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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE 
DE SUBMINISTRAMENT DE 121 CONTENIDORS PER LA RECOLLIDA DE 
RESIDUS MUNICIPALS 
 

EXPEDIENT NÚM. 41/2019 

 
 
 
Tramitació:   ordinària 
 
Procediment:  obert 
 
Contracte no subjecte a regulació harmonitzada 
 
Aprovat per Decret de presidència núm. 368/2019, de 15 de juliol 
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1. OBJECTE DEL CONTRACTE 
 

El present plec té per objecte definir les condicions tècniques per al subministrament i la 
instal·lació dels contenidors de càrrega bilateral per a diferents municipis de la comarca Segrià 
més un contenidor per al Consell Comarcal del Segrià, que s’ubicarà a la canera d’Alcanó. La 
necessitat d’aquests contenidors és conseqüència de la insuficiència dels contenidors 
subministrats en el marc del contracte mixt del servei de recollida de residus al 15 municipis de 
la comarca del Segrià amb el sistema per àrees d’aportació – illes. 
 
El contracte inclourà la corresponent instal·lació dels tags d’identificació a cada contenidor, 
segons característiques tècniques descrites al present Plec.   
 

 
 

2. SUBMINISTRAMENT 
 

 Adquisició i instal·lació dels contenidors per a totes les fraccions de residus incloses en 
aquest plec, per a tots els municipis que han sol·licitat els nous contenidors. 
 

 Adquisició i instal·lació dels tags corresponents a cada contenidor, compatibles amb el 
sistema d’identificació i software actual present als camions i  contenidors ja instal·lats.  

 
A l’Annex 1 es recullen els contenidors a instal·lar a cada municipi a les diferents ubicacions 
que s’hi detallen. 
 
 
2.1. CARACTERÍSTIQUES COMUNES DELS CONTENIDORS 
 
Els nous contenidors han d’esmenar la insuficiència del subministrament licitat en el marc del 
contracte mixt del servei de recollida de residus al 15 municipis de la comarca del Segrià amb 
el sistema per àrees d’aportació – illes, davant les peticions formulades per diversos municipis 
que un cop implantat el contracte van sol·licitar més contenidors. Per aquest motiu els nous 
elements han de ser iguals o compatibles amb els actuals per tal de poder integrar-se en el 
sistema de recollida vigent i els camions existents per realitzar aquest servei, els quals 
únicament poden recollir aquest tipus de contenidors (vehicles amb recollida de càrrega 
bilateral Easy amb sistema de pesatge incorporat).  
 
Per tant, d’acord amb l’art. 126.6 de la LCSP els contenidors han disposar, com a mínim, de:  

 

 Sistema de càrrega bilateral mono operador i totalment automàtic  
 

 Estructura en acer galvanitzat i pintura en pols, espessor 1,5 mm  
 

 Descàrrega mitjançant obertura inferior amb dos fulles, amb palanques d’acer, que 
quedaran obertes de forma totalment vertical amb l’objectiu que els residus caiguin per 
gravetat sense interferències amb les comportes. Els mecanismes interns d’ancoratge i 
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obertura del contenidor estaran dissenyats de tal manera que no obstaculitzaran la 
deposició homogènia dels residus a l’interior.  

 

 Sistema d’enganxament dels contenidors compatible amb els vehicles que actualment 
estan adscrits al servei de recollida de residus en el sistema per illes, per a la seva elevació 
i posterior descàrrega dels residus (tipus bolet F-90 o equivalent sempre i quan es 
garanteixi aquesta compatibilitat). Aquest sistema ha de permetre que l'elevació del 
contenidor sigui de manera totalment vertical i sense balanceig, garantint-se que l'estructura 
interna dels contenidors no pateixi deformacions al llarg de tota la seva vida útil. 

 

 Els contenidors han de poder integrar-se perfectament a les ubicacions actuals de 
contenidors de càrrega bilateral. S’ajustaran perfectament a les guies de centratge existents 
i no deixaran espais lliures amb la resta de contenidors de la ubicació. La alineació en els 
tres eixos de coordenades haurà de ser perfecta respecte a la resta de contenidors de les 
ubicacions existents del sistema bilateral. 
 

 Per qüestions d’homogeneïtat estètica i funcionalitat els contenidors a subministrar hauran 
de ser com contenidors de càrrega bilateral instal·lats al municipi, els quals es poden 
observar a les següents fotografies: 

 
 

 
Fotografia 1. Imatge frontal, d’esquerra a dreta: contenidor de paper i cartró, vidre, 
envasos, orgànica i resta. 
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Fotografia 2. Imatge frontal d’esquerra a dreta: contenidor de resta, paper i cartró, vidre, 
envasos i orgànica.  
 

 
Fotografia 3. Imatge posterior, d’esquerra a dreta: contenidor de paper i cartró, vidre, 
envasos, orgànica i resta. 

 

 Els contenidors tindran una o dos obertures laterals, aquesta característica està descrita a 
les taules annexes.  

 

 Els contenidors aniran serigrafiats amb el missatge i anagrama que el Consell Comarcal 
especifica en aquest Plec.  
 
Tots els contenidors hauran d’incloure vinil personalitzat per un costat segons imatge 
descrita al present Plec.  
 
Per l’altre costat haurà d’incloure un distintiu de prohibit aparcar. 
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 Símbols per a persones invidents 
 

 
  

 Els contenidors s’hauran de col·locar sobre una guia metàl·lica per evitar el seu 
desplaçament. Aquesta guia metàl·lica anirà inclosa al subministrament. En els casos de 
contenidors que es col·loquin en àrees d’aportació ja instal·lades, la guia s’haurà de fixar a 
mitjançant soldadura o sistema amb els mateixos resultats. En el casos de contenidors que 
no es col·loquin al costat d’altres contenidors, la corresponent guia haurà d’anar fixada al 
terra.  

 

 
  



 
 

 
 

 
Carrer del Canyeret, 12 - 25007 Lleida - Tel. 973 054 800 - Fax 973 054 810 

presidencia@segria.cat - http://www.segria.cat  

2.2. CARACTERÍSTIQUES COMUNES DELS CONTENIDORS 
 
 
El contenidors i les boques per la introducció dels residus han de complir els criteris següents: 
 
o Contenidor de vidre (verds).  

o Boques calibrades amb gomes verticals de PVC insensibles als canvis de temperatura i 

amb un orifici de forma rectangular i dimensions de 24 cm d’alt i fins a 28 cm d’ample. 

o Capacitat 2.250 litres 

o Obertura inferior d’acer galvanitzat de 2,5 mm d’espessor i capacitat mín. de 250 l de 

líquid 

o Dimensions: longitud 1.100 mm // Altura 1.620 mm // Profunditat 1.600 mm 

 
o Contenidor de paper i cartró (blaus).  

o Boques calibrades amb gomes verticals de PVC insensibles als canvis de temperatura i 

amb un orifici de forma rectangular i dimensions de 24 cm d’alt i fins a 68 cm d’ample. 

o Capacitat: 3.000 litres 

o Obertura inferior d’acer galvanitzat de 2,5 mm d’espessor i capacitat mín. de 250 l de 

líquid 

o Dimensions: longitud 1.450 mm // Altura 1.620 mm // Profunditat 1.600mm 

o En els casos dels contenidors de 2.250 litres i 3.750 litres, conservaran la mateixa 

altura i profunditat però amb la longitud adient. 

 
o Contenidor de d’envasos lleugers (grocs).  

o Boques calibrades amb gomes verticals de PVC insensibles als canvis de temperatura i 

amb dos orificis de forma trapezoidal amb unes dimensions aproximades de 24 cm d’alt 

i 44 cm d’ample.  

o Capacitat 3.000 litres 

o Obertura inferior d’acer galvanitzat de 2,5 mm d’espessor i capacitat mín. de 250 l de 

líquid 

o Dimensions: longitud 1.450 mm // Altura 1.620 mm // Profunditat 1.600 mm 

o En els casos dels contenidors de 2.250 litres i 3.750 litres, conservaran la mateixa 

altura i profunditat però amb la longitud adient. 

 
o Contenidor de FORM (marrons).  

o Boca tambor d´acer galvanitzat i calibrada interiorment per optimitzar la selectiva 

d´aquesta fracció, insensibles als canvis de temperatura, amb pedal d´obertura del 

tambor i una obertura de 28 cm d’alt per 28 cm d’ample. 

o Capacitat 2.250 litres. 

o Obertura inferior d’acer galvanitzat de 2,5 mm d’espessor i capacitat mín. de 250 l de 

líquid. 

o Dimensions: longitud 1.100 mm // Altura 1.620 mm // Profunditat 1.600 mm 
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o Contenidor de resta (gris).  
o Boca tambor d´acer galvanitzat, tancament suau i progressiu, pedal d´obertura del 

tambor, insensibles als canvis de temperatura i amb una obertura de 38 cm d´alt i  83  

cm d´ample . 

o Capacitat:  3000 litres. 

o Obertura inferior d’acer galvanitzat de 2,5 mm d’espessor i capacitat mín. de 250 l de 

líquid. 

o Dimensions: longitud 1.450 mm // Altura 1.620 mm // Profunditat 1.600 mm 

o En els casos dels contenidors de 2.250 litres i 3.750 litres, conservaran la mateixa 

altura i profunditat però amb la longitud adient. 
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2.2. TAULA RESUM DELS CONTENIDORS A SUBMINISTRAR:  
 

Color Obertures i sistema d'obertura dels contenidors Capacitat (l) Unitats €/Unitat (màxim) € (màxim) € (IVA inclòs) 

Gris 
proveït de boca tipo tambor i pedal d'obertura per un 
costat i tapa cega per l'altre 3.000 23 

                 
2.029,00    

                  
46.667,00    56.467,07 

Gris 
proveït de boca tipo tambor i pedal d'obertura per un 
costat i tapa cega per l'altre 3.750 1 

                   
2.246,00    

                 
2.246,00     2.717,66    

Gris 
proveït de boca tipo tambor i pedal d'obertura per un 
costat i tapa cega per l'altre 2.250 4 

                   
1.781,00    7.124,00    8.620,04    

Blau 
proveït de boca calibrada per un costat i tapa cega per 
l'altre 3.000 22 

                   
1.852,00    

                   
40.744,00     49.300,24    

Blau 
proveït de boca calibrada per un costat i tapa cega per 
l'altre 3.750 2 

                   
2.034,00    

                      
4.068,00    4.922,28    

Blau 
proveït de boca calibrada per un costat i tapa cega per 
l'altre 2.250 4 

                   
1.590,00    

                      
6.360,00    7.695,60    

Blau 
proveït de dos boques calibrades 

3.000 2 1.932,00    
                      
3.864,00    4.675,44    

Groc 

proveït de boca calibrada per un costat i tapa cega per 
l'altre 2.250 4 

                   
1.590,00    

                      
6.360,00     7.695,60    

Groc 
proveït de boca calibrada per un costat i tapa cega per 
l'altre 3.000 22 

                   
1.852,00    

                   
40.744,00    49.300,24    

Groc 
proveït de boca calibrada per un costat i tapa cega per 
l'altre 3.750, 1 

                   
2.034,00    

                      
2.034,00     2.461,14    

Groc proveït de dos boques calibrades 3.000 1 1.932,00    1.932,00    2.337,72    

Verd 
proveït de boca calibrada per un costat i tapa cega per 
l'altre 2.250 18 

                   
1.590,00    

                  
28.620,00     34.630,20    

Marró 
proveït de boca tipo tambor i pedal d'obertura per un 
costat i tapa cega per l'altre 2.250 17 

                   
1.781,00    

                   
30.277,00     36.635,17    

TOTAL   
 

121 24.243,00    221.040,00     267.458,40    
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3. SISTEMA DE CONTROL I CARACTERÍSTIQUES DELS TAGS 
 
El repartiment i muntatge dels contenidors, també requereix de la instal·lació d’un sistema 
d’informació i comunicació per tal d’optimitzar i controlar l’execució del treball, així com poder 
bescanv 
iar informació amb el Consell Comarcal, especialment en aspectes de programació, seguiment i 
control.  
 
Aquest tag d’identificació ha de ser igual o equivalent al que actualment existeix en els contenidors 
per tal de poder integrar sense cap problema tots els nous contenidors al programari de control del 
servei. Aquesta programari és indispensable per tal de garantir un bon servei. 
 
Les característiques principals dels transponders de MOBA RFID actuals són 
 
 Transponders identificadors només-lectura. 
 Tecnologies Half-Duplex(HDX) 134 KHz, Half-Duplex(FDX) i alta freqüència (UHF). 
 Sistema d'encapsulat adequat per a entorns agressius. 
 Índex d'estanqueïtat IP67. 
 Compliment de la normativa ISO 18.000-2 per a Baixa Freqüència (Low 

Frequency - LF). 
 Transponders RFID  oberts a la lectura,  no es troben encriptats. 
 
 

4. INSTAL·LACIÓ DELS CONTENIDORS 
 
El lliurament instal·lació dels contenidors s’haurà de realitzar com a màxim tres mesos després 
de la data de signatura del contracte. 
 
En la proposta a presentar l’empresa licitadora haurà de descriure una planificació detallada 
per municipi on consti la data que iniciarà la instal·lació dels contenidors a cada municipi i la data 
de finalització dels treballs o, en el seu defecte, l’estimació de la durada dels treballs d’instal·lació. 
 
La instal·lació dels contenidors s’haurà de fer sempre sota supervisió dels ajuntaments 
corresponents, als efectes de verificar que la ubicació dels mateixos és la prevista en aquests 
plecs. El Consell Comarcal facilitarà a l’empresa adjudicatària, les dades de contacte dels 
Ajuntaments.  
 
El Consell Comarcal del Segrià no facilitarà a l’empresa adjudicatària cap espai per al muntatge i 
acoblament dels contenidors. La recerca d’aquest espai correspondrà a l’empresa adjudicatària.  
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5. IMATGE DELS VINILS 
 

 
 
 
 
 
6. PERÍODE DE GARANTIA 

 
S'estableix un període de garantia mínim de 2 anys o el que ofereixi l'adjudicatari amb un mínim 
de 2 anys, incloent tant els contenidors i els seus components com la resta d’elements a 
subministrar.  
 
Al llarg d’aquest temps l'empresa adjudicatària quedarà subjecta a una total disponibilitat tècnica i 
funcional en la rectificació, esmena i correcció de desperfectes.  
 
El termini de garantia començarà a comptar des de la data de lliurament i instal·lació  dels 
contenidors i altres elements subministrats objecte del present contracte. 
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ANNEX 1. RELACIÓ DE CONTENIDORS A SUBMINISTRAR PER MUNICIPIS I UBICACIONS PER A LA 
INSTAL·LACIÓ 
 

MUNICIPI CARACTERÍSITIQUES CAPACITAT (l) FRACCIÓ COLOR UTS. ADREÇA 

Torre-serona 
Contenidor proveït de boca tipo 
tambor i pedal d'obertura per un 
costat i tapa cega per l'altre 

3.000,00 Resta Gris 2,00 

Passeig Josep Buil 3-5 (residencia) 

Passeig Josep Buil 3-5 (residencia) 

Torre-serona 
Contenidor proveït de boca calibrada 
per un costat i tapa cega per l'altre 

3.000,00 Paper i cartró Blau 1,00 
Polígon industrial  
(C/ Barcelona) 

Torre-serona 
Contenidor proveït de boca calibrada 
per un costat i tapa cega per l'altre 

3.000,00 Envasos Groc 1,00 
Polígon industrial 
(C/ Barcelona) 

Torre-serona 
Contenidor proveït de boca calibrada 
per un costat i tapa cega per l'altre 

2.250,00 Vidre Verd 1,00 
Polígon industrial  
(C/ Barcelona) 

Torre-serona 
Contenidor proveït de boca tipo 
tambor i pedal d'obertura per un 
costat i tapa cega per l'altre 

2.250,00 Orgànica Marró 1,00 
Polígon industrial  
(C/ Barcelona) 

Alcoletge 
Contenidor proveït de boca tipo 
tambor i pedal d'obertura per un 
costat i tapa cega per l'altre 

3.000,00 Resta Gris 5,00 

Urb. Concòrdia 

Urb. La Nora 

Av. Lluis Companys 

C. Pallars Sobirà 

C. Democràcia (Cooperativa) 

Alcoletge 
Contenidor proveït de boca calibrada 
per un costat i tapa cega per l'altre 

3.000,00 Paper i cartró Blau 5,00 

Urb. Concòrdia 

Urb. La Nora 

Av. Lluis Companys 

C. Pallars Sobirà 

C. Democràcia (Cooperativa) 
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MUNICIPI CARACTERÍSITIQUES CAPACITAT (l) FRACCIÓ COLOR UTS. ADREÇA 

Alcoletge 
Contenidor proveït de boca calibrada 
per un costat i tapa cega per l'altre 

3.000,00 Envasos Groc 5,00 

Urb. Concòrdia 

Urb. La Nora 

Av. Lluis Companys 

C. Pallars Sobirà 

C. Democràcia (Cooperativa) 

Alcoletge 
Contenidor proveït de boca calibrada 
per un costat i tapa cega per l'altre 

2.250,00 Vidre Verd 5,00 

Urb. Concòrdia 

Urb. La Nora 

Av. Lluis Companys 

C. Pallars Sobirà 

C. Democràcia (Cooperativa) 

Alcoletge 
Contenidor proveït de boca tipo 
tambor i pedal d'obertura per un 
costat i tapa cega per l'altre 

2.250,00 Orgànica Marró 5,00 

Urb. Concòrdia 

Urb. La Nora 

Av. Lluis Companys 

C. Pallars Sobirà 

C. Democràcia (Cooperativa) 

Vilanova de la Barca 
Contenidor proveït de boca calibrada 
per un costat i tapa cega per l'altre 

3.000,00 Paper i cartró Blau 2,00 

Cooperativa davant església vella 

Escoles costat illa contenidors existents 

Vilanova de la Barca 
Contenidor proveït de boca calibrada 
per un costat i tapa cega per l'altre 

3.000,00 Envasos Groc 1,00 
Plaça Catalunya costat illa contenidors existents 

Gimenells i el Pla de la 
Font 

Contenidor proveït de boca calibrada 
per un costat i tapa cega per l'altre 

3.000,00 Envasos Groc 2,00 

c/ Parc (illa a l'alçada aproximada del núm. 18) 

c/ Major 

Gimenells i el Pla de la 
Font 

Contenidor proveït de boca tipo 
tambor i pedal d'obertura per un 
costat i tapa cega per l'altre 

3.000,00 Resta Gris 2,00 

av. Alpicat 

c/ Parc ( illa a prop del local social) 



 
 

 
 

 
Carrer del Canyeret, 12 - 25007 Lleida - Tel. 973 054 800 - Fax 973 054 810 

presidencia@segria.cat - http://www.segria.cat  

MUNICIPI CARACTERÍSITIQUES CAPACITAT (l) FRACCIÓ COLOR UTS. ADREÇA 

Benavent de Segrià 
Contenidor proveït de boca tipo 
tambor i pedal d'obertura per un 
costat i tapa cega per l'altre 

3.000,00 Resta Gris 2,00 

camí Corbins 

Urb. La Clamor 

Benavent de Segrià 
Contenidor proveït de boca calibrada 
per un costat i tapa cega per l'altre 

3.000,00 Paper i cartró Blau 3,00 

camí Corbins 

av. Pagesia 

Enric Granados (Resi) 

Benavent de Segrià 
Contenidor proveït de boca calibrada 
per un costat i tapa cega per l'altre 

3.000,00 Envasos Groc 1,00 
camí Corbins 

Benavent de Segrià 
Contenidor proveït de boca calibrada 
per un costat i tapa cega per l'altre 

2.250,00 Vidre Verd 2,00 

camí Corbins 

Urb. La Clamor 

Benavent de Segrià 
Contenidor proveït de boca tipo 
tambor i pedal d'obertura per un 
costat i tapa cega per l'altre 

2.250,00 Orgànica Marró 1,00 
camí Corbins 

Alfés 
Contenidor proveït de boca tipo 
tambor i pedal d'obertura per un 
costat i tapa cega per l'altre 

3.000,00 Resta Gris 1,00 
Benzinera d’Alfés, av. De les Garrigues 

Alfés 
Contenidor proveït de dos boques 
calibrades 

3.000,00 Paper i cartró Blau 1,00 
Benzinera d’Alfés, av. De les Garrigues 

Alfés 
Contenidor proveït de boca calibrada 
per un costat i tapa cega per l'altre 

3.000,00 Envasos Groc 1,00 
Benzinera d’Alfés, av. De les Garrigues 

Rosselló 
Contenidor proveït de boca tipo 
tambor i pedal d'obertura per un 
costat i tapa cega per l'altre 

3.000,00 Resta Gris 6,00 

C’an Bosch, N-230, complex esportiu 

Illa Carrasco i Formiguera (front farmàcia i Spar) 

c/ séquia del Cap. (cantonada Guillem Rosselló) 

c/ Almogàvers 

c/ Graver de Baix 

Avinguda Esports 
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MUNICIPI CARACTERÍSITIQUES CAPACITAT (l) FRACCIÓ COLOR UTS. ADREÇA 

Rosselló 
Contenidor proveït de boca calibrada 
per un costat i tapa cega per l'altre 

3.000,00 Paper i cartró Blau 2,00 

c/ Almogàvers 

c/ Graver de Baix 

Rosselló 
Contenidor proveït de boca calibrada 
per un costat i tapa cega per l'altre 

3.000,00 Envasos Groc 
3,00 
 

c/ Almogàvers 

c/ Graver de Baix 

Avinguda Esports 

Rosselló 
Contenidor proveït de boca calibrada 
per un costat i tapa cega per l'altre 

2.250,00 Vidre Verd 2,00 

c/ Almogàvers 

c/ Graver de Baix 

Rosselló 
Contenidor proveït de boca tipo 
tambor i pedal d'obertura per un 
costat i tapa cega per l'altre 

2.250,00 Orgànica Marró 2,00 

c/ Almogàvers 

c/ Graver de Baix 

Albatàrrec 
Contenidor proveït de boca tipo 
tambor i pedal d'obertura per un 
costat i tapa cega per l'altre 

2.250,00 Resta Gris 2,00 

Urb. Poble Nou 

C/ Canal 

Albatàrrec 
Contenidor proveït de boca tipo 
tambor i pedal d'obertura per un 
costat i tapa cega per l'altre 

2.250,00 Orgànica Marró 2,00 

Urb. Poble Nou 

C/ Canal 

Albatàrrec 
Contenidor proveït de boca calibrada 
per un costat i tapa cega per l'altre 

2.250,00 Envasos Groc 2,00 

Urb. Poble Nou 

C/ Canal 
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Albatàrrec 
Contenidor proveït de boca calibrada 
per un costat i tapa cega per l'altre 

2.250,00 Vidre Verd 2,00 

Urb. Poble Nou 

C/ Canal 

Albatàrrec 
Contenidor proveït de boca calibrada 
per un costat i tapa cega per l'altre 

2.250,00 Paper i cartró Blau 2,00 

Urb. Poble Nou 

C/ Canal 

Torres de Segre 
Contenidor proveït de boca tipo 
tambor i pedal d'obertura per un 
costat i tapa cega per l'altre 

3.000,00 Resta Gris 2,00 

Pl. Catalunya 

Urb. Esmais 

Torres de Segre 
Contenidor proveït de boca calibrada 
per un costat i tapa cega per l'altre 

3.000,00 Paper i cartró Blau 2,00 

Pl. Catalunya 

c/ Barri Nou 

Torres de Segre 
Contenidor proveït de boca calibrada 
per un costat i tapa cega per l'altre 

3.000,00 Envasos Groc 1,00 
Pl. Catalunya 

Torres de Segre 
Contenidor proveït de boca calibrada 
per un costat i tapa cega per l'altre 

2.250,00 Vidre Verd 2,00 

Urb. Esmais 

Torre Gorretes 

Torres de Segre 
Contenidor proveït de boca tipo 
tambor i pedal d'obertura per un 
costat i tapa cega per l'altre 

2.250,00 Orgànica Marró 1,00 
Urb. Esmais 

Torres de Segre 
Contenidor proveït de boca tipo 
tambor i pedal d'obertura per un 
costat i tapa cega per l'altre 

2.250,00 Resta Gris 2,00 

Torre Gorretes 

Punt Informació 
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Torres de Segre 
Contenidor proveït de boca tipo 
tambor i pedal d'obertura per un 
costat i tapa cega per l'altre 

2.250,00 Orgànica Marró 2,00 

Pl. Catalunya 

Punt Informació 

Torres de Segre 
Contenidor proveït de boca calibrada 
per un costat i tapa cega per l'altre 

2.250,00 Envasos Groc 2,00 

Punt Informació 

Urb. Esmais 

Torres de Segre 
Contenidor proveït de boca calibrada 
per un costat i tapa cega per l'altre 

2.250,00 Vidre Verd 2,00 

Punt Informació 

Pl. Catalunya 

Torres de Segre 
Contenidor proveït de boca calibrada 
per un costat i tapa cega per l'altre 

2.250,00 Paper i cartró Blau 2,00 

Punt Informació 

Urb. Esmais 

Torres de Segre 
Contenidor proveït de dos boques 
calibrades 

3.000,00 Paper i cartró Blau 1,00 
Poliesportiu 

Torres de Segre 
Contenidor proveït de dos boques 
calibrades 

3.000,00 Envasos Groc 1,00 
c/ Barri Nou 

Torres de Segre 
Contenidor proveït de boca calibrada 
per un costat i tapa cega per l'altre 

3.750,00 Paper i cartró Blau 2,00 

11 Set. Residència 

c/ Roser 

Torres de Segre 
Contenidor proveït de boca calibrada 
per un costat i tapa cega per l'altre 

3.750,00 Envasos Groc 1,00 
Poliesportiu 

Almacelles 
Contenidor proveït de boca calibrada 
per un costat i tapa cega per l'altre 

3.000,00 Paper i cartró Blau 6,00 

c/ Miquel Servet  - 3475 

c/ Doctor Agustí - 3455 

c/ Dipòsits (nova illa) 

La Saira (nova illa) 

Piscines 

Magatzem 
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Almacelles 
Contenidor proveït de boca calibrada 
per un costat i tapa cega per l'altre 

3.000,00 Envasos Groc 6,00 

c/ Dipòsits (nova illa) 

La Saira (nova illa) 

St. Joan de Déu - 4448 

St. Joan de Déu - 4448 

Piscines 

Magatzem 

Almacelles 
Contenidor proveït de boca calibrada 
per un costat i tapa cega per l'altre 

2.250,00 Vidre Verd 2,00 

c/ Dipòsits (nova illa) 

La Saira (nova illa) 

Alpicat 
Contenidor proveït de boca tipo 
tambor i pedal d'obertura per un 
costat i tapa cega per l'altre 

3.000,00 Resta Gris 3,00 

Escorxador 

Escorxador 

Escorxador 

Alpicat 
Contenidor proveït de boca calibrada 
per un costat i tapa cega per l'altre 

3.000,00 Paper i cartró Blau 1,00 
Escorxador 

Alpicat 
Contenidor proveït de boca calibrada 
per un costat i tapa cega per l'altre 

3.000,00 Envasos Groc 1,00 
Escorxador 

Alpicat 
Contenidor proveït de boca tipo 
tambor i pedal d'obertura per un 
costat i tapa cega per l'altre 

2.250,00 Orgànica Marró 3,00 

Escorxador 

Escorxador 

Escorxador 

Alcanó (Canera 
Consell Comarcal) 

Contenidor proveït de boca tipo 
tambor i pedal d'obertura per un 
costat i tapa cega per l'altre 

3.750,00 Resta Gris 1,00 
Canera Consell Comarcal 

TOTAL 
    

121,0 
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DILIGÈNCIA:  
Carme Vallés Fort, secretària del Consell Comarcal del Segrià, 
 
CERTIFICO: Que aquest plec de prescripcions tècniques ha estat aprovat per Decret de 
Presidència núm. 368/2019, de 15 de juliol. 
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