tal de tenir en previsió possibles talls de 

carrers, actes i festes o imprevistos que facin modificar la col·locació de les 

plataformes en determinades ocasions. 

 

1.- C/ Barcelona cantonada C/ Travesseres, be on actualment estan situats els 

contenidors de selectiva o a la part posterior de Can Rajoler 
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2.- C/ Major cantonada amb Ferrer i Guàrdia, valorar la proximitat al lloc on actualment es 

troben els contenidors de resta i orgànica, i aprofitem per ampliar la segregació de residus a 

la zona. 

 

 

3.- C/ Ferrer i Guàrdia amb Barcelona, a la part superior de l’encreuament o 

directament a Barcelona davant del solar tancat abans d’arribar a C/Migdia 
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MÈTODE DE TREBALL 

Òbviament, aquest nou servei no es pot realitzar amb la plantilla actual (que ja te 

dedicació plena a les tasques de l’actual concessió), fet que requereix l’ampliació del 

nombre d’operaris. 

En aquest cas, es fa necessària la incorporació de dos peons especialistes addicionals, 

que s’encarregaran cada dia (de dilluns a diumenge, festius inclosos) de preparar les 

plataformes, ubicar-les, recollir-les i buidar-les. 

L’horari previst de prestació del servei es de 19h a 01:00AM, essent possible la seva 

modificació en base a l’experiència de les primeres setmanes.  

Els operaris iniciaran la seva jornada i configuraran les 3 plataformes amb els bujols 

corresponents ja netejats. Seguidament començaran a ubicar cada plataforma a la seva 

ubicació predeterminada, de tal manera que aquestes estiguin disponibles per als 

veïns abans de les 21h. Un cop estigui realitzada aquesta tasca, es dirigiran a les 

instal·lacions de URBASER a Parets del Vallès, per a buidar els bujols de la jornada 

anterior al recipient que correspongui (RMO i FORM al camió de recollida 

bicompartimentat de la concessió; resta de fraccions valoritzables als contenidors 

específics que haurà aportat SAVOSA per a tal fi. Posteriorment, realitzaran el descans 

de jornada que els hi pertoca pel seu Conveni Col·lectiu, i a continuació faran el rentat 

dels bujols buits, per a poder-los fer servir en la jornada següent, així com un repàs de 

possibles desbordaments a les 3 plataformes. Per últim, realitzaran els viatges 

necessaris per a la retirada de les plataformes, que es quedaran carregades fins al dia 

següent. 
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PROPOSTA ECONÒMICA 

En la documentació annexada a continuació, els hi presentem la nostra millor oferta 

per a la implantació d’aquest nou servei, amb el desglossament de les diferents 

partides que conformen el pressupost. 

En l’esmentada oferta s’inclouen –entre altres- les partides econòmiques 

corresponents: 

 Mà d’obra (personal directe i indirecte)  

 Amortització, consums manteniment i altres despeses de la maquinària 

proposada 

 Lloguer i adequació d’unes instal·lacions adients per a proporcionar el servei 

esmentat  

Tot desitjant que la present proposta sigui del seu interès, i restant a la seva disposició 

per a qualsevol aclariment o dubte, ens acomiadem cordialment, 

 

 

URBASER, S.A. 

 


