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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DE 
SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDORS PER A LA RECOLLIDA SELECTIVA DE 
RESIDUS DE LA MANCOMUNITAT LA PLANA DE LES FRACCIONS MATERIALS 
RECICLABLES I REBUIG 

 
 
Primera.- Objecte del contracte  
 
L’objecte del present contracte és el subministrament de contenidors per a la recollida 
selectiva de residus de la Mancomunitat La Plana de les fraccions materials reciclables 
(envasos lleugers, paper i cartró) i rebuig, del tipus següent:  
 
Les quantitats estimades pels dos anys de durada del contracte són les següents: 
 

 Unitats 

Contenidors de 1100 litres tapa plana pels materials reciclables 120 

Contenidors de 1100 litres tapa plana pel rebuig 150 

Contenidors de 240 litres 
pels materials reciclables 

80 

Contenidors de 120 litres pel rebuig 80 

 
Segona.- Subministres estimats anuals 

 

S’estima que aproximadament cada any es necessitaran les següents quantitats:  

 

 Unitats 

Contenidors de 1100 litres tapa plana pels materials reciclables  60 

Contenidors de 1100 litres tapa plana pel rebuig  35 

Contenidors de 240 litres pels materials reciclables  40 

Contenidors de 120 litres pel rebuig  40 

 

Tercera.- Característiques tècniques dels contenidors 
 
Contenidor de 1100 litres tapa plana: 
 

• Cos i tapa del contenidor fabricats mitjançant injecció amb polietilè d’alta densitat 
(PEHD). 

• Protecció als rajos UV, a l’acció de l’aigua, a productes químics i a les 
temperatures entre -20 ºC i +60 ºC. 

• Cos i tapa del contenidor de color de la fracció: blau pels materials reciclables, 
gris pel rebuig. 

• Tapa plana. 
• Pes màxim de tot el contenidor 58 kg. 
• Espai per allotjar el TAG RFID UHF (865-868 MHz). 
• Serigrafia personalitzada a una tinta. 
• Càrrega posterior. 
• Acolorit en massa. 
• No tòxics. 
• Pigments sense materials pesats. 
• Nanses integrades al cos i a les tapes situades als laterals i a la part posterior 

per facilitar l’ús i la càrrega posterior del contenidor al camió. 
• 4 rodes de goma massissa i carcassa de ferro galvanitzat de 360º de gir. Dues 

de les rodes han d’incorporar fre individualitzat. 
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• Marca CE amb indicació de nivell sonor d’acord amb la Directiva 2000/14/CE del 
Parlament Europeu. 

• Fabricat segons normativa Europea UNE EN 840. 
• Complir el sistema d’elevació segons normativa DIN 30700/EN 840. 
• Certificat UNE EN ISO 14001 en la gestió mediambiental. 
• Certificat UNE EN ISO 9001 en el procés de disseny i producció. 

 
Contenidor de 240 litres: 
 

• Cos i tapa del contenidor fabricats mitjançant injecció amb polietilè d’alta densitat 
(PEHD). 

• Protecció als rajos UV, a l’acció de l’aigua, a productes químics i a les 
temperatures entre -20 ºC i +60 ºC. 

• Cos i tapa del contenidor de color blau. 
• Pes màxim de tot el contenidor 14,5 kg. 
• Espai per allotjar el TAG RFID UHF (865-868 MHz). 
• Serigrafia personalitzada a una tinta. 
• Càrrega posterior. 
• Acolorit en massa.  
• No tòxics. 
• Pigments sense materials pesats. 
• Nansa integrada al cos del contenidor amb agafador per facilitar l’ús. 
• 2 rodes de 200 mm de diàmetre amb llantes de polipropilè i coberta de cautxú o 

goma massisses muntades sobre un eix de ferro galvanitzat. 
• Marca CE amb indicació de nivell sonor d’acord amb la Directiva 2000/14/CE del 

Parlament Europeu. 
• Fabricat segons normativa Europea UNE EN 840. 
• Complir el sistema d’elevació segons normativa DIN 30740/EN 840. 
• Certificat UNE EN ISO 14001 en la gestió mediambiental. 
• Certificat UNE EN ISO 9001 en el procés de disseny i producció. 

 
Contenidor de 120 litres: 
 

• Cos i tapa del contenidor fabricats mitjançant injecció amb polietilè d’alta densitat 
(PEHD). 

• Protecció als rajos UV, a l’acció de l’aigua, a productes químics i a les 
temperatures entre -20 ºC i +60 ºC. 

• Cos i tapa del contenidor de color gris. 
• Pes màxim de tot el contenidor 10,5 kg. 
• Espai per allotjar el TAG RFID UHF (865-868 MHz). 
• Serigrafia personalitzada a una tinta. 
• Càrrega posterior. 
• Acolorit en massa. 
• No tòxics. 
• Pigments sense materials pesats. 
• Nansa integrada al cos del contenidor amb agafador per facilitar l’ús. 
• 2 rodes de 200 mm de diàmetre amb llantes de polipropilè i coberta de cautxú o 

goma massisses muntades sobre un eix de ferro galvanitzat. 
• Marca CE amb indicació de nivell sonor d’acord amb la Directiva 2000/14/CE del 

Parlament Europeu. 
• Fabricat segons normativa Europea UNE EN 840. 
• Complir el sistema d’elevació segons normativa DIN 30740/EN 840. 
• Certificat UNE EN ISO 14001 en la gestió mediambiental. 
• Certificat UNE EN ISO 9001 en el procés de disseny i producció. 
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Quarta.- Lliurament i transport 
 
El lliurament dels béns a subministrar es farà mitjançant remeses, sempre dins de la 
previsió detallada en les bases d’aquest plec. Les remeses s’aniran lliurant depenent de 
les necessitats de la Mancomunitat La Plana. Des de la sol·licitud fins l’enviament, 
l’adjudicatari tindrà un màxim de 22 dies hàbils per al lliurament dels béns. 
 
El transport dels contenidors serà a càrrec de l’empresa adjudicatària. Tots els 
contenidors s’hauran de fer arribar a la direcció següent: 
 
Mancomunitat La Plana 
Sector el Quadro, s/n 
08522 Malla (Barcelona) 
 
Cinquena.- Obligacions de l’adjudicatari 
 
L’adjudicatari serà responsable de la qualitat tècnica dels béns subministrats. 
 
El licitador haurà d’acreditar el compliment de les normes i certificacions demanades 

amb la corresponent documentació  

 
 
La presidenta, 
Anna Magem Marsó 
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