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1.      Objecte 
 
L’objecte del contracte és el subministrament de contenidors de càrrega lateral 
per a la recollida de residus de les fraccions envasos lleugers, paper-cartró, vidre, 
rebuig i matèria orgànica pel municipi de Montornès del Vallès. 
El contracte inclou el subministrament i transport de tots els contenidors fins al 
municipi i el seus corresponents descàrregues i muntatges a l’adreça indicada 
per l’ajuntament. 
 
Quantitat i volumetria de contenidors a subministrar: 
 

REBUIG ORGÀNICA PAPER-CARTRÓ VIDRE ENVASOS

3200 L 16 54 59 129

2200 L 70 85 26 82 23 286  
 
També es subministraran els corresponents elements d’alineació inferior 
d’aquests contenidors: un total 415 unitats.  
 

Aquest Plec es redacta en compliment d’allò que disposa el “Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals” (DOGC núm. 2066 de 23 de juny de 1995) i la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel que es 
transposa a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i 
del Consell 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

 
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de 
subministrament, tal i com estableix l’article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
La licitació d’aquest contracte no es divideix en lots, donades les característiques 
pròpies del contracte. No té sentit que els contenidors a subministrar siguin de 
diferents marques i models donat que el buidat dels contenidors ha de ser ràpid, 
eficaç i rentable, i no hi pot haver diferents tipologies de buidat. 
 
Els codis CPV que corresponen són: 

34928480-6    Contenidors i cubells de residus i escombraries 
44613800-8    Contenidors per residus 
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2. Necessitat i idoneïtat del contracte 
 
Aquest contracte de subministrament es realitza per tal de renovar tots els  
contenidors del municipi els quals la majoria tenen més de 10 anys, i ja es troben 
totalment amortitzats. 
L’objectiu és unificar tots els contenidors en un sol tipus de recollida lateral, i 
evitar diferents sistemes actuals de recollida com són el posterior, la recollida 
doble ganxo i recollida de contenidors soterrats.  
Homogeneïtzar la recollida i adequar-la a les necessitats dels municipi i millorar 
els objectius de la recollida selectiva a nivell municipal. 
El canvi de model de contenidors i de model de recollida al municipi contribueix a 
un estalvi econòmic i a una millora medioambiental degut a la utilització de 
camions nous i moderns proveïts amb sistemes més sofisticats, amb estalvi de 
combustible i amb el compliment de la norma CE/595/2009 Euro 6 sobre valors 
d’emissions contaminants. 
 

3.      Retribució 
 

El contractista rebrà per la prestació del servei la retribució que d’acord amb la 
seva oferta, li correspongui. El sistema de pagament es realitzarà en forma de 
factura en finalitzar la entrega i el muntatge correcte de tots els contenidors. 
 
El pressupost màxim de la licitació per a la contractació correspon a: 
 

291.528,93€ (IVA exclòs) 
352.750 € (21% IVA inclòs) 

 
Els licitadors hauran d’aportar els preus unitaris de cada tipologia de contenidor 
lateral d’acord amb la taula següent: 
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TIPOLOGIA UNITATS PREU UNITAT (IVA exclós)

CONTENIDOR 3200 RSU

SENSE PEDAL I MANETA 16

CONTENIDOR 2200 RSU

SENSE PEDAL I MANETA 70

CONTENIDOR 2200 TAPA

FIXA FORM 65

CONTENIDOR 2200 FORM

SENSE PEDAL NI MANETA

AMB ACCES ELECTRONIC 20

CONTENIDOR 3200 TAPA

FIXA ENVASOS 59

CONTENIDOR 2200 TAPA

FIXA ENVASOS 23

CONTENIDOR 3200 TAPA

FIXA PAPER CARTRO 54

CONTENIDOR 2200 TAPA

FIXA PAPER CARTRO 26

CONTENIDOR 2200 TAPA

FIXA VIDRE 82  
 
La despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a 
l’aplicació del pressupost dels exercicis 2018 a la partida pressupostària 18-21-
1621-6290018 “Adquisició contenidors de càrrega lateral” del pressupost de la 
Corporació, d’acord amb el que estableix el Text Refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir la seva oferta. Es consideraran ofertes 
anormals o desproporcionades les que resultin d’aplicar l’article 85 del Reial 
Decret 1098/2001, de 12 de octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de 
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.  
Les ofertes que superin el preu màxim de licitació seran rebutjades. 
 

4.      Termini de subministrament 
 

El lliurament es farà en un termini màxim de 50 dies naturals a comptar des de la 
data de formalització del contracte. Només pels contenidors tancats amb sistema 
electrònic (20 unitats), s’allargarà el termini de subministrament a un màxim de 
30 dies més. 
El termini de subministrament podrà ésser prorrogat per necessitats de 
l’ajuntament. 
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5. Condicions de lliurament 
 
Els contenidors es lliuraran en el lloc que designi l’ajuntament dins del seu terme 
municipal i en els horaris que s’estableixi. 
L’adjudicatari realitzarà el transport i el lliurament de tots els contenidors, també 
la descàrrega i el muntatge, així com els mitjans mecànics per fer-ho aniran a 
càrrec de l’adjudicatari.  
Per tant, els contenidors es subministraran totalment muntats, amb els TAGs ja 
incorporats i tots els adhesius enganxats. 
 
Caldrà que l’adjudicatari avisi amb 5 dies d’antel·lació l’arribada del material a 
subministrar. 
 

6.       Característiques tècniques 
 
Característiques bàsiques de tots els contenidors:  
 

- sistema de càrrega lateral 
- estructura estanca i de fàcil neteja 
- tapes intercanviables 
- fabricats amb components plàstics d’injecció o rotomoldeig (polietilè –PE– i 

polipropilè –PP), 100% reciclable 
- construïts amb polietilè d’alta densitat, tant el cos com les tapes  
- les peces metàl·liques hauran de ser d’acer galvanitzat o qualitat superior 
- protecció UV dels materials plàstics 
- components metàl·lics d’acer al carboni amb recobriment galvanitzat en 

calent i electrozincat, 100% reciclable 
- superfícies interiors llises i amb el mínim de nervacions interiors i exteriors. 

Es valorarà els contenidors que presentin el mínim de nervacions. 
- mecanismes fora de la zona de contenció dels residus i protegits contra 

l’acció directa de l’aigua de rentat 
- mecanismes accessibles per la seva reparació des de l’exterior 
- tapa amb elastròmetres de final de recorregut i tapa amb retard de 

tancament 
- boques amb sistema de protecció envers la pluja 
- tapa de buidat es mantindrà bloquejada quan el contenidor estigui a la via 

pública obrint-se automàticament durant el buidat amb el camió 
- sense pedal regulable, però amb possibilitat d’instal·lar-lo en un futur 
- sense maneta manual, però amb possibilitat d’instal·lar-la en un futur 
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- imatge i retolació amb adhesius vinils (materials amb elevada durabilitat a 
la intempèrie), el contingut i disseny serà proposat pels mateixos licitadors 
i serà valorat amb puntuació subjectiva per part de l’Ajuntament de 
Montornès del Vallès, acordant amb l’adjudicatari la mida dels mateixos en 
funció del contenidor. Els contenidors seran lliurats amb els adhesius ja 
enganxats en els contenidors. 

- el cos de tots els contenidors serà en color gris RAL 7037 
- coherència estètica entre les diferents fraccions de residus. El model de 

les 5 fraccions ha de ser el mateix 
- adhesius reflectants de perill/gàlib a cadascun dels 2 costats de la banda 

vial 
- boca de descàrrega mínima de 915 mm 
- retolació serigrafiat amb l’escut de l’ajuntament de Montornès del Vallès –

aquest es donarà a l’adjudicatari després de produir-se l'adjudicació 
definitiva 

- certificació del compliment de la normativa UNE-EN-12574-1/2/3 sobre la 
compatibilitat entre vehicles de recollida i rentat amb els contenidors 

- certificació del compliment de la normativa UNE-EN-170001-1:2007 
d’accessibilitat universal 

- certificació del compliment de la normativa UNE-EN-12329:2001 sobre 
corrosió i protecció dels materials metàl·lics 

- certificació del compliment de la normativa UNE-EN-1005.3:2002 sobre 
avaluació de l’ergonomia 

- certificació del compliment de la normativa CE 2000.14 sobre sonometria 
- certificació del compliment de la normativa UL 94 sobre avaluació 

d'inflamabilitat 
- certificació externa de pesos/càrregues i volums reals dels contenidors 

(capacitat). No s’admetran autocertificacions. Les certificacions hauran 
d’ésser emeses per una ECA. 

- cada unitat subministrada complirà amb la normativa per a fabricació 
certificada CE. Marcat CE 

- Allotjament disponible per a la col·locació posterior de pany per al control 
d’accés i identificació automàtica (targeta, xip, etc.) d’usuaris. 

- Tots els contenidors laterals, és a dir els 415 unitats hauran d’incorporar 
els TAGs (RFID) autorroscat/reblat, adequat per contenidors de càrrega 
lateral que compleixin normativa 30700/840, protegit contra vandalisme i 
no accessibles des de l’exterior. 

- Certificació UNE EN ISO 9001 en disseny i fabricació 
- Certificació UNE EN ISO 14001 en gestió mediambiental 
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- Certificació OSHAS 18001 en seguretat i salut 
 

El subministrament haurà d’incloure el sistema de centrat i alineació dels 
contenidors (guia), per tal d’evitar desplaçaments dels mateixos tant en sentit 
longitudinal com transversal, plantilla de col·locació i elements accessoris.  
 
Els licitadors adjuntaran una memòria tècnica descriptiva amb les 
característiques del model de contenidor ofertat, així com les especificitats 
pròpies de cada contenidor atenent a la fracció de residu. També aportaran tots 
els certificats i normes requerits pel subministrament, i els annexos tècnics 
corresponents. 
S’exclouran de forma automàtica les ofertes que no compleixin com a mínim les 
característiques tècniques descrites anteriorment. 
 
L’Ajuntament de Montornès del Vallès podrà demanar les mostres de contenidors 
per a la realització de les proves que consideri oportunes, per validar, comprovar 
i/o revisar les característiques dels mateixos i/o podrà visitar poblacions on 
estigui implantat el model de contenidor. 
Si les mostres es consideren no acceptables per l’ajuntament, aquest podrà 
resoldre el contracte. 
 
En tots els casos les certificacions hauran de ser emeses per empreses 
certificadores reconegudes quedant excloses les auto certificacions. 

 
L’incompliment de les característiques bàsiques serà motiu d’exclusió en aquesta 
licitació. 
 
Contenidors per a la recollida de rebuig (RSU): 
 

- capacitat mínima de 3.200 litres i de 2.200 litres segons el detall de la taula 
de la clàusula 1. 

- color de la tapa i altres elements gris RAL 7038 
- construït amb obertura de la tapa de gran capacitat, ubicada al costat de la 

vorera 
- la tapa d’usuari s’haurà d’obrir manualment amb un tirador o un sistema 

semblant 
 

Contenidors per a la recollida de matèria orgànica (FORM): 
 

- capacitat mínima de 2.200 litres 
- color de la tapa i altres elements marró RAL 8024 
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- tapa d’entrada de residus fixa amb obertura circular d’entre 25 - 30 cm de 
diàmetre amb obturador flexible que privi la visual del contingut però no 
dificulti l’entrada del material a abocar. 

- tots els contenidors per  a fracció orgànica tindran la tapa fixa, exceptuant 
un total de 20 contenidors els quals hauran de tenir instal·lat un sistema 
d’identificació amb tancament electrònic de control d’accés d’usuaris, 
d’obertura mitjançant targeta electrònica, per part dels usuaris autoritzats 
que reunirà els següents requisits: 
 

o El tancament electrònic serà autònom, amb un lector i un sistema 
de tancament (bloqueig/desbloqueig) integrats. 
 

o El pany electrònic estarà dissenyat per suportar tota mena 
d'adversitats, com ara temperatures extremes (estiu/hivern), 
gelades, pluja, neteja manual i / o automàtica dels contenidors amb 
aigua a alta pressió i agents químics, atmosfera especial generada 
a l’interior del contenidor derivada dels residus dipositats etc.  

 
o Els licitadors hauran de presentar un certificat de bona execució del 

tancament presentat de l’entitat pública o privada, dins de l’estat 
espanyol, en un període no superior a 2 anys.  
(*) L´ajuntament es reserva el dret de demanar un contenidor de mostra 
per comprovar la veracitat d’aquest punts. El contenidor tindrà que ésser 
lliurat per l´adjudicatari en un termini màxim de 15 dies a ports pagats a 
les instal·lacions que l’ajuntament ho demani. Amb devolució del 
contenidor al proveïdor a ports deguts 

 
o els contenidors incorporaran de sèrie el sistema electrònic de 

identificació RFID. Ús de TAGs RFID de 134 Khz. HDX en un 
encapsulat IP67 (codi d’estanqueïtat). El TAG estarà instal·lat en 
cada contenidor i amagat visualment –no accessible per l’usuari–, 
sense que pugui entrar amb contacte amb el residu. El TAG ha de 
complir amb la funció d’identificar el contenidor per permetre el 
control de la recollida, la neteja i el seu manteniment. 
La tecnologia TAGs RFID de 134 Khz. HDX permet: 
- ubicar l’antena en diverses  posicions garantint correcta lectura 

del tag. 
- obtenir en promig un percentatge de lectures correctes 

superiors al 99% en aquest tipus de recollida. 
- disposar de  la certificació BSI (Seguridad e integridad de datos) 

en tot el conjunt dels sistemes incloent el de lectures de Tags 
RFID. 
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Contenidors per a la recollida de Vidre: 
 

- capacitat mínima de 2.200 litres 
- color de la tapa i altres elements verd RAL 6032 
- tapa d’entrada de residus fixa amb obertura circular d’entre 25 - 30 cm de 

diàmetre amb obturador flexible que privi la visual del contingut però no 
dificulti l’entrada del material a abocar. 

- compatibilitat amb el sistema VACRI i què aquest es pugui muntar a   
posterior, en una segona fase.  

- haurà de complir les normes definides per Ecovidrio. 
 

Contenidors per a la recollida d’Envasos Lleugers: 
 

- capacitat no inferior a 3.200 litres 
- color de la tapa i altres elements groc RAL 1018 
- tapa d’entrada de residus fixa amb obertura rectangular ampla de mesures 

complint normes d’Ecoembes, amb obturador flexible que privi la visual del 
contingut però no dificulti l’entrada del material a abocar. 
 

Contenidors per a la recollida de paper i cartró: 
 

- capacitat no inferior a 3.200 litres 
- color de la tapa i altres elements blau RAL 5005 
- tapa d’entrada de residus fixa amb obertura rectangular ampla de mesures 

complint normes d’Ecoembes, amb obturador flexible que privi la visual del 
contingut però no dificulti l’entrada del material a abocar. 
 

7. Recanvis 
 
Els licitadors es comprometran a realitzar els subministraments de recanvis 
habituals en un termini màxim de 5 dies hàbils a comptar des de la data de 
recepció de la comanda.  
 
Els licitadors hauran d’aportar en la seva oferta els preus unitaris dels principals 
recanvis d’acord amb la taula següent: 
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ARTICLE PREU (IVA exclós)

TAPA USUARI FIXA

TAPA USUARI BATENTS(TIPUS 

RSU)

TAPA DESCÀRREGA CAMIÓ 

CONTENIDOR 2200 L

TAPA DESCÀRREGA CAMIÓ 

CONTENIDOR 3200 L

CUBETA DE CONTENIDOR 2200 

L

CUBETA DE CONTENIDOR 3200 

L

REFLECTANTS CANTONADES  
 
Els preus dels recanvis no es tindran en compte dins dels criteris de valoració.  
 
L’adjudicatari es compromet a facilitar sense cap càrrec addicional, els mitjans 
d’assistència tècnica necessaris per la correcta explotació dels contenidors amb 
un període mínim de 2 anys.  
 
El licitador es compromet a prestar assistència tècnica per personal especialitzat 
de la fàbrica. 

8. Verificació 
 
L’ajuntament comprovarà el material recepcionat i les qualitats tècniques del 
mateix. 
Si en el termini d’1 mes a partir de la posada en funcionament d’aquest material, 
l’ajuntament detecta anomalies degudes a la utilització o subministrament 
d’aquests materials o observa que no reuneixen les característiques anteriors, 
l’empresa adjudicatària estarà obligada a assumir el cost de la seva reparació. 

9. Formació 
 
El servei de manteniment de contenidors no es preveu en aquest plec.  
L’adjudicatari es compromet en el cas que l’ajuntament ho sol·liciti a formar 
durant el temps necessari, amb personal tècnic qualificat, al personal de  
manteniment que designi l’ajuntament. 
Les despeses de la formació correran en tot cas a càrrec de l’adjudicatari. 
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10. Garantia 
 
S’estableix un període de garantia mínima de dos anys de tot el material 
implantat objecte del present plec, incloent tant contenidors com tots els 
components i elements auxiliars, siguin guies o enganxines. 
Durant aquest període l’empresa adjudicatària haurà de garantir una disponibilitat 
no superior a 24 hores per a la rectificació, esmena i correcció de defectes i 
integració de components. 
El termini de garantia començarà a comptar des de la posada en funcionament 
dels elements objecte del present plec. 
En el moment de l’adjudicació, l’empresa licitadora haurà de lliurar els manuals 
tècnics i el llistat de recanvis amb preu, aquest preus tindran vigència durant 2 
anys. 
La retolació i la serigrafia i/o vinils també s’inclou dins del mateix període de 
garantia. 
 

11. Criteris de Valoració 
 
La puntuació màxima total serà de 100 punts, que es distribuiran en funció de 
l’aplicació dels criteris següents: 
 
Criteris objectius: 

A. La puntuació econòmica màxima serà de 55 punts 
B. La puntuació tècnica màxima serà de 25 punts 
C. La puntuació màxima del servei post-venda serà de 10 punts 
 

Criteris subjectius: 
D. La puntuació subjectiva màxima serà de 10 punts 

 
 
A. Proposta econòmica 

Puntuació màxima: 55 punts. Segons aquesta fórmula:  

                               Oferta més econòmica  

  Puntuació =  --------------------------------------------------------------------  x   55 

                                          Oferta valorada 

B. Proposta tècnica  
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Respecte a les característiques tècniques del subministrament de contenidors  
descrites, es valoraran els criteris següents.  

El valor mes favorable se li atorga la puntuació màxima i la resta es puntuarà en 
proporció lineal respecte d’aquesta. 

La puntuació tècnica màxima serà de 25 punts. 

Els licitadors hauran d’aportar els corresponents informes tècnics i certificacions 
per tal d’acreditar els criteris de valoració. 

• Pels contenidors de 3200 L de volum nominal, no podran ésser inferiors a 
3140 L del volum útil, acreditat per un certificat d´una entitat col·laboradora 
amb l´administració. 

 0,5 punt per cada 10 litres de més, per sobre dels 3150 L útils 
(màxim 3 punts) 
 

• Pels contenidors de 2200 L de volum nominal, no podran ésser inferiors a 
2.100 L del volum útil, acreditat per un certificat d´una entitat 
col·laboradora amb l´administració 

 0,5 punt per cada 10 litres de més, per sobre del 2100 L útils 
(màxim 5 punts) 
 

• Pels contenidors de 3200 L de volum nominal, no podran esser inferiors a 
1.200 Kg de carga nominal, acreditat per un certificat d´una entitat 
col·laboradora amb l´administració 

 0,5 punt per cada 10 Kilograms de més, per sobre dels 1200 Kg. 
(màxim 4 punts) 
 

• Pels contenidors de 2200 L de volum nominal, no podran ésser inferiors a 
850 Kg de carga nominal, acreditat per un certificat d´una entitat 
col·laboradora amb l’administració 

 0,5 punt per cada 10 Kilograms de més, per sobre dels 850 Kg 
(màxim 2 punts) 
 

• Per tots els contenidors, Polit interior segons Norma UNE-EN ISO4288, 
INTERIOR VERTICAL, segons: Ra = 2,1 μm, Rz = 5,2 μm; acreditat per 
un certificat d´una entitat externa a l’empresa 

 Es valorarà de forma proporcional, donant a l’empresa que presenti 
menys rugositat (és a dir menys valor de Ra i de Rz) el màxim de 2 
punts i a les demés de forma proporcional. Es valorarà els dos 
valors Ra i Rz (màxim 2 punts) 
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• Per la possibilitat de poder carregar i descarregar el contenidor per el 
mateix costat. 

 3 punts per la possibilitat de fer-ho 
 

• Per la possibilitat de compatibilitat amb el sistema VACRI (Contenidor de 
Vidre) 

 2 punts per la possibilitat de fer-ho 
 

• Boca de descàrrega mínima de 915 mm 
 0,5 punt per cada 10 mm d´increment (màxim 4 punts) 

 
C. Proposta de servei post-venda 
 
Es valorarà el millor nivell de qualitat d’assistència postvenda i de reparació, amb 
un màxim de 10 punts, tenint en compte el següent: 

 
• Ubicació del taller – 5 punts 
 
S’atorgarà la màxima puntuació al taller més pròxim a Montornès del Vallès i 
a la resta se’ls atorgarà una puntuació proporcional. 
 
• Termini de reparació – 3 punts 
 
S’atorgarà la màxima puntuació al termini més breu de reparació de tapa 
usuari, tapa de descàrrega i cubeta (1 punt per cadascun) i a la resta se’ls 
atorgarà una puntuació proporcional. 
 
• Subministrament de contenidors de substitució – 2 punts 

 
S’atorgaran 2 punts si es subministren contenidors de substitució mentre es 
reparen els propis contenidors de l’Ajuntament. 

 
 
D. Criteris subjectius 
 
La puntuació màxima serà de 10 punts 
 

• Es valorarà el millor disseny i estètica dels contenidors i del disseny dels 
vinils personalitzada per cadascuna de les 5 fraccions de residu, així com 
també la millor qualitat dels materials emprats i processos de fabricació, 
amb un màxim de 10 punts valorant: 

- integritat amb l’entorn 
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- qualitat dels materials i processos de fabricació  respectuosos amb el medi 
ambient 

- la volumetria i dimensions homogènia de les diferents fraccions i volum de 
contenidor 

- la durabilitat del material acreditat per informes i certificats tècnics 
- el propi disseny dels adhesius, valorant el propi disseny i l’entesa del 

missatge, diferenciat per cadascuna de les 5 fraccions de residus 
 

 
 
 
Abril del 2018, a Montornès del Vallès 
 
La tècnica de Medi Ambient, 
 
 
 
Anna Torres Huguet 
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