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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER L’OFERTA DELS TREBALLS DE 
RECOLLIDA DE RESIDUS CLASSIFICATS COM A CAT.1 I RECOLLIDA I 
TRANSPORT DE RESIDUS CLASSIFICATS COM A CAT.3 

1. OBJECTIU 

L’objecte té com a finalitat  la contracció del servei de recollida dels residus 

considerats Cat.1 i recollida i transport dels residus considerats com a Cat.3 generats a 

les instal·lacions de l’escorxador de Mercabarna. 

La prestació del servei es realitzarà segons els requeriments i condicions estipulats a 

continuació: 

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 

(normalment de 0.00 a 02.00 depenent del dia i de la producció ) 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 dels residus Cat. 1, que 

sempre han de coincidir amb els dies i horaris de matança, independentment de si són 

dies laborables o festius, o de les quantitats produïdes. Igualment es realitzarà 

diàriament la recollida i transport per a la seva gestió dels residus considerats como a 

Cat. 3. 

 

3. PROJECTE (Descripció de la tasca a realitzar)  
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a) Recollida del residu Cat. 1 generat per l’activitat des de les línies de 

l’escorxador. 

  

b) Recollida i transport del residu Cat.3 generat per l’activitat de les línies de 

l’escorxador. 

 

c) L’empresa adjudicatària avisarà a Mercabarna quan sigui necessària tant la 

neteja com la reparació dels contenidors de volcatge, propietat de Mercabarna. 

 

 

4. TIPOLOGIA  I CONDICIONS DE LA RECOLLIDA  

 

La descripció del procés i les diferents ubicacions de la recollida d’aquest 

material s’explica a continuació: 

 

• El material classificat com a Categoria 1 generat a les línies, es diposita 

en contenidors que es baixen a l’exterior de l’edifici (punt A del plànol 

de l’annex 1). El contingut d’ aquests contenidors, mitjançant els 

contenidors de volcatge, propietat de Mercabarna, seran avocats al 

contenidor general de Cat.1 (punt D de l’annex 1), amb mitjans 

mecànics 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 de Cat. 1 amb mitjans mecànics de la seva 

propietat (punt D de l’annex 1). 

• El material classificat com a Categoria 3 generat a les línies, es 

dipositarà en contenidors que es baixen a l’exterior de l’edifici (punt A 

del plànol de l’annex 1). El contingut d’aquests seran transportats per 

l’adjudicatari amb mitjans mecànics de la seva propietat amb els 
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contenidors de volcatge de Mercabarna, fins a un camió o contenidor, 

també propietat de l’adjudicatari, situats al punt D del planell. 

 

  

5. OBLIGACIONS PER PART DE L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA 

 

a) Deurà disposar d’una persona fixa per aquesta feina i d’una altre de reserva 

per tal d’assegurar que durant les hores necessàries mai es descuidarà la 

tasca. 

b) 1 toro sempre disponible i exclusiu per realitzar aquesta tasca. En cas 

d’avaria l’empresa adjudicatària deurà disposar d’un altre toro en menys 

d’una hora per tal d’evitar que pari la producció. 

c) Haurà de pagar la quantitat de 10 € per tonelada de material classificat com 

a categoria 3 recollit a l’escorxador. Aquest preu serà susceptible de canvi 

segons la situació del mercat i previ acord de les parts interessades. 

 

6. OBLIGACIONS PER PART DE LA PROPIETAT 

 

a) Dipositarà sempre els residus a uns llocs determinats i de fàcil accés per la 

seva recollida. Els contenidors estaran sempre situats a les zones indicades 

al plànol  per facilitar la recollida dels mateixos. 

b) Mantenir els contenidor de volcatge en correcte estat de neteja i 

manteniment. 

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

d) Comunicarà a l’empresa qualsevol canvi a l’horari o calendari habitual de 

treball. 
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