
 
 
 
 
 

  

 
Foli 1 de 59 

Ajuntament de Moià 
 

Plaça Sant Sebastià, 1 

08180 Moià 

Telèfon: 93 830 00 00  

Correu electrònic: ajuntament@moia.cat 
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Expedient: 431/2018 

 

Al Ple de la Corporació 
 
VIST l’Acord Plenari de data 22 de febrer de 2018, pel qual s'inicià expedient de 

modificació de la modalitat de gestió del Servei Municipal de Residus. 
 
VIST l’Acord Plenari de 16 de maig de 2018, pel qual s’aprovà la Internalització el 

Servei de Recollida de Residus per mitjà de la Societat Municipal d’Aigües de Moià, 
S.A., en sintonia amb l’acord adoptat per la Comissió d’Estudi del canvi de modalitat 
de gestió del servei de residus de data 9 de maig de 2018, i es concedí a la Comissió 
un nou termini improrrogable de tres mesos per tal que culminés els treballs de 
redacció de la Memòria Justificativa, el Projecte d’Establiment i el Projecte de 
Reglament del Servei Internalitzat. 

 
VIST que aquest termini no s’ha pogut complir per coincidir amb el període de 

vacances estival. 
 
VISTOS els Acords adoptats per unanimitat per la Comissió d’Estudi en sessió 

tinguda el 12 de setembre de 2018 que es reprodueixen a continuació: 

Primer. Prendre en consideració el Projecte de Transformació 
de la Modalitat de Gestió del Servei de Recollida de Residus, 

juntament amb l’Estudi Econòmic, la Memòria Justificativa i el 
Reglament del Servei que l’acompanyen, redactats per l’Enginyer 
Comarcal, amb les rectificacions d’última hora introduïdes pel 

Secretari i sense perjudici de les esmenes del Reglament que els 

membres de la Comissió es comprometen a fer arribar a aquest 
abans del proper dimecres 19 de setembre de 2018 a les 15:00 

hores. 

Segon. Optar per l’establiment d’una Base Provisional 
d’Operacions del Servei a la parce.la del Sot d’Aluies identificada 

amb el número tres en l’informe de l’Enginyer Comarcal, 

descartant l’oferiment del lloguer dels locals de l’actual 

concessionari, sota condició que aquest ús provisional sigui 

autoritzat per les autoritats competents i amb el ben entès que el 
cas que aquesta autorització no es pogués assolir, la Base 

d’Operacions quedaria establerta a la parcel.la identificada amb el 

número cinc a l’informe de l’Enginyer Comarcal. 

Tercer. Optar pel lloguer a una empresa d’arrendament 

professional de vehicles de transport de residus, dels mitjans de 

transport que siguin necessaris per a la posada en marxa del 

servei internalitzat, desestimant l’oferiment dels vehicles 

actualment afectes a ell propietat de l’actual concessionari. 
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Quart. Subrogar la totalitat del personal de l’actual 

concessionari en les condicions legalment establertes per la 

normativa laboral vigent. 

Cinquè. Sotmetre aquests Acords per la via d’urgència al 

pròxim Ple Ordinari de 19 de setembre de 2018. 
 
ATÈS que de la documentació esmentada es desprèn que és oportú i convenient 

el canvi de modalitat de gestió del servei per exigència de l'interès general, 
 
ATÈS que el tràmit procedent, atesos els articles 147 i 148, i concordants, del 

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals, per remissió de l'article 183 del mateix Reglament, és la presa 
en consideració de la Memòria i la resta de documentació per part del Ple de la 
corporació i la seva submissió a informació pública per un període de trenta dies, a 
efectes de la formalització, si s'escau, de reclamacions i al·legacions; 

 
El Ple de la Corporació, per ................. dels assistents, amb els vots a favor de 

....................... pel que fa al urgència del debat i votació de la proposta i per 

...................... amb els vots a favor de ................ pel que fa al fons de la qüestió, 

Acorda 
 

Primer. PRENDRE EN CONSIDERACIÓ I APROVAR INICIALMENT el Projecte de 
Transformació de la Modalitat de Gestió del Servei de Recollida de Residus, 
juntament amb l’Estudi Econòmic, la Memòria Justificativa i el Reglament del 
Servei que s’insereixen a l’Annex, redactats per l’Enginyer Comarcal, amb 
incorporació de les rectificacions d’última hora introduïdes pel Secretari i les 
esmenes presentades pels membres de la Comissió des del dia 12 de setembre 
de 2018 fins avui. 

Segon. APROVAR INCIALMENT L’OPCIÓ d’establiment d’una Base Provisional 
d’Operacions del Servei a la parce.la del Sot d’Aluies identificada amb el número 
tres en l’informe de l’Enginyer Comarcal, descartant l’oferiment del lloguer dels 
locals per l’actual concessionari, sota condició que aquest ús provisional sigui 
autoritzat per les autoritats competents i amb el ben entès que el cas que aquesta 
autorització no es pogués assolir, la Base d’Operacions quedaria establerta a la 
parcel.la identificada amb el número cinc a l’informe de l’Enginyer Comarcal. 

Tercer. APROVAR INICIALMENT L’OPCIÓ de lloguer a una empresa d’arrendament 
professional de vehicles de transport de residus, dels mitjans de transport que 
siguin necessaris per a la posada en marxa del servei internalitzat, desestimant 
l’oferiment dels vehicles actualment afectes a ell propietat de l’actual 
concessionari. 

Quart. APROVAR INICIALMENT LA SUBROGACIÓ de la totalitat del personal de 
l’actual concessionari en les condicions legalment establertes per la normativa 
laboral vigent. 

Cinquè. SOTMETRE l'expedient a informació pública pel termini de trenta dies, a 
comptar des de la darrera publicació de les que disposa el paràgraf següent, a 
efectes de presentació d’al·legacions i reclamacions. 
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Sisè. PUBLICAR l'anunci d'informació pública corresponent al Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província, al diari El Punt, a la 
Web Municipal i al tauler d'edictes. 

 
Setè. DONAR AUDIÈNCIA durant el mateix termini d'informació pública als interessats 

en el procediment. 

Annex 1 

Memòria Justificativa del Projecte de Transformació de la 
Modalitat de Gestió del Servei de Recollida dels Residus Sòlids 

Urbans a Moià  
Motivació i finalitat 
En la reducció de competències que ha realitzat la Llei 27/2013, de 27 de desembre, 

de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, les activitats que són 
considerades com de competència dels Ajuntaments en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local, hi ha contemplada, en l’article 25.2 reformat 
la competència b) sobre Medi Ambient Urbà, on s’atribueix la competència als 
municipis sobre parcs i jardins públics, gestió dels residus sòlids urbans i protecció 
contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica a les zones urbanes. 

 
Per tant, al municipi de Moià, la recollida de residus i el seu tractament es configuren 

com serveis públics de titularitat municipal i de caràcter obligatori, com posteriorment 
s’analitzarà des del punt de vista de la normativa de règim local. 

 
En l’actualitat, el referit Servei es gestiona de forma indirecta mitjançant un 

contracte de gestió del servei públic en la modalitat de concessió, signat en data 29 
de desembre de 2001 amb la mercantil Transports Joan Viladrich Homs (que modificà 
el seu nom comercial per Traginers de l’Altiplà, SL), finalitzada en data 27 de gener 
de 2016 que es troba en aquest moments en situació de pròrroga indefinida fins a 
l’assumpció del Servei pel nou gestor. 

 
Per aquest fet, i per tal de donar solució a la problemàtica de la gestió de la recollida 

de residus, l’Ajuntament de Moià ha iniciat una sèrie de treballs per tal de determinar 
la conveniència de recuperar la gestió directa del servei i extingir definitivament el 
contracte amb Traginers de l’Altiplà, SL. 

 
L’article 85.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 

Local (LBRL) disposa que els serveis públics de competència local s’hauran de 
gestionar de la forma més sostenible i eficient d’entre l’opció de gestió directa a través 
de la pròpia entitat local, un organisme autònom local, una entitat pública empresarial 
local o una Societat mercantil local, on el capital social sigui de titularitat pública. 

 
L’Ajuntament de Moià disposa de la Societat Municipal d’Aigües de Moià, SA, el 

capital de la qual li pertany íntegrament. 
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Donat que l’Ajuntament de Moià, en l’actualitat, es troba immers en un Pla d’Ajust 
aprovat per el Ministeri de Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP) com a 
resultat de l’acolliment al RDL 17/2014, ha d’observar allò disposat per la disposició 
addicional 9ª.1 de LBRL, segons la qual no pot “...adquirir, constituir o participar en la 
constitució, directa o indirectament, de nous organismes, entitats, Societats, 
consorcis, fundacions, unitats i altres ens durant el temps de vigència del seu pla 
econòmic i financer o del seu pla d’ajust.” 

 
En conseqüència, de les quatre formes de gestió directa del servei públic que 

habilita l’article 85.2 de la LBRL, el municipi de Moià només pot optar per les fixades 
com a gestió directa pel propi Ajuntament o gestió directa a través d’una Societat 
mercantil local, en aquest cas, la Societat Municipal d’Aigües de Moià, SA. 

 
Addicionalment, el propi article 85.2 de la LBRL estableix que en el cas de que el 

municipi opti per la gestió directa a través de Societat mercantil local, haurà d’acreditar 
mitjançant Memòria justificativa elaborada a l’efecte que aquesta gestió resulta més 
sostenible i eficient que la gestió directa pel propi Ajuntament, pel que s’hauran de 
tenir en compte els criteris de rendibilitat econòmica i recuperació de la inversió, 
havent de constar a l’expedient informe sobre el cost del servei i un informe realitzat 
per l’interventor local que valorarà la sostenibilitat financera de les propostes 
plantejades, de conformitat amb el que preveu l’article 4 de la Llei Orgànica 2/2012, 
de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.  

 
Per allò exposat aquest document es proposa de justificar jurídica i econòmicament 

la conveniència de la prestació del Servei de Recollida de residus sòlids urbans 
mitjançant la Societat Municipal d’Aigües de Moià, SA. 

Justificació i règim jurídic de la gestió del servei 

Serveis públics i competències dels ajuntaments 

És activitat de “gestió de serveis públics” la que té com a objectiu desenvolupar, per 
part de les Administracions Locals una activitat pròpia de les seves competències, 
establerta per les Lleis que li siguin d’aplicació.  

 
En aquest sentit el paràgraf 1er de l’article 85 es molt clar al indicar que “són serveis 

locals els que realitzen les entitats locals en el exercici de les seves competències”.  
 
Després de la reducció de competències que ha realitzat la Llei 27/2013, de 27 de 

desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, les activitats que 
son considerades com de competència dels Ajuntaments en la Llei de Bases de Règim 
Local són les contemplades en l’article 25 reformat, en concret les següents:  

«1. El municipi, per a la gestió dels seus interessos i en el àmbit 

de les seves competències, pot promoure activitats i prestar els 

serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i 

aspiracions de la comunitat veïnal en els termes previstos en el 
present article.  
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2. El municipi exercirà, en tot cas com a competències pròpies, en 

els termes de la legislació de l’Estat i de les comunitats autònomes, 

en les següents matèries: 

a) Urbanisme: Planejament, gestió, execució i disciplina 

urbanística. Protecció i gestió del patrimoni històric. Promoció i 
gestió de l’habitatge de protecció pública amb criteris de 

sostenibilitat financera. Conservació i rehabilitació de l’edificació. 

b) Medi ambient urbà. En particular, parcs i jardins públics, gestió 
dels residus sòlids urbans i protecció contra la contaminació acústica, 

lumínica i atmosfèrica en les zones urbanes. 

c) Abastament d’aigua potable domiciliaria i evacuació i 

tractament d’aigües residuals. 
d) Infraestructura viària i altres equipaments de la seva titularitat. 

e) Avaluació i informació de situacions de necessitat social i 

l’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió social. 
f) Policia local, protecció civil, prevenció i extinció d’incendis. 
g) Trànsit, estacionament de vehicles i mobilitat. Transport 

col·lectiu urbà. 
h) Informació i promoció de la activitat turística d’interès i àmbit 

local. 

i) Fires, mercats i comerç ambulant. 
j) Protecció de la salubritat pública. 
k) Cementiris i activitats funeràries. 

l) Promoció de l’esport i instal·lacions esportives i de ocupació del 
temps lliure. 

m) Promoció de la cultura i equipaments culturals. 
n) Participar en la vigilància del compliment de l’escolarització 

obligatòria i cooperar amb les administracions educatives 

corresponents en l’obtenció dels espais necessaris per la construcció 

de nous centres docents. La conservació, el manteniment i vigilància 
dels edificis de titularitat pública destinats a centres públics de 

educació infantil, educació primària o de educació especial. 

o) Promoció, al seu terme municipal, de la participació dels 
ciutadans en l’ús eficient i sostenible de les tecnologies de la 

informació i comunicacions.»  
 
Com s’observa, conceptuada genèricament com un servei relatiu al “Medi ambient 

urbà”, es considera la “gestió dels residus sòlids urbans” en particular.  
 
Essent, com s’ha indicat anteriorment i s’ha avançat en la introducció de la Memòria, 

un servei de prestació obligatòria d’acord amb allò establert en l’article 26. L’anomenat 
article indica en el seu paràgraf 1er que «els municipis hauran de prestar, en tot cas, 
els serveis següents: “a) En tots els municipis: Enllumenat públic, cementiri, recollida 
de residus, neteja viària, abastament domiciliari d’aigua potable, clavegueram, accés 
als nuclis de població i pavimentació de les vies públiques.” 
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Formes de gestió del servei 

Els serveis públics municipals es poden prestar bé de forma directa o indirecta. 
d’acord amb l’article 188 ROAS. 

 
La gestió directa pot adoptar les formes següents: 
a) Gestió a través de la mateixa organització ordinària de l'ens local. 
b) Per mitjà d'una organització especial desconcentrada. 
c) Organisme autònom. 
d) Societat mercantil amb capital social íntegrament públic. 
 
La gestió indirecta es pot realitzar per les formes següents: 
a) Concessió. 
b) Gestió interessada. 
c) Concert. 
d) Arrendament. 
e) Societat mercantil o cooperativa amb capital social mixt.  
 
La novetat en relació amb l’article 85 de la LBRL, introduïda per la LRSAL és, com 

ja s’ha pogut observar, la introducció de diversos requisits, en el número 2 del referit 
article: 

«2. Els serveis públics de competència local hauran de gestionar-

se de la manera més sostenible i eficient de entre les enumerades a 

continuació: 
A. Gestió directa. 

a. Gestió per la pròpia entitat. 
b. Organisme local autònom. 
c. Entitat pública empresarial local. 
d. Societat mercantil local, amb capital de titularitat pública.» 

 
Només podran utilitzar-se les formes previstes en les opcions c) i d) quan estigui 

acreditat mitjançant Memòria justificativa elaborada al efecte que resultin més 
sostenibles i eficients que les formes disposades en les lletres a) i b) pel que s’hauran 
de tenir en compte els criteris de rendibilitat econòmica i recuperació de la inversió.  

 
A més, haurà de constar en l'expedient la Memòria justificativa de l'assessorament 

rebut que s'elevarà al Ple per a la seva aprovació on s'inclouran els informes sobre el 
cost del servei, així com, el suport tècnic rebut, que hauran de ser publicitats.  

 
A aquests efectes, es demanarà un informe de l'Interventor local qui valorarà la 

sostenibilitat financera de les propostes plantejades, de conformitat amb el que preveu 
l'art. 4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera. 

 
La gestió indirecta es pot desenvolupar mitjançant la concessió del servei públic 

regulada per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la 
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qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014. 

 
La forma de gestió que s’utilitzi haurà de tenir en compte allò disposat en el Reial 

Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de 
l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, en el que respecta a l’exercici de funcions que 
corresponguin en exclusiva a funcionaris públics. 

 
Correspon al Ple l’aprovació de les formes de gestió dels serveis públics.  
 
Els criteris que han de regir la decisió de prestació d’una o altra forma del servei, 

son els següents: 
1. Amb caràcter general els serveis s’hauran de prestar de la forma més 

sostenible i eficient, havent de quedar suficientment acreditat que així és. 
2. Dins les diverses formes de gestió directa es preferible la gestió per la pròpia 

entitat o per organisme autònom, que la utilització de formes sotmeses al dret privat, 
en clara contradicció amb les tendències europees. 

3. Es podrà fer ús de la gestió mitjançant entitat pública empresarial o Societat 
mercantil, es a dir, sotmesa al dret privat, quan es compleixin una sèrie de requisits 
específics que es regulen d’una manera confusa i que seguidament s’analitzaran. 

Gestió del servei de RSU per la Societat Municipal d’aigües de Moià, SA 

La intenció de l’Ajuntament de Moià és el ja indicat canvi del sistema de gestió 
indirecta que actualment s’utilitza pel de gestió directa per Societat municipal amb 
capital íntegrament municipal.  

 
Així la gestió del servei de RSU es realitzarà a través de la Societat Municipal 

d’Aigües de Moià, SA, empresa municipal instrumental de l’Ajuntament de Moià. 
 
La Societat mercantil, com s’ha vist, es una de les formes de gestió directa de 

serveis i activitats per les entitats locals, conforme a tot allò establert en l’article 85 de 
la Llei 7/1985 reguladora de les Bases de Règim Local. 

 
La Societat Municipal d’Aigües de Moià, SA, com a Societat instrumental de 

l’Ajuntament de Moià, té la consideració de mitjà instrumental per a la prestació directa 
de serveis públics i realització d’activitats econòmiques, d’acord amb els seus Estatuts 
socials. 

Encàrrec de la gestió del servei públic 

La gestió directa del servei públic és, d'acord amb l'article 85 de la Llei de bases de 
règim local, la que es presta per la pròpia Administració Local o mitjançant alguna de 
les formes de personificació pública o privada de les que pot valer-se. 

 
En una Societat pública de capital íntegre de l'Administració hi ha un doble joc de 

relacions entre la Societat i l’Administració titular, d'una banda les relacions estables, 
habituals i ordinàries emparades pel seu caràcter de mitjà instrumental per a la gestió 
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directa del servei i, per l’altra, els encàrrecs específics de determinades prestacions, 
que solen arbitrar-se mitjançant els encàrrecs o mandats de gestió. 

 
En un moment inicial es determina la configuració de la Societat amb el seu objecte 

social i en un moment posterior, es formalitzen els encàrrecs de gestió i execució 
concret de les determinades activitats i funcions que van sorgint, en base a les 
necessitats que van apareixent tant en l'actuació de l'Administració com de la pròpia 
Societat i la voluntat de la Corporació Municipal de gestionar el servei de forma directa. 

 
Amb caràcter general, la determinació de l'objecte social de la Societat en el 

moment de la seva constitució la legítima per prestar tots aquells serveis de 
competència de l’Administració sense necessitat de cap encàrrec exprés i concret. 

 
Aquest encàrrec genèric de gestió de serveis públics és el que determina l'essència 

de la relació entre l’Administració i la seva Societat, ja que estableix el marc general 
d'aquestes relacions entre una i altra, relació que, evidentment, es troba fora de l'àmbit 
de regulació de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

Capacitat d’actuació de la Societat Municipal d’Aigües de Moià SA 

Vista la possibilitat de l'encàrrec de gestió per part de l'Ajuntament, cal indicar que 
la Societat Municipal d’Aigües de Moià SA pot perfectament executar l'encàrrec.  

 
Com s'ha avançat, el en seu objecte social és prou ampli com per permetre la 

realització de totes les activitats que en aquesta matèria li pretén encarregar 
l'Ajuntament. 

Justificació econòmica de l’elecció en la forma de gestió 

Com ja s’ha mencionat anteriorment, la gestió directa del servei públic descrit per 
part de l’Ajuntament de Moià pot plantejar-se per dues vies alternatives: 

- La gestió directa per part del propi Ajuntament. 
- La gestió directa a través de la Societat Municipal d’Aigües de Moià, SA, amb 

capital íntegre pertanyent a l’Ajuntament de Moià. 
 
Tenint en compte que, a priori, no hi ha factors objectius que puguin justificar 

diferències significatives en l'eficiència i eficàcia en la gestió en el cas que el gestor 
sigui privat o públic, el simple canvi de la gestió indirecta a la gestió directa suposarà 
per l'Ajuntament un estalvi en els costos del servei com a conseqüència de diversos 
factors de cost que, en l'actualitat, assumeix a través del preu del contracte: 

- Les despeses generals del contractista del servei. 
- El benefici obtingut pel contractista del servei. 
- Les quotes de IVA repercutides pel contractista. 
 
Atès que en l'actualitat es presta el servei al Municipi de Moià mitjançant un 

contracte de gestió de servei públic en modalitat de concessió, hauria d’imperar en ell 
els principis de risc i ventura del contractista i d'equilibri econòmic de les prestacions. 
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No obstant això, atès que la totalitat de la retribució del contractista la percep 
directament l'Ajuntament, ja que no percep cap tarifa dels propis beneficiaris del 
servei, el contractista no assumeix risc de demanda algun i, per tant, únicament 
assumeix el denominat tècnicament "risc de disponibilitat" és a dir, el risc que es deriva 
d'una incorrecta execució dels serveis contractats o de factors tècnics relacionats amb 
els mateixos.  

 
Addicionalment, el contracte actual preveu explícitament el "reequilibri" econòmic 

mitjançant l'assumpció per part de l'Ajuntament del cost de determinades situacions 
no contemplades en el preu. 

 
Per tant, la gestió directa per part de l'Ajuntament d'aquest serveis haurà d'implicar 

l'estalvi, si més no, dels costos anteriorment assenyalats, el que justifica plenament 
aquesta opció. 

 
Addicionalment, no pot acceptar-se com a vàlid, l'argument que planteja la gestió 

indirecta com el mecanisme adequat per no generar estructures permanents que 
llastin la viabilitat de l'Administració, atès que, el Servei Públic de Recollida de Residus 
es configura com un servei públic de prestació obligatòria per l'Ajuntament, pel que 
aquestes estructures (personal i mitjans tècnics i materials) hauran de ser proveïdes, 
en tot cas, per la Corporació d'una o altra manera donada la impossibilitat legal 
d'interrompre o de cessar en la prestació del servei. 

 
Concretament, el personal que presta el servei actualment, si es donen les 

circumstàncies establertes en la normativa laboral per considerar que existeix un 
supòsit de successió d'empresa en la figura d'un nou contractista, bé sigui la Societat 
Municipal d’Aigües de Moià, SA o el propi Ajuntament, haurà de continuar-lo prestant 
mitjançant la subrogació dels corresponents contractes de treball. 

 
D'altra banda, i encara que tampoc es troba justificació objectiva per considerar una 

diferència substancial en l'eficàcia i eficiència en la gestió obtinguda pel propi 
Ajuntament o per part de la Societat Municipal d’Aigües de Moià, SA, cal assenyalar 
que, la simple elecció d'una o altra opció pot tenir repercussió sobre el cost del servei 
i més concretament sobre els costos fiscals. 

 
En efecte, l'Ajuntament de Moià, com a Administració Pública atès que actualment 

finança el cost d'aquest servei mitjançant ingressos de caràcter tributari, no ha de 
repercutir cap quota en relació amb l'IVA als beneficiaris del mateix no podent, en 
contrapartida, deduir tampoc cap quota d'IVA suportat per aquest concepte. 

 
En aquest sentit, resulta molt important tenir en compte que el major concepte de 

cost quantitativament parlant del servei és precisament el cost del personal.  
 
Atès que el pagament de les retribucions al personal no és un concepte subjecte a 

l'IVA, l'Ajuntament, en cas de realitzar la prestació mitjançant personal propi no 
suportaria la part de la quota d'IVA que, actualment si suporta derivada d'aplicar a 
aquest cost el tipus reduït del 10% per part del contractista. 
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Arribats a aquest punt resulta de la major importància tenir en compte que la 

Societat Municipal d’Aigües de Moià, SA té la consideració d’”òrgan tècnic - jurídic" 
(OTJ) de l'Ajuntament de Moià a l'efecte de l'IVA. 

Justificació social 

A nivell laboral, la protecció i seguretat social en una empresa de capital públic es 
considera major que el valor en una empresa amb capital privat. Això es determinant 
vers l’objectiu principal d’ambdues mercantils, on en la de capital privat prima el guany 
econòmic i en la de capital públic prima la millora dels serveis i les condicions laborals 
vers clients, proveïdors i, per suposat, empleats. 

 
Així doncs, i sota la premissa de subrogació del personal de l’actual concessió, 

l’estabilitat laboral de la plantilla es pot considerar menor que en el cas que el servei 
sigui gestionat per la Societat Municipal d’Aigües de Moià, SA.  

Justificació ambiental 

En l’actual prestació del servei es troben algunes mancances en temes de salut i 
seguretat ambiental que, tot i no ser exigibles, són recomanables en un servei 
d’aquestes característiques.  

 
Aquestes mancances quedaran solventades en cas del canvi de modalitat de gestió 

per part de la Societat Municipal d’Aigües de Moià, SA. 

Conclusió 

Tal i com s’observa en les justificacions exposades en el present document: 
1. L'encàrrec es troba equilibrat econòmicament sent viable sota uns supòsits i 

hipòtesis realistes i conservadors, tant en el cas de mantenir les condicions actuals de 
prestació del servei com en el cas de la millora del servei plantejada per l'Ajuntament.  

2. El flux de tresoreria de l'activitat en el període analitzat està equilibrat i és 
rendible econòmicament per a l'Ajuntament de Moià, per l'estalvi que suposa sobre 
l'encàrrec actual i per la Societat Municipal d’Aigües de Moià, SA, atès que es 
cobreixen els costos estimats i es recupera la inversió al llarg del període considerat. 

 
Pel que fa a l'estabilitat pressupostària, a nivell individual la disminució de la 

facturació del servei es trasllada de manera directa com un augment de la capacitat 
de finançament de cadascun dels ens.  

 
A nivell consolidat, s'incorporaria al consolidat el cost brut del servei, en cancel·lar 

les despeses registrades del Capítol II en l'Ajuntament de Moià i els ingressos 
percebuts per la Societat Municipal d’Aigües de Moià, SA, que són menors a la 
facturació actual en no incorporar el 10% d'IVA i optimitzar els costos derivats de la 
prestació del servei, millorant l'estabilitat pressupostària consolidada. 

 
En base a tot allò exposat en el present document, es pot concloure que la gestió 

directa del Servei de Recollida de residus sòlids urbans (RSU) a través de la Societat 
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Municipal d’Aigües de Moià, SA, empresa pública de capital íntegrament municipal, és 
més sostenible i eficient que el cas en què es realitzi de forma directa pel propi 
Ajuntament. 

Annex II 

Projecte de Transformació de la Modalitat de Gestió del Servei 
Municipal de Recollida de Residus  

Característiques del Servei 

Antecedents 

En la reducció de competències que ha realitzat la Llei 27/2013, de 27 de desembre, 
de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, entre les activitats que són 
considerades com de competència dels Ajuntaments en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local, hi ha contemplada, en l’article 25.2 reformat, 
la competència sobre Medi Ambient Urbà, on s’atribueix la competència als municipis 
sobre parcs i jardins públics, gestió dels residus sòlids urbans i protecció contra la 
contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica a les zones urbanes. 

 
Per tant, al municipi de Moià, la recollida de residus i el seu tractament es configuren 

com serveis públics de titularitat municipal i de caràcter obligatori, com posteriorment 
s’analitzarà des del punt de vista de la normativa de règim local. 

 
L’Ajuntament de Moià, per atendre les necessitats de recollida de residus en la 

fracció de orgànica, Rebuig i vegetal, va adjudicar un contracte de concessió del servei 
públic a la mercantil Transports Joan Viladrich, que després d’un canvi de nom va 
esdevenir Traginers de l’Altiplà, SL. 

 
Aquest contracte de concessió tenia una durada estipulada de 7 anys a comptar 

des de l’1 de gener de 2002 i a 1 de gener de 2007 s’amplià en 7 anys addicionals. 
 
El 28 de gener de 2016, es signà entre l’Ajuntament i la mercantil Traginers de 

l’Altiplà, SL un annex al contracte on s’acordà de mutu acord algunes modificacions 
en el servei, tant de tipus operatiu com econòmic, així com el compromís per part de 
la comercial de seguir prestant els serveis de recollida de residus fins a que hi hagués 
una nova mercantil que es pogués fer càrrec de les tasques pròpies de la concessió. 

 
L’Ajuntament de Moià, per tal de regularitzar l’estat d’aquesta concessió, i aprofitant 

la modificació de la mateixa, realitzà diverses accions per tal d’analitzar la viabilitat 
econòmica de realitzar aquest servei a través de una gestió directa.  

 
Amb aquest objectiu, a febrer de 2017 s’encarrega a la mercantil LOVIC un anàlisi 

econòmica de la possible internalització dels serveis de recollida de Moià. 
 
El present document es realitza en base a les informacions proporcionades per 

l’actual concessionari, Sr. Joan Viladrich, gerent de Traginers de l’Altiplà, SL, els 
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Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Moià així com tots els actors participants en la 
redacció de l’informe a que s’ha fet referència anteriorment. 

 
Per a poder analitzar la viabilitat del canvi de model de gestió del servei públic es 

redacta el present model de negoci i el corresponent estudi econòmic. 

Objecte 

El Servei Públic Municipal de Recollida de Residus al Municipi de Moià consta de 
la recollida de residus propis de generació municipal, com la Fracció Orgànica, fracció 
vegetal provinent de podes i residu vegetal, fracció de Rebuig, fracció de paper, 
envasos i vidre, fracció de Voluminosos , etc. 

 
Tot i això, en el present Projecte, amb l’objectiu de poder analitzar la viabilitat 

econòmica del canvi de model de gestió, només ens centrarem en aquells aspectes 
que actualment té en concessió la mercantil Traginers de l’Altiplà, SL, essent 
únicament els referents a Fracció Orgànica, fracció vegetal i Rebuig. 

Competències 

És activitat de “gestió de serveis públics” la que té com a objectiu desenvolupar, per 
part de les Administracions Locals una activitat pròpia de les seves competències, 
establerta per les Lleis que li siguin d’aplicació.  

 
En aquest sentit el paràgraf 1er de l’article 85 es molt clar al indicar que “són serveis 

locals els que realitzen les entitats locals en el exercici de les seves competències”.  
 
Després de la reducció de competències que ha realitzat la Llei 27/2013, de 27 de 

desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, les activitats que 
son considerades com de competència dels Ajuntaments en la Llei de Bases de Règim 
Local són les contemplades en l’article 25 reformat, en concret les següents:  

«1. El municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de 
les seves competències, pot promoure activitats i prestar els serveis 

públics que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la 
comunitat veïnal en els termes previstos en el present article.  

2. El municipi exercirà, en tot cas com a competències pròpies, en 

els termes de la legislació de l’Estat i de les comunitats autònomes, 
en les següents matèries: 

a) Urbanisme: Planejament, gestió, execució i disciplina 

urbanística. Protecció i gestió del patrimoni històric. Promoció i 
gestió de l’habitatge de protecció pública amb criteris de 

sostenibilitat financera. Conservació i rehabilitació de l’edificació. 

b) Medi ambient urbà. En particular, parcs i jardins públics, gestió 
dels residus sòlids urbans i protecció contra la contaminació acústica, 

lumínica i atmosfèrica en les zones urbanes. 

c) Abastament d’aigua potable domiciliaria i evacuació i 
tractament d’aigües residuals. 
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d) Infraestructura viària i altres equipaments de la seva titularitat. 

e) Avaluació i informació de situacions de necessitat social i la 

atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió social. 

f) Policia local, protecció civil, prevenció i extinció d’incendis. 

g) Trànsit, estacionament de vehicles i mobilitat. Transport 
col·lectiu urbà. 

h) Informació i promoció de l’activitat turística d’interès i àmbit 

local. 
i) Fires, mercats i comerç ambulant. 

j) Protecció de la salubritat pública. 

k) Cementiris i activitats funeràries. 

l) Promoció de l’esport i instal·lacions esportives i d’ocupació del 
temps lliure. 

m) Promoció de la cultura i equipaments culturals. 

n) Participar en la vigilància del compliment de l’escolarització 
obligatòria i cooperar amb les administracions educatives 
corresponents en l’obtenció dels espais necessaris per la construcció 

de nous centres docents. La conservació, el manteniment i vigilància 
dels edificis de titularitat pública destinats a centres públics 

d’educació infantil, educació primària o d’educació especial. 

o) Promoció, al seu terme municipal, de la participació dels 
ciutadans en l’ús eficient i sostenible de les tecnologies de la 
informació i comunicacions.»  

 
Com s’observa, conceptuada genèricament com un servei relatiu al “Medi ambient 

urbà”, es considera la “gestió dels residus sòlids urbans” en particular.  
 
Essent, com s’ha indicat anteriorment i s’ha avançat en la introducció de la Memòria, 

un servei de prestació obligatòria d’acord amb allò establert en l’article 26 segons el 
qual «els municipis hauran de prestar, en tot cas, els serveis següents: a) En tots els 
municipis: Enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària, abastiment 
domiciliari d’aigua potable, clavegueram, accés als nuclis de població i pavimentació 
de les vies públiques.» el municipi l’ha de prestar. 

Calendari i horari de prestació del servei 

Per poder donar el servei amb la qualitat desitjada, el calendari de treball serà 
durant els 365 dies de l’any, inclosos els festius, que es cobriran seguint una 
organització acurada per tal d’assegurar que es disposa en tot moment dels recursos 
necessaris així com que el personal descansa les hores corresponents. 

Personal i distribució dels llocs de treball 

Per portar a terme les tasques relatives al servei públic tenint una transició el menys 
pertorbadora possible, es recomana de realitzar una subrogació dels operaris que 
actualment presten el servei.  
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Són tres treballadors amb contracte laboral vigent i jornada laboral complerta de  
dos d’ells i de 3/4 de jornada del tercer. 

 
Tot i això, per tal d’efectuar el servei amb plenes garanties de qualitat i seguretat, 

es considera necessari d’ampliar la plantilla amb una persona addicional així com 
aprovar una ampliació de la jornada per al treballador que actualment no realitza la 
jornada complerta. 

 
La proposta de realització del servei podria ser assimilable al següent quadre, a 

nivell de tasques i dedicació: 

Operari Assignació Tasques 

Conductor 1  
(Conductor 
Subrogat) 

90% Conductor  
10% Gestió 

Encarregat del servei. Realitzarà tasques 
d’ajuda de coordinació i gestió del servei de 
recollides. Realitzarà funcions de 
conductor, a un percentatge assimilable al 
90% de la seva jornada laboral. En 
ocasions puntuals realitzarà tasques de 
manteniment dels vehicles assignats al 
servei.  

Conductor 2  
(Nova 
contractació) 

60% Conductor  
40% Operari 

Realitzarà tasques de conductor dels 
vehicles i en períodes de vacances i/o 
baixes, realitzarà tasques d’operari 
estibador. També realitzarà tasques de 
manteniment dels vehicles i tasques de 
manteniment de contenidors. 

Operari 1 
(Operari 
subrogat) 

100% Operari Realitzarà tasques d’operari estibador i 
tasques de manteniment de contenidors i 
espais afectes al Servei de Recollida. 

Operari 1 
(Operari 
subrogat) 

100% Operari Realitzarà tasques d’operari estibador i 
tasques de manteniment de contenidors i 
espais afectes al Servei de Recollida. 
A més, es valorarà l’opció de donar-li 
formació per a obtenir el carnet de camió 
per a cobrir possibles imprevistos, d’una 
manera totalment puntual i d’urgència. 

Atenció al públic 1h setmanal L’oficina d’atenció al públic d’Aigües de 
Moià podrà servir per disposar d’una 
atenció al públic de manera més directa, 
podent realitzar un servei més proper i 
eficaç de cara a la ciutadania. 

Administració 5h setmanals Es servei de gestió administrativa i 
comptable d’Aigües de Moià assumirà la 
gestió administrativa i comptable del servei 
públic. 

Gerència 10h setmanals Per a la posada en funcionament del servei 
públic, el control del propi servei, 
l’organització del personal i proveïdors, així 
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com les millores del servei o possibles 
canvis de prestació del mateix, serà 
necessària la participació de la gerència 
d’Aigües de Moià. 

 
Segons els càlculs realitzats, la totalitat d’hores de dedicació de prestació del servei 

en ruta (o sigui, obviant les tasques de manteniment i altres) dona el següent resultat: 

Tipus d’operari Hores d’operació 

Conductors 2.938 h 
Operaris 3.250 h 

 

Hores d’operació 6.188 h 

Hores anuals treball 1.760 h 
Treballadors 4 persones 
Hores disponibles 7.040 h 
Hores lliures 852 h 

 
Aquestes hores lliures seran les corresponents a la realització de revisions, 

manteniments, verificacions, transports especials a mecànics o verificacions, etc. 
Repartides entre els operaris afectes al servei, així com la tasca de gestió i coordinació 
d’un d’ells. 

 

Forma de Gestió 
La intenció de l’Ajuntament de Moià és el ja indicat canvi del sistema de gestió 

indirecta que actualment s’utilitza pel de gestió directa per Societat municipal amb 
capital íntegrament municipal.  

 
Així la gestió del servei es realitzarà a través de la Societat Municipal d’Aigües de 

Moià, SA, empresa municipal instrumental de l’Ajuntament de Moià. 
 
La Societat mercantil de capital íntegrament municipal, com s’ha vist, es una de les 

formes de gestió directa de serveis i activitats per les entitats locals, conforme a allò 
establert en l’article 85 de la Llei 7/1985 reguladora de les Bases de Règim Local. 

 
La Societat Municipal d’Aigües de Moià, SA, com a Societat instrumental de 

l’Ajuntament de Moià té la consideració de mitjà instrumental per a la prestació directa 
de serveis públics i realització d’activitats econòmiques, d’acord amb els seus estatuts 
socials. 

Obres, Bens i Instal·lacions Necessàries per a la Prestació del Servei 

Obres 

Actualment el servei disposa d’una nau industrial com a Base d’Operacions, 
propietat del concessionari. 
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En les converses mantingudes amb l’actual concessionari, aquest mostra el seu 
interès de llogar aquesta nau a l’Ajuntament, com a contrapartida per la cessió dels 
camions i contenidors de que disposa. 

 
En la visita a la nau industrial es van observar mancances que requeririen un cost 

d’adequació i/o modificació per prestar el servei amb el nivell qualitat idònia, en base 
a la normativa aplicable, tant a nivell industrial, com en prevenció de riscs laborals, 
etc.  

 
Aquestes deficiències s’exposen a continuació a mode indicatiu: 
➢ La nau actualment és un únic espai. Per a l’ocupació per part del Servei s’hauria 

de segmentar en dos espais independents a fi que l’actual concessionari i 
propietari pugues disposar d’un espai per atendre les seves necessitats. 

➢ La separació de les naus exigirien un seguit d’adequacions a nivell de protecció 
contra incendis, adaptació de les portes de vianants i de vehicles, etc. 

➢ S’hauria de realitzar les obres de construcció d’una oficina (actualment hi ha un 
espai que podria servir com a tal però que no estaria en la zona de nau que 
l’Ajuntament llogaria), adequació de les cambres higièniques i la construcció 
d’alguns elements addicionals (dutxes accessibles, dos cambres higièniques 
separades, etc.).  

➢ També s’hauria de fer un espai de vestuari i allotjament de les taquilles i verificar 
els espais de pas de vianants, adequació de l’espai de camions, espai de taller, 
espai d’emmagatzematge, etc. 

➢ S’hauria de modificar la instal·lació elèctrica existent i fer la sol·licitud d’un nou 
comptador per a electricitat en la nau (actualment hi ha un únic comptador i seria 
necessari disposar d’un per cada nau). 

➢ De la mateixa manera s’hauria de fer el tràmit equivalent per a l’aigua corrent. 
➢ S’hauria d’adequar la instal·lació en relació a matèries de seguretat, 

accessibilitat, prevenció d’incendis, etc. 
➢ Instal·lació de sistema d’evacuació d’aigües a la xarxa de clavegueram 

municipal, per a minimitzar l’afectació de l’aigua de neteja de la instal·lació a la 
xarxa pública. 

➢ Legalitzacions ambientals corresponents en base a la normativa aplicable 
➢ La nau industrial està situada en un polígon industrial reparcel·lat pendent 

d’urbanitzar, fet que comporta limitacions importants a l’hora de concedir-hi 
llicències. 

 
Altrament, la utilització d’un espai per a un servei públic sota règim de lloguer pot 

ser una opció menys avantatjosa que la utilització d’equipaments en propietat, des del 
punt de vista econòmic. 

 
En l’estudi adjunt al present projecte d’establiment s’aprofundeix més en aquest 

tema donant algunes possibles ubicacions alternatives. 

Béns 
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Per al funcionament del servei es considera necessari disposar d’alguns bens 
corrents i materials que hauran d’estar a disposició del propi servei per al correcte 
funcionament del mateix. 

 
Entre ells podríem destacar el material fungible, ja sigui material d’oficina o material 

del personal de servei al carrer, la roba laboral per a equipar a tots els treballadors, 
equips i útils de treball, etc. 

Serveis externs o interns 

Es realitzaran tasques de manteniment i arranjaments de contenidors que tinguin 
desperfectes, ja sigui a través del propi personal del servei o bé a través d’un contracte 
extern al servei.  

 
També serà necessari fer tasques de neteja interior, exterior i de l’espai ocupat pels 

contenidors, manteniment dels vehicles i manteniment general de totes les 
instal·lacions pròpies del servei. 

Subministraments 

Serà necessari disposar de subministrament elèctric per dotar d’energia elèctrica 
l’espai que s’utilitzarà com a base del servei.  

També serà requerit el subministrament d’aigua potable, tant per a la higiene dels 
treballadors a la base del servei com per a la neteja de contenidors, camions i 
instal·lacions.  

 
Serà necessari un servei de comunicació, amb connexió de dades, telefonia fixa i 

telefonia mòbil per garantir la comunicació del servei amb altres organismes i/o 
elements exteriors al servei així com entre els mateixos integrants del servei. 

 
També es contemplarà el subministrament de carburant per als vehicles que formen 

part del servei. 

Inversions 

Les inversions a abordar, a banda de les exposades per posar en funcionament el 
servei, seran les previstes per a la compra de vehicles, l’adequació de la base 
d’operacions del servei o qualsevol altre espai existent que es vulgui utilitzar com a 
base del servei i la compra de eines i útils bàsics de treball. 

Annex III 

 Estudi Econòmic Financer 
Objecte del document 
L’objecte d’aquest document és desenvolupar l’estudi de les variables que 

determinen la viabilitat econòmica del canvi de mode de gestió del Servei de Recollida 
de residus del municipi de Moià, en les seves fraccions de orgànica, vegetal i Rebuig, 
per tal de reconvertir el servei públic de gestió indirecta, prestat en mode de concessió 
administrativa realitzat actualment per la mercantil Traginers del Altiplà, SL, a gestió 
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directa a través d’una mercantil amb capital íntegrament públic, que en aquest cas 
serà Aigües de Moià. 

 
D’acord amb l’article 183 els projectes d’explotació hauran d’estar referits a serveis 

públics susceptibles de ser organitzats amb unitat i independència funcional. Aquests 
disposaran d’un estudi econòmic i administratiu del servei, del seu règim d’utilització i 
de les particularitats tècniques que resultin precises per a la seva definició. 

Antecedents 
En la reducció de competències operat per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 

racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, entre les activitats que són 
considerades com de competència dels Ajuntaments en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local, hi ha contemplada, en l’article 25.2 reformat 
la competència b) sobre Medi Ambient Urbà, on s’atribueix la competència als 
municipis sobre parcs i jardins públics, gestió dels residus sòlids urbans i protecció 
contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica a les zones urbanes. 

 
Des de l’Ajuntament de Moià, per a atendre les necessitats de recollida de residus 

en la fracció de orgànica, Rebuig i vegetal, es va realitzar un contracte de concessió 
del servei públic a la mercantil Transports Joan Viladrich, que després d’un cavi de 
nom va esdevenir Traginers de l’Altiplà, SL. 

Aquest contracte de concessió tenia una durada estipulada de 7 anys a comptar de 
l’1 de gener de 2002 i a 1 de gener de 2007 s’amplia en 7 anys addicionals. 

 
A data de 28 de gener de 2016, se signa entre l’Ajuntament i la mercantil Traginers 

de l’Altiplà, SL un annex al contracte on s’acorda de mutu acord algunes modificacions 
en el servei, tant de tipus operatiu com econòmic, així com el compromís per part de 
la comercial de seguir prestant els serveis de recollida de residus fins a que hi hagi 
una nova mercantil que es pugui fer càrrec de les tasques pròpies de la concessió. 

 
L’Ajuntament de Moià, per tal de regularitzar l’estat de aquesta concessió, i 

aprofitant la modificació de la mateixa, realitza diverses accions per tal d’analitzar la 
viabilitat econòmica de realitzar aquest servei a través de una gestió directa. Amb 
aquest objectiu, a febrer de 2017 s’encarrega a la mercantil LOVIC un anàlisi 
econòmica de la possible municipalització dels serveis de recollida de Moià. 

 
El present document es realitza en base a les informacions proporcionades per 

l’actual concessionari, Sr. Joan Viladrich, gerent de Traginers de l’Altiplà, SL, els 
serveis tècnics de l’Ajuntament de Moià així com tots els actors participants en la 
redacció de l’informe a que s’ha fet referència anteriorment. 

 
Per a poder analitzar la viabilitat del canvi de model de gestió del servei públic es 

redacta el present model de negoci i el corresponent estudi econòmic. 

Abast de l’informe 
El servei públic municipal de recollida de residus al municipi de Moià consta de la 

recollida de residus propis de generació municipal, com la Fracció Orgànica, fracció 
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vegetal provinent de podes i residu vegetal, fracció de Rebuig, fracció de paper, 
envasos i vidre, fracció de Voluminosos , etc. 

 
Tot i això, la present memòria, amb l’objectiu de poder analitzar la viabilitat 

econòmica del canvi de model de gestió, només en centrarà en aquells aspectes que 
actualment té concessionada la mercantil Traginers de l’Altiplà, SL, essent únicament 
els referents a Fracció Orgànica, fracció vegetal i Rebuig. 

Situació organitzativa de la concessió 
Actualment, i en base a les dades i informacions que ens ha facilitat l’actual 

concessionari, passem a descriure la situació actual de la concessió, els mitjans 
assignats a la mateixa així com les rutines de treball realitzades per l’empresa 
concessionària. 

Treballadors 

La concessionària actualment disposa de tres treballadors assignats actualment al 
contracte, dos d’ells a temps complert i un d’ells amb una jornada laboral de 30 hores.  

 
Traginers de l’Altiplà disposa d’un conductor de camió que a la vegada realitza 

tasques de manteniment en els vehicles assignats a la mateixa, i dos operaris que són 
els encarregats de fer les tasques d’estiba dels contenidors així com tasques de 
manteniment dels mateixos. 

 
A més, en l’actual concessió hi participa activament el gerent de Traginers de 

l’Altiplà, realitzant tasques de conducció dels vehicles, manteniment dels vehicles, 
instal·lacions, contenidors, gerència, etc. 

 
També i participa la Sra. Àngels Iglesias en funcions comptables i/o administratives. 

Vehicles 

Actualment el servei requereix de 2 vehicles de recollida, 1 Recol·lector de 14-16 
m³ i un recol·lector de 7 a 9 m³ per a la recollida de la fracció FORM. El recol·lector 
gran efectua els serveis de recollida de la PODA i recollida de Rebuig.  

 
Traginers de l’Altiplà, SL, disposa de 4 recol·lectors per a cobrir sense problemes 

el servei 

• 1 Recol·lector de 15 m³ Matriculat el Gener de 2002 i per tant amb 15 anys 
d’antiguitat  

• 1 Recol·lector de 9 m³ Matriculat el Setembre de 2007 i per tant amb 9.5 
anys d’antiguitat.  

• 1 Recol·lector de 7 m³ matriculat el Febrer de 2001 i per tant amb 16 anys 
d’antiguitat  

• 1 Recol·lector de 16 m³ matriculat en 1ª matriculació el 2004 i amb 12 anys 
d’antiguitat. 

Contenidors 
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Nombre 

Actualment, en el Parc de Contenidors del Municipi de Moià, afectes als serveis de 
la concessió, existeixen tres tipus de contenidors. 

• Els contenidors de fracció Orgànica són 63 unitats propietat de l’Ajuntament 
de Moià. 

• Els contenidors de fracció Vegetal són 30 unitats propietat de l’Ajuntament 
de Moià. 

• Els contenidors de fracció Rebuig són 76 unitats propietats de Traginers de 
l’Altiplà, SL. 

 
Traginers de l’Altiplà disposa de uns 10 contenidors de Fracció Orgànica per a 

preveure possibles substitucions dels existents repartits pel municipi, que estan 
emmagatzemats a la nau de Traginers de l’Altiplà, SL, tot i que són propietat de 
l’Ajuntament. 

 
Tan mateix, en la mateixa nau, el concessionari disposa d’uns 20 contenidors de 

Fracció Rebuig, de segona mà, adquirits a un municipi que ha retirat aquests 
contenidors per a realitzar sistemes de recollida porta a porta. Aquests contenidors 
són propietat de l’actual concessionari i en fa ús per a substitució dels contenidors que 
puguin resultar malmesos en el servei. 

Neteja 

Segons les informacions de l’actual concessionari, la neteja interior dels contenidors 
situats en el municipi la realitza una empresa subcontractada i les realitza amb una 
periodicitat aproximada  bimestral.  

 
La neteja exterior dels contenidors es realitza de manera anual per la pròpia 

concessionària a través del seu personal i amb els seus mitjans. Actualment utilitzen 
una motobomba i un dipòsit d’aigua connectada a una llança d’alta pressió per a fer la 
neteja dels mateixos, sense disposar de registres de productes de neteja, que per altra 
part i segons les informacions proporcionades, no s’utilitzen. 

 
Sobre els espais ocupats per els contenidors en el municipi, no es realitza cap tipus 

de tasca de neteja, desinfecció i/o desinsectació de l’espai. 

Manteniment 

El manteniment dels contenidors es realitza “in situ” o bé, per a reparacions amb alt 
grau de dificultat, es realitza en les instal·lacions del concessionari. Per ambdós casos, 
es realitza pel personal afecte al servei. 

 
Tot i això, el concessionari apunta a que de les afectacions més habituals relatives 

a desperfectes en els contenidors, no n’hi ha gaires que es puguin solucionar amb la 
realització de manteniment correctiu, no quedant més remei que col·locar un 
contenidor nou en el seu lloc. 
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Les afectacions més habituals en les que no es pot fer arranjament són les relatives 
al trencament de l’envolvent (cul o bé tapa del contenidor) mentre que les afectacions 
que fan referència a rodes i sistema de estiba son les més habituals i les que s’hi aplica 
manteniment correctiu per a tornar a posar-los en funcionament. 

Instal·lacions 

Actualment, afecte al Servei de Recollida, l’empresa concessionària disposa d’una 
nau industrial situada en el polígon Industrial Sot d’Aluies amb una superfície 
aproximada de 800m2. Tot i això, en la visita realitzada a les instal·lacions s’observa 
que actualment no s’utilitza tota la superfície per a la realització de l’activitat, quedant 
una part d’aquesta destinada a activitats o serveis no referits a la concessió. 

 
La nau industrial disposa d’un espai d’emmagatzematge dels camions afectes al 

servei, un espai d’emmagatzematge per a útils i recanvis propis del servei, un petit 
espai de taller i un servei higiènic amb dutxa. No s’observa oficina o espai per a la 
realització de tasques administratives, espais per al descans del personal, espais 
específics amb ús de vestidor i/o taquilles (tot i que les taquilles estan situades en un 
punt de la nau). 

 
La nau disposa d’un petit pati posterior on s’ubiquen els contenidors de reserva, així 

com un espai on es realitza el rentat dels camions del servei. 
 
En la visita no s’observen instal·lacions de seguretat, instal·lacions de protecció 

contra incendis, instal·lacions de comunicacions, etc. 

Serveis externs 

A banda del servei extern de neteja, que ja s’ha exposat anteriorment, l’actual 
concessionari disposa de serveis externs per a tasques administratives i comptables, 
serveis externs referents a prevenció de riscs laborals i serveis externs a mode de 
manteniments específics dels vehicles. 

Organització actual del servei 
El servei que actualment realitza el concessionari en el municipi de Moià es pot 

descriure bàsicament amb la següent taula: 

Dia Tasca 

Dilluns Recollida de Rebuig 
Dimarts Recollida de Rebuig (nucli) i recollida de orgànica 
Dimecres Recollida de Rebuig i recollida de vegetal 
Dijous Recollida de Rebuig (nucli) i recollida de orgànica 
Divendres Recollida de Rebuig 
Dissabte Recollida de Rebuig (nucli) i recollida de orgànica 
Diumenge Recollida de Rebuig (recollida nucli urbà i punts amb alta 

concentració) 
Festius Recollida de Rebuig (recollida nucli urbà i punts amb alta 

concentració) 
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Recollida de 
Voluminosos  

El primer i tercer dilluns de cada mes. 

 

Proposta i Anàlisi Econòmica 

Ingressos – Comparativa vers a l’actual pagament 

Segons les dades facilitades per l’Ajuntament de Moià en referència a l’actual 
concessió de la recollida de residus, s’han realitzat els següents pagaments per la 
prestació del servei a la mercantil Traginers de l’Altiplà, SL. 

Preu Antiga Concessió      411.324,16 € 
Factura Traginers Altiplà 1/2017   34.277,01 €   

Factura Traginers Altiplà 2/2017   34.277,01 €   

Factura Traginers Altiplà 3/2017   34.277,01 €   

Factura Traginers Altiplà 4/2017   34.277,01 €   

Factura Traginers Altiplà 5/2017   34.277,01 €   

Factura Traginers Altiplà 6/2017   34.277,01 €   

Factura Traginers Altiplà 7/2017   34.277,01 €   

Factura Traginers Altiplà 8/2017   34.277,01 €   

Factura Traginers Altiplà 9/2017   34.277,01 €   

Factura Traginers Altiplà 10/2017   34.277,01 €   

Factura Traginers Altiplà 11/2017   34.277,01 €   

Factura Traginers Altiplà 12/2017   34.277,01 €   

 
Aquests valors inclouen l’Impost del Valor Afegit al ser un element principal a tenir 

en compte degut a les diferencies entre el tipus de l’impost suportat per els 
subministraments i/o contractes de l’empresa prestadora del servei (21%) i la 
facturació emesa al final per la mateixa (10% si es empresa privada o 0% si es 
empresa de capital municipal). 

 
Per a intentar fer un anàlisi exhaustiu i el més aproximat possible, tots els valors 

econòmics es calcularan amb impostos, intentant d’aquesta manera reflectir d’una 
manera més real la situació econòmica del servei. Tot i això, en el present informe no 
s’ha tingut en compte el flux de caixa o situació de tresoreria, al considerar que 
aquesta variable es independent de la viabilitat del projecte, al poder actuar amb 
productes bancaris. 

Despeses de personal 

Subrogació de personal 

Per portar a terme les tasques relatives al servei públic tenint una transició el menys 
pertorbadora possible, es recomana realitzar una subrogació dels operaris que 
actualment estan prestant el servei. Aquests són tres persones amb contracte laboral 
vigent i jornada laboral complerta per a dos d’ells i de 3/4 de jornada per al tercer. 

 
Tot i això, per tal d’efectuar el servei amb plenes garanties de qualitat i seguretat, 

es considera necessari ampliar la plantilla amb una persona addicional així com amb 
una ampliació de la jornada al treballador que actualment no disposa de la jornada 
complerta. 
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La proposta de realització del servei podria ser assimilable al següent quadre, a 

nivell de tasques i dedicació: 

Operari Assignació Tasques 

Conductor 1  
(Conductor 
Subrogat) 

90% Conductor  
10% Gestió 

Encarregat del servei. Realitzarà tasques 
d’ajuda de coordinació i gestió del servei de 
recollides. Realitzarà funcions de 
conductor, a un percentatge assimilable al 
90% de la seva jornada laboral. En 
ocasions puntuals realitzarà tasques de 
manteniment dels vehicles assignats al 
servei.  

Conductor 2  
(Nova 
contractació) 

60% Conductor  
40% Operari 

Realitzarà tasques de conductor dels 
vehicles i en períodes de vacances i/o 
baixes, realitzarà tasques d’operari 
estibador. També realitzarà tasques de 
manteniment dels vehicles i tasques de 
manteniment de contenidors. 

Operari 1 
(Operari 
subrogat) 

100% Operari Realitzarà tasques d’operari estibador i 
tasques de manteniment de contenidors i 
espais afectes al Servei de Recollida. 

Operari 1 
(Operari 
subrogat) 

100% Operari Realitzarà tasques d’operari estibador i 
tasques de manteniment de contenidors i 
espais afectes al Servei de Recollida. 
A més, es valorarà l’opció de donar-li 
formació per a obtenir el carnet de camió 
per cobrir possibles imprevistos, d’una 
manera totalment puntual i d’urgència. 

Atenció al públic 1h setmanal L’oficina d’atenció al públic d’Aigües de 
Moià podrà servir per a disposar d’una 
atenció al públic de manera més directa, 
podent realitzar un servei més proper i 
eficaç de cara a la ciutadania. 

Administració 5h setmanals Es servei de gestió administrativa i 
comptable d’Aigües de Moià assumiria la 
gestió administrativa i comptable del servei 
públic. 

Gerència 10h setmanals Per a la posada en funcionament del servei 
públic, el control del propi servei, 
l’organització del personal i proveïdors, així 
com les millores del servei o possibles 
canvis de prestació del mateix, serà 
necessària la participació de la gerència 
d’Aigües de Moià. 

 
Segons els càlculs realitzats, la totalitat d’hores de dedicació de prestació del servei 

en ruta (o sigui, obviant les tasques de manteniment i altres) dona el següent resultat: 
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Tipus d’operari Hores d’operació 

Conductors 2.938 h 
Operaris 3.250 h 

 

Hores d’operació 6.188 h 

Hores anuals 
treball 

1.760 h 

Treballadors 4 persones 
Hores 
disponibles 

7.040 h 

Hores lliures 852 h 

 
Aquestes hores lliures seran les corresponents a la realització de revisions, 

manteniments, verificacions, transports especials a mecànics o verificacions, etc. 
repartides entre els operaris afectes al servei, així com la tasca de gestió i coordinació 
de un d’ells. 

Sous i salaris 

L’actual Servei de Recollida s’ha d’encabir en el conveni laboral amb codi 
99010035011996, essent el conveni col·lectiu del sector del sanejament públic, neteja 
viària, riscs, recollida, tractament i eliminació de residus, neteja i conservació de 
clavegueram, publicat al BOE número 181 de dimarts, 30 de juliol de 2013. 

 
En aquest conveni no es troben incorporades les taules salarials, de manera que 

per al present informe s’utilitzen les taules salaries de l’Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès, publicades al BOPB de 27 de desembre de 2017. 

 
En base a l’aplicació del conveni, les taules salarials esmentades, i tenint en compte 

el salari actual dels treballadors així com la seva antiguitat, es planteja la següent taula 
de costos: 

Sous i salaris (€)      119.940,92 € 
Conductor 1 (Encarregat - Conductor 100%)   27.424,73 €   

Salari Base 9.748,20      

Plus Conveni 9.997,92      

Antiguitat 2.625,60      

Plus Toxicitat 1.599,12      

Plus Penositat 1.462,32      

Plus perillositat       

Paga Extra Estiu 812,35      

Paga Extra Hivern 812,35      

Paga Extra Beneficis 366,87      

Complement Absorció       

Conductor 2 (Conductor 60% - Operari 40%)   24.799,13 €   

Salari Base 9.748,20      

Plus Conveni 9.997,92      

Antiguitat       

Plus Toxicitat 1.599,12      

Plus Penositat 1.462,32      
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Plus perillositat       

Paga Extra Estiu 812,35      

Paga Extra Hivern 812,35      

Paga Extra Beneficis 366,87      

Complement Absorció       

Operari 1 (Operari 100%)   22.879,44 €   

Salari Base 9.748,20      

Plus Conveni 4.550,64      

Antiguitat 2.336,88      

Plus Toxicitat 1.599,12      

Plus Penositat 1.462,32      

Plus perillositat       

Paga Extra Estiu 812,35      

Paga Extra Hivern 812,35      

Paga Extra Beneficis 366,87      

Complement Absorció 1.190,71      

Operari 2 (Operari 100% + Opció conductor 
3) 

  19.351,85 €   

Salari Base 9.748,20      

Plus Conveni 4.550,64      

Antiguitat       

Plus Toxicitat 1.599,12      

Plus Penositat 1.462,32      

Plus perillositat       

Paga Extra Estiu 812,35      

Paga Extra Hivern 812,35      

Paga Extra Beneficis 366,87      

Complement Absorció       

Despeses personal administració (Adm.)   17.929,37 €   

Atenció al públic (1h setmanal) 578,83      

Administració (5h setmanals) 4.336,45      

Gerència (10h setmanals) 13.014,09      

Previsió per absentisme laboral   7.556,41 €   

Conductor 1 (Encarregat - Conductor 100%) 2.193,98      

Conductor 2 (Conductor 60% - Operari 40%) 1.983,93      

Operari 1 (Operari 100%) 1.830,36      

Operari 2 (Operari 100% + Opció conductor 
3) 

1.548,15      

 
Com es pot observar, s’afegeix en aquest Capítol una partida corresponent al 

possible absentisme laboral inherent en qualsevol treball. En aquest cas s’ha 
considerat un percentatge d’un 8% de les hores efectives de la plantilla, essent 
conscients que aquesta dada és molt conservadora per al tipus de tasca que es 
realitza, donant així un marge de seguretat econòmica prou ampli per a poder absorbir 
imprevistos en l’aspecte de personal. 

Seguretat social 

Es preveu el cost de seguretat social de tota la plantilla amb un tipus mig del 38%. 
Seguretat Social (€)      45.577,55 € 
Conductor 1 (Encarregat - Conductor 100%)   10.421,40 €   

Conductor 2 (Conductor 60% - Operari 40%)   9.423,67 €   

Operari 1 (Operari 100%)   8.694,19 €   

Operari 2 (Operari 100% + Opció conductor 
3) 

  7.353,70 €   
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Despeses personal administració (Adm.)   6.813,16 €   

Previsió per absentisme laboral   2.871,44 €   

Formació de personal 

Tal i com s’ha exposat anteriorment, es planteja disposar d’un import econòmic per 
poder oferir formació per a l’obtenció del permís de conduir necessari per poder prestar 
el servei a un dels operaris del servei, per d’aquesta manera, disposar d’una major 
polivalència de personal, en relació a les tasques a realitzar. 

 
A més, es considera que la formació a la plantilla és de vital importància per 

mantenir el grau de qualitat i professionalitat que els serà requerida, així com un 
element motivador i cohesionador dins de la pròpia plantilla.  

 
Per aquest efecte, es comptabilitza una despesa anual en formació. 

Formació de personal (€)      1.500,00 € 
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Bens corrents i materials 

Material fungible 

En aquest capítol es contempla aquell material que serà d’ús quotidià per a la 
realització del servei. Es a tall d’exemple, essent els propis treballadors del servei que 
sol·licitaran el material necessari per al correcte desenvolupament de les seves 
tasques. 

Material Fungible (€)     796,40 € 
Total material fungible   796,40 €   

Guants nitril 446,40      

Altres fungibles 100,00      

Material d'Oficina 250,00      

Roba laboral 

Es té en compte el subministrament de roba laboral per a la totalitat de la plantilla, 
a excepció del personal d’administració, gerència i atenció al públic, amb dues 
equipacions d’estiu i dues equipacions d’hivern. 

 
Aquestes compliran amb tots els preceptes requerits per prevenció de riscs 

laborals, essent molt important la disposició de franges d’alta visibilitat al ser personal 
que treballarà majoritàriament en tasques a la via pública on existeix trànsit de 
vehicles. 

Roba laboral (€)      1.163,04 € 
Total Roba laboral   1.163,04 €   

Persones del servei 4,00     

4 pantalons alta visibilitat 76,08      

2 Caçadores alta visibilitat 29,08      

4 Camisetes Alta visibilitat 34,48      

2 Forro polar alta visibilitat 35,32      

1 barret polar 3,66      

1 Guants Forro polar 4,30      

Taps de protecció auditiva o altres 
proteccions 

60,16      

1 Casc de protecció 6,68      

1 Botes de seguretat 41,00      

Equips i útils de treball 

De la mateixa manera que amb la roba laboral, es planteja l’adquisició de material 
bàsic de treball per a tots els operaris. Aquest té una vida útil superior a la contemplada 
però essent una partida econòmica oberta, podran requerir i/o disposar d’altres 
materials addicionals. 

Equips i útils de treball (€)      200,67 € 
Equips i útils de treball (€)   200,67 €   

4 Pales 49,13      

4 Escombres 105,51      

4 Cabassos 46,03      

Reposició de contenidors 
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Els contenidors, tot i que majoritàriament es realitzaran accions de manteniment 
preventiu i correctiu, requeriran una renovació del parc. Aquesta renovació es planteja 
gradual i continua per tal de mantenir el Parc de Contenidors en un estat funcional 
òptim. 

Reposició de contenidors 
(€) 

     7.580,00 € 

Preu reposició contenidors Resta   5.400,00 €   

Nº contenidors reposició anual Resta 15,00      

Cost Contenidor Resta 360,00      

Preu reposició contenidors FORM   1.100,00 €   

Nº contenidors reposició anual FORM 10,00      

Cost Contenidors FORM 110,00      

Preu reposició contenidors Vegetal   1.080,00 €   

Nº contenidors reposició anual Vegetal 3,00      

Cost Contenidors Vegetal 360,00      

Manteniment de contenidors 

Tal i com ja s’ha esmentat, es realitzaran tasques de manteniment i arranjaments 
de contenidors que tinguin desperfectes. Aquesta valoració es realitza en base a una 
mitja d’afectació de tot el Parc de Contenidors, descomptant el nombre de contenidors 
que es reposen anualment i que, per la seva incorporació, no requeriran d’accions de 
manteniment. 

 
Amb aquest valor, s’inclou l’eliminació de pintades als contenidors a través de 

líquids específics, essent els propis operaris del servei el que realitzin aquesta acció, 
com totes les relatives a manteniments de contenidors. 

Manteniment de 
contenidors (€) 

     2.009,25 € 

Preu manteniment anual de contenidors   2.009,25 €   

Preu manteniment mig 14,25      

Nº Contenidors a mantenir 141,00      

Subministraments 

Electricitat 

Per a l’alimentació de la nau i/o base d’operacions del Servei de Recollida, serà 
necessari disposar d’un comptador d’energia elèctrica capaç de proporcionar 
17,321kW. 

 
Per al càlcul econòmic, a falta de dades reals de consums d’una instal·lació amb 

tots els requeriments que té el servei, es realitza una estimació de consum de 
19.000kWh anuals. 

 
En aquesta previsió econòmica s’han tingut el cost de potència (80€/kWh·any) i 

consum (0,10€/kWh), així com el lloguer de comptador i els impostos associats al 
subministrament elèctric. 

Electricitat (€)      4.247,45 € 
Electricitat subministrament principal   4.247,45 €   

Potència 1.385,68      
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Consum 1.900,00      

Lloguer Comptador 51,10      

Impost electricitat 173,51      

IVA 21% 737,16      

Aigua 

Tot i que serà la pròpia empresa d’aigües qui realitzarà l’explotació del servei, es té 
en compte el consum d’aigua i el cost derivat del mateix. Es pren com a referència un 
consum assimilable a ús industrial, amb 12.000m3 anuals de consum, que és un valor 
de consum que disposa d’uns marges amplis per a absorbir possibles desviacions dels 
càlculs de consum estimat. 

 
S’ha de tenir en compte que el consum d’aigua en la realització del servei públic es 

realitzarà per a la cambra higiènica i vestuaris de la nau afecta al servei, per a la neteja 
dels camions del servei i per a la neteja interna i externa dels contenidors així com per 
la neteja de la zona habilitada per a allotjament de contenidors. 

Aigua      11.373,62 € 
Aigua subministrament principal   11.373,62 €   

Fix d'aigua 114,45      

m3 Consum 12.000      

m3 Consum 0,79      

Total Consum 9.433,20      

Taxa neteja clavegueram 0,07      

Total Clavegueram 792,00      

IVA 10% 1.033,97      

Comunicacions 

S’ha previst l’adquisició i utilització de dues línies telefòniques fixes i una línia de 
dades de fibra òptica per donar servei a la base d’operacions del servei.  

 
A més, i per la necessitat de comunicació entre els operaris i/o amb la base, es 

dotarà de 4 línies mòbils per als operaris. Aquestes línies de comunicacions són molt 
necessàries en el moment del transport dels residus a l’abocador de Manresa o bé en 
moments on els operaris estiguin repartits per diversos punts del municipi realitzant 
tasques diferents e independents entre sí. 

Veu i Dades      1.437,48 € 
Comunicacions   1.437,48 €   

2 línies fixes + fibra òptica 600,00      

1 línia Mòbil 30 360,00      

3 línia mòbil 10 228,00      

IVA 163,80      

Carburant 

L’estudi dels carburants fa referència a l’estudi presentat per l’empresa Lovic, on en 
fer l’estudi de les rutes, freqüències i necessitats del Servei de Recollida va estimar 
un consum de combustible. 

Carburant      24.400,85 € 
Total Gasoil   24.400,85 €   

mailto:ajuntament@moia.cat


 
 
 
 
 

  

 
Foli 30 de 59 

Ajuntament de Moià 
 

Plaça Sant Sebastià, 1 

08180 Moià 

Telèfon: 93 830 00 00  

Correu electrònic: ajuntament@moia.cat 

 

 

 
 
 

Preu Litre Gasoil 1,16     

Recol·lector Compactador 16m3 [litres] 8.844,00      

Recol·lector Compactador 16m3 [litres] 4.077,00      

Recol·lector Compactador 16m3 [litres] 1.626,00      

Recol·lector Compactador 9m3 [litres] 1.977,00      

Camió Caixa Oberta [litres] 416,00      

Recol·lector Compactador 7m3 [litres] 4.168,00      

Serveis externs 

Neteja interior de contenidors 

Per a la neteja interior dels contenidors es planteja la contractació d’una empresa 
especialitzada en aquest tipus de servei amb una periodicitat bimestral.  

 
S’ha de tenir en compte que actualment es realitza una periodicitat de neteja similar, 

donant un major èmfasi en èpoques estivals en contra partida a les èpoques hivernals. 
Serv. Ext. - Neteja Interior 
Contenidors 

     5.078,37 € 

Total neteja contenidor interior orgànica   1.692,31 €   

Número de contenidors ORGANICA 63,00      

Preu neteja contenidor ORGANICA 4,48      

Número de vegades neteja ORGANICA 6,00      

Total neteja contenidor interior FORM   2.427,74 €   

Número de contenidors RESTA 76,00      

Preu neteja contenidor RESTA 5,32      

Número de vegades neteja RESTA 6,00      

Total neteja contenidor interior VEGETAL   958,32 €   

Número de contenidors VEGETAL 30,00      

Preu neteja contenidor VEGETAL 5,32      

Número de vegades neteja VEGETAL 6,00      

Neteja exterior de contenidors 

Per a la neteja interior dels contenidors es planteja la contractació d’una empresa 
especialitzada en aquest tipus de servei amb una periodicitat quadrimestral.  

 
S’ha de tenir en compte que actualment es realitza a través de la pròpia empresa 

concessionària amb una periodicitat molt inferior a la proposada en el present estudi. 
Serv. Ext. - Neteja Exterior 
Contenidors 

     4.825,72 € 

Total neteja contenidor exterior orgànica   1.555,09 €   

Número de contenidors ORGANICA 63,00      

Preu neteja exterior contenidor ORGANICA 8,23      

Número de vegades neteja exterior 
ORGANICA 

3,00      

Total neteja contenidor exterior FORM   2.344,98 €   

Número de contenidors RESTA 76,00      

Preu neteja contenidor exterior RESTA 10,29      

Número de vegades neteja exterior RESTA 3,00      

Total neteja contenidor exterior VEGETAL   925,65 €   

Número de contenidors VEGETAL 30,00      

Preu neteja exterior contenidor VEGETAL 10,29      
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Número de vegades neteja exterior 
VEGETAL 

3,00      

Neteja de la zona exterior de contenidors 

Actualment no es realitza cap tipus de neteja específica de la zona on s’allotgen els 
contenidors, tret de la neteja que puguin fer els operaris de neteja viària de 
l’Ajuntament  de Moià. 

 
Amb aquest estudi es planteja la necessitat de realitzar una neteja quadrimestral 

de cada zona de contenidors per tal d’eliminar la brutícia acumulada per deposicions 
de Rebuig fora dels contenidors i/o el normal embrutiment d’aquesta zona.  

 
A més, anualment es planteja l’aplicació de tractaments de tipus insecticida, 

bactericida o qualsevol altre aplicació que sigui recomanat per el Departament de Salut 
pública de l’Ajuntament  i/o serveis homòlegs. 

Serv. Ext. - Neteja Exterior 
Contenidors 

     6.240,00 € 

Total neteja zona contenidors   6.240,00 €   

Nº de zones 52,00      

Nº Neteges zona exterior 3,00      

Nº Aplicació Producte químic 1,00      

Preu neteja normal 20,00      

Preu aplicació químic 60,00      

Servei de manteniment de vehicles 

S’assigna una partida específica per al manteniment dels vehicles assignats al 
servei, per tal de poder cobrir les necessitats de manteniment que no es puguin 
realitzar a la base d’operacions, ja sigui per la complexitat de la reparació o bé per la 
necessitat de eines especifiques. 

Serv. Ext. - Manteniment 
vehicles 

     20.000,00 € 

Manteniment vehicles   20.000,00 €   

Vehicle 1 10.000,00     

Vehicle 2 10.000,00      

Manteniment general 

En el present estudi es fa previsió per a assignació de partida econòmica per a 
realitzar tasques de manteniment general de les instal·lacions afectes a la Base 
d’Operacions del servei. 

 
Aquestes partides són orientatives i moltes es guardaran a mode de previsió al 

tractar-se de actuacions normals però amb un baix índex de periodicitat. 
Serv. Ext. - Manteniment 
general 

     1.301,50 € 

Manteniment instal·lacions   881,50 €   

Manteniment Sistemes contra incendis 115,00      

Manteniment Electricitat 150,00      

Manteniment Aigua 50,00      
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Manteniment RITE 60,00      

Manteniment Comunicacions 20,00      

Manteniment Informàtica 80,00      

Manteniment programa de comptabilitat 406,50      

Manteniment zones residus Pintura   420,00 €   

Lloguers 

En el present estudi es contempla el lloguer d’un camió de 3.500 Kg amb caixa 
oberta per poder fer el Servei de Recollida de Voluminosos  dues vegades al mes. 
Aquest cost és un preu de mercat per un equip amb els mínims necessaris per complir 
el servei. 

 
Tot i que s’està contemplant aquest preu, es vol plantejar l’opció de comprar un 

camió de 3.500 Kg amb caixa descoberta i amb tots els mínims necessaris per a 
realitzar aquesta funció, que estaria al voltant dels 25.000€ segons la base de compres 
de la ACM (preu final IVA Inclòs).  

 
El cost d’amortització d’aquesta compra anualment seria molt inferior al preu de 

lloguer, disposant com a avantatge que el camió podria fer funcions per a l’empresa 
d’aigües, per a la Brigada d’Obres i Serveis de l’Ajuntament  i per al Servei de Recollida 
de Voluminosos  (que l’ocuparà 2 matins al mes). 

Serv. Ext. - Lloguers      3.049,20 € 
Lloguer Camió Trastos   3.049,20 €   

Nº Vegades 24,00      

Preu lloguer Camió 127,05      

Altres serveis externs 

A continuació s’exposen un seguit de serveis externs generals contemplats per a la 
realització del present estudi.. 

Altres Serveis Externs (€)      10.664,25 € 
Subscripcions i/o afiliació (€)   121,00 €   

Cost Gestoria (€)   941,67 €   

Prevenció de Riscos Laborals (€)   691,64 €   

Assessoria Comptable (€)   350,00 €   

Assegurança accidents (€)   88,09 €   

Auditoria Comptabilitat (€)   1.200,00 €   

Inspecció Tècnica Vehicles (€)   525,36 €   

Preu inspecció 65,67      

Nº vehicles 4,00      

Repeticions anuals 2,00      

Inspeccions RITSIC (€)   181,50 €   

Electricitat 181,50      

Seguretat Nau (€)   121,00 €   

Assegurances (€)   6.444,00 €   

Recol·lector 1 1.597,00      

Recol·lector 2 1.597,00      

Assegurança Nau industrial 1.150,00      

Assegurança RC 2.100,00      
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Tributs 
En base a la informació proporcionada per l’Ajuntament  de Moià, el servei no hauria 

de fer front al pagament de tributs, al estar gestionat per una empresa de capital 
íntegrament públic. 

Tributs municipals      0,00 € 
Total tributs municipals   0,00 €   

IBI (€) 0,00      

Gual (€) 0,00      

Impost vehicles grans (€) 0,00      

Impost Vehicles petits (€) 0,00      

Residus (€) 0,00      

Despeses financeres 

Despeses financeres ordinàries 

En aquest capítol es vol deixar constància de les despeses financeres d’operacions 
generals per part del servei, com ara comissions, costos associats als serveis oferts, 
etc. 

Despeses financeres 
ordinàries 

     400,00 € 

Despeses financeres ordinàries   400,00 €   

Comissions generals de entitats bancàries 400,00      

Altres despeses generals de entitats 
bancàries 

0,00      

Despeses financeres. Interessos. 

Com es veurà més endavant, es valor la compra de nous vehicles, entenent que la 
compra dels nous vehicles seria la situació més desfavorable d’implantació del servei, 
considerant que en cas de que l’actual concessionari cedís els vehicles de que 
actualment disposa, les tasques de millora i/o actualitzacions dels mateixos serien un 
cost inferior a l’exposat a continuació. 

 
En aquest cas, s’exposen els interessos referents a la compra de 4 vehicles (la 

totalitat de la flota). 
Despeses financeres 
interessos 

     7.642,85 € 

Despeses financeres interessos   7.642,85 €   

Anys d'amortització 10     

% Interès 3,75     

Compra Camió 1 42.984,60      

Compra Camió 2 33.443,91      

Amortitzacions 

Amortitzat intangible 

Es contempla en aquesta partida tots aquells elements contemplats com a 
amortitzat intangible, necessaris per a la realització del servei. 

Immobilitzat Intangible      454,62 € 
Taxes de implantació (5A)   240,00 €   
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Anys d'amortització 10     

Projecte Obres 1.200,00      

Projecte Activitats 1.200,00      

Taxa Activitats       

Taxa obres       

Aplicacions informàtiques (6A)   214,62 €   

Anys d'amortització 6     

Sistema Operatiu (6A) 90,74      

Office (6A) 297,00      

Programa comptabilitat (6A) 900,00      

Immobilitzat material 

Es contempla en aquesta partida tots aquells elements contemplats com a 
amortitzat material, necessaris per a la realització del servei. 

Immobilitzat Material      44.072,89 € 
Total Construccions   3.242,50 €   

Anys d'amortització 10     

Neteja, desbrossat i preparació del terreny 9.000,00      

Tanca perimetral, portes, accessos, etc. 10.640,00      

Mòdul prefabricat en règim de compra 10.285,00     

Altres despeses no contemplades 2.500,00     

Total Instal·lacions tècniques   750,00 €   

Anys d'amortització 10     

Connexions a xarxes de serveis (aigua, llum 
i clavegueram) 

6.000,00      

Variabilitat de connexions en funció de 
l’espai escollit 

1.500,00      

Total Maquinària i vehicles   38.074,34 €   

Anys d'amortització 10     

Recol·lector 1 214.136,12      

Recol·lector 2 166.607,32      

Total Utillatge   874,55 €   

Anys d'amortització 8     

Equip Soldadura Oxiacetilènic 838,41      

Eines 1.191,91      

Compressor 532,40      

Netejador aigua alta pressió 433,65      

Altres equips i eines 4.000,00      

Total Utillatge   493,44 €   

Anys d'amortització 10     

Taula i cadires 1.287,50      

Fixador 1.089,00      

2 Arxius 542,90      

Varis 361,90      

Taquilles 853,10      

Altres mobiliari vestuari 350,00      

Banc de treball 450,00      

Total Informàtica   534,06 €   

Anys d'amortització 8     

Control accés i presència (8A) 657,38      

Ordinador (8A) 1.836,01      

Impressora (8A) 507,99      

Telèfons (8A) 1.271,08      

Total Altres immobilitzat material   104,00 €   

Anys d'amortització 5     
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Pintura Àrees Deixalles 520,00      

Provisions 
Es considera l’opció de realitzar provisions econòmiques per poder fer front, en 

moments futurs, a despeses extres per a possibles afectacions. 
 
Son quantitats estimades i/o proposades en funció del volum de negoci i el risc 

inherent a ell, tot i que en la gran majoria d’anualitats serà una partida de reserva que 
pot ajudar a la tresoreria de l’empresa. 

 
En el present estudi es contempla la provisió per a actuacions medi ambientals, per 

valor de 2.000€ anuals en relació a possibles canvis normatius en referència a 
actuacions medi ambientals sobre el servei que implicarien unes despeses no 
contemplades en el normal funcionament del servei. Aquesta partida pretén dotar de 
fons al servei per tal de poder fer front d’una manera menys traumàtica a adaptacions 
normatives d’obligat compliment. 

 
De la mateixa manera, es preveu una provisió de fons per a realitzar auditories 

tècniques, de manera regular o bé puntual, sobre qualsevol aspecte del servei, ja sigui 
vers al seu funcionament, vers a la logística o funcionament del mateix o bé per a 
qualsevol dels aspectes relacionats amb el mateix. 

 
Per a que el present estudi contempli altres afectacions no recollides en el present 

document i de difícil predicció, es contempla una provisió de fons genèrica que 
contemplarà l’assumpció de mesures i/o la destinació de aquest fons econòmic per a 
pal·liar qualsevol despesa derivada d’una necessitat extraordinària del servei, durant 
el temps de vida del mateix. 

Provisions      9.000,00 € 
Total Provisions   9.000,00 €   

Provisió per a retribució de personal 0,00      

Provisió per altres responsabilitats 5.000,00      

Provisió per desmantellament 0,00      

Provisió per actuacions medi ambientals 2.000,00      

Provisió per a auditories tècniques 2.000,00      

Provisió per compra de maquinària i vehicles 0,00      
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Estudi econòmic 
A continuació es presenta l’estudi econòmic complert per tal de que es pugui valorar 

íntegrament l’estudi de viabilitat. 

ESTUDI ECONÒMIC         

    1      Total 

  INGRESSOS       411.324,16 € 
      

Ingressos (€)       411.324,16 € 
      

 Preu Antiga Concessió      411.324,16 € 
 Factura Traginers Altiplà 1/2017   34.277,01 €   

 Factura Traginers Altiplà 2/2017   34.277,01 €   
 Factura Traginers Altiplà 3/2017   34.277,01 €   
 Factura Traginers Altiplà 4/2017   34.277,01 €   
 Factura Traginers Altiplà 5/2017   34.277,01 €   
 Factura Traginers Altiplà 6/2017   34.277,01 €   
 Factura Traginers Altiplà 7/2017   34.277,01 €   
 Factura Traginers Altiplà 8/2017   34.277,01 €   
 Factura Traginers Altiplà 9/2017   34.277,01 €   
 Factura Traginers Altiplà 10/2017   34.277,01 €   
 Factura Traginers Altiplà 11/2017   34.277,01 €   
 Factura Traginers Altiplà 12/2017   34.277,01 €   
      

ESTUDI ECONÒMIC         

    1      Total 

  DESPESES D'EXPLOTACIÓ       279.429,13 € 
      

Despeses de personal       167.018,47 € 
      

 Sous i salaris (€)      119.940,92 € 
 Conductor 1 (Encarregat - Conductor 100%)   27.424,73 €   

 Salari Base 9.748,20      
 Plus Conveni 9.997,92      
 Antiguitat 2.625,60      
 Plus Toxicitat 1.599,12      
 Plus Penositat 1.462,32      
 Plus perillositat       
 Paga Extra Estiu 812,35      
 Paga Extra Hivern 812,35      
 Paga Extra Beneficis 366,87      
 Complement Absorció       
 Conductor 2 (Conductor 60% - Operari 40%)   24.799,13 €   
 Salari Base 9.748,20      
 Plus Conveni 9.997,92      
 Antiguitat       
 Plus Toxicitat 1.599,12      
 Plus Penositat 1.462,32      
 Plus perillositat       
 Paga Extra Estiu 812,35      
 Paga Extra Hivern 812,35      
 Paga Extra Beneficis 366,87      
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 Complement Absorció       
 Operari 1 (Operari 100%)   22.879,44 €   
 Salari Base 9.748,20      
 Plus Conveni 4.550,64      
 Antiguitat 2.336,88      
 Plus Toxicitat 1.599,12      
 Plus Penositat 1.462,32      
 Plus perillositat       
 Paga Extra Estiu 812,35      
 Paga Extra Hivern 812,35      
 Paga Extra Beneficis 366,87      
 Complement Absorció 1.190,71      
 Operari 2 (Operari 100% + Opció conductor 3)   19.351,85 €   
 Salari Base 9.748,20      
 Plus Conveni 4.550,64      
 Antiguitat       
 Plus Toxicitat 1.599,12      
 Plus Penositat 1.462,32      
 Plus perillositat       
 Paga Extra Estiu 812,35      
 Paga Extra Hivern 812,35      
 Paga Extra Beneficis 366,87      
 Complement Absorció       
 Despeses personal administració (Adm.)   17.929,37 €   
 Atenció al públic (1h setmanal) 578,83      
 Administració (5h setmanals) 4.336,45      
 Gerència (10h setmanals) 13.014,09      
 Previsió per absentisme laboral   7.556,41 €   
 Conductor 1 (Encarregat - Conductor 100%) 2.193,98      
 Conductor 2 (Conductor 60% - Operari 40%) 1.983,93      
 Operari 1 (Operari 100%) 1.830,36      
 Operari 2 (Operari 100% + Opció conductor 3) 1.548,15      
 Seguretat Social (€)      45.577,55 € 

 Conductor 1 (Encarregat - Conductor 100%)   10.421,40 €   
 Conductor 2 (Conductor 60% - Operari 40%)   9.423,67 €   
 Operari 1 (Operari 100%)   8.694,19 €   
 Operari 2 (Operari 100% + Opció conductor 3)   7.353,70 €   
 Despeses personal administració (Adm.)   6.813,16 €   
 Previsió per absentisme laboral   2.871,44 €   
 Indemnitzacions (€)      0,00 € 

 Altres despeses socials (€)      0,00 € 
 Formació de personal (€)      1.500,00 € 

 Altres despeses de personal 
(€) 

     0,00 € 

      

Bens Corrents i materials       11.749,36 € 
      

 Material Fungible (€)     796,40 € 
 Total material fungible   796,40 €   

 Guants nitril 446,40      
 Altres fungibles 100,00      
 Material d'Oficina 250,00      
 Roba laboral (€)      1.163,04 € 
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 Total Roba laboral   1.163,04 €   
 Persones del servei 4,00     
 4 pantalons alta visibilitat 76,08      
 2 Caçadores alta visibilitat 29,08      
 4 Camisetes Alta visibilitat 34,48      
 2 Forro polar alta visibilitat 35,32      
 1 Barret polar 3,66      
 1 Guants Forro polar 4,30      
 Taps de protecció auditiva o altres proteccions 60,16      
 1 Casc de protecció 6,68      
 1 Botes de seguretat 41,00      
 Equips i útils de treball (€)      200,67 € 

 Equips i útils de treball (€)   200,67 €   
 4 Pales 49,13      
 4 Escombres 105,51      
 4 Cabassos 46,03      
 Reposició de contenidors (€)      7.580,00 € 

 Preu reposició contenidors Resta   5.400,00 €   
 Nº contenidors reposició anual Resta 15,00      
 Cost Contenidor Resta 360,00      
 Preu reposició contenidors FORM   1.100,00 €   
 Nº contenidors reposició anual FORM 10,00      
 Cost Contenidors FORM 110,00      
 Preu reposició contenidors Vegetal   1.080,00 €   
 Nº contenidors reposició anual Vegetal 3,00      
 Cost Contenidors Vegetal 360,00      

 Manteniment de contenidors 
(€) 

     2.009,25 € 

 Preu manteniment anual de contenidors   2.009,25 €   
 Preu manteniment mig 14,25      
 Nº Contenidors a mantenir 141,00      
      

Subministraments       41.459,40 € 
      

 Electricitat (€)      4.247,45 € 
 Electricitat subministrament principal   4.247,45 €   

 Potència 1.385,68      
 Consum 1.900,00      
 Lloguer Comptador 51,10      
 Impost electricitat 173,51      
 IVA 21% 737,16      
 Aigua      11.373,62 € 

 Aigua subministrament principal   11.373,62 €   
 Fix d'aigua 114,45      
 m3 Consum 12.000      
 m3 Consum 0,79      
 Total Consum 9.433,20      
 Taxa neteja clavegueram 0,07      
 Total Clavegueram 792,00      
 IVA 10% 1.033,97      
 Veu i Dades      1.437,48 € 

 Comunicacions   1.437,48 €   
 2 línies fixes + fibra òptica 600,00      
 1 línia Mòbil 30 360,00      
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 3 línia mòbil 10 228,00      
 IVA 249,48      
 Carburant      24.400,85 € 

 Total Gasoil   24.400,85 €   
 Preu Litre Gasoil 1,16     
 Recol·lector Compactador 16m3 [litres] 8.844,00      
 Recol·lector Compactador 16m3 [litres] 4.077,00      
 Recol·lector Compactador 16m3 [litres] 1.626,00      
 Recol·lector Compactador 9m3 [litres] 1.977,00      
 Camió Caixa Oberta [litres] 416,00      
 Recol·lector Compactador 7m3 [litres] 4.168,00      
      

Serveis Externs       51.159,05 € 
      

 Serv. Ext. - Neteja Interior 
Contenidors 

     5.078,37 € 

 Total neteja contenidor interior orgànica   1.692,31 €   
 Número de contenidors ORGANICA 63,00      
 Preu neteja contenidor ORGANICA 4,48      
 Número de vegades neteja ORGANICA 6,00      
 Total neteja contenidor interior FORM   2.427,74 €   
 Número de contenidors RESTA 76,00      
 Preu neteja contenidor RESTA 5,32      
 Número de vegades neteja RESTA 6,00      
 Total neteja contenidor interior VEGETAL   958,32 €   
 Número de contenidors VEGETAL 30,00      
 Preu neteja contenidor VEGETAL 5,32      
 Número de vegades neteja VEGETAL 6,00      

 Serv. Ext. - Neteja Exterior 
Contenidors 

     4.825,72 € 

 Total neteja contenidor exterior orgànica   1.555,09 €   
 Número de contenidors ORGANICA 63,00      
 Preu neteja exterior contenidor ORGANICA 8,23      
 Número de vegades neteja exterior ORGANICA 3,00      
 Total neteja contenidor exterior FORM   2.344,98 €   
 Número de contenidors RESTA 76,00      
 Preu neteja contenidor exterior RESTA 10,29      
 Número de vegades neteja exterior RESTA 3,00      
 Total neteja contenidor exterior VEGETAL   925,65 €   
 Número de contenidors VEGETAL 30,00      
 Preu neteja exterior contenidor VEGETAL 10,29      
 Número de vegades neteja exterior VEGETAL 3,00      

 Serv. Ext. - Neteja Exterior 
Contenidors 

     6.240,00 € 

 Total neteja zona contenidors   6.240,00 €   
 Nº de zones 52,00      
 Nº Neteges zona exterior 3,00      
 Nº Aplicació Producte químic 1,00      
 Preu neteja normal 20,00      
 Preu aplicació químic 60,00      

 Serv. Ext. - Manteniment 
vehicles 

     20.000,00 € 

 Manteniment vehicles   20.000,00 €   
 Vehicle 1 10.000,00      
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 Vehicle 2 10.000,00      

 Serv. Ext. - Manteniment 
general 

     1.301,50 € 

 Manteniment instal·lacions   881,50 €   
 Manteniment Sistemes contra incendis 115,00      
 Manteniment Electricitat 150,00      
 Manteniment Aigua 50,00      
 Manteniment RITE 60,00      
 Manteniment Comunicacions 20,00      
 Manteniment Informàtica 80,00      
 Manteniment programa de comptabilitat 406,50      
 Manteniment zones residus Pintura   420,00 €   
 Serv. Ext. - Lloguers      3.049,20 € 

 Lloguer Camió Trastos   3.049,20 €   
 Nº Vegades 24,00      
 Preu lloguer Camió 127,05      
 Altres Serveis Externs (€)      10.664,25 € 

 Subscripcions i/o afiliació (€)   121,00 €   
 Cost Gestoria (€)   941,67 €   
 Prevenció de Riscos Laborals (€)   691,64 €   
 Assessoria Comptable (€)   350,00 €   
 Assegurança accidents (€)   88,09 €   
 Auditoria Comptabilitat (€)   1.200,00 €   
 Inspecció Tècnica Vehicles (€)   525,36 €   
 Preu inspecció 65,67      
 Nº vehicles 4,00      
 Repeticions anuals 2,00      
 Inspeccions RITSIC (€)   181,50 €   
 Electricitat 181,50      
 Seguretat Nau (€)   121,00 €   
 Assegurances (€)   6.444,00 €   
 Recol·lector 1 1.597,00      
 Recol·lector 2 1.597,00      
 Assegurança Nau industrial 1.150,00      
 Assegurança RC 2.100,00      
      

Tributs         0,00 € 
      

 Tributs municipals      0,00 € 
 Total tributs municipals   0,00 €   

 IBI (€) 0,00      
 Gual (€) 0,00      
 Impost vehicles grans (€) 0,00      
 Impost Vehicles petits (€) 0,00      
 Residus (€) 0,00      
      

Despeses financeres (€)       8.042,85 € 
      

 Despeses financeres 
ordinàries 

     400,00 € 

 Despeses financeres ordinàries   400,00 €   
 Comissions generals de entitats bancàries 400,00      
 Altres despeses generals de entitats bancàries 0,00      
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 Despeses financeres 
interessos 

     7.642,85 € 

 Despeses financeres interessos   7.642,85 €   
 Anys d'amortització 10     
 % Interès 3,75     
 Compra Camió 1 42.984,60      
 Compra Camió 2 33.443,91      
      

    1      Total 

  
AMORTITZACIÓ  I 
PROVISIONS 

      53.527,51 € 

      

Amortització (€)       44.527,51 € 
      

 Immobilitzat Intangible      454,62 € 
 Taxes de implantació (5A)   240,00 €   

 Anys d'amortització 10     
 Projecte Obres 1.200,00      
 Projecte Activitats 1.200,00      
 Taxa Activitats       
 Taxa obres       
 Aplicacions informàtiques (6A)   214,62 €   
 Anys d'amortització 6     
 Sistema Operatiu (6A) 90,74      
 Office (6A) 297,00      
 Programa comptabilitat (6A) 900,00      
 Immobilitzat Material      44.072,89 € 

 Total Construccions   3.242,50 €   
 Anys d'amortització 10     
 Neteja, desbrossat i preparació del terreny 9.000,00      
 Tanca perimetral, portes, accessos, etc. 10.640,00      
 Mòdul prefabricat en règim de compra 10.285,00      
 Altres despeses no contemplades 2.500,00      
 Total Instal·lacions tècniques   750,00 €   
 Anys d'amortització 10     

 Connexions a xarxes de serveis (aigua, llum i 
clavegueram) 

6.000,00      

 Variabilitat de connexions en funció de l’espai 
escollit 

1.500,00      

 Total Maquinària i vehicles   38.074,34 €   
 Anys d'amortització 10     
 Recol·lector 1 214.136,12      
 Recol·lector 2 166.607,32      
 Total Utillatge   874,55 €   
 Anys d'amortització 8     
 Equip Soldadura Oxiacetilé 838,41      
 Eines 1.191,91      
 Compressor 532,40      
 Netejador aigua alta pressió 433,65      
 Altres equips i eines 4.000,00      
 Total Utillatge   493,44 €   
 Anys d'amortització 10     
 Taula i cadires 1.287,50      
 Fitxador 1.089,00      
 2 Arxius 542,90      

mailto:ajuntament@moia.cat


 
 
 
 
 

  

 
Foli 42 de 59 

Ajuntament de Moià 
 

Plaça Sant Sebastià, 1 

08180 Moià 

Telèfon: 93 830 00 00  

Correu electrònic: ajuntament@moia.cat 

 

 

 
 
 

 Varis 361,90      
 Taquilles 853,10      
 Altres mobiliari vestuari 350,00      
 Banc de treball 450,00      
 Total Informàtica   534,06 €   
 Anys d'amortització 8     
 Control accés i presència (8A) 657,38      
 Ordinador (8A) 1.836,01      
 Impressora (8A) 507,99      
 Telèfons (8A) 1.271,08      
 Total Altres immobilitzat material   104,00 €   
 Anys d'amortització 5     
 Pintura Àrees Deixalles 520,00      
      

 
Provisions (€)       9.000,00 € 
      

 Provisions      9.000,00 € 
 Total Provisions   9.000,00 €   

 Provisió per a retribució de personal 0,00      
 Provisió per altres responsabilitats 5.000,00      
 Provisió per desmantellament 0,00      
 Provisió per actuacions medi ambientals 2.000,00      
 Provisió per a auditories tècniques 2.000,00      
 Provisió per compra de maquinària i vehicles 0,00      

 

Resum de l’estudi econòmic 

ESTUDI ECONÒMIC         

          Total 

  INGRESSOS       411.324,16 € 
      

Ingressos (€)         411.324,16 € 
      

ESTUDI ECONÒMIC         

          Total 

  DESPESES D'EXPLOTACIÓ     279.429,13 € 
      

Despeses de personal       167.018,47 € 

Bens Corrents i materials       11.749,36 € 

Subministraments       41.459,40 € 

Serveis Externs       51.159,05 € 

Tributs         0,00 € 

Despeses financeres (€)       8.042,85 € 

            

  AMORTITZACIÓ  I PROVISIONS   53.527,51 € 
      

Amortització (€)       44.527,51 € 

Provisions (€)         9.000,00 € 
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TOTAL ESTUDI ECONÒMIC     -78.367,52 € 

Conclusió 
D’acord amb l’exposat, el canvi de modalitat de gestió projectat, àdhuc millorant 

significativament el servei suposarà un estalvi anual de 78.000 €. 

Annex IV 

Projecte de Reglament del Servei de Recollida de Residus Sòlids 
Urbans  

Preàmbul 
En la reducció de competències que ha realitzat la Llei 27/2013, de 27 de desembre, 

de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, entre les activitats que són 
considerades com de competència dels Ajuntaments en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local, hi ha contemplada, en l’article 25.2 reformat 
la competència b) sobre Medi Ambient Urbà, per mitjà del qual s’atribueix la 
competència als municipis sobre parcs i jardins públics, gestió dels residus sòlids 
urbans i protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica a les zones 
urbanes. 

 
La gestió del residus urbans per part dels Ens Locals ha estat orientada 

tradicionalment cap a polítiques de salut i salubritat pública, així com de neteja i ornat 
del medi urbà, però ha menyspreat les polítiques de protecció del medi ambient 
destinades a fomentar una Societat ecològicament més sostenible. 

 
La promulgació de la Llei 6/93 de 15.7 reguladora dels residus per mitjà de la qual 

es traslladen a la legislació catalana tècniques i normatives internacionals, 
especialment europees, va introduir un nou repte en aquestes polítiques de 
valorització dels residus urbans: l'establiment per als municipis de més de cinc mil 
habitants (art. 47), com a servei mínim obligatori, de la recollida selectiva pel que fa al 
lliurament separat al Servei de Recollida dels residus orgànics i l'establiment del servei 
de deixalleria (art. 46). 

 
Per això, s'han introduït polítiques de reducció, reutilització i reciclatge dels residus, 

com la recollida selectiva de paper, vidre i residus orgànics i el servei de deixalleria, 
plenament assolides en el municipi. 

Aquest fet obliga a l'Ajuntament, com a administració competent, a utilitzar 
l'habilitació legal especialment prevista en l'art. 8.5 de la Llei de residus per 
Reglamentar la recollida en el nostre municipi dels residus sòlids que tinguin la 
consideració de municipals o urbans. 

 
Aquest Reglament es divideix en quatre capítols destinats, respectivament, als 

objectius i disposicions generals, al Servei de Recollida de residus urbans, a les 
recollides selectives i al règim sancionador. 

Capítol I. Objectius i Disposicions Generals 

Article 1. Objecte i Objectius 
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1. L'objecte d'aquest Reglament és la regulació de les condicions de prestació del 
servei públic municipal de recollida dels residus municipals o urbans. Aquest servei 
té la consideració de servei públic local mínim de caràcter essencial.  

2. L'objectiu general d'aquesta regulació es millorar la qualitat de vida dels ciutadans 
de Moià, obtenir un alt nivell de protecció del medi ambient i dotar l'Ajuntament dels 
mecanismes d'intervenció i control necessaris per garantir que la recollida dels 
residus urbans es duu a terme sense posar en perill la salut de les persones i sense 
perjudicar el medi i, en particular:  
2.1. Regular les relacions entre l’Ajuntament i els ciutadans en matèria de residus 

urbans, especialment pel que fa a la recollida, tractament i recuperació dels 
residus dins del terme municipal.  

2.2. Fomentar la reutilització, la reducció i la recuperació dels residus amb la 
finalitat d’evitar la seva disposició en abocadors o incineradores, millorar la 
qualitat de vida dels ciutadans i obtenir un alt nivell de protecció del medi 
ambient.  

2.3. Promoure la recollida selectiva i integral dels residus (amb particular atenció a 
la recollida segregada de la matèria orgànica) i el seu trasllat a les 
instal·lacions de tractament i de recuperació, amb criteris de preservació i 
millora de la qualitat ambiental i d’acord a l’interès general.  

2.4. Promoure l’ús correcte dels contenidors.  
2.5. Preservar el medi natural i, amb ell, la qualitat de vida de les persones.  
2.6. Impedir l’abandonament, l’abocament i, en general, tota disposició 

incontrolada dels residus urbans.  
2.7. Promoure el model Residu Mínim per a la gestió dels residus municipals. 

Article 2. Jerarquia normativa  

Aquest Reglament regula la recollida dels residus urbans en desenvolupament de 
la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats i Decret Legislatiu 1/2009, 
de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. Per a 
la seva interpretació i aplicació serà tinguda en compte la jerarquia normativa així com 
les disposicions reglamentàries que es dictin en desenvolupament de les lleis 
esmentades. 

Article 3. Àmbit d'aplicació del Reglament  

Aquest Reglament s'aplicarà a qualsevol residu urbà que es produeixi, gestioni, lliuri 
o dipositi en el terme municipal de Moià. 

Article 4. Definició de residu urbà  

Als efectes d'aquest Reglament, s'entenen per residus municipals o urbans, els 
residus sòlids que es generen en els domicilis particulars, en els comerços, en les 
oficines i serveis i els altres residus no perillosos que per la seva naturalesa o 
composició es poden assimilar als residus domèstics.  

Article 5. Establiment del servei  

1. L'Ajuntament de Moià té establert el servei públic municipal de recollida de residus 
urbans com un servei de recepció obligatòria per als ciutadans en règim de lliure 
concurrència. 
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2. Tot ciutadà haurà d'utilitzar el servei municipal de recollida de residus o, un cop 
requerit, acreditar que n'utilitza un altre de lliure elecció entre els gestors de residus 
autoritzats. 

Article 6. Forma de gestió del servei  

El servei municipal de recollida de residus regulat en aquest Reglament serà 
gestionat per l'Ajuntament mitjançant qualsevol forma de gestió directa o indirecta 
establerta per la llei. 

Article 7. Propietat dels residus  

L'Ajuntament adquireix la propietat dels residus urbans sempre que li siguin lliurats 
per a la recollida en les condicions que determinen aquest Reglament. 

Article 8. Prohibicions d'abocament incontrolat  

1. Resta absolutament prohibit en tot el terme municipal: 
1.1. Abocar qualsevol tipus de residu fora dels contenidors especialment instal·lats 

per a la recollida de residus urbans, ja sigui aquesta de caràcter públic o privat. 
Especialment resta prohibit l'abocament, l'abandonament i el dipòsit incontrolat 
de residus en la via pública i en la resta d’espais de domini i ús públic, en els 
solars tancats o oberts i en els terrenys no urbans.   

1.2. El lliurament dels residus urbans al servei municipal de recollida sense ajustar-
se a les condicions establertes en aquest Reglament.  

1.3. Utilitzar el servei municipal de recollida de residus urbans per dipositar-hi 
qualsevol residu que no tingui la consideració d'urbà.  

1.4. Abocar residus sòlids a la xarxa de recollida d’aigües, ja sigui en l’estat inicial 
de generació, o triturats. 

Article 9. Mesures per a la prevenció i la reducció de residus 

1. L’Ajuntament promourà la prevenció i reducció en la generació de residus en 
aquelles activitats que desenvolupa la mateixa Administració municipal així com 
en aquelles en què participi econòmicament. 

2. L’Ajuntament promourà també la prevenció en la generació de residus en totes les 
activitats econòmiques i socials que s’executin en el municipi.  

3. L’Ajuntament incorporarà aquest principi en l’atorgament de les llicències 
municipals i facilitarà la informació que tingui al seu abast sobre les possibilitats 
tecnològiques i els recursos necessaris per aplicar aquests objectius en les 
diferents activitats. 

4. L’Ajuntament podrà establir programes de col·laboració dels diferents sectors de 
l’activitat econòmica destinats al foment de la reducció de residus i la recollida 
selectiva.  

5. Els titulars d’activitats que participin en aquests programes podran gaudir dels 
beneficis que suposin subvencions, ajudes econòmiques, premis o altres. 

6. L’Ajuntament promourà l’ús de materials reciclats i de materials d’oficina menys 
agressius per al medi en els consums i en les activitats públiques i privades, 
especialment d’aquelles que requereixen autorització municipal.  

7. En especial l’Ajuntament fomentarà la reutilització d’envasos de vidre i llur 
distribució i retorn als comerços de la vila. 
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Capítol II. La Recollida dels Residus Urbans  

Article 10. Servei públic municipal de recollida de residus urbans.  

1. El servei públic municipal de recollida de residus urbans inclourà, entre altres, les 
operacions següents: 
1.1. Subministrament i instal·lació de contenidors mòbils o fixos adequats per a la 

recollida de residus urbans, ja sigui per a un ús comú o especial.  
1.2. Buidatge dels contenidors mitjançant elements mecànics d'elevació en 

vehicles adaptats per a la recollida.  
1.3. Neteja periòdica dels contenidors i les zones habilitades per a la seva ubicació.  
1.4. Recollida domiciliària dels residus en els casos que sigui establerta.  
1.5. Trasllat dels residus recollits a la planta de tractament.  
1.6. Neteja dels residus escampats o vessats al voltant dels contenidors.  

Article 11. Usuaris del servei  

1. Tenen la condició d’usuaris del servei municipal de recollida de residus totes les 
persones veïnes de Moià i les persones físiques o jurídiques titulars de qualsevol 
establiment professional, comercial o de serveis situat en el municipi, que generin 
residus urbans. 

2. També tenen la condició d’usuaris del servei municipal de recollida de residus totes 
les persones físiques o jurídiques titulars de qualsevol establiment industrial que 
generin residus urbans, amb les quotes i/o limitacions exposades en les normatives 
de referència. 

Article 12. Instal·lació de contenidors  

L'Ajuntament o l'empresa que gestioni el servei instal·larà els contenidors suficients 
de caràcter fix o mòbil per efectuar en condicions normals la recollida del servei. En el 
cas de població dispersa en sòl no urbanitzable o usuaris de zones d’usos 
predominantment industrials, serà obligació dels usuaris el transport dels residus 
urbans fins al primer contenidor situat en sòl urbà residencial. 

Article 13. Característiques del dipòsit de residus en contenidors  

1. El lliurament dels residus es farà en les fraccions establertes en aquest Reglament. 
És obligatori el lliurament de cada fracció de residus en el contenidor corresponent. 
No és permesa la mescla de fraccions. 

2. L'usuari del servei serà responsable en qualsevol tipus de recollida de dipositar 
correctament els residus, de forma que no s'escampin per la via pública, l'embrutin 
o molestin els ciutadans. També tindrà cura d'evitar que el seu abocament 
impedeixi l'ús del servei per altres usuaris, i d'obrir i tancar correctament el 
contenidor utilitzat. 

3. En cas de trobar-se el contenidor per sobre de la seva capacitat, l'usuari s’abstindrà 
de dipositar-hi els residus i n’haurà de cercar un altre de proper que tingui capacitat 
per acceptar més residus. En cap cas no es podrà dipositar fora del contenidor. 

4. En tot cas tindrà cura de no malmetre cap de les instal·lacions o contenidors del 
servei municipal de recollida i, en aquest sentit, serà responsable dels danys que 
els ocasioni. 
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5. Els residus lliurats al servei municipal de recollida de forma incorrecta, bé perquè 
corresponguin a fraccions diferents o perquè la forma del lliurament sigui 
inadequada, seran rebutjats, sens perjudici de les sancions que siguin pertinents. 

6. Cada usuari tindrà dret a dipositar fins a un màxim de 100 litres diaris de residus 
urbans en cada una de les fraccions de recollida. En cas de produir residus urbans 
per un volum superior, haurà de contractar un servei privat de recollida o lliurar-les 
a la deixalleria d'acord amb la seva reglamentació.  

7. Aquesta limitació no afecta les recollides selectives obligatòries de brossa 
orgànica, fracció vegetal, vidre, envasos i paper. 

8. Les fraccions orgànica i inorgànica dels residus urbans hauran de ser dipositades 
en els contenidors en bosses tancades i en condicions que no produeixin olors ni 
vessaments, independentment del sistema de recollida. Aquestes bosses per 
lliurar residus urbans han d’estar homologades en funció de cada tipus de fracció i 
de les característiques admissibles en el Servei de Recollida. 

9. Per a la Fracció Orgànica, així com la fracció vegetal, s’admetrà el lliurament sense 
bossa, sempre i quan l’usuari tingui cura d’evitar qualsevol vessament que embruti 
o malmeti el contenidor o els seus voltants. 

10. Es prohibeix dipositar en qualsevol contenidor residus líquids o susceptibles de 
liquar-se, cendres calentes o qualsevol material encès o a alta temperatura que 
pugui provocar danys als contenidors. Tampoc podran ser dipositats residus que 
continguin líquids o gasos que per la seva acidesa o inflamabilitat puguin ser 
perillosos per la resta d’usuaris, personal de recollida, instal·lacions del servei o 
futura gestió dels residus. 

11. En general, qualsevol residu urbà recollit a través de contenidors haurà de ser 
d'una mida que pugui accedir a la boca dels contenidors. En qualsevol altre cas 
haurà de ser fraccionat per l'usuari abans de fer-ne el dipòsit o el lliurament al 
servei de deixalleria, d’acord amb la seva reglamentació específica. 

Article 14. Lliuraments especials de residus  

1. Els usuaris titulars d’establiments professionals, comercials o de serveis inclosos 
en l’àmbit del servei municipal hauran d’adequar l’organització de la gestió dels 
residus per tal de lliurar-los al servei municipal de recollida en les condicions que 
s’estableixin en aquest Reglament i en les disposicions particularitzades motivades 
per les característiques dels residus, o bé acreditar que disposen d’un sistema 
privat de recollida de residus.  

2. En especial, els usuaris especificats en l’apartat anterior que per les magnituds 
dels seus residus se’ls hagi lliurat un contenidor per recollir-los de forma 
particularitzada, hauran de emmagatzemar-los a l’interior dels establiments i 
dipositar-los, amb la freqüència que es fixi, en el lloc i horari determinats per 
l’Ajuntament. Un cop efectuada la recollida hauran de retirar el contenidor de la via 
pública i emmagatzemar-lo de nou dins de l’establiment. 

3. És responsabilitat de l’usuari la neteja i conservació d’aquests contenidors, així 
com el seu bon ús.  

Article 15. Recollides especials  

L'Ajuntament podrà ordenar que determinats residus urbans que, per les seves 
especials característiques dificultin o impedeixin el funcionament del servei de gestió 
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de residus, siguin recollits a través d’un sistema específic, o dipositats en el servei de 
deixalleria .  

Article 16. Gestors de residus  

Cap persona pot recollir, transportar o aprofitar residus urbans sense l’autorització 
específica municipal i amb el compliment de la normativa aplicable als gestors de 
residus. 

Article 17. Modificacions del servei  

L’Ajuntament es reserva la possibilitat de modificar, per raons d’interès públic, el 
Servei de Recollida de residus urbans. En qualsevol cas s’advertirà els usuaris amb 
els mitjans que es considerin adequats. En casos d’urgència o calamitat pública les 
modificacions que comportin modificacions d’aquest Reglament s’aplicaran de forma 
immediata, sens perjudici de la seva revisió tan aviat com sigui possible. 

Capítol III. Les Recollides Selectives de Residus Municipals  

Secció 1a. Disposicions generals  

Article 18. Recollida selectiva dels residus urbans  

1. Les recollides selectives tenen com a objectiu recollir, de manera separada, els 
materials que són fàcilment diferenciables i recuperables o bé que, per la seva 
important capacitat d’afecció al medi i a la salut, es recomanable una recollida 
segregada que en permeti un tractament específic.  

2. S'estableix, amb caràcter obligatori per als usuaris, la recollida selectiva dels 
residus urbans pel que fa al lliurament separat al servei municipal de recollida dels 
residus orgànics, fracció vegetal, el vidre, els envasos, el paper i cartró, els 
objectes voluminosos, la roba i el calçat, els animals morts, els vehicles 
abandonats, les radiografies i els residus procedents de la construcció. La resta 
constituirà la fracció inorgànica dels residus urbans, de la qual en podran ser lliurats 
de forma separada els diferents elements en funció de la instal·lació dels 
contenidors de recollida específics. 

3. També serà obligatori el lliurament de forma separada, dels residus especials 
procedents dels usuaris domèstics com els frigorífics i altres aparells que contenen 
clorofluocarburs, les piles, els medicaments fora d’ús, els fluorescents i llums de 
vapor de mercuri i els olis usats de consum humà, així com la resta de residus 
catalogats com a especials i de procedència dels domicilis privats.  

4. Aquesta recollida selectiva s’efectuarà mitjançant el dipòsit dels residus, de forma 
separada, en els contenidors senyalitzats convenientment a la via pública o a la 
deixalleria, o mitjançant el seu lliurament, també de forma separada, per la seva 
recollida domiciliària. En cap cas es podran barrejar els residus recollits 
selectivament entre ells en el moment de ser lliurats al servei municipal de recollida.    

5. L’Ajuntament, amb la finalitat de recuperar la major part de materials continguts en 
els residus municipals o amb l’objectiu de reduir l’impacte ambiental que 
ocasionen, pot establir altres recollides selectives a més de les obligatòries, les 
quals es faran públiques a través dels mitjans de publicitat municipals. 

6. L’Ajuntament pot incorporar, com a condició per a l’exercici d’activitats 
classificades productores de residus urbans, la participació en les recollides 
selectives establertes en aquest Reglament.  
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Secció 2a. Fracció orgànica  

Article 19. Recollida de la Fracció Orgànica 

1. Als efectes d’aquest Reglament hom entendrà com a Fracció Orgànica dels residus 
urbans, els d'origen vegetal o animal que es produeixen principalment en la cuina 
de les llars o en els obradors dels establiments d’hostaleria i comerç alimentari, 
durant la manipulació, preparació i consum dels aliments. 

2. També s’inclou en la fracció vegetal orgànica les restes de poda i jardineria dels 
usuaris del servei fins a un màxim de 100 litres diaris.  

3. L’Ajuntament estableix el Servei de Recollida selectiva de la Fracció Orgànica amb 
la finalitat de reciclar-la i elaborar-ne compost. El lliurament separat de la Fracció 
Orgànica dels residus urbans és obligatori per als usuaris del servei municipal, tant 
si l’utilitzen, com si no.  

4. Per motius de qualitat ambiental i de salut pública, resta prohibit dipositar en els 
contenidors destinats a la recollida separada de la Fracció Orgànica, altres tipus 
de residus no inclosos en el seu concepte o que, tot i tenir aquesta consideració, 
continguin substàncies  i elements que puguin ser considerats com a perillosos o 
tòxics.  

Article 20. Recollida de la Fracció Orgànica domèstica  

1. La Fracció Orgànica dels residus procedents de domicilis particulars i assimilables 
serà dipositada pels usuaris en els contenidors de residus orgànics, ja siguin fixos, 
pintats de color marfil amb tapa marró, o mòbils, de color marró, tots ells 
adequadament senyalitzats. 

2.  La fracció vegetal orgànica dels residus procedents de resta de poda i jardineria 
serà dipositada pels usuaris en els contenidors de fracció vegetal, ja siguin fixos o 
mòbils, pintats de color negre i adequadament senyalitzats. 

Article 21. Recollida de restes de poda i jardineria  

1. Les restes de la poda d'arbres i arbustos, les plantes de jardineria domèstica 
arrencades, la fullaraca i, en general, les restes vegetals de gran volum procedents 
de jardins domèstics seran objecte de recollida selectiva pel servei municipal com 
a part de la Fracció Orgànica dels residus.  

2. Quan la quantitat de residus de poda i jardineria no superi el volum de 100 litres 
diaris, es podrà dipositar directament en els contenidors de la Fracció Orgànica 
dels residus. Per a volums superiors, la seva recollida serà a través del servei de 
deixalleria on l’usuari haurà de dipositar els residus o, si ho prefereix, podrà utilitzar 
el servei específic que l’Ajuntament pot instal·lar temporalment. 

3. En qualsevol cas, els residus vegetals procedents de la sega de la gespa es 
dipositaran en els contenidors de la fracció vegetal orgànica dels residus. 

4. Les restes de la poda de jardins i espais públics, així com les restes vegetals 
generades pel seu manteniment i per activitats puntuals o extraordinàries, s’han 
de lliurar al servei municipal de recollida de residus. 

5. En qualsevol cas les restes de la poda i jardineria s’hauran de lliurar al servei 
municipal o a un gestor autoritzat, llevat del seu reciclatge en origen. En cap cas 
podran ser eliminades cremant-les. 

Article 22. Recollida de la Fracció Orgànica d’establiments d’hostaleria i comercials  
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1. Els establiments d’hostaleria i de comerç alimentari que generin diàriament residus 
considerats orgànics amb un volum de més de 100 litres o un pes de més de 25 
kg, així com tots aquells establiments d’hostaleria i del comerç alimentari que 
disposin d’una superfície total de més de 300 m2, han de disposar d’un espai tancat 
destinat al dipòsit d’aquests residus. Si aquest espai té comunicació amb la sala 
de vendes o de servei al públic, l’accés haurà de realitzar-se de manera indirecta, 
a través d’un vestíbul de separació.  

2. Per efectuar la recollida d’aquests residus l’Ajuntament lliurarà, als usuaris a què 
es refereix l’apartat anterior, un contenidor adequat a les necessitats de cada 
establiment dins dels models establerts per l’Ajuntament. 

3. Aquests contenidors hauran d’estar emmagatzemats a l’interior de l’establiment i 
ser lliurats al servei municipal de recollida en la periodicitat que es faci i en les 
condicions establertes en aquest Reglament. 

4. A més de la recollida específica establerta en l’apartat anterior l’usuari podrà optar 
per abocar el contingut del contenidor especial lliurat en el contenidor de recollida 
de la Fracció Orgànica dels residus d’ús comú més proper. 

5. Aquells contenidors lliurats als usuaris específics són en tot moment de propietat 
de l’Ajuntament i l’usuari en tindrà la conservació i custòdia a canvi de l’ús. En 
cessar l’activitat de l’establiment haurà de ser retornat a l’Ajuntament en l’estat 
original, a excepció de les deficiències que el seu simple bon ús pot ocasionar. En 
cas de pèrdua, destrucció o dany l’usuari en serà responsable i haurà d’indemnitzar 
l’Ajuntament pel seu valor. 

Article 23. Normes de conducta dels usuaris comercials  

1. Els establiments d’hostaleria i de comerç alimentari inclosos en l’article anterior 
hauran d’observar, en la gestió de la Fracció Orgànica dels residus, les normes 
següents:  
1.1. Les deixalles s’hauran de dipositar en contenidors estancs, en dispositius o 

recipients higiènics i inalterables, que siguin de neteja i desinfecció fàcil i amb 
tapa de tancament ajustada, i d’obertura per pedal que es mantindrà 
permanentment tancada per evitar males olors.  

1.2. L’usuari del servei haurà de vetllar per tal que l’espai on s’ubiquen els 
contenidors de la Fracció Orgànica dels residus no esdevingui un focus de 
contaminació per la presència d’insectes o de brutícia.  

1.3. Cal netejar i desinfectar periòdicament la zona on es guarden els contenidors. 
Aquestes mesures han de ser controlades per l’usuari mitjançant indicadors 
d’autocontrol. 

1.4. Cal ordenar el dipòsit de forma que les deixalles no romanguin de forma 
permanent al terra ni puguin provocar focus d’insectes o rosegadors. 

1.5. La Fracció Orgànica dels residus s’ha de lliurar al Servei de Recollida 
diàriament sigui quin sigui el sistema de recollida.  

Secció 3a.- Fracció inorgànica  

Article 24. Recollida de la fracció inorgànica  

1. Els residus urbans que no tinguin la consideració de Fracció Orgànica i dels quals 
s’ha separat els materials per als quals s’ha establert una recollida selectiva 
específica constitueixen la fracció inorgànica dels residus municipals.  
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2. Aquests residus hauran de ser introduïts per l'usuari en una bossa separada de la 
resta de residus i, un cop tancada, es dipositarà en els contenidors retolats com 
brossa inorgànica, pintats de color verd fosc i, en el cas dels soterrats, amb tapa 
de color verd fosc.  

Secció 4a.- Altres recollides selectives  

Article 25. Recollida de vidre  

1. La recollida de vidre inclourà la dels residus d’envasos confeccionats 
exclusivament amb aquest material, d'una capacitat no superior a 2 litres i d'un 
diàmetre exterior màxim de 17 cm. Envasos de capacitat o mida superior, vidres 
procedents de la construcció d'edificis, bombetes i altres làmpades i, en general, 
qualsevol altre objecte no fabricat exclusivament de vidre o de mida superior, seran 
recollits a través del servei de deixalleria. 

2. Els envasos de vidre objecte de recollida hauran de ser dipositats en els 
contenidors de vidre pintats de color verd clar i senyalitzats adequadament. Abans 
del dipòsit els envasos hauran de ser buidats de tot contingut i alliberats de metalls 
o altres materials com taps, càpsules o precintes. 

3. En el moment del dipòsit en contenidors, l'usuari haurà de tenir cura que l'envàs 
en trencar-se no produeixi danys a ell o a tercers. 

4. Els usuaris inclosos dins de l’àmbit del servei municipal diferents dels domèstics 
que, per les circumstàncies del volum dels residus de vidre generats o per la seva 
separació geogràfica del circuit municipal de recollida, estigui justificat podran ser 
obligats a instal·lar un contenidor particular al seu càrrec i a facilitar, al vehicle de 
recollida, l’accés per al seu buidatge periòdic. 

5. El vidre recollit selectivament serà destinat a la reutilització o al reciclatge com a 
matèria primera. 

Article 26. Recollida d’envasos 

1. La recollida d’envasos inclourà la dels residus d’envasos de plàstic, envasos 
metàl·lics (llaunes de ferri i d’alumini, esprais buits), cartró per begudes i altres 
envasos lleugers identificats amb el punt verd que no siguin ni paper ni vidre. 

2. Els envasos objecte de recollida hauran de ser dipositats en els contenidors 
d’envasos pintats de color groc i senyalitzats adequadament. Abans del dipòsit els 
envasos hauran de ser buidats de tot contingut i alliberats de metalls o altres 
materials com taps, càpsules o precintes. 

3. En el moment del dipòsit en contenidors, l'usuari haurà de tenir cura que l'envàs 
en trencar-se no produeixi danys a ell o a tercers. 

4. Els usuaris inclosos dins de l’àmbit del servei municipal diferents dels domèstics 
que, per les circumstàncies del volum dels residus d’envasos generats o per la 
seva separació geogràfica del circuit municipal de recollida, estigui justificat podran 
ser obligats a instal·lar un contenidor particular al seu càrrec i a facilitar, al vehicle 
de recollida, l’accés per al seu buidatge periòdic. 

5. Els envasos recollits selectivament seran destinats a la reutilització o al reciclatge 
com a matèria primera. 

Article 27. Recollida de paper i cartró  
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1. La recollida dels residus urbans de paper i cartró inclourà la dels fulls, diaris, 
revistes, llibres o embalatges confeccionats amb paper o cartró de forma exclusiva. 
No podran ser dipositats objectes de paper o cartró confeccionats junt amb altres 
materials de difícil separació com, per exemple, tetrabrics. El paper i cartró haurà 
d’estar net d'olis o d'altres productes que l'impregnin per tal de permetre un 
reciclatge correcte. 

2. El paper i cartró haurà de ser plegat i condicionat per l'usuari per ocupar el mínim 
espai i, un cop reduït, el dipositarà, dins els contenidors de paper i cartró pintats 
de color blau i senyalitzats adequadament. 

3. Es prohibeix deixar el paper i cartró al costat dels contenidors.  

Article 28. Recollida d'objectes voluminosos   

1. Es consideren residus voluminosos als efectes establerts en el present Reglament 
els residus de caràcter domèstic que no poden ser evacuats per mitjans 
convencionals i/o habituals de recollida per causa de la seva envergadura, com 
ara grans electrodomèstics, mobles, matalassos, somiers, portes i similars. 

2. La recollida de residus voluminosos es farà durant els dies i hores que l’Ajuntament 
determini i en els llocs habilitats a l’efecte. 

3. No és permès de treure i/o deixar a la via pública els residus voluminosos fora dels 
dies i/o llocs assenyalats ni tampoc en quantia o volum desmesurat pel que fa a un 
habitatge. 

4. L'usuari haurà de facilitar, tan com pugui, la prestació del servei, tant el 
desmuntatge de l'objecte com qualsevol altre.  

5. L’usuari i el gestor del servei procuraran efectuar el menor dany possible als 
objectes recollits per tal de facilitar-ne la recuperació i reutilització. 

6. Està prohibit dipositar residus voluminosos fora dels punts de recollida i horaris 
habilitats.  

7. Resta rotundament prohibit abandonar residus voluminosos fora d’aquests espais. 
La infracció d’aquesta prohibició constituirà infracció greu i determinarà l’exigència 
al responsable dels costos extraordinaris corresponents més la multa que 
correspongui. 

8. Un cop lliurat el residu a l’Ajuntament, n’adquirirà la propietat i podrà cedir o 
promoure la destinació dels objectes a persones amb necessitats 
socioeconòmiques. 

9. L’Ajuntament fomentarà que els establiments comercials distribuïdors 
d’electrodomèstics o aparells electrònics es facin càrrec dels vells quan se’n 
comprin de nous. 

Article 29. Recollida de roba i calçat  

1. La recollida de roba inclou els vestits, la roba de la casa i la resta de demés 
materials efectuats amb materials tèxtils, així com el calçat i complements fabricats 
en cuir. 

2. L'usuari haurà de dipositar la roba en els contenidors específics i adequadament 
senyalitzats pel servei municipal dins de bosses tancades. Els usuaris del servei 
que produeixin gran quantitat de roba hauran de dipositar-la en la deixalleria 
municipal d’acord amb la seva reglamentació. 
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3. La recollida municipal de roba la realitza l’empresa o empreses autoritzades per 
l’Ajuntament. També, l’Ajuntament pot autoritzar recollides excepcionals a aquells 
col·lectius que incorporin un objectiu social en la recollida. 

4. La recollida de roba està destinada principalment a la seva reutilització per 
persones necessitades o al reciclatge com a matèria primera. En aquest sentit 
l’Ajuntament pot cedir o promoure la destinació de la roba recollida a persones amb 
dificultats socioeconòmiques. 

Article 30. Recollida d'animals morts  

1. Seran objecte de recollida selectiva els animals morts.  
2. L’Ajuntament determinarà la forma de prestació del servei i el responsable 

d’aquesta prestació que sigui més convenient en cada cas.  

Article 31. Recollida de vehicles abandonats 

1. El procediment per ordenar el trasllat a un Centre Autoritzat de Tractament de 
Vehicles en els casos en què aquests romanen estacionats per un període superior 
a un mes i que presenten desperfectes que fan impossible el seu desplaçament 
pels seus propis mitjans o que li falten les plaques de matrícula, serà el previst en 
l'article 106 del text refós de la Llei sobri Tràfic, Circulació de Vehicles a Motor i 
Seguretat Vial aprovat per Reial decret Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre.  

2. Això no obstant, si al llarg d'aquest procés aquest vehicle presentés algun tipus de 
risc per a la resta d'usuaris de la via pública, podrà serà retirat immediatament.  

3. El procediment pot iniciar-se bé d'ofici, mitjançant denúncia d'un Agent de Policia 
o per denúncia de particular. 

4. Iniciat el procediment mitjançant denúncia de particular, en la qual es posi de 
manifest l'existència en la via pública d'un vehicle abandonat, es procedirà a la 
comprovació per la Policia Municipal. 

5. Transcorregut un període superior a un mes des de l'estacionament del vehicle, 
presentant aquest desperfectes que facin impossible el seu desplaçament o 
mancant de les plaques de matriculació, es requerirà al titular perquè, en el termini 
d'un mes, procedeixi la seva retirada de la via pública.  

6. Finalitzat aquest termini, per part de la Policia Municipal, es procedirà a comprovar 
la permanència o no del vehicle en via pública, estenent acta en cada comprovació 
que es dugui a terme. 

7. En el requeriment que es faci al propietari se li advertirà que, de no retirar el vehicle 
de la via pública en el termini d'un mes atorgat a aquest efecte, aquest vehicle serà 
considerat com a residu municipal, en els termes previstos en l'article 3.3 a) del 
Text refós de la Llei Reguladora dels Residus, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2009, 
de 21 de juliol, i es procedirà al seu al trasllat del vehicle al Centre Autoritzat de 
Tractament de Vehicles. 

8. En el cas que s'iniciï el procediment d'ofici, començarà a computar-se el termini 
d'un mes des de la data de la denúncia; si s'inicia a instàncies de part, començarà 
a computar-se el termini des de la data de l'acta de comprovació de la Policia 
Municipal. 

9. Si no hagués estat possible la identificació del titular, es notificarà per edictes, de 
conformitat amb el que es disposa en els articles 42 i 43 de la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, 
procedint-se al tractament d'aquest com a residu domèstic segons l'assenyalat en 
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el paràgraf anterior, una vegada hagin transcorregut els terminis establerts 
legalment. 

10. Si en el termini d'un mes, comptat des de la notificació del requeriment, el titular 
del vehicle no procedeix a la seva retirada, aquest serà considerat residu domèstic 
i lliurat per l'Ajuntament al Centre de Tractament per a la seva posterior destrucció 
i descontaminació. 

11. El lliurament del vehicle haurà d'acreditar-se per la instal·lació de destí mitjançant 
un certificat de lliurament, demostratiu de la posada a la disposició del vehicle per 
a la seva descontaminació.  

12. El certificat de destrucció acredita la fi de la vida útil, donant lloc a la seva 
immediata descontaminació com a residu perillós, i justificarà la baixa electrònica 
definitiva en circulació del vehicle en el Registre de Vehicles de la Direcció General 
de Trànsit, conforme al procediment previst en l'article segon de l'Ordre 
INT/624/2008, de 26 de febrer, per la qual es regula la Baixa Electrònica dels 
Vehicles Descontaminats al final de la seva Vida Útil. 

13. En l'acte de retirada del vehicle de la via pública haurà d'estar present l'Agent de 
la Policia Municipal, que estendrà acta de trasllat del vehicle. 

14. La permanència del vehicle denunciat en la via pública pot ser constitutiva 
d'infracció de conformitat amb el que es disposa en els articles 75 i 76 del Text 
refós de la Llei Reguladora dels Residus, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2009, de 
21 de juliol, en aquest cas es tramitarà el corresponent procediment sancionador. 

15. Els vehicles que romanguin estacionats en terrenys de domini i ús públic, més d’un 
mes amb signes d’abandonament, seran retirats de la via pública i dipositats en el 
dipòsit municipal.  

16. Un cop requerit el propietari, si és conegut, per tal que es faci càrrec del vehicle 
previ pagament de la taxa corresponent i transcorregut un mes des de la recepció 
d'aquest requeriment, el vehicle passarà a tenir la consideració de residu urbà i es 
gestionarà adequadament. D'igual forma es farà amb la resta de vehicles o restes 
dels quals no se’n pugui identificar el propietari. 

17. Els propietaris de vehicles podran manifestar també la seva intenció d'abandonar 
al vehicle per tal que sigui donat de baixa per a la circulació i gestionat 
adequadament. 

Article 32. Recollida de runes procedents d'obres menors. 

1. Els residus de la construcció i runes procedents d'obres de construcció i reparació 
domiciliària per a les quals no sigui necessari la redacció de projecte tècnic seran 
dipositats per l'usuari en la deixalleria municipal d’acord amb la seva 
reglamentació.  

2. La resta de residus generats en l’execució d’obres, enderrocs i reformes 
d’habitatges han de comptar amb un sistema de recollida i tractament específic.  

3. Els promotors, els constructors i els transportistes de terres i runes estaran 
solidàriament obligats a fer la neteja immediata del tram de via pública que s’hagi 
embrutat com a conseqüència de les operacions de càrrega, transport i descàrrega 
de terres i altres residus de la construcció.  

4. En cas que els obligats no facin la neteja immediata, els serveis municipals 
netejaran la via pública afectada i retiraran els materials abocats, tot això a càrrec 
dels responsables.  
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5. Els posseïdors i/o titulars dels vehicles retirats a l’empara d’aquest article vindran 
obligats a fer-se càrrec de totes les despeses que la retirada generi i de les taxes 
que l’Ajuntament imposi per la prestació dels serveis corresponents, que es 
liquidaran per mitjà del Decret pel qual s’ordeni la retirada i s’hauran d’abonar dins 
els terminis establerts pel Reglament General de Recaptació. 

Article 33. Residus domèstics especials 

1. Són residus especials de procedència domèstica, la gestió dels quals és 
competència de la Generalitat de Catalunya, els següents: els frigorífics i altres 
aparells que contenen clorofluocarburs, les piles, els medicaments fora d’ús, els 
fluorescents i llums de vapor de mercuri i els olis usats de consum humà, així com 
la resta de residus catalogats com a especials i de procedència dels domicilis 
privats.  

2. L’Ajuntament fomentarà que els distribuïdors dels productes que generin els 
residus especials definits en l’apartat anterior garanteixin la correcta gestió 
d’aquests residus. S’inclourà, si és necessari, la seva recollida o l’adequació d’un 
lloc per recollir-los a través d’un contenidor. Aquests distribuïdors que tinguin en 
dipòsit un contenidor de recollida de residus especials domèstics se’n 
responsabilitzaran de la custòdia i conservació. Quan estiguin plens hauran de 
transportar-los a la deixalleria o a un tractador autoritzat.  

3. Per altra banda, l’Ajuntament fomentarà la recollida selectiva d’aquests residus 
mitjançant instal·lacions adequades o el servei de deixalleria.  

Capítol IV  Règim Sancionador  

Article 34. Classificació de les infraccions  

1. Tots els usuaris del servei i, en general, tots els productors i posseïdors de residus 
urbans dins del terme municipal de Moià, estan obligats al compliment d’aquest 
Reglament i de les instruccions complementàries per a la seva execució. Qualsevol 
incompliment serà sancionat sense perjudici de la restauració del dany causat i de 
les indemnitzacions dels perjudicis ocasionats.  

2. Les infraccions comeses per incompliment de les disposicions previstes en aquest 
Reglament estan classificades com molt greus, greus i lleus. Tot això sense 
perjudici de les infraccions assenyalades pel Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de 
juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. 

Article 35. Infraccions molt greus  

1. Són infraccions molt greus:  
1.1. L'abandonament o el trasllat incontrolat de residus perillosos. 
1.2. L'abandonament de qualsevol altra mena de residus, sempre que s'hagi 

produït un dany o un deteriorament greu per al medi ambient o s'hagi posat en 
perill greu la salut de les persones. 

1.3. La vulneració de mesures cautelars o urgents adoptades per l'Ajuntament per 
tal d'evitar danys o perjudicis, fins i tot presumptes, per al medi ambient. 

1.4. L'ocultació o l'alteració maliciosa de dades aportades als expedients 
administratius per a l'obtenció de llicències, autoritzacions, permisos o 
concessions. 

1.5. La mescla de les diverses categories de residus perillosos entre si o d'aquests 
amb els que no tenen aquesta consideració, sempre que com a conseqüència 
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d’això s'hagi produït un dany o un deteriorament greu per al medi ambient o 
s'hagi posat en perill greu la salut de les persones. 

1.6. La crema o qualsevol altre eliminació incontrolada de residus si fos determinant 
de danys o perjudicis reals al medi ambient o a la salut de les persones. 

1.7. La reincidència en infraccions greus.  

Article 36. Infraccions greus   

1. Són infraccions greus:  
1.1. L'obstrucció de l'activitat de control o inspectora de l'Ajuntament.  
1.2. L’abandonament, l’abocament o l’eliminació incontrolada de residus de 

qualsevol naturalesa i la constitució de dipòsits no legalitzats, si no produeixen 
cap dany al medi ambient o no posen en perill greu la salut de les persones.  

1.3. La negativa o el retard en la instal·lació de mesures de control o de seguretat 
establertes en cada cas.  

1.4. La no separació en origen i el lliurament al Servei de Recollida de residus 
urbans subjectes a recollida selectiva de forma no separada per part 
d’establiments de serveis o comercials.  

1.5. La posada en funcionament d'aparells, instruments mecànics o vehicles 
precintats per raó d'incompliment de les determinacions sobre gestió dels 
residus.  

1.6. La mescla de les diverses categories de residus perillosos entre si o d'aquests 
amb els que no tenen aquesta consideració, sempre que com a conseqüència 
d’això no s'hagi produït un dany o un deteriorament greu per al medi ambient 
o s'hagi posat en perill greu la salut de les persones.  

1.7. El lliurament efectuat per establiments industrials, comercials o de serveis de 
residus urbans sense utilitzar el contenidor o sistema de recollida reglamentari, 
utilitzant-ne un d'incorrecte per a la classe de residus lliurats, sense separar 
les diverses classes de residus quan la recollida selectiva sigui obligatòria, o 
de qualsevol altra forma contrària a les prescripcions d’aquest Reglament.  

1.8. L'execució d'operacions de lliurament de residus o abocaments sense les 
mesures de cautela necessàries, sempre que s'ocasionin danys a qualsevol 
element del sistema de recollida de residus.  

1.9. Endur-se sense autorització, per part d'empreses industrials, comercials  o de 
serveis, residus urbans correctament dipositats en els contenidors.   

1.10. La crema o qualsevol altra eliminació contrària a aquest Reglament de 
residus efectuada per empreses industrials, comercials o de serveis si no fos 
determinant de danys o perjudicis reals al medi ambient o a la salut de les 
persones.  

1.11. La utilització del servei municipal per part d’empreses industrials, comercials 
o de serveis que no tinguin la condició d’usuaris del servei municipal.  

1.12. La reincidència en faltes lleus. 

Article 37. Infraccions lleus  

2. Són infraccions lleus:  
2.1. El retard en el subministrament de la informació requerida sobre els residus 

produïts.  
2.2. L'abandonament o l'abocament fet per particulars domèstics d'objectes, 

residus o altres deixalles fora dels llocs autoritzats. 
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2.3. La crema o qualsevol altra eliminació contrària a aquest Reglament de residus 
efectuada per particulars domèstics si no fos determinant de danys o perjudicis 
reals al medi ambient o a la salut de les persones.  

2.4. El lliurament efectuat per particulars domèstics de residus urbans sense 
utilitzar el contenidor o sistema de recollida reglamentari, utilitzant-ne un 
d'incorrecte per a la classe de residus lliurats, sense separar les diverses 
classes de residus quan la recollida selectiva sigui obligatòria o de qualsevol 
altra forma contrària a les prescripcions d’aquest Reglament.  

2.5. La manca de cura en les operacions de recollida i de lliurament de residus que 
provoquin manca de netedat o disfuncions en els elements de recollida 
d'escombraries, en la via pública o en elements comunitaris del veïnat.  

2.6. Manipular, remenar o endur-se, per part de particulars, residus urbans 
correctament dipositats en els contenidors.   

2.7. Dipositar residus fora de l'horari establert.  
2.8. No mantenir en condicions d'higiene i netedat els contenidors particulars o les 

zones, espais o armaris destinats a l'estada d'aquests contenidors.  
2.9. L’ocultació de qualsevol element o la falsedat en les declaracions que 

constitueixen el supòsit de fet de les subvencions. 

Article 38. Classes de sancions 

1. Les sancions per imposar són les següents:  
1.1. Multa  
1.2. Suspensió temporal de l'activitat, total o parcial, i de la llicència o títol que 

l'autoritza.  
1.3. Suspensió definitiva de l'activitat, total o parcial, i revocació, en els mateixos 

termes, de la llicència o títol que l'autoritza.  
1.4. Precintat d'aparells, vehicles o altres mitjans mecànics, temporal o definitiu.  
1.5. Prohibició d’utilització del sistema de recollida de residus urbans, el qual haurà 

de ser substituït per un altre de particular.  
1.6. Cursos substitutoris de formació ambiental de deu hores de durada o setze 

hores de treball comunitari relacionat amb els residus. En ambdós casos 
aquestes sancions seran substitutòries de les imposades per a infraccions 
lleus a sol·licitud de l’infractor.  

2. La multa, que s'ha d'imposar en qualsevol cas, pot portar inclosa qualsevol de les 
altres sancions que s'apliquen, en la mesura en què condicionen l'exercici de 
l'activitat, sempre que es tracti d'infraccions molt greus.  

Article 39. Graus de la multa  

1. La multa per imposar té tres graus que es corresponen, respectivament, amb les 
infraccions lleus, greus i molt greus, segons els límits següents:  
1.1. Infraccions lleus, de 60 a 1.500 EUR  
1.2. Infraccions greus, de 1.501 fins a 15.000 EUR  
1.3. Infraccions molt greus, de 15.001 fins a 30.000 EUR 

Article 40. Criteris de graduació de les sancions  

1. Les sancions corresponents a cada classe d'infracció es graduen tenint en compte 
els criteris objectius i subjectius següents, que poden ésser apreciats 
separadament o conjuntament:  
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1.4. L'afectació de la salut i la seguretat de les persones  
1.5. L'alteració social a causa del fet infractor  
1.6. La gravetat del dany causat al sector, a l'àrea ambiental protegida o a les 

persones  
1.7. La superfície afectada i el seu deteriorament  
1.8. La possibilitat de reparació o restabliment de la realitat fàctica  
1.9. El benefici derivat de l'activitat infractora  
1.10. El grau de malícia del causant de la infracció  
1.11. El grau de participació en el fet per títol diferent de l'anterior  
1.12. La capacitat econòmica de l'infractor  
1.13. La reincidència. 
1.14. La comissió de diferents infraccions  

Article 41. Persones responsables  

1. Són responsables de les sancions tipificades en aquest Reglament tots aquells que 
han participat en la comissió del fet infractor per qualsevol títol, siguin persones 
físiques o jurídiques.  

2. Són responsables, en concepte d'autor, aquells que han comès directament o 
immediatament el fet infractor, i també aquells que han impartit les instruccions o 
ordres necessàries per a cometre'l.  

3. Les persones jurídiques també poden ser responsables de les infraccions 
tipificades en aquest Reglament i, subsidiàriament, els seus administradors.  

4. En el cas que hi hagi diverses persones responsables i no sigui possible determinar 
el grau de participació de cadascuna en la modificació de la infracció, es 
considerarà que la responsabilitat és solidària.  

Article 42. Mesures cautelars 

 Un cop detectada una infracció tipificada en aquest Reglament, l'alcalde o el seu 
delegat pot ordenar, per tal d'evitar la continuïtat del dany al medi ambient o als béns 
de domini públic, qualsevol de les mesures cautelars previstes en la llei, com la 
recollida dels residus abocats, la suspensió de l'activitat o la clausura de l'establiment, 
local o lloc d'establiment.  

Article 43. Obligació de reposar i restaurar  

Sens perjudici de la sanció penal o administrativa que s'imposi, els infractors estan 
obligats a la reposició o restauració de les coses a l'estat anterior a la infracció comesa, 
en la forma i condicions que fixi l'Ajuntament. Igualment, els infractors resten 
responsables d'indemnitzar els danys causats amb les infraccions comeses amb 
independència de la sanció que s'imposi, indemnització que es determinarà en el 
mateix expedient sancionador.  

Article 44. Multes coercitives  

1. Es poden imposar multes coercitives per a l'execució de les obligacions derivades 
d'actes infractors o en execució de resolucions sancionadores, que són reiterables 
si transcorren els terminis assenyalats amb aquesta finalitat en els requeriments 
corresponents, fins que es compleixi el que hi ha disposat.  

2. L'import de cada multa coercitiva no pot excedir el deu per cent de la que correspon 
a la infracció presumpta o declarada ni, en el seu conjunt, el trenta per cent 
d'aquesta. 

mailto:ajuntament@moia.cat


 
 
 
 
 

  

 
Foli 59 de 59 

Ajuntament de Moià 
 

Plaça Sant Sebastià, 1 

08180 Moià 

Telèfon: 93 830 00 00  

Correu electrònic: ajuntament@moia.cat 

 

 

 
 
 

Article 45. Procediment sancionador  

1. Les sancions per infraccions tipificades en aquesta ordenança no es poden 
imposar sinó en virtut d'un expedient instruït a aquest efecte, el qual s'ha d'ajustar 
a les normes sobre procediment sancionador vigents a Catalunya.  

2. El termini per a resoldre el procediment i notificar la resolució dels procediments 
sancionadors és d’un any.  

Article 46. Inspecció  

L'Ajuntament tindrà la facultat inspectora dins de l’àmbit material objecte d'aquest 
Reglament i, en exercici d'aquesta funció, els seus inspectors, que tindran la condició 
d’agent de l’autoritat acreditant la seva identitat, estan autoritzats per entrar lliurement 
i sense notificació prèvia, en qualsevol moment, en tots els centres i establiments on 
es desenvolupin activitats amb repercussió a fets regulats en aquest Reglament, per 
efectuat qualsevol de les funcions previstes per la llei. Les persones o entitats 
inspeccionades, a requeriment dels inspectors, han de subministrar tota classe 
d'informació sobre instal·lacions, productes o serveis, i han de permetre que es 
prenguin mostres i que es facin la resta de comprovacions. Tot això sense perjudici 
dels drets individuals constitucionalment protegits.  

Article 47. Règim supletori  

En tot allò que no estigui previst en aquesta ordenança és d'aplicació el Decret 
Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 
dels residus., així com la resta de disposicions sectorials en matèria de residus i de 
règim local que les despleguin o complementin. 

 
L’Alcalde, Dionís Guiteras i Rubio. 
En dono fe, el Secretari Municipal, Miquel Colom i Canal. 
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