
 
Ajuntament de Els Poblets

ANNEX II

RELACIÓ  DE  PREUS  UNITARIS  QUE  REGIRAN  ALS  EFECTES  DE 
DESCOMPTE DE SERVEIS NO PRESTATS O D’EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA 
INDEPENDENT DE LA SANCIÓ ESTIPULADA EN PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS

1.- SERVEI DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE RSU

A) Recollida de fracció orgànica i resta orgànica

PU-1-A.1 Unitat d’omissió recollida i transport de la fracció 
orgànica i restos per contenidor i dia. 6,00 €

PU-1-A.2 Unitat  d’omissió neteja entorn de contenidors per 
desbordament  o  vessaments  incontrolats  per 
emplaçament i dia. 4,00 €

PU-1-A.3 Unitat d’omissió de neteja d’un contenidor aeri . 5,00 €

PU-1-A.4.
0

Unitat de reposició contenidor aeri de 1.000 L. 400,00 €

PU-1-A.5.
0

Unitat de reposició contenidor aeri de 3.000 L. 1.000,00 €

PU-1-A.5 Unitat  d’omissió  de  neteja  grup  de  contenidors 
soterrats. 100,00 €

PU-1-A.6 Unitat  de  reposició  d’elements  o  peces  de 
contenidors soterrats. 300,00 €

PU-1-A.7 Unitat  de  reparació  menor  de  contenidor  aeri  o 
subterrani. 150,00 €

B) Recollida selectiva

PU-1-B.1 Unitat d’omissió recollida i transport de contenidor 
de recollida selectiva contenidors i vegada. 8,00 €

PU-1-B.2 Unitat  de  neteja  entorn  de  contenidors  per 
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desbordament  o  vessament  incontrolat  per 
emplaçament i dia.

4,00 €

PU-1-B.3 Unitat d’omissió de neteja d’un contenidor. 4,00 €

PU-1-B.4 Unitat de reposició contenidor de selectiva. 400,00 €

C) Recollida de voluminosos

PU-1-C.1 Unitat  de  recollida  dia,  transport  a  abocador, 
valoració i canon. 150,00 €

D) Recollida de residus vegetals

PU-1-D.1 Unitat d’omissió recollida i transport de contenidor 
de recollida residus vegetals dia. 10,00 €

PU-1-D.2 Unitat  de  neteja  entorn  de  contenidors  per 
desbordament  o  vessament  incontrolat  per 
emplaçament i dia.

4,00 €

PU-1-D.3 Unitat d’omissió de neteja d’un contenidor. 4,00 €

PU-1-D.4 Unitat de reposició contenidor de residus vegetals. 400,00 €

E) Recollida industrial i comercial

PU-1-E.1 Unitat  d’omissió  recollida  industrial  i  comercial 
fins  i tot transport. 150,00 €

F) Recollida d’animals morts

PU-1-F.1 Unitat  d’omissió  recollida  d’animals  morts  i 
transport a abocador. 100,00 €

2.- SERVEI DE NETEJA URBANA

A) Neteja manual
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PU-2-A.1 Unitat d’omissió equip d’escombrada manual i dia. 150,00 €

PU-2-A.2 Unitat de neteja incorrecta i dia. 150,00 €

B) Escombrada mecànica

PU-2-B.1 Unitat  d’omissió  servei  d’escombrada  mecànica i 
dia.

180,00 €

PU-2-B.2 Unitat d’escombrada mecànica incorrecta i dia. 150,00 €

C) Baldeig

PU-2-C.1 Unitat d’omissió servei de baldeig i dia. 200,00 €

PU-2-C.2 Unitat de servei incorrecte de baldeig i dia. 150,00 €

D) Hidroneteja d’alta pressió

PU-2-D.1 Unitat d’omissió servei d’hidroneteja d’alta pressió 
i dia. 250,00 €

PU-2-D.2 Unitat de neteja incorrecta per servei d’hidroneteja 
d’alta pressió i dia. 150,00 €

E) Neteja específica

PU-2-E.1 Unitat d’omissió de neteja específica concentrada: 
mercadets,  fries,  festes,  vessaments  incontrolats, 
mobiliari urbà, pintades, taques.

800,00 €

F) Neteja d’escosells d’arbres

PU-2-F.1 Unitat  d’omissió  o  neteja  incorrecta  d’escosell 
arbre. 20,00 €

G) Neteja d’albellons embornales

PU-2-G.1 Unitat  d’omissió  o neteja  incorrecta  d’albellons  i 
embornals. 5,00 €
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H) Neteja d’excrements canins

PU-2-H.1 Unitat de neteja incorrecta excrements canins i dia. 30,00 €

DILIGÈNCIA: Per a fer constar que aquest Annex ha sigut aprovat per la Junta de 
Govern Local en sessió celebrada el dia 17 de novembre de 2015.

ELS POBLETS a 18 de novembre de 2015

LA SECRETÀRIA 

AMPARO GIL TORRELLA 
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