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DESCRIPCIÓ TÈCNICA DELS CONTENIDORS CORRESPONENTS AL LOT 1

CONTENIDOR PAPER-CARTRÓ
Capacitat en litres

Tipus base Circular     Rectangular

Material principal

Color identificatiu de la fracció (RAL)
Color del cos del contenidor 

Nombre de boques de càrrega 

Boca de càrrega mínim 20 cm d’alt   SÍ        NO

Elements metàl·lics d’acer galvanitzat   SÍ        NO

Sistema de càrrega doble ganxo      SÍ            NO 

Sistema de descàrrega  Obertura central
(les  tapes es subjecten a l’exterior  del
contenidor i s’obren pel centre) 

     
     SÍ            NO 

 
Pes a suportar en kg

Serigrafia inclosa      SÍ            NO

CONTENIDOR ENVASOS LLEUGERS 
Capacitat en litres

Tipus base Circular     Rectangular

Material principal

Color identificatiu de la fracció (RAL)

Color del cos del contenidor 

Nombre de boques de càrrega 

Boca de càrrega mínim 20 cm d’alt        SÍ        NO

Elements metàl·lics d’acer galvanitzat   SÍ        NO

 Sistema de càrrega doble ganxo   SÍ        NO

Sistema de descàrrega  Obertura central
(les  tapes es subjecten a l’exterior  del
contenidor i s’obren pel centre) 

  SÍ        NO

Pes a suportar en kg

Serigrafia inclosa   SÍ        NO
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CONTENIDOR VIDRE 
Capacitat en litres

Tipus base       Circular     Rectangular

Material principal

Color identificatiu de la fracció (RAL)

Color del cos del contenidor 

Nombre de boques de càrrega 

Boca de càrrega mínim 20 cm d’alt      SÍ        NO

Elements metàl·lics d’acer galvanitzat      SÍ        NO

Sistema de càrrega doble ganxo 

Pes a suportar en kg

Serigrafia inclosa      SÍ        NO

(lloc, data i signatura del licitador)
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