
Sergi Talamonte Sánchez, com a Portaveu del  Grup Municipal Comú  de Lleida, d'acord amb el Règim
de Sessions Plenàries i Normes de Funcionament del Ple presenta la següent MOCIÓ al Ple ordinari 
de l’Ajuntament de Lleida: 

MOCIÓ PER LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE D’ILNET I LA MILLORA DE LA NETEJA
I LA RECOLLIDA DE RESIDUS DOMICILIARIS A LLEIDA

Davant els dèficits de neteja que pateix la ciutat i la necessitat d’avançar en els objectius de 
reducció, reutilització i reciclatge de residus, les accions de millora del servei de neteja i 
recollida de residus es troben limitades per un contracte, signat al 2006 i vigent fins al 2024, 
que no està garantint la qualitat necessària del servei. Les limitacions d’aquest contracte, 
doncs, apareixen com una de les causes del mal estat de la neteja a la ciutat, juntament 
amb l’actitud incívica d’una part de la ciutadania. Per això, considerem necessari abordar 
sense demora una modificació del contracte de neteja i recollida i transport de residus, així 
com impulsar accions de sensibilització ciutadana per millorar la neteja i tractament de 
residus.

El 2006 es va iniciar un contracte que ha tingut diverses ampliacions fins a arribar al 2018, 
amb l’ultima modificació i ampliació de cànon, exhaurint pràcticament el límit legal del 20% 
de forma general, sense causa justificada ni motivació expressa d'interès general, respecte 
al contracte inicial. 

La trama urbana de la ciutat de Lleida, durant aquests 16 anys ha crescut unes 260ha, 
suposant aproximadament un augment del 20% de la superfície urbana total del municipi. 

La legislació mediambiental, respecte a les obligacions de mínims en la recollida selectiva, 
ha sofert un important avenç també l’última dècada amb increment dels mínims legals en la 
recollida selectiva de residus urbans i un avançament dels terminis màxims per assolir-les. 

Les obligacions econòmiques derivades de l’augment del cànon de deposició de l’abocador 
de Montoliu i l’última sentència que obliga a cedir la gestió de la nova planta de tractament a
FCC-Arnó són l’estocada final a la tensió econòmica que pateix cada any la recollida i el 
tractament de les deixalles domiciliàries al municipi de Lleida.

Tots aquests factors situen el contracte actual de neteja viària i de recollida de residus 
urbans de Lleida en un escenari insostenible i difícil de mantenir durant els dos anys que 
encara resten de contracte. Tant des del punt de vista de la neteja de la ciutat, com des del 
compromís mediambiental i des del mínim sentit comú de gestió econòmica del serveis 
públics de neteja i gestió de residus. Per tots aquests motius, es fa necessari abordar la 
modificació del contracte fins al límit legal del 50% permès en els contractes de serveis 
públics, en determinats supòsits.

A continuació passem a exposar els diferents aspectes legals i argumentacions que cal tenir
en compte per abordar la modificació del contracte de de neteja viària i de recollida de 
residus urbans actualment gestionat per la UTE ILNET.



1 Antecedents:

1.1 L’actual contracte del servei municipal de neteja viària i de recollida i transport de les 
diverses fraccions dels residus urbans i altres serveis complementaris es va signat en data 
del 20 de gener del 2006 fixant així l’inici de les prestacions el dia 17 de març del 2006. 

1.2 Segons acord del Ple de data 27 de març de 2015 es va aprovar la pròrroga, pel període
de 17 de març de 2016 fins al 16 de març de 2018, en els termes del Plec de Clàusules que 
regeixen el contracte i de l'informe de la Responsable Coordinadora de Medi Ambient i Horta
de l’Ajuntament de Lleida de data 19 de març de 2015.

1.3 Segons acord de Ple de data 1 de juliol de 2016, es va aprovar la modificació del 
contracte de neteja viària i de recollida i transport de les diverses fraccions dels residus 
urbans i altres serveis complementaris a la ciutat de Lleida, corresponent a la reorganització 
dels serveis que inclou la implantació de la recollida comercial porta a porta a tots els grans 
productors de la ciutat i a tots els comerços de la zona de l’Eix Comercial i de noves 
inversions en el contracte amb un increment econòmic de 1.502.525,54€ IVA inclòs, del 
cànon aprovat segons acord de la Junta de Govern Local de data 29 de març de 2016 
(10.727.855,46 IVA inclòs). També es va encarregar un estudi previ de viabilitat de la 
recollida porta a porta domiciliària i la realització d’una prova pilot en una zona de la ciutat.

1.4 Segons acord de Ple de data 23 de febrer de 2018, es va aprovar la pròrroga i 
modificació de contracte de neteja viària i de recollida i transport de les diverses fraccions 
dels residus urbans i altres serveis complementaris a la ciutat de Lleida fins finals de març 
de 2024 amb un increment total de cànon de 3.242.902,28€. D’acord amb els informes 
tècnics, es va modificar el contracte introduint la recollida selectiva porta a porta a tres barris
de Lleida (Ciutat Jardí – Vila Montcada, Pardinyes i Balàfia), ampliant el porta a porta a la 
recollida domiciliària a l’Eix Comercial i a l’Horta de Lleida.

1.5 Malgrat les successives modificacions l’objecte del contracte s’ha mantingut inalterat al 
llarg dels anys sent aquest; «La contracció de la concessió dels serveis municipals de neteja
viària i de recollida i transport de les diverses fraccions dels residus urbans i altres serveis 
complementaris a la ciutat de Lleida»

1.6 Les diferents tècniques aplicades a la prestació dels serveis en l’apartat de residus 
urbans que contempla el contracte actual són:

- Recollida porta a porta comercial; 418 comerços a l’eix comercial

- Recollida porta a porta de grans productors; 312 grans productors disseminats a la ciutat, a
l’Horta no fem recollida porta a porta de grans productors.

- Recollida porta a porta domiciliaria; 5.135 habitatges

- Recollida amb contenidors urbana a; 55.508 habitatges



- Recollida amb contenidors disseminada a l’horta; 3500 habitatges

- Recollida porta a porta de voluminosos a demanda; 3000 serveis concertats i 32.000 
serveis no concertats durant l’any 2020

- Gestió de deixalleries.

2. Sobre  “ius variandi” i els supòsits permesos per modificar el contracte:

La normativa aplicable per a la modificació del contracte està fixada al text Refós de la Llei 
de Contractes de les Administracions Públiques (LCAP) aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2000 de 16 de juny, i en concret els seus articles 59, 101 i 163. 

Així ho indica el propi contracte del servei, els informes del servei de contractació de la 
Paeria i de la consultora CAPIOL aportat pel departament de Medi Ambient amb data 25 de 
setembre de 2020, i dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora (veure annex. Punt 1)

L’esmentada Llei de Contractes de les Administracions Públiques fixa els supòsits per a la 
modificació dels contractes, corroborats també per informes de la Junta Consultiva de 
contractació administrativa de la Generalitat, i recollits en el propi contracte del servei 
municipal de neteja viària i de recollida i transport de les diverses fraccions dels residus 
urbans i altres serveis complementaris (veure annex Punt 2).

Segons aquesta normativa, el contracte es pot modificar per causes d'interès general per 
dos supòsits:

1- Per necessitats noves.

2- Per causes imprevistes en el moment de formalitzar el contracte.

Al tractar-se d’un contracte de servei públics també es podran modificar, per raons d’interès 
públic, les característiques del servei contractat.

3. ARGUMENTACIÓ PER SUSTENTAR LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE

Tant en la part del servei de neteja viària com en el servei de recollida i transport de residus,
trobem necessitats noves, causes imprevistes i raons d’interès general per modificar el 
contracte.

En relació al servei de recollida i transport de residus, la modificació del contracte al 2018 ja 
indicava que la recollida de residus travessava un període transitori en què s’havia d’acabar 
de definir el model més eficient per complir una normativa canviant de recollida selectiva, 
justificant així la introducció de la prova pilot de recollida Porta a Porta per tal d’obtenir 
informació tècnica i econòmica sobre aquest sistema de recollida. (veure annex Punt 3.1).

D’aleshores ençà, l’emergència climàtica ha pres més rellevància i ha introduït noves 
exigències legals que, sumades a la informació obtinguda de la prova pilot amb el Porta a 
Porta, justifiquen una modificació del contracte per no haver d’esperar dos anys més abans 
d’adaptar el sistema de recollida a les modalitats que s’estan mostrant més eficients per 
aconseguir els ratis de recollida selectiva fixats per la normativa i el criteri científic.

A més de les raons ambientals i d’adaptació a les actualitzacions normatives, trobem també 
raons econòmiques d’interès general que han modificat les condicions financeres que ha 
d’afrontar el consistori i poden justificar també la modificació del contracte.



D’altra banda, en relació al servei de neteja viària, el creixement de la ciutat en els darrers 
anys implica noves necessitats que no es poden afrontar amb el contracte actual sense 
comprometre la qualitat del servei.

3.1. Crisi climàtica i ambiental: necessitats noves en la gestió de residus

Malgrat fa anys que existeix l’alerta científica sobre l’escalfament global i les seves 
conseqüències climàtiques, mediambientals i econòmiques no ha estat fins fa ben poc que 
les autoritats, governs i institucions de tot el mon s’han pres el problema seriosament i han 
adoptat compromisos i mesures per mitigar els seus efectes.  Això ha donat lloc a noves 
necessitats i compromisos vinculats a l’interès general que justifiquen la modificació del 
contracte.

El 8 de maig de 2019 l’Ajuntament de Lleida es va adherir al Pacte d’Alcaldes (Covenant of 
Mayors for de Climate & Energy) comprometen-se a reduir les emissions de CO2 en el seu 
territori a com a mínim un 40% al 2030. 

El 27 de setembre del 2019 el ple de la Paeria, per unanimitat, va acordar declarar la 
situació d’emergència climàtica al municipi mitjançant la declaració institucional «Declaració 
d’emergència climàtica a Lleida i adhesió a la vaga mundial pel clima» Que estre altres 
compromisos sotasignada el manifest de la vaga mundial pel clima «(...) Les organitzacions 
signants demanem que en la nova etapa política es declari, de manera immediata, 
l’emergència climàtica i es prenguin les mesures concretes necessàries per reduir 
ràpidament a zero net les emissions de gasos d’efecte hivernacle, en línia amb el que 
estableix la ciència i sota criteris de justícia climàtica. Evitar que la temperatura global s’elevi
per sobre de 1,5 ° C ha de ser una prioritat de la humanitat. Cal reduir amb caràcter urgent 
les emissions de CO2eq (equivalent de carboni), reajustant la petjada ecològica a la 
biocapacitat del planeta.(...)»

La gestió dels residus és una peça clau en aquest objectiu de reducció de les emissions de 
gasos d’efecte hivernacle, tal i com conclou l’estudi «Modelo de cálculo de emisiones de 
gases de efecto invernadero asociadas a determinados escenarios de generación de 
residuos municipales en España» de la Fundació Forum Ambiental. Segons aquest estudi, 
l’any 2020 l’emissió de gasos d’efecte hivernacle procedents des residus urbans ascendia a 
11.308.266 tones de CO2 equivalent1 (la seva gran majoria procedent de dipòsits controlats,
un 86% de les emissions directes). Aquesta xifra suposa el 4,6% del total de les emissions 
de gasos d’efecte hivernacle d’Espanya. 

En aquest sentit, la deposició en abocadors de fraccions reciclables dels residus urbans que
podrien ser recuperades i valoritzades esdevé una de les causes més importants 
d'emissions de gasos defecte hivernacle per causes de competència municipal. I les dades 
que ens proporcionen les proves pilot de recollida Porta a Porta ratifiquen la importància 
d’incrementar la recollida selectiva per reduir les emissions.

Els resultats de les proves pilots posades en marxa arran de la modificació del contracte del 
2018 han donat molt bons resultats. En el cas del Barri de Ciutat Jardí – Vila Montcada amb 

1 La quantitat de CO2 equivalent emès per una tona de residus correspon a la suma de les 
emissions directes de CO2 per processos de descomposició en dipòsit controlat de la 
matèria orgànica (FORM, paper i plàstics) I el CO2 necessari per produir els materials 
valoritzables no reciclats (metalls, plàstics, vidre, paper, etc). Aquesta quantitat equival a 
2,94 tones mètriques de CO2 equivalent per tona de residus. «factores de emisiones del 
Modelo de reducción de residuos (Waste Reduction Model, WARM) de la EPA (EPA 2019)»



ratis de recollida selectiva per sobre del 80% arribant fins al 90% en més d’un període i amb 
una qualitat de les fraccions valoritzables molt superior a la mitja de la ciutat. En aquest 
aspecte és especialment destacable la qualitat de la fracció FORM amb uns nivells 
d’impropis per sota del 5%. 

En al cas de la prova pilot als barris de Pardinyes i Balàfia els primers resultats ja indiquen 
uns ratis de recollida selectiva del 70% amb unes caracteritzacions d’impropis en la fracció 
FORM per sota del 10%. 

El balanç net de la la prova pilot de Ciutat Jardí – Vila Montcada ha suposat, en els dos anys
i sis mesos d'ençà de la seva posada en marxa, una reducció total de 1.843 tones de rebuig 
aportat a l’abocador de Montoliu. 

Segons els càlculs realitzats per la consultora Spora, la implantació del porta a porta a tot el 
municipi de Lleida suposaria una reducció de 21.700 tones anuals de rebuig a l’abocador de 
Montoliu. En cas d’implantar el nou sistema de recollida mitjançant la modificació del 
contracte actual al llarg del segon semestre de l’any 2022 l’estalvi mediambiental acumulat 
fins al març del 2024 (data de finalització del contracte), sumades les 4 fases de 
desplegament previstes, seria 33.530 tones i de 55.230 tones de rebuig un com finalitzades 
les 5 fases de desplegament a principis del 2025. Totes aquestes tones de deixalles hauran 
triat en fraccions valoritzables i no s'hauran aportat a l'abocador de Montoliu

En el supòsit d’haver d’esperar a la finalització del contracte actual i a l’adjudicació d’un nou 
contracte el municipi de Lleida iniciaria la implantació del porta a porta amb un retard de tres
anys finalitzant el desplegament del nou sistema de recollida el 2027. Aquest escenari 
implica l’aportació de 65.100 tones de rebuig a l’abocador de Montoliu que es podrien haver 
reciclat i valoritzat. La majoria d’aquest rebuig correspon a matèria orgànica que és la part 
dels residus urbans que més contamina amb emissió de CO2 secundari i generació de 
lixiviats.

En cas d’iniciar la implantació del nou sistema de porta a porta a Lleida el segon semestre 
del 2022 s’evitarà l’emissió a l'atmosfera de 191.394 tones mètriques de CO2e. Aquesta 
emissió de gasos hivernacle GEI equival a l’emissió de CO2e de 41.607 vehicles de motor 
en un l’any.

En conseqüència esdevé una necessitat nova per interès general desplegar el nou model de
porta a porta a la ciutat de Lleida en el període més breu possible i aconseguir una reducció 
dràstica i urgent de les emissions de gasos d’efecte hivernacle associades.

3.2. Crisi climàtica i canvis normatius: causes imprevistes en el moment de formalitzar el 
contracte

La necessitat de reduir les emissions d’efecte hivernacle s’ha traduït també en canvis 
legislatius que no s’havien contemplat en el contracte actual. La legislació en matèria 
mediambiental i de gestió de residus ha sofert importants modificacions des de la signatura 
del contracte del servei municipal de neteja viària i de recollida i transport de les diverses 
fraccions dels residus urbans i altres serveis complementaris en data del 20 de gener del 
2006 (veure Annex, punt 3.2.). 

Al 2011, s’aprovava la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sols contaminants, que 
donaria lloc al Programa General de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 
2020, aprovat al 2014, i al Pla Estatal Marc de Gestió de Residus 2016-2020, aprovat al 
2015. Aquestes normatives i plans establien que a partir del 2015 calia fer una recollida 



separada de paper, metall, plàstic i vidre, i que abans de 2020 la quantitat de residus 
domèstics i comercials destinats a la preparació per a la reutilització i reciclatge de les 
fraccions de paper, metalls, vidre, plàstic, bio residus i altres fraccions reciclables havia 
d’arribar, com a mínim, al 50% en pes.

Tot i la modificació del contracte del 2018, els ratis de recollida selectiva global a Lleida se 
situen al voltant del 30%, molt per sota del mínim que marcava la llei de residus del 2011 per
al 2020. I és que la modificació del 2018 no tenia per objectiu complir aquests mínims, sinó 
obtenir la informació tècnica i econòmica per determinar el millor sistema de recollida per 
arribar a aquests objectius.

Amb posterioritat a la modificació de contracte del 2018 s’han aprovat directives i lleis que 
obliguen amb més força les administracions locals a adaptar-se i complir objectius de 
recollida selectiva més ambiciosos i molt per sobre dels nivells actuals de reciclatge del 
municipi de Lleida. Així, trobem la Directiva (UE) 2018/851, de 30 de mayo de 2018, por la 
que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos, el Real Decreto 646/2020, de 7 
de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, i 
l’Avant projecte de Llei, encara en tràmit, de Residuos y Suelos Contaminados y por el que 
se deroga la Ley 22/2011, de 28 de julio.

En conjunt, aquestes noves disposicions legals augmenten les obligacions de reciclatge i 
fixen nous terminis per reduir els abocaments. La preparació per a la reutilització i reciclatge 
de residus municipals ha d’arribar al 55% del pes total dels residus al 2025, al 60% al 2030 i 
al 65% al 2035, i els ajuntaments han de reduir la quantitat en pes de residus municipals 
abocats als dipòsits controlats al 40% al 2025, i al 20% al 2030 (podeu veure amb més detall
aquestes noves disposicions a l’annex, punt 3.2)

Aquestes noves normes, en el seu conjunt, constitueixen circumstàncies imprevistes en el 
moment de formalitzar en contracte i obliguen a l’Ajuntament de Lleida a prendre mesures 
que no es poden ajornar a la finalització del contracte al març del 2024, per poder arribar als
mínims de reciclatge fixats per llei per al 2025. 

Aquest fet compliria el segon supòsit de modificació de contracte recollit a la LCAP. Així ho 
corrobora l'informe de la consultora CAPIOL aportat pel departament de Medi Ambient amb 
data 25 de setembre de 2020 a l’apartat 5.1.1.4, que conclou que; 

«La conclusió d’aquest apartat és que és perfectament possible la modificació del Contracte 
per adaptar la prestació del concessionari a les necessitats peremptòries i imprevisibles en 
el moment de la contractació i de les seves pròrrogues. Caldrà acreditar i fonamentar 
adequadament aquests necessitats materials i la seva implantació immediata i quantificar 
econòmicament el seu efecte en el Contracte per tal d’acreditar que no excedeix del 50 per 
cent com a límit i del 20 per com dret del concessionari al seu compliment.»

Per tant, es dona amb escreix el supòsit de causa d’interès general per causes imprevistes 
en el moment de formalitzar el contracte per tal d’argumentar la necessitat de modificació 
del contracte i l’adaptació urgent del servei a la nova legislació en matèria mediambiental i 
de gestió de residus.

3.3. Necessitats econòmiques

L’ajuntament de Lleida es troba en una delicada situació econòmica fruit de la falta de 
contenció en la despesa en exercicis anteriors sumat a la davallada important d'ingressos 
arran de les successives crisis econòmiques patides els últims anys. Actualment el 



consistori arrossega un dèficit estructural calculat en 10 milions d’euros anuals i diversos 
exercicis pressupostaris amb romanents de tresoreria negatius que el 2019 es va situar en 
més de 4 milions d’euros. Fruit de la delicada situació econòmica l’ajuntament ha hagut de 
fer front a les obligacions legals en matèria econòmica amb l’aprovació de diversos plans de 
sanejament. 

Una de les àrees municipals que arrossega major dèficit és la del servei públic de gestió 
dels residus urbans. El dèficit total actual entre els ingressos de les diferents taxes, les 
transferències i els ingressos per la valorització de les diverses fraccions front als costos del 
servei i el pagament dels diversos cànons a l’Abocador de Montoliu es calcula en 1,5M€ 
anuals. 

En aquest sentit, podem considerar que els increments del preu de l’abocador fixats per la 
Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i 
de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient 
constitueixen una causa imprevista per justificar l’interès general de la modificació del 
contracte. Aquesta llei preveu un increment progressiu del cànon sobre la deposició 
controlada i incineració de residus municipals fins al 71,60  euros/tona al 2024.

La consultora Spora ha realitzat un estudi detallat «Justificació tècnica per a la modificació 
del contracte actual per a la implantació del nou sistema de recollida de residus a Lleida» 
amb un balanç econòmic del procés d'implantació del porta a porta a tot el municipi arran de 
les dades obtingudes amb les diferents proves pilot realitzades a la ciutat de Lleida.

El punt 4 «Balanç Econòmic» conclou que la implantació del porta a porta a tota al ciutat 
suposaria un estalvi econòmic net de 400.000€ anuals, per la important rebaixa que es 
produiria en els costos d’abocament i l’increment d’ingrés per valorització de residus, que 
compensa els increments de costos. 

En aquest sentit, cal destacar que al balanç net es sumen les inversions necessàries amb 
una càrrega anual de 486.269€ per al procès d'implantació del Porta a Porta i 819.791€ per 
al parc mòbil necessari. El total d’inversions que sumen al balanç anual, incloent-hi 
assegurances i altres, és de 1.306.060€. Malgrat aquesta important despesa anual en 
inversió, pel breu període d’amortització previst, el balanç respecte al model actual és 
netament positiu. 

També cal destacar que el balanç econòmic no contempla les possible ajudes a fons perdut 
i les subvencions que l’ajuntament de Lleida pugui rebre pel fet de desplegar el nou sistema 
de recollida porta a porta. En aquest sentit es pot esmentar el que indica la Llei 8/2008, de 
10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre
la disposició del rebuig dels residus, que en el seu article 5 defineix un Fons de gestió de 
residus per finançar les operacions de gestió de residus municipals. 



La recollida porta a porta apareix, doncs, amb claredat com la forma més eficient i 
sostenible, des del punt de vista econòmic, de recollir els residus urbans atès que 
aconsegueix uns ratis de reciclatge molt superior a qualsevol altra tècnica, major quantitat 
de residus valoritzats, menor despesa d'abocador i millor balanç econòmic de tot el sistema. 
Les proves pilot realitzades a Lleida han superat en escreix els indicadors previstos i aporten
conclusions positives que recomanen el desplegament immediat del nou sistema a tota la 
ciutat. 

En conseqüència esdevé una necessitat nova per interès general estendre el nou model de 
porta a porta a tota la ciutat de Lleida en el període més breu possible i aconseguir un 
estalvi econòmic de 400.000€ anuals respecte al model actual. 

3.4. Creixement de la ciutat.

En relació al servei de neteja viària, que constitueix una obligació municipal per preservar la 
salubritat pública segons la llei Reguladora de les Bases del Regim Local, article 25 i 26, 
trobem també noves circumstàncies no previstes en l’actual contracte que en justifiquen la 
modificació. 

El capítol 1 «Generalitats», del Plec de Condicions tècniques i econòmiques per a 
l’adjudicació dels serveis  de neteja viària i de recollida de les diverses fraccions dels residus
municipals i altres serveis complementaris a la ciutat de Lleida, indica en el seu apartat 1.1 
«Objectius» que «Lleida ha de ser una ciutat neta i el ciutadà ha de percebre aquesta 
situació de tal manera que li proporcioni satisfacció i identificació amb la seva ciutat»

Aquest objectiu a dia d’avui no es compleix i són moltes les queixes i veus veïnals que 
apunten a una evident falta de neteja de l’espai públic de la ciutat i de la percepció de neteja
per part de la ciutadania.

En aquest punt cal esmentar que l’informe del serveis tècnics de Medi Ambient, referent a la 
pròrroga del contracte del 2018, va quantificar un cost total afegit de previsió de serveis de 
neteja de 655.512,26€ per cobrir els «serveis que apareixen a la ciutat com l’increment de 
serveis intensius que es realitzen a la ciutat durant el període estival, campanyes de 
desbrossament de vegetació dels espais públics i solars amb risc d’incendi, campanyes de 
manteniment de la vegetació de les cunetes de les carreteres d’accés a la ciutat i d’altres 
extraordinàries i puntuals que es considerés»

Finalment es va desestimar incorporar aquest nous serveis «atès que no es pot incrementar 
el cànon en aquest import». Malgrat que aquest augment de costos, sumat a la resta 
d’augments de costos proposats en l'informe de pròrroga del contracte, no suposava 
sobrepassar un augment total del 20% del cost primitiu del contracte.

A l’apartat 1.3 Plec de Condicions tècniques i econòmiques es defineix l'àmbit territorial del 
contracte especificant «el conjunt de les vies públiques i les voreres, inclosos els escocells; 
les carreteres dins el casc urbà i els camins públics, incloses les cunetes; els carrers i les 
places peatonals; i, en general, totes les zones urbanitzades i pavimentades de naturalesa 
pública»

Des de la formalització del contracte al 2006, la ciutat, malgrat que pràcticament ha 
mantingut estable la seva població, sí que ha viscut un important creixement de la trama 
urbana consolidada, amb l’ampliació d’unes 260 Ha, sumant les ampliacions de barris i 
zones industrials dels últims 16 anys, fins arribar a una extensió urbana total en l’actualitat 



de 1450 Ha. Aquest creixement suposa l’ampliació de prop del 19% de la zona de neteja 
urbana assignada al contracte.

Amb els sectors actuals en desenvolupament urbà és previsible que el creixement de la 
trama urbana assoleixi les 285 Ha al 2024 el que suposarà aproximadament un 20% de 
creixement acumulat des de l’inici del contracte.

Els serveis i diversos operatius de neteja, per tant, estan obligats a cobrir una superfície 
urbana molt més gran de la que inicialment es va preveure al formalitzar el contracte. Aquest
fet per si sol ja constitueix una clara necessitat nova que justifica un interès general evident 
de mantenir la neteja i la salubritat de la ciutat i el municipi en el seu conjunt.

L’obligació de complir amb els objectius estipulats al contracte obliga a ampliar els serveis i 
operatius de neteja com a mínim de forma proporcional al creixement efectiu de la trama 
urbana consolidada objecte de l'àmbit territorial del contracte en l’apartat de neteja. En 
aquest sentit, el propi contracte ja establia, en l’apartat 1.7 d’Actualització dels serveis que 
«Els àmbits territorials i funcional del servei poden evolucionar durant la vigència del 
contracte tant pel creixement urbà de la ciutat com per l’evolució de les tecnologies o la 
necessitat d’adaptar el servei a les novetats legislatives. Això comportarà en el seu cas, 
successives modificacions del projecte inicial aprovat.»

En conclusió, per tal de complir els objectius estipulats al contracte, per complir amb les 
obligacions legals de neteja viària recollides al Llei Reguladora de les Bases del Regim 
Local i per l'interès general bàsic de mantenir la neteja i la salubritat dels espai públics de la 
ciutat, s’han de ampliar els serveis i operatius de neteja estipulats al contracte per poder 
cobrir l’ampliació de la trama urbana des de la formalització del contracte. 

En conseqüència esdevé una necessitat nova per interès general l’ampliació del cànon de 
neteja viària del contracte, com a mínim en un 20%, fins a la finalització del contracte, per 
atendre les necessitats de neteja associades a l’ampliació de la trama urbana.

4. Sobre les condicions per a la modificació del contracte

Justificada la necessitat de modificació del contracte i l’adequació als supòsits previstos a la 
llei, en aquest apartat valorem les condicions d’aquesta modificació i el compliment dels 
requisits legals en quant a respectar l’objecte i naturalesa del contracte i l'equilibri econòmic 
en la prestació del servei i condicions d’inversió.

4.1. Objecte i naturalesa del contracte

La naturalesa del contracte queda definida a la Clàusula 2 «Naturalesa del contracte»

«Aquest contracte té naturalesa administrativa i es tipifica com a contracte de gestió de 
serveis públics mitjançant la modalitat de concessió, d’acord amb allò previst als articles 11 i
següents i 154 a 170 del Reial Decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques»

La implantació del porta a porta i l’ampliació dels serveis de neteja viària no modifica la 
naturalesa del contracte atès que aquest segueix sent un contracte de «naturalesa 
administrativa i es tipifica com a contracte de gestió de serveis públics mitjançant la 
modalitat de concessió»



La clàusula 1 «objecte de contracte» del plec de condicions administratives i econòmiques 
particulars per a la contractació de la concessió dels serveis municipals de neteja viària i de 
recollida i transport de les diverses fraccions dels residus urbans i altres serveis 
complementaris, a la ciutat de Lleida defineix de forma explicita l'objecte del contracte:

«Aquest Plec de condicions té per objecte la contractació de la concessió dels serveis 
municipals de neteja viària, de recollida i transport de les diverses fraccions dels residus 
urbans i altre serveis complementaris de Lleida.

Aquests serveis es prestaran en les condicions i termes descrits en aquest Plec de clàusules
administratives i en el Plec de prescripcions tècniques i econòmiques.»

El detall dels serveis contractats apareix al punt 1.4 ÀMBIT FUNCIONAL del Plec de 
Condicions tècniques i econòmiques, que defineix tres àmbits d’activitat:

A/ El servei de neteja que compren la neteja i la recollida de les deixalles de la via pública, 
les quals es defineixen com qualsevol residu deixat a la via pública; les restes de la recollida
de Residus Sòlids Urbans (RSU), les fulles dels arbres, els arrossegaments de la pluja; els 
excrements dels animals, els animals morts i qualsevol altra residu dipositat a la via pública 
susceptible de ser recollit i transportat pels equips de neteja. S’inclou també, expressament, 
la neteja de les àrees circumdants als contenidors de RSU i de Selectiva, incloses les 
taques i incrustacions al paviment. No estan inclosos els productes perillosos, tòxics, 
radioactius, inflamables, explosius, etc..., vehicles abandonats i, en general, qualsevol residu
no classificat com RSU.

B/ El servei de recollida que compren la recollida i el transport als llocs de tractament o 
d’abocament de tots els residus sòlids urbans i assimilables generats en l’àmbit territorial 
descrit, juntament amb el rentat i manteniment dels contenidors ubicats a la via pública i les 
operacions associades.» Es detalla que es realitzarà una separació en origen i recollida 
selectiva de les fraccions de residus.

C/ El servei de deixalleria que comprèn la gestió de la deixalleria municipal central, la de la 
deixalleria mòbil i de les noves deixalleries que es creïn durant la vigència del Contracte.(...)

En aquestes definicions no queda fixada la tècnica ni la tecnologia emprada per realitzar el 
servei. És perfectament possible, doncs, adaptar aquesta tècnica i implantar la recollida 
porta a porta sense modificar l’objecte i la naturalesa del contracte. 

Una adaptació que, de fet, ja preveu el propi contracte en el punt 1.7 d’actualització del 
servei, que preveu possibles modificacions per raó de l’evolució de tècniques i obligacions 
legals de recollida de residus, i que podem considerar un obligació legal a la llum de la 
legislació sobre residus que indica que els ajuntaments han d’adoptar mesures per complir 
amb les obligacions de recollida selectiva (art. 8 del real Decret 656/2020).

Podem concloure, per tant, que la proposta de modificació del sistema de recollida per 
implantar el Porta a porta a tota la ciutat no modifica la naturalesa i objecte del contracte i 
compleix amb la legalitat i la jurisprudència que fixa la immutabilitat de la finalitat i la 
mutabilitat del contingut prestacional (veure annex, punt 4.1.).

4.2. Condicions del contracte i la no modificació substancial.

Segons l'informe jurídic del Servei de Contractació municipal del 9 de febrer de 2018, la 
modificació del contracte l’any 2018 per la pròrroga del contracte i la implantació del porta a 
porta domiciliària a una dècima part dels habitatges de la ciutat no suposava una modificació



substancial del contracte: «Es fonamenta en que el servei de recollida es troba en un 
període transitori que ha d’acabar de definir el nou model de recollida més eficient que pugui
permetre garantir el compliment dels ratis de recollida selectiva que estableix el PRECAT20,
aprovat pel Consell de Direcció de l'Agència de Residus de Catalunya en data 16 d’abril del 
2014, en desenvolupament de l’establert en el Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus (normativa que no existia en el 
moment que es va aprovar el Plec de condicions administratives i econòmiques particulars 
del contracte) i mitjançant la definició de la posada en marxa la prova pilot en algunes zones
de la ciutat, que no suposa una modificació substancial del contracte.»

La modificació que es proposa en aquesta moció, no suposa tampoc una modificació 
substancial, atenent a la Llei de Contractes del Servei Públic. Segons aquesta llei, per tal 
que una modificació no tingui la consideració de substancial aquesta no ha d’introduir 
condicions que, d’haver constat en el plec inicial, haguessin permès la selecció de licitadors 
diferents, o haguessin permès la participació d’altres operadors econòmics en la licitació, és 
a dir, que no suposi un falsejament de la lliure concurrència, impedint l’accés al contracte de 
licitadors que, amb les noves condicions, hi haguessin pogut participar.

En el supòsit d’ampliació dels serveis de neteja viària l’argumentació és evident atès que 
només suposa una modificació quantitativa i no de la tècnica com es presta el servei. En 
quant al servei de recollida i transport de residus, com ja hem vist, la forma de prestar el 
servei mitjançant la recollida porta a porta tampoc no altera l’objecte del contracte, que 
continua sent la recollida i transport de residus, sinó que només n’adapta la tècnica. 

Per tant, l’àmbit objectiu del contracte no es veu afectat, ni el codi CPV de l’activitat a 
realitzar. En conseqüència, els requisits que es varen exigir per participar en la licitació 
inicial no es veuen alterats pel fet que s’incorpori la recollida porta a porta, ni la previsió 
d’aquesta modalitat en els plecs inicials hagués permès la participació d’empreses amb una 
habilitació tècnica o professional diferent de l’exigida en aquell moment. En suma, no hi ha 
cap falsejament de la lliure concurrència, perquè el servei en sí és el mateix i ni 
desapareixen o s’alteren totalment les seves característiques inicials ni la incorporació de la 
recollida porta a porta permetria variar els requisits de solvència tècnica exigits als licitadors 
per donar entrada a més empreses licitadores.

Per altra banda, la llei també estableix, en l’article 205, que les modificacions es 
consideraran substancials quan alterin l’equilibri econòmic del contracte en benefici del 
contractista o quan les modificacions comportin una variació de més del 50% del pressupost
inicial previst (veure annex, punt 4.2)

La modificació del contracte per implantar el porta a porta a diverses fraccions no altera la 
relació entre la prestació contractada i el preu, tal com aquesta relació va quedar definida 
per les condicions de l’adjudicació.

Les diferents tècniques aplicades a la prestació dels serveis en l’apartat de residus urbans 
que contempla el contracte actual són:

- Recollida porta a porta comercial; 418 comerços a l’eix comercial

- Recollida porta a porta de grans productors; 312 grans productors disseminats a la ciutat, a
l’Horta no fem recollida porta a porta de grans productors.

- Recollida porta a porta domiciliaria; 5.135 habitatges

- Recollida amb contenidors urbana a; 55.508 habitatges

- Recollida amb contenidors disseminada a l’horta; 3500 habitatges



- Recollida porta a porta de voluminosos a demanda; 3000 serveis concertats i 32.000 
serveis no concertats durant l’any 2020

- Gestió de deixalleries.

En conseqüència ja existeix un quatre de preus per operari i mitja mecànic per la recollida 
porta a porta d'almenys una desena part dels habitatges de la ciutat. La modificació de les 
característiques del servei a la resta dels habitatges de la ciutat, tal com està prevista en 
l’estudi d’implantació del porta a porta «Justificació tècnica per la modificació del contracte 
actual per la implantació del nou sistema de recollida de residus a Lleida» presentat per la 
consultora SPORA, en cap cas modificaria la relació entre la prestació contractada i el preu. 
Només amplia una tècnica de recollida i transport de residus urbans ja existent, atès que 
parteix del quadre de preus actual per fer els càlculs econòmics de la implantació. D’altra 
banda la compensació al contractista en cas de la modificació de les característiques del 
servei en els contractes de serveis públics queda recollida a l’article 163 de la LCAP .

« 1 L’Administració pot modificar, per raons d’interès públic, les característiques del servei 
contractat i les tarifes que han d’abonar els usuaris.

2. Quan les modificacions afectin el règim financer del contracte, l’Administració ha de 
compensar el contractista de manera que es mantingui l’equilibri dels supòsits econòmics 
que es van considerar bàsics en l’adjudicació del contracte.»

L’estudi d’implantació del porta a porta «Justificació tècnica per la modificació del contracte 
actual per la implantació del nou sistema de recollida de residus a Lleida» presentat per la 
consultora SPORA calcula un augment total del preu de contracte, sumant totes les fases 
d’implantació del porta a porta, de 10.345.420€ fins la finalització de la concessió. Aquest 
augment del preu del contracte, juntament amb les modificacions econòmiques acumulades 
fins al dia d’avui suposen 33.085.910€, el 21,2% del preu primitiu del contracte. Per tant 
també es compliria el precepte de l’article 205.2 de la LCAP atès que la modificació del 
contracte no supera el 50% del pressupost inicial del contracte.

Pel que fa al servei de neteja, la modificació del contracte aprovada al 2018 consignava un 
cànon de neteja viària, a càrrec de la partida 1630-22700 per a l’any 2022 de 6.723.304,84. 
L’augment del 20% del servei de neteja viària suposaria un augment de cànon de 
1.344.660,97€ anuals i un acumulat fins a la finalització el contracte al marc del 2024 de 
1.680.826,21. Sumades a les modificacions per expansió del porta a porta, les modificacions
econòmiques acumulades amb l'augment de 20% de la neteja viària serien de 
34.766.736,39€, el 22,2% del preu primitiu del contracte. Per tant, també es compliria el 
precepte de l’apartat 2 de l’article 205 de la LCSP atès que la modificació del contracte no 
supera el 50% del pressupost inicial del contracte.

En el supòsit que s’exhaurissin totes les pròrrogues possibles amb una durada total de 20 
anys, fins al març del 2026, les modificacions acumulades amb l’augment de 20% del cànon 
de neteja viària suposarien 37.456.056,33€, el 24% del preu primitiu del contracte i, per tant,
es compliria en qualsevol cas el precepte de l’apartat 2 de l’article 205 de la LCSP atès que 
la modificació del contracte no supera en cap cas el 50% del pressupost inicial del contracte.

A tot això, cal afegir-hi que el plec de condicions del contracte actual de neteja i recollida i 
transport de residus preveu expressament la possibilitat de modificació o adaptació del 
contracte, un dels requisits que reforça la capacitat d’aplicar canvis en la prestació del servei
contractat (veure annex, punt 4.2.).

Per tant, la modificació de contracte que es proposa compleix els requisits legals per a la 
modificació de contractes en tant que no falseja les condicions de concurrència, manté 



l’equilibri econòmic del contracte, no supera el 50% del pressupost i s’ajusta al tipus 
d'adaptacions previstes en el propi contracte.

4.3. Límit temporal de les inversions

L’ampliació del servei de neteja i la implantació del servei de recollida de residus porta a 
porta implica noves inversions que tindrien un període d’amortització superior a la durada 
que li resta al contracte, inclosa la pròrroga de 2 anys que es proposa. En aquest sentit, 
però, cal tenir en compte les disposicions de la Llei de Contractes de l’Administració Pública 
i les pràctiques de contractació de les administracions (veure annex, punt 4.3), que 
preveuen la subrogació de les inversions als nous contractistes, desvinculant així el període 
d’amortització del període de durada del contracte. 

Això permet donar compliment a la llei de contractes públics que ha escurçat la durada dels 
contractes a un màxim de cinc anys, en termes generals, i facilita també la introducció de 
modificacions com la que es proposa.

En aquest sentit, és perfectament factible preveure un període d’amortització de 8 anys les 
inversions, proposat a la pròrroga del contracte, per la implantació del porta a porta a tota la 
ciutat, definit en l’estudi «Justificació tècnica per la modificació del contracte actual per la 
implantació del nou sistema de recollida de residus a Lleida» presentat per la consultora 
SPORA atès que aquestes amortitzacions es poden subrogar al següent contractista. 

D’altra banda si un cop finalitzat l’actual contracte no en realitza una nova licitació del servei 
de recollida i transport de residus urbans i es procedeix a un canvi de model del servei 
mitjançant la gestió directa en una empresa pública de mercat, tal com es proposa en 
aquesta moció, les amortitzacions pendents de les inversions es poden absorbir també per 
part de dita empresa pública, atès que aquest servei es finança mitjançant una taxa 
municipal que cobreix més del 50% dels costos de producció del servei.  

5. CONCLUSIONS

Per tot l’exposat és urgent la modificació del contracte del servei municipal de neteja viària i 
de recollida i transport de les diverses fraccions dels residus urbans i altres serveis 
complementaris per adaptar el municipi de Lleida a les exigències legals en matèria de 
recollida selectiva de residus urbans i per reduir l’aportació neta del municipi de Lleida de 
gasos d’efecte hivernacle i lluitar de forma decidida contra el canvi climàtic. 

Aquesta modificació per interès general, per fer front a noves necessitats i a causes 
imprevistes en el moment de la licitació, en cap cas suposa una modificació substancial ni 
un canvi de l'objecte i naturalesa del contracte o dels serveis contractats. 

La modificació del contracte suposarà un reequilibri econòmic en el marc dels preus ja 
pactats amb l’empresa en el quadre de preus actual en la forma descrita per l’estudi 
«Justificació tècnica per la modificació del contracte actual per la implantació del nou 
sistema de recollida de residus a Lleida» presentat per la consultora SPORA. 

També suposa una necessitat l’ampliació del servei de neteja viària per tal d’adaptar el 
contracte al creixement de la ciutat i revertir el dèficit de neteja i salubritat actual del municipi
de Lleida.



Per tot l’exposat el Grup Municipal Del Comú de Lleida proposa al ple municipal l’adopció 
dels següents acords:

ACORDS

1.- Instar al govern municipal de l’ajuntament de Lleida a preparar, en el termini més breu 
possible, la documentació necessària per impulsar la modificació i pròrroga del contracte, 
del servei municipal de neteja viària i de recollida i transport de les diverses fraccions dels 
residus urbans i altres serveis complementaris, fins al 2026, per tal d'estendre la tècnica de 
recollida selectiva en modalitat de porta a porta a tot el municipi de Lleida. 

2.- Instar al govern municipal de l’ajuntament de Lleida a incloure en dita modificació de 
contracte l’augment del 20% dels serveis de neteja viària per tal de compensar l'augment de 
l’extensió de la trama urbana des de l’inici del contracte.

3- Instar al govern municipal a encomanar els estudis tècnics i econòmics, d'eficiència i 
eficàcia i sostenibilitat, necessaris per estudiar la millor forma de gestió del servei de 
recollida i transport de les diverses fraccions dels residus urbans, per tal de procedir a la 
seva municipalització i gestió directa si es donen les condicions. 

4.- Instar al govern municipal de l’ajuntament de Lleida a dedicar l’1% del contracte, del 
servei municipal de neteja viària i de recollida i transport de les diverses fraccions dels 
residus urbans i altres serveis complementaris, a campanyes efectives de sensibilització per 
lluitar contra els actes incívics i l’abandonament de deixalles i voluminosos al carrers i places
de la ciutat.

5.- Donar trasllat d’aquest acords als alcaldes de les EMDs, a la FAVLL, als consell de zona 
de cada barri de la ciutat i de l’Horta de Lleida i a la companyia concessionària del contracte 
del servei municipal de neteja viària i de recollida i transport de les diverses fraccions dels 
residus urbans i altres serveis complementaris.

Sergi Talamonte Sánchez

Portaveu del Grup municipal Comú de Lleida


