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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PEL SUBMINISTRAMENT DELS CONTENIDORS PER A 

LA RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL MERCAT DE FRUITES I 

HORTALISSES DE MERCABARNA 

 

Antecedents: 

MERCABARNA  (Mercados de Abastecimientos de Barcelona, S.A.) és la societat 

gestora de la Unitat Alimentària que concentra els Mercats Majoristes de la ciutat de 

Barcelona, així com nombroses firmes d’elaboració, comerç, distribució, importació i 

exportació de productes frescos i congelats. 

Les instal·lacions ubicades al Polígon Industrial de la Zona Franca de Barcelona i a Sant 

Boi de Llobregat, disposen d’una superfície de 86 ha i 4 ha respectivament, actualment 

hi ha aproximadament unes 700 empreses i, diàriament, utilitzen les instal·lacions unes 

21.000 persones. 

L’any 2002 es va iniciar la recollida selectiva dels residus generats als mercats 

majoristes de MERCABARNA. El mercat de fruites i hortalisses esta format per 7 

pavellons, a cadascun d’ells hi trobem dues zones de reciclatge ubicades 

estratègicament per a que qualsevol parada tingui la mateixa distancia per poder 

dipositar el seus residus. El nivell de valorització dels residus sòlids urbans en el 2010 

ha estat del 73,36%, aquest nivell entenem que és molt bo per un mercat majorista, 

però s’han de seguir fent esforços per millorar-lo. 

És per això que es vol provar al mercat de fruita i hortalisses una nova distribució de 

contenidors per poder augmentar aquest tant per cent de reciclatge. 
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Tipus de residus que es generen en als Mercats Majoristes: 

• Envasos i restes d’envasos (cartró, fusta i plàstics) 

• Elements d’embalatge i transport (palets, flejes, alveols...)  

• Restes de producte (matèria orgànica) 

• Excedent d’oferta (productes sense valor comercial)  

 

 Zona de reciclatge: 

Consta de tres element diferenciats: 

- Autocompactador de matèria orgànica 

- Gàbia per envasos i embalatges 

- Gàbia per a la fracció resta 

 

Objectiu: 

Subministrar  13 gàbies per recollir envasos i embalatges i 14 gàbies per a rebuig, amb 

les especificacions tècniques que defineix aquest plec. 
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Descripció de material a subministrar: 

 

1. Gàbies  d’envasos i embalatges: 

 

a) Dimensions del remolc: 

- Longitud: 4.5m 

- Amplada: 2m 

- Alçada: 2.2m 

 

b) Carga màxima del remolc = 2 Tn 

 

c) La velocitat màxima del remolcat serà de 15Km/h 

 

d) Xassís: cos rígid d’alta resistència amb perfils UPN laminats.  

 

e) Llançadora d’arrossegament: Ha de tenir una anella giratòria per poder 

enganxar en el vehicle remolcador. A més a més ha de tenir un tope per 

evitar la caiguda fins el terra . 

 

f) Fre d’estacionament: s’ha d’efectuar posicionant en vertical la llança del 

remolc. La llança s’ha de quedar enclavada en posició vertical cada cop que 

s’enganxi la balda (situada en la llança) al seu tope (situat en el timó de 

direcció). Aquest moviment ha d’accionar, mitjançant un sistema de barres i 

palanques, unes sabates exteriors sobre el costat de la rodament de les 

rodes davanteres del carro, quedant l’equip immòbil en situació de repòs 

fins que no es col·loqui la llança en posició de marxa. La tensió de frenat de 

estacionament es regulada mitjançant una vareta enroscada que actua de 

tensor, aquesta vareta esta situada sota el carro. 
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g) Sistema de direcció i rodatge: El carro ha de tenir un eix giratori el que 

faciliti la circulació i maniobrabilitat del remolc. La llança d’arrossegament 

ha d’estar solidàriament unida mitjançant  articulacions amb el bastidor de 

direcció, el qual, acciona girant les boles de l’eix. 

 

h) Rodes: El carro ha de tenir  4 conjunts massissos, dos davanters i dos 

posteriors, tots ells muntats sobre rodaments cònics. Els conjunts dels que 

ha d’anar provis el carro son model 4.00-8’’ suficients per a transportar la 

quantitat  màxima acumulable del remolc. 

 

i) Sistema de contenció de càrrega: ha de tenir en compte un eficaç sistema 

de contenció de carrega, composat per: 

 

- Part frontal i part posterior(costat on trobem la llança 

d’arrossegament): Compost per malla electro-soldada amb una llum 

de 100x100 i un espessor de filferro de 6mm. 

- Costat dret: Dividit en tres parts, les dues parts exteriors 

composades per malla electro-soldada amb una llum de 100x100 i 

un espessor de filferro de 6mm. I la part central de xapa llisa per 

poder col·locar el logotip de la contracta de Medi ambient. 

- Costat esquerra: dos parts d’un metre fitxes i al mig dues portes 

amb frontisses per poder efectuar la descarrega del remolc, tots ells 

fabricats amb un bastidor metàl·lic i coberts amb malla electro-

soldada amb una llum de 100x100 i un espessor de filferro de 6mm, 

que aportarà la suficient seguretat durant la càrrega i el transport, a 

més a més de crear una carrosseria robusta 

- Sostre: no hi haurà sostre, però es col·locarà per donar robustesa a 

l’equip unes esquadres a les cantonades de la carrosseria per evitar 

moviments innecessaris i perillosos durant el transport. 
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j) Terra: s’ha de fabricar amb xapa llisa de 1,5 mil·límetres d’espessor amb 

acabat d’esmalt de poliuretà de dos components d’alta resistència. 

 

k) Senyalització: Ha de disposar de 6 catadiòptrics àmbar laterals, 2  vermells 

posteriors i 2 blancs davanters, tots ells homologats per poder ser divisats 

en la foscor en ser enfocats per un altre vehicle. 

 

l) Col·locació d’un parell de topalls de goma a la part frontal de la gàbia per la 

seva protecció. 

 

 

 

RESUM CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES GÀBIES D’ENVASOS I EMBALATGES: 

 

- Carga màxima: 2.000 kg 

- Plataforma: 4,50x2,00x2,20 (llargada x ample x alt total) 

- Carrosseria de malla electro-soldada amb portes laterals. 

- Terra de xapa llisa. 

- Senyalització mitjançant catadiòptriques homologades, 3 àmbars a cada 

costat, 2 davanters blancs i 2 posteriors vermells. 

- Eix davanter giratori. 

- Rodes antipunxades 4.00-8’’ 

- Fre de pàrking mitjançant posicionament vertical de la llança. 

- Imprimació anticorrosiva i pintura de poliuretà amb el RAL 1021. 

 

S’adjunta plànol amb el prototip. 
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2. Gàbies  de rebuig: 

 

a) Dimensions de la gàbia: 

- Longitud: 1.5m 

- Amplada: 1.5m 

- Alçada: 1.5m 

 

b) Càrrega màxima = 1 Tn 

 

c) La velocitat màxima del remolcat serà de 15Km/h 

 

d) Xassís: cos rígid d’alta resistència amb perfils de tub soldats laminats.  

 

e) Sistema de contenció de càrrega: ha de tenir en compte un eficaç sistema de 

contenció de carrega, composat per: 

- 3 costats fixes fabricats amb un bastidor metàl·lic i coberts la meitat 

inferior de xapa llisa i la meitat superior de malla electro-soldada amb 

una llum de 100x100 i un espessor de filferro de 6mm. 

- El costat davanter serà igual que als altres tres però la part superior de 

malla es podrà bascular per sobre de la part de xapa així deixant treure 

la carrega. 

 

f) Terra: s’ha de fabricar amb xapa llisa de 1,5 mil·límetres d’espessor amb acabat 

d’esmalt de poliuretà de dos components d’alta resistència. 

 

g) A la part inferior ha de portar dos patins (guies) per poder transportar la gàbia 

amb les banyes del carretó elevador. 
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h) Senyalització: Ha de disposar de 8 catadiòptrics àmbar laterals, tots ells 

homologats per poder ser divisats en la foscor en ser enfocats per un altre 

vehicle. 

 

 

 

RESUM CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES GÀBIES D’ENVASOS I EMBALATGES: 

 

- Carga màxima: 2.000 kg 

- Plataforma: 1,50x1,50x1,50 (llargada x ample x alt total) 

- Carrosseria de malla electro-soldada i xapa llisa amb porta davantera. 

- Terra de xapa llisa. 

- Senyalització mitjançant catadiòptriques homologades. 

- 2 patins per poder transportar amb les cunyes del carretó elevador. 

- Imprimació anticorrosiva i pintura de poliuretà amb el RAL 7003. 

 

 

S’adjunta plànol amb el prototip 
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