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Clàusula 1. Antecedents
L’empresa pública Serveis Ambientals del Vallès Oriental, SA, en endavant
SAVO, SA presta els serveis encarregats pel Consorci per a la Gestió dels
Residus del Vallès Oriental, en endavant Consorci, accionista únic de la
societat, mitjançant la seva flota de vehicles.
Un dels serveis que presta, és la recollida de residus porta a porta i la
recollida de residus en contenidors entre 240 i 1.100 litres de capacitat en
àrees de difícil accés.
En alguns casos, aquestes recollides només es poden fer amb vehicles
anomenats satèl·lits de pes màxim autoritzat de 3.500 kg de pes, que fan la
recollida i després aboquen els residus en un vehicle més gran.
Clàusula 2. Objecte i abast del contracte
L’objecte d’aquesta licitació és definir les prescripcions tècniques que
regeixen la contractació per part de l’adjudicatari del subministrament,
transport inclòs, d’un vehicle amb caixa recol·lectora-compactadora de Pes
Màxim Autoritzat (PMA) de 3.500 kg per a la recollida de residus per al
Consorci, que posteriorment cedirà el bé a SAVO, SA.
Clàusula 3. Descripció de les instal·lacions
3.1 Característiques de l’activitat
Les diferents instal·lacions i equipaments de tractament de residus de què
disposa el Consorci, tenen com a objectiu comú aprofitar al màxim les
possibilitats de reciclatge i valorització dels residus municipals i reduir-ne la
fracció resta. Així, es prioritza la recuperació i l'aprofitament, la qual cosa
permet reduir la quantitat de residus que reben tractaments finalistes.
Un altre objectiu és aconseguir una distribució racional i homogènia de les
instal·lacions pel territori, de manera que es puguin reduir al màxim els
fluxos de residus i així minimitzar també l'impacte ambiental del tractament
a través de l’estalvi de combustible i altres recursos.
Una de les activitats que realitza el Consorci és el servei de recollida
selectiva mitjançant la seva empresa pública SAVO, SA a través dels
contenidors situats als espais públics, principalment voreres i carrers.
3.2 Dades de l’emplaçament
El Consorci està situat al Camí Ral, s/n de Granollers, codi postal 08401;
latitud (41°34'1.55"N) i longitud (2°16'20.30"E).
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Figura 1. Vista aèria del Consorci (Font: google maps 2015)
Clàusula 4. Característiques del subministrament
L’objecte del subministrament i el seu transport a les instal·lacions del
Consorci és un vehicle i maquinària nova amb les característiques que es
descriuen a l’apartat 4.2 del present document.
4.1. Ús previst
L’ús previst del vehicle satèl·lit és la recollida de residus porta a porta i la
recollida de residus en contenidors de 240 a 1.100 litres de capacitat situats
en àrees de difícil accés.
4.2. Característiques tècniques
A continuació es mostren les característiques tècniques que ha de complir el
subministrament objecte del contracte:
4.2.1 Característiques tècniques del xassís
Pes màxim autoritzat de 3,5 Tn
Par mínim de 300 Nm
Potencia mínima de 123 CV
Reforç mínim de la suspensió pneumàtica de 1.750 Kg per a l’eix davanter i 2.200
kg per al posterior
Dispositiu antibloqueig de rodes ABS
Distribució electrònica de la frenada
Sistema de control d’estabilitat ESP (Programa electrònic d’estabilitat)
Direcció assistida hidràulica
Caixa de canvis automatitzada o robotitzada
Airbag de conductor
Miralls regulats elèctricament i calefactats
Presa de força i bomba hidràulica al canvi o al motor
Aire condicionat/climatitzador
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4.2.1 Característiques tècniques del xassís
Llum marxa enrere amb avisador acústic
Rodes posteriors bessones
Rellotge compta-hores del motor
Kit mans lliures amb radio Bluetooth integrat
Llum destellant a la part superior de la cabina (no giratòria)
Armari i extintor
Sistema GPS amb aplicatiu Mobildata i connector tipus FMS CANGO Click
Mides màximes del vehicle carrossat de 5.350 mm de llargada i 2.800 mm d’alçada
Amplada màxima sense miralls i amb parafangs 1.855 mm
Distància màxima entre eixos de 2.500 mm
Cabina abatible
Llums frontals halògenes i llums antiboira
Tercer seient en cabina
Disposició de dues catifes a la cabina
Disposició de fundes per als seients
Manual d’instruccions i manteniment en castellà i/o català
Taula 1. Característiques tècniques del xassís (Font: PPT)

4.2.2 Característiques tècniques de la caixa recol·lectora-compactadora
Capacitat mínima de 5 m3
Fabricació amb alumini d’alta resistència de com a mínim 55 Hb (graus Brinell) i
d’un gruix mínim de 4 mm (part inferior) i 3 mm (laterals)
Càrrega útil legal mínima del vehicle carrossat de 430 kg
Sistema de compactació de trineu-pala corba i sistema de descàrrega mitjançant un
equip basculant format per un o dos cilindres de doble efecte que permeti un angle
de volteig de la caixa superior a 78º (sense placa ejectora)
Característiques del sistema aixeca contenidors:
- Polivalència per aixecar contenidors entre 120 a 1.100 litres
- Capacitat d’elevació mínima de 400 kg
- Pinta per a recollida frontal de contenidors fabricada segons les normatives DIN
30740/EN 840.1, DIN 30700/EN 840.2 i EN 840.3
- Braços per recollir els contenidors fabricats segons les normatives DIN 30700/
EN 840.2 i EN 840.3
Sostre de la caixa tancat fins a ¼ com a mínim
Tremuja amb estructura trapezoïdal
Dipòsit d’oli amb indicador de nivell visible i filtre
Càmera per visió posterior i monitor TV a la cabina
Caixa completament estanca
Porta lateral a la caixa
Elements per a la recollida de bosses de forma manual (es sol·licita un dels dos
elements):
- Cistella integrada a l’elevador no desmuntable (permet el funcionament de
l’elevador quan la cistella està plegada) la capacitat mínima de la cistella haurà
de ser de 240 l o,
- Calaix integrat a l’elevador no desmuntable (permet el funcionament de
l’elevador amb el calaix instal·lat) la capacitat mínima del calaix haurà de ser de
240 l
Botó a la cabina per accionar la descàrrega
Llum de treball, a la part posterior del vehicle (tremuja)
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4.2.2 Característiques tècniques de la caixa recol·lectora-compactadora
Panells llisos laterals
Suports per col·locar pala i escombra segons indicacions del personal de SAVO, SA o
del Consorci
Disposició de caixa d’eines al xassís
Índex de compactació mínim 2:1
Durada màxima del cicle de premsat de 35 segons
Durada màxima del cicle d’elevació de 25 segons
Desconnectador de bateria
Botó a la cabina per accionar el compactador
Capacitat per descarregar els residus en un camió recol·lector-compactador de
càrrega posterior d’una capacitat mínima de 9 m3. Concretament haurà de
descarregar els residus en els models de la casa GEESINK següents:
- FAUN VARIOPRESS de 9 i 17 m3
- VALUEPAK 1625 H
- GPM III 17 H25
- N2V08L22 de 9 m3
- RL200V09L22 de 10 m3
Emissions acústiques:
- Disposar de l’acreditació de compliment de la Directiva 2000/14/CEE d’emissions
acústiques amb unes emissions inferiors o iguals a 100 dB.
- Aportació del certificat emès per un organisme independent
Requisits generals de seguretat en vehicles de càrrega posterior
- Compliment de les normatives UNE-EN 1501-1: 2012 i UNE-EN 1501-5 2012
- Aportació del certificat emès per una entitat col·laboradora
Manual d’instruccions i manteniment en castellà i/o català

Taula 2. Característiques tècniques de la caixa (Font: Elaboració pròpia)
4.3. Pintura i retolació
El contractista ha de pintar la cabina i la caixa del vehicle de color blanc.
També ha de col·locar al vehicle un número, mitjançant un adhesiu, a la
part frontal de la cabina al costat esquerre segons les indicacions del
personal del Consorci o SAVO, SA.
Per altra banda, l’empresa adjudicatària ha de col·locar, uns altres
adhesius a la part frontal i a les portes de la cabina que es mostren a
continuació:

Figura 2. Adhesius amb pictogrames i textos tipus, pel frontal de la cabina (Font:
Elaboració pròpia)
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Figura 3. Adhesius amb pictogrames i textos tipus, per les portes de la cabina
(Font: Elaboració pròpia)

Els colors requerits per a l’elaboració dels adhesius són:
 Blau ral 5.002
 Groc ral 1.021
 Verd ral 6.018
Totes les tasques de pintura i retolació descrites anteriorment, són
responsabilitat de l’empresa adjudicatària sense cost addicional per al
Consorci i/o SAVOS, SA.
Clàusula 5. Garantia del vehicle
La garantia general mínima requerida per al vehicle és d’1 any o de 100.000
Km. Per al canvi de direcció, motor, suspensió i grup diferencial és de 2
anys i per a la carrosseria d’1 any.
Els terminis són comptadors a partir de l’endemà de la subscripció de l’acta
de recepció.
Clàusula 6. Lloc i forma de lliurament
El lloc de lliurament del vehicle són les dependències del Consorci, situat al
Camí Ral, s/n, de Granollers d’acord amb la clàusula 3.2 del present
document. Tots els costos derivats del transport i lliurament del vehicle van
a càrrec de l’empresa adjudicatària.
En el moment del lliurament el/la responsable del contracte ha de donar
conformitat al subministrament i documentació amb la formalització d’un
acta de recepció i d’una declaració responsable (veure annex I i II). Aquesta
conformitat es durà conjuntament amb el responsable del contracte per part
del Consorci o de SAVO,SA.
Clàusula 7. Termini de lliurament
El termini màxim de lliurament és de sis mesos comptadors des de la data
de formalització del contracte.
En el cas que no es compleixi el termini de lliurament, s’aplicarà el regim de
penalitzacions previst en el Plec de Clàusules Administratives Particulars
(PCAP).
Clàusula 8. Servei post venta
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Durant 5 anys l’empresa adjudicatària ha de garantir l’existència de
recanvis per al vehicle objecte del contracte així com per a la maquinària
instal·lada.
Clàusula 9. Documentació
La documentació tècnica de la qual ha de disposar l’empresa adjudicatària i
ha d’entregar al Consorci és la següent:
1. Fitxa tècnica i permís de circulació.
2. Manual d’instruccions i manteniment del xassís i maquinària.
3. Esquemes dels components elèctrics, mecànics i hidràulics de la
maquinària.
4. Certificat CE donant compliment a la directiva 2006/42/CE de Seguretat
en màquines.
5. Estudi tècnic previ per passar la ITV.
6. Certificat de compliment Directiva 2000/14/CEE d’emissions acústiques
amb unes emissions inferiors o iguals a 100 dB emès per organisme
independent.
7. Pla de manteniment del xassís i de la caixa recol.lectora-compactadora.

Clàusula 10. Control i seguiment del contracte
10.1 Control del subministrament
El contractista ha de garantir que el subministrament compleix amb el
requerit al Plec de Prescripcions Tècniques i que les tasques descrites a
l’objecte del contracte es realitzen adequadament i amb la qualitat exigida.
Si el Consorci o SAVO, SA detectessin algun tipus d’incidència s’aplicaran les
penalitzacions indicades en el PCAP.
La recepció del bé i la documentació tècnica es farà mitjançant la
formalització d’una acta de recepció que haurà de ser conformada pel
responsable del contracte (veure Annex I).
10.2 Mitjans materials
Els mitjans materials necessaris per a dur a terme les operacions objecte
del contracte són propietat del contractista.
El contractista ha de disposar dels mitjans materials suficients per tal de
garantir la prestació de les tasques objectes del contracte en el cas de que
es produeixi algun imprevist.
Els materials i béns que siguin destinats per a la correcta prestació de les
operacions objecte del contracte, aniran a compte i càrrec exclusiu del
contractista.
10.3 Mitjans personals
El contractista ha de preveure tots els temes relacionats amb el seu
personal.
El personal que hagi de dur a terme les tasques descrites a l’objecte del
contracte, ha de garantir que es respecten les normes de prevenció i
seguretat.
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El Consorci no té relació administrativa, laboral ni d’altra naturalesa amb el
personal del contractista durant la vigència del contracte, ni en el seu
termini. El personal necessari per el correcte compliment del contracte serà
cobert per personal del mateix contractista amb qualificació i experiència
professional suficient.
En finalitzar el contracte, el personal anirà a càrrec del contractista, sense
que aquest pugui reclamar al Consorci o a SAVO,SA una indemnització o
compensació de cap classe.
10.4 Control documental
El contractista, l’endemà de la signatura del contracte ha de fer entrega al
registre general del Consorci, la documentació definida a la clàusula 10 del
present plec.
Clàusula 11. Coordinació dels treballs
El contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en
matèria de prevenció de riscos laborals. Això implica la coordinació
d’activitats empresarials entre l’empresa adjudicatària, el Consorci i
SAVO,SA.
El contractista haurà de comunicar qualsevol incidència a la adreça de
correu electrònic cresidusvo@cresidusvo.cat
Clàusula 12. Responsabilitat del contractista
12.1 Responsabilitat respecte al material
Les despeses ocasionades per la reparació de danys o ruptures produïts en
les instal·lacions de SAVO,SA o del Consorci i que siguin responsabilitat del
contractista, haurà de ser assumit per aquest, sense que pugui reclamar
quantitat alguna.
12.2 Responsabilitat respecte als treballs descrits
El contractista és el responsable de que el subministrament es realitzi en les
dates acordades i que es faci correctament mitjançant personal responsable
i preparat per a la realització dels treballs inclosos en el contracte.
En aquest sentit el subministrament no s’interromprà per qüestions
meteorològiques excepte causes de força major (incendis, nevades,
aiguats...).
Clàusula 13. Penalitzacions
En cas d’incompliment de les condicions establertes al present Plec de
Prescripcions Tècniques, s’aplicaran les penalitzacions establertes al PCAP.
Clàusula 14. Garanties i assegurances
El contractista haurà d’aportar i mantenir vigent durant la durada del
contracte una assegurança de responsabilitat civil d’acord amb el què indica
el PCAP.
Clàusula 15. Comunicacions
El contractista ha d’assignar una persona responsable del seguiment del
contracte que tindrà les següents funcions a títol enunciatiu i no excloent:
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i. Fer el seguiment del contracte.
ii. Comunicar qualsevol incidència al personal de SAVO, SA i/o del

Consorci.
iii. En el moment del lliurament del bé, haurà de donar conformitat al
subministrament i documentació amb la formalització d’un acta de
recepció (veure Annex I).
iv. Fer entrega de la declaració responsable adjuntada com Annex II.
Clàusula 16. Omissions i complementarietats dels diferents plecs
Les omissions en aquests Plec de Prescripcions Tècniques, no eximeixen a
l’adjudicatari de l’execució dels esmentats treballs, que s’hauran de realitzar
segons el bon ofici i costums dels serveis objecte del contracte, com si
haguessin estat efectivament descrits.
Les condicions del present Plec es complementaran en tot moment amb el
Plec de clàusules administratives particulars.
DILIGÈNCIA: Faig constar que el precedent Plec de prescripcions tècniques
ha estat aprovat per la Comissió Executiva del Consorci de 21 de juliol de
2017.

El secretari
Jordi Vendrell i Ros.
Granollers, 21 de juliol de 2017
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