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Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles 
 

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIXEN LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT 

DE CONTENIDORS DE RESTA I DE MATÈRIA ORGÀNICA PEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS 
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I. Clàusula 1. Objecte del contracte 

L’objecte de la present licitació és el SUBMINISTRAMENT de contenidors per a la recollida selectiva de 

residus, de les fraccions resta i orgànica, de Sant Fost de Campsentelles. 

L’objectiu principal del present contracte és aconseguir una millora de les característiques dels 

contenidors que donen servei als ciutadans i als comerços de la ciutat i també una homogeneïtzació 

estètica entre les diferents fraccions. 

El Codi CPV (Vocabulari Comú de Contractes) corresponent a aquest contracte és 34928480-6 

(Contenidors i cubells de residus i escombraries). 

L’execució de l’objecte del contracte ha d’adequar-se a les condicions que figuren en el contracte, en 

aquest plec i en el plec de prescripcions tècniques, i si s’escau, en els documents que tenen caràcter 

contractual. 

 

Clàusula 2. Lots objecte del contracte 

El contracte consta d’un únic lot: 

• Fracció Resta:  

 122 unitats de càrrega lateral de 3.000 litres de capacitat nominal. 

• Fracció Orgànica:  

 122 unitats de càrrega lateral de 2.000 litres de capacitat nominal. 

 

Clàusula 3. Admissió de variants 

En aquest procediment NO s’admet la presentació de variants. Cada licitador podrà presentar un únic 

model de contenidor per a cada una de les tipologies establertes en el plec de prescripcions tècniques 

 

Clàusula 4. Lliurament dels béns objecte del contracte 

El lliurament dels contenidors es farà en un termini màxim de 90 dies naturals a comptar des de la data 

de formalització del contracte. 

Els contenidors es lliuraran en el lloc que designi l’Ajuntament , dins el seu terme municipal, i en els 

horaris que aquest estableixi. Caldrà que l’adjudicatari avisi a l’Ajuntament  amb almenys 5 dies hàbils 

d’antelació de la data i hora d’arribada dels materials. 

El lloc concret on s’hauran de lliurar els contenidors i els horaris corresponents seran comunicats per 

part de l’Ajuntament  a l’empresa adjudicatària en el termini màxim de 5 dies hàbils a partir de la data 

de formalització del contracte. 

El transport i l’entrega dels materials subministrats és una despesa inherent al contracte, considerant-

se el seu cost inclòs en el preu del contracte, d’acord amb l’article 304 de la LCSP 2017. La descàrrega i 

muntatge dels contenidors també anirà a compte de l’adjudicatari, inclòs els mitjans mecànics per fer-
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ho. 

Els contenidors es lliuraran totalment muntats. 

A tal efecte, els subministradors hauran de comptar amb un punt de muntatge al terme municipal de 

Sant Fost de Campsentelles, on, prèviament al seu lliurament, es procedirà a la descàrrega de 

materials i al seu assemblatge i retolació . 

En el moment del lliurament, s’haurà de donar tota la documentació relativa al subministrament per al 

seu correcte ús i manteniment, així com les garanties associades. 

Els mitjans auxiliars per al transport i trasllat dels contenidors dins el municipi, des del punt d’entrega 

fins a la ubicació definitiva a la via pública, seran a càrrec de l’Ajuntament .  

El contractista no té dret a indemnització causada per pèrdues, avaries o perjudicis ocasionat en els 

béns abans de lliurar-los. 

 

Clàusula 5. Característiques tècniques 

 
Les característiques tècniques que s’exigeixen en cada tipologia de contenidors, en funció de la 

fracció i de la recollida s’estableixen a continuació. 

 

5.1.- Característiques generals dels contenidors 

 

• Els contenidors han de ser nous i sense ús, no s’admetran contenidors amb ús anterior.  

• Els dissenys seran actuals I les darreres versions actualitzades pels fabricants. L’Ajuntament de 

sant Fost de Campsentelles podrà excloure de la licitació les proposicions que aportin contenidors 

amb dissenys antics o obsolets en el mercat o que siguin versions antigues dels models. A tal 

efecte l’ Ajuntament entendrà com obsoletes les versions que portin en el mercat més de 5 anys? 

• Hauran de ser de fabricació estàndard per ésser manipulats per recol·lectors i renta contenidora 

de càrrega lateral, totalment compatibles amb els models existents al mercat.   

• Hauran d’estar fabricats segons la Normativa Europea UNE-EN-12574-1; UNE-EN-12574-2; y UNE-

EN-12574-3. 

• Hauran de disposar d’una certificació externa d’accessibilitat universal segons la Norma UNE-EN-

17001 d’Accessibilitat Universal. 

• Hauran de disposar de marcatge CE. 

• El licitador haurà d’oferir contenidors amb capacitat nominal de 3.000 l. per a la Fracció Resta i de 

2.000 l. per a l’Orgànica. Es permetrà, igualment, una variació de capacitat del 10% en ambdós 

casos, certificats sempre per un organisme de control autoritzat. 

• Tots els contenidors, independentment del tipus de residu, seran de polietilè, tant el cos com la 

tapa, amb protecció pels raigs UV. 

• Fabricació per  rotomoldeig.  

• Les peces metàl·liques seran galvanitzades o fabricades amb material resistent a la corrosió. 

• Per a facilitar les tasques de neteja, el contenidor no tindrà de nervis de reforç visibles 

exteriorment, i presentarà formes sense arestes ni perfils o cants vius, excepte als elements 

d’elevació i buidat. 

• Absorbiran els impactes de l’ús sense deformacions o trencaments.  

• Es valorarà el menor impacte visual possible dels contenidors en l’entorn, utilitzant-se una 

tipologia de color que s’integri en el mobiliari urbà i unes dimensions reduïdes. 

• El cos del contenidor serà de color gris, acordant-se amb l’adjudicatari el RAL exacte. 

• L’adjudicatari restarà obligat a grafiar al seu cost els contenidors d’acord amb les normes d’estil 

municipal 
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• La tapa d’usuari serà practicable i disposarà d’un mecanisme amortidor per a un descens suau 

que eviti cops. 

• La tapa d’usuari tindrà una obertura suficient, per a l’adequat dipòsit de cada tipus de residu. 

• Estructura estanca i de fàcil neteja. 

• Tapes intercanviables. 

• La tapa de buidat es mantindrà bloquejada quan el contenidor estigui a la via pública obrint-se 

automàticament durant el buidat amb el camió. 

• 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 Sant Fost de Campsentelles 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. 

 

Clàusula 6. Subministrament de recanvis 

 
Els licitadors es comprometran a realitzar els subministraments de recanvis habituals en un termini 

màxim de CINC dies laborables a comptar des de la data de la comanda. En cas d'incompliment del 

termini l’Ajuntament  podrà aplicar les penalitats previstes en el plec administratiu. 

 

L’empresa subministradora està obligada a mantenir durant 10 anys els recanvis necessaris per a la 

seva reposició en els models oferts. 

 

Clàusula 7. Assistència tècnica 

 
L'adjudicatari es compromet a facilitar, els mitjans d'assistència tècnica necessaris per a la correcta 

explotació dels contenidors durant un període mínim de 10 anys. 

 

El servei d'assistència tècnica de la marca resoldrà tots els problemes tècnics li plantegi l’Ajuntament  

en relació amb l'òptima explotació dels contenidors i, en particular atenent tota classe de consultes 

sobre prevenció i reparació d'avaries, sense cap càrrec addicional. 

 

En qualsevol cas, el proveïdor es compromet sempre que sigui requerit per l’Ajuntament , a prestar 

assistència tècnica per personal especialitzat de fàbrica. 

 

 

 
 

 


