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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PEL CONCURS DE RECOLLIDA, 

TRANSPORT  I GESTIÓ DE RESIDUS MER 

 

0. 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 800 empreses i, 

diàriament, utilitzen les instal·lacions unes 25.000 persones. 

Dintre de la Unitat Alimentària, concretament al C/Transveral 2 núm. 39 està 

situat l’esccorxador de Mercabarna. La seva activitat primordial és el sacrifici de 

bestiar. Durant el 2009 es van sacrificar uns 87.000 caps de bestiar boví, uns 

350.000 caps d’oví,uns 45.000 caps de cabrit i uns 3.200 caps d’equí. Com a 

resultat d’aquesta activitat es van generar, aproximadament, unes 3.000 Tn de 

Material Específic de Risc o (MER). S’ha de considerar, però, que el 2009 va 

ser un any a on la conjuntura econòmica va afectar negativament a la xifra total 

de sacrificis anual.  

La consideració del MER ha anat variant des del seu inici en funció dels 

l’evolució de la malaltia “Encefalopatia Espongiforme Bovina” i les nous 

coneixements al respecte. Actualment, es considera com a MER qualsevol dels 

subproductes animals especificats al Reglament CE(1774/2002) Capítol II, 

Article 4 punt 1. No obstant, a partir de dia 4 de març del 2011 es consideraran 

tots aquells subproductes especificats al Reglament CE(1069/2009) Títol I, 

capítol I, Secció 4, article 8. 
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El residu MER generat a Mercabarna l’engloba tot el material que s’origini a les 

línies de producció  (segons l’especificat a la normativa vigent de cada 

moment), així com  tots els cadàvers originats als corrals o al transport. 

1. OBJECTIU 

L’objecte del present concurs té com a finalitat  la contracció, mitjançant  

procediment obert, del servei de recollida,  transport i gestió dels residus 

considerats MER (codi CER 180202) generats a les instal·lacions de 

l’escorxador de Mercabarna,. 

La prestació del servei es realitzarà segons els requeriments i condicions 

estipulats a aquest plec d’especificacions tècniques, juntament amb el plec de 

condicions administratives. 

2. ÀMBIT D’APLICACIÓ: 

L’activitat  que es desenvolupa a l’escorxador de Mercabarna es realitza de 

forma habitual de dilluns a divendres, començant la seva activitat en horari 

nocturn (cap a les 24h) i finalitzant quan s’han sacrificat tot els animals aportats 

per aquell dia pels nostres clients. Degut a això, no es pot concretar l’horari de 

finalització de recollida d’aquest residu. 

L’activitat de sacrifici es realitzada alguns dissabtes i dies festius. Així doncs,  

es demanda el servei ofertat també per aquest dies. 

Per tant s’ha de garantir que diàriament es realitza la recollida i transport del 

MER, que sempre han de coincidir amb els dies i horaris de matança, 

independentment de si són dies laborables o festius, de les quantitats 

produïdes i de la definició de MER segons la legislació vigent del moment. 

3. PROJECTE (Descripció de la tasca a realitzar)  

a) Recollida de tot el residu MER generat per l’activitat des de les línies de 

l’escorxador a travès del  túnel de l’escorxador fins als contenidors 

situats enfront de l’escorxador. 
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Tot i que les tonelades  anuals actuals són les indicades al punt 

d’antecedents, aquestes seran susceptibles de variació en qualsevol 

moment en funció de l’augment o disminució  del número d’animals 

sacrificats i/o de la definició de MER segons la legislació vigent .  

Per tant, s’ha de tenir en compte que el preu final està composat de 

dues parts (l’empresa adjudicatària haurà d’especificar el preu de cada 

partida a la taula annex 2): 

- Recollida del MER, que serà un preu fixe mensual 

- Transport i gestió que tindrà un preu varible ja que està directament 

relacionat amb el número de tones generades. 

 

b) Transport dels contenidors, amb els contingut dels residus MER 

generats per l’activitat d’aquell dia, al gestor autoritzat.  

El transport es realitzarà sempre en garantint unes condicions higiènico-

sanitàries adequades (contenidors nets, sense possibilitat de vessament, 

etc). 

c) Gestió i tractament definitiu d’aquest residus MER. 

d) Tenir al dia tota la documentació necessària com a transportista i com a 

gestor per aquesta tipologia de residus. 

e) Fer-nos arribar diàriament els Fulls de seguiment de residus o els Fulls 

de seguiment itinerant, així com les notificacions de destrucció del residu 

MER generat, transportat i destruït. Tots els documents han de tenir un 

format homologat per l’organisme competent. 

f) El gestor ha d’entregar, un cop tramitada amb l’agència de residus de 

Catalunya,  la fitxa de acceptació per la gestió d’aquest residu. 

g) L’empresa contractada ha de complir amb la legislació vigent a cada 

moment en tot el que respecta al transport i destrucció del MER.  

h) Proporcionar els contenidors de recollida del  MER. Aquests contenidors 

han de: 
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- Ser construïts  de manera que es permeti la seva neteja i desinfecció 

fàcilment.  

- Mantenir-se en un correcte estat de matneniment. 

- Garantir que siguin hermètics per tal d’evitar vessaments.  

- Tenir  una coberta de forma que, durant el transport, la càrrega quedi 

completament aïllada. 

- Estar correctament identificats segons la normativa vigent. 

i) Garantir que com a mínim una hora abans de l’inici de la  primera línia 

de matança els contenidors estan situats al  lloc indicat al plànol. 

j) Mantindre els contenidors en correcte estat de neteja i conservació 

netejant-se cada cop que es buidin i, sempre abans de tornar a ser 

utilitzats a les instal·lacions de l’escorxador. 

k) Retirarà els contenidors  cada dia immediatament desprès d’acabada la 

jornada laboral de l’escorxador, per tal d’evitar l’emmagatzematge 

d’aquest material durant un temps innecessari  dintre de Mercabarna i 

sortiran immediatament  amb destí a la planta de destrucció.  

l) Disposar al menys, d’una planta de tractaments d’aquest tipus de 

residus, correctament autoritzada per l’autoritat competent i en 

funcionament. 

 
4. TIPOLOGIA  I CONDICIONS DE LA RECOLLIDA 
  

La descripció del procés i les diferents ubicacions de la recollida 

d’aquest material s’explica a continuacio: 

• La major part del material generat a les línies es dipositarà 

directament als  contenidors, propietat de l’adjudicatari, que es 

situen a l’exterior de l’edifici (punt B del plànol de l’annex 1). 

Aquests contenidors mitjançant mitjans mecànics propietat de 

l’adjudicatari seran avocats al contenidor general de MER (punt D 

de l’annex 1) 

• En el cas de les canals decomisades, així com de determinats 

subproductes com les melses de xai i cabrit i el paquet 
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gastrointestinal de cabrit es deixaran també a l’exterior de l’edifici 

(molls) en uns contenidors més petits propietat de Mercabarna 

(punt A de l’annex 1).  Serà l’empresa adjudicatària l’encarregada 

de traspassar tot el material d’aquests contenidors fins als 

contenidors general del MER amb mitjans mecànics de la seva 

propietat (punt D de l’annex 1). Aquests contenidors generals de 

MER també seran propietat de l’adjudicatari. 

• En el cas dels cadàvers originats als corrals o transport (punt C 

de l’annex 1) l’empresa adjudicatària serà l’encarregada de 

transportar-los fins al contenidor general del MER amb mitjans 

mecànics de la seva propietat (punt D de l’annex 1). 

• Finalment el contenidor general de MER (punt D de l’annex) serà 

transportat per l’adjudicatari fins a la planta de destrucció. 

PER TAL DE CLARIFICAR TOTES AQUESTES OPERACIONS 

D’AJUNTA UN PLÀNOL A L’ANNEX 1 DEL PRESSENT DOCUMENT.            

I. Durant el transport els contenidors han de mantenir-se estancs i la 

part superior ha d’estar coberta de forma que s’eviti la pèrdua i  

diseminació d’aquest material MER. 

II. L’empresa gestora haurà d’enviar cada cop que rebi una càrrega 

procedent de l’escorxador de Mercabarna un document o justificant 

de la recepció del residu a on s’indiqui, entre d’altres,  la quantitat 

real recepcionada.  

III. Ha de poder demostrar  tota la traçabilitat dels lots transportats i 

originats a l’escorxador de Mercabarna.  Aquesta informació ha de 

poder estar sempre disponible. 

IV. Ha de proporcionar, amb caràcter mensual, un informe de les 

recepcions i quantitats de material rebuts dia a dia i procedents de 

l’escorxador de Mercabarna. 

V. L’empresa ha de poder garantitzar la traçabilitat de tots els residus 

gestionats a la seva planta amb origen l’escorxador de Mercabarna i 

guardar tots els registres durant el temps mínim estipulat de  2 anys. 
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VI. Mercabarna podrà tenir accès a tota la informació referent a la 

traçabilitat dels seus enviaments en qualsevol moment. 

L’adjudicatària, junt amb la seva proposta, haurà de proporcionar a Mercabarna 

la taula de l’annex 2 complimentada especificant el  tipus i número d’operaris i 

de maquinària necessaris, així com el preu a facturar per a cada concepte. 

5. OBLIGACIONS PER PART DE LA PROPIETAT 

 

a) Dipositarà sempre el material MER a uns llocs determinats i de fàcil 

accès per la seva recollida. Els contenidors estaran sempre situats a 

les zones indicades al plànol  per facilitar la recollida dels mateixos. 

b) Garantirà l’accessibilitat a la zona de recollida dels contenidors. 

c) Comunicarà a l’empresa qualsevol canvi a l’horari o calendari 

habitual de treball. 
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ANNEX  NÚM.2 

           TAULA EXPLICATIVA 

 RECOLLIDA                                                                                               PREU MES: 

PERSONAL  (1) 

 

 

 

 

 

 

 

QUANTITAT (2) 

 

 

TRANSPORT  I  DESTRUCCIÓ                                                                 PREU TONA: 

PERSONAL  (1) 

 

 

MAQUINÀRIA (1) 

 

 

 

 

QUANTITAT (2) 

 

 

QUANTITAT (2) 

 

 

 

 

Preu Final   €  IVA EXCLOS 

 

1) Indicar el tipus de personal (encarregat, operari, etc) o de maquinària necessaris 

2) Indicar la quantitat de cada tipus de personal  o maquinària necessaris 
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