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Àrea de Medi Ambient
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Girona, 13 de març de 2017

PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PARTICULARS QUE HA DE REGIR LA CONTRACTACIÓ
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT DEL SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDORS DE CÀRREGA
LATERAL PER ALS MUNICIPIS DE CASSÀ DE LA SELVA I CANET D'ADRI PER A LA RECOLLIDA
SELECTIVA DE RESIDUS ATENENT UNA PLURALITAT DE CRITERIS DE VALORACIÓ
CAPÍTOL PRIMER. DISPOSICIONS RELATIVES A L’OBJECTE I AL RÈGIM JURÍDIC I ECONÒMIC DEL
CONTRACTE.
1- PODER ADJUDICADOR:
Nom: Consell Comarcal del Gironès
Adreça: C/ Riera de Mus, 1, A. 17003 Girona.
Perfil del contractant: www.girones.cat
Informació als licitadors en relació als plecs: Consell Comarcal del Gironès. Àrea de Medi Ambient. Tel.:
972 213 262. Fax.: 972 213 573.
Adreça electrònica: medi.ambient@girones.cat
2- OBJECTE DEL CONTRACTE:
1. És objecte del present plec l'adjudicació, per procediment obert i atenent a una pluralitat de criteris de valoració
de les ofertes, del contracte de subministrament de contenidors de càrrega lateral, per a recollida de residus.
L'expedient de contractació serà objecte de tramitació ordinària.
El número i tipus de contenidors serà el següent, amb guies d'ancoratge incloses:
Municipi
Cassà de la Selva
Cassà de la Selva
Cassà de la Selva
Cassà de la Selva
Canet d'Adri
Canet d'Adri

Fracció
Paper i cartró
Envasos
Envasos
Vidre
Paper i cartró
Envasos

Capacitat (litres)
3200
3200
2200
2200
3200
3200
TOTAL

Unitats
46
51
17
45
6
6
171 UNITATS

3a. CARACTERÍSTIQUES DELS CONTENIDORS DE CÀRREGA LATERAL:
El subministrament ha d’incloure les corresponents guies de centrat de tots els contenidors preparades per a fixar
en calçada, inclosos els elements de fixació necessaris.
Especificacions comunes a totes les fraccions:








Contenidor d'injecció de plàstic.
Cos del contenidor amb superfícies interiors llises per facilitar la neteja. Protecció UV dels materials
plàstics
Identificador de la fracció per a invidents amb relleu. Serigrafia d’un sol color.
El conjunt de contenidors per a les diferents fraccions s’ha de poder recollir amb el mateix tipus de camió
de càrrega lateral, segons la norma EN 12574 /1/2/3.
Tancament de la tapa de descàrrega amb obertura automàtica al voltejar el contenidor sobre la tremuja
del recol•lector.
Alçada de l’aresta de dipòsit de residus per als usuaris de 1.280 mm com a màxim i igual per a totes les
fraccions i capacitats.
El model de contenidor, per a contenidors de diferents capacitats, ha de tenir iguals dimensions de
profunditat i alçada, de manera que les àrees de vorera, cas de comptar amb contenidors de diferents
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capacitats, siguin uniformes en quant a l'ocupació en profunditat de la calçada.
Sistema d’alineació del conjunt de contenidors d’un àrea d’aportació mitjançant sistema centrador. El
subministrament inclourà el conjunt de peces necessàries, integrades i/o externes que permetin la
referida alineació d’àrea. Color cubeta: gris fosc ( RAL 7037).
El model de contenidor ha de disposar de l'opció d'afegir una sobreportella d'aportació per als usuaris al
mateix costat per on es buida el contenidor amb la finalitat d'adaptar el contenidor a aquelles àrees en
que el camió i l'usuari només poden accedir al mateix costat del contenidor.
Senyalitzacions que hauran d’incorporar:
o Quatre bandes reflectants
o Adhesiu de prohibit estacionar
o Senyalització de centrat del camió
o Adherent informatiu de la corresponent fracció.
o Serigrafia homologada pel Consell Comarcal del Gironès i, en els que correspongui, per
l'Ajuntament de Cassà de la Selva

Normativa específica que hauran de complir tots els contenidors:


UNE- EN 12574
Nivell sonor d’acord amb la directiva europea 2000/14/CE

Especificacions particulars per cada fracció
Envasos
Capacitat nominal del contenidor 3.200L o 2.400
L
Tapa d’usuari fixa amb 2 orificis simètrics circulars de aproximadament 260 mm de diàmetre per a introduir el
residu, o rectangular en els que s’hi pugui inscriure un cercle de les esmentades dimensions. Possibilitat de
disposar de boca de característiques adequades a establiments. ( 5 % de les unitats )
Color tapa: groc (RAL 1018 )
Paper i cartró
Capacitat nominal del contenidor 3.200L
Tapa d’usuari fixa amb ranura longitudinal de aproximadament 250x1000 mm per a introduir el residu
Color tapa: blau (RAL 5005 )
Vidre
Capacitat nominal del contenidor màxima 2.400 L.
Tapa d’usuari fixa amb un orifici d'aproximadament 200 mm de diàmetre per introduir el residu, l’alçada d’aquest
orifici ha de ser la mínima possible.
Color tapa: verd (RAL 6032 )
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