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1. INTRODUCCIÓ 

 

El present document determina les condicions tècniques que han de regir el concurs per la 

gestió i transport del contingut intestinal (en endavant, “FEMS”) i els llots deshidratats (en 

endavant “FANGS”) procedents de l’Escorxador i EDAR de MERCABARNA, respectivament. 

MERCABARNA (Mercados de Abastecimientos de Barcelona, S.A) és l’empresa pública que 

concentra els mercats majoristes (Fruites i Hortalisses, Peix i Flor) i l’Escorxador de Barcelona, 

així com una gran Zona d’Activitats Complementàries (ZAC), amb més de 350 empreses 

d’elaboració, comerç, distribució, importació i exportació d’aliments frescos, i de serveis 

especialitzats. En els seus dos recintes, de 87 i 4 hectàrees, hi ha ubicades més de 700 

empreses. Mercabarna proveeix a més de 10 milions de persones i cada dia entren al recinte 

uns 14.000 vehicles i hi accedeixen unes 23.000 persones, 6.500 de les quals són treballadors 

de les pròpies empreses i, la resta, són compradors que vénen a proveir-s’hi, transportistes, 

empreses de serveis.... 

Les ubicacions de l’ESCORXADOR i EDAR queden reflectides a l’ANNEX I –PLÀNOL GENERAL DE MERCABARNA. 

 

 

2. OBJECTE 

 

Aquest plec de prescripcions tècniques té per objecte la contractació del servei de gestió i 

transport de FEMS i FANGS. Aquest servei, consisteix en la recollida, transport i gestió dels 

fangs generats a la EDAR de Mercabarna, així com la gestió, recollida i transport dels fems 

produïts a l’Escorxador de Mercabarna. 

 

 

3. CONDICIONS DE LA SELECCIÓ 

 

La selecció de la contractació del servei es regirà pel present Plec. Els interessats, pel sol fet de 

prendre part en la selecció, accepten el seu contingut.  

 

Quantes incidències, dubtes o discrepàncies puguin sorgir en la interpretació i aplicació 

d’aquestes bases, seran resoltes per MERCABARNA. 
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4. ÀMBIT TERRITORIAL DE LES PRESTACIONS A CONTRACTAR 

 

 DESCRIPCIÓ DE CADA ÀMBIT 

 

4.1.- CARACTERÍSTIQUES DE L’ESCORXADOR: 

 

Les seves instal·lacions, de 40.000 m2 de superfície, inclouen també: 

 corrals de recepció del bestiar (6.500 m2) 

 zona de sagnat 

 ‘Box ritual’ (aparell que immobilitza l’animal i permet el sacrifici ritual, millorant les 

condicions higiènic-sanitaries, reduint el patiment de l’animal i afavorint la feina del 

matancer) 

 sala de vendes refrigerada i automatitzada (1.200 m2) 

 cambres frigorífiques per emmagatzemar la carn (22.000 m3) 

 despulleria 

 serveis d’inspecció sanitària 

 oficines per a les empreses usuàries 

 

 4.1.1.- Recollida i gestió de fems de l’escorxador de Mercabarna: 

 

- Càrrega i buidat del compactador de 20m3 

- Gestió i Transport dels fems segons necessitats. Normalment el transport i buidatge 

del Fems a la planta gestora es realitza 3 cops per setmana, encara que pot arribar a 

diàriament com a màxim. (La quantitat de fems a transportar, dependrà de la quantitat 

d’animals a sacrificar, per lo que el numero de viatges a fer, anirà amb relació a 

aquesta dada). 

- Ompliment de Fulls de seguiment de residus, segons normativa 

- Pesatge de fems, previ pas pel Punt Verd de Mercabarna, en sortir i tornar de la planta 

de compostatge. 

- Descàrrega de fems a la planta de compostatge. 

- Manteniment i neteja de la zona on s’ubica el compactador dels fems. 
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 4.1.2.- Requeriments per poder complir amb aquest servei:  

 

- Disposició de 2 compactadors de 20m3 (1 a la ubicació i un altre de reserva retolats 

correctament amb la imatge corporativa de MERCABARNA) o dos contenidors que 

siguin tancats on es pugui mantindre el residu més d’un dia i amb capacitat màxima 

per a 9Tn. 

- Disposició de servei nocturn per possibles moviments en cas de avaries o qualsevol 

altre imprevist. Amb un temps de resposta de màxim 1h. 

- Tenir permís aprovat per l’Agencia Catalana de Residus  per transportar i gestionar 

residus tipus SANDACH categoria 2 i 3. 

- Contenidors degudament identificats amb la imatge corporativa ajustada a 

Mercabarna i complint normativa de l’Agencia de Residus de Catalunya. 

 

 

4.2.- CARACTERÍSTIQUES DE LA EDAR (Estació Depuradora d’Aigües Residuals) 

 

La depuradora de Mercabarna, és la instal·lació que s’encarrega de completar el procés de 

neteja d’aigües residuals de l’Escorxador i de les empreses del sector càrnic, del Mercat 

Central del Peix, i del MB Flor.  

Aquesta depuradora, recull l’aigua que ha passat prèviament per la depuradora físico-química 

i li aplica un tractament biològic que permet millorar, encara més, l’eliminació dels residus 

abans de llençar-los a la xarxa del clavegueram. Amb aquesta actuació, es pot tractar la 

totalitat del caudal, pel que Mercabarna disposa d’una EDAR totalment adaptada a les 

recents, i cada vegada més restrictiva quant a normatives mediambientals en matèria de 

depuració d’aigües residuals. 

S’ha de remarcar que les aigües recollides des de l’escorxador passen per uns filtrats previs 

inferiors a 6mm amb lo que els fangs resultants ja no es consideren SANDACH. 

 

 4.2.1.-  EDAR de Mercabarna: 

 

- Càrrega i buidat de banyeres de 30m3 

- Gestió i Transport dels fangs diàriament o segons necessitats. 

- Ompliment de Fulls de seguiment de residus, segons normativa. 

- Pesatge de fangs, previ pas pel Punt Verd de Mercabarna, en sortir i tornar de 

la planta de compostatge. 

- Descàrrega de fangs a la planta de compostatge. 

- Manteniment i neteja de la zona. 
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 4.2.2. Requeriments per poder complir amb aquest servei:  

 

- Disposició de 2 banyeres de 30m3 

- Disposició de servei nocturn per possibles moviments en cas de avaries o 

qualsevol altre imprevist. Amb un temps de resposta de màxim 1h. 

- Contenidors degudament identificats amb la imatge corporativa ajustada a 

Mercabarna i complint normativa de l’Agencia de Residus de Catalunya. 

- Tenir permís aprovat per l’Agencia Catalana de Residus  per transportar i 

gestionar aquest tipus de residus. 

 

 

4.3.- MODIFICACIONS EN L’ÀMBIT 

 

Els àmbits que es defineixen en aquest plec, podran ésser modificats en qualsevol moment 

per MERCABARNA. 

Aquestes modificacions seran assumides per l’adjudicatari amb les úniques limitacions que es 

dedueixen de l’aplicació directa d’aquest plec. 

En cas de modificacions, seran d’aplicació els mateixos preus unitaris i les revisions que puguin 

correspondre en aplicació del contracte en vigor. 

El contractista haurà de comunicar a MERCABARNA qualsevol tasca o àmbit que es vagi a 

realitzar, no contemplat en aquest plec, amb suficient antelació a judici de MERCABARNA i 

segons les necessitats del servei, i no es realitzarà cap tasca sense prèvia autorització, amb el 

preu pactat, per part de MERCABARNA, excepte causa de força major.  

Degut a que pot canviar la titularitat de l’escorxador el servei de gestió i transport de fems pot 

veure’s finalitzat abans del termini que proposa aquest plec. 

 

 

5. PRESTACIONS A CONTRACTAR 

 

 

5.1.- ASPECTES GENERALS 

 

Les tasques de gestió i transport es realitzaran principalment a l’Escorxador i EDAR de 

Mercabarna, però també s’haurà de passar prèviament pel Punt Verd de Mercabarna, per 

gestionar el transport, signar el Full de seguiment de residus i fer les corresponents pesades 

del material en qüestió, ja siguin fems o fangs, abans de sortir cap a la planta de compostatge 

i en tornar d’aquesta. 
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5.2.- RESUM DE PRESTACIONS 

 

Els treballs a realitzar i el seu abast, són la retirada, transport i gestió de fangs i fems 

procedents de la EDAR i Escorxador de MERCABARNA, consistents en: 

- Càrrega i transport dels FANGS (Còdi CER 020204 - Llots del tractament in situ 

d'efluents) de la EDAR i dels FEMS (Còdi CER 020106 -  Excrements d'animals, orina i fems 

(inclosa palla podrida) i efluents, recollits de manera selectiva i tractats fora de l'indret on es 

generen) de l’Escorxador o EDAR fins al gestor autoritzat, i la coordinació de la 

descàrrega, tenint en compte, que amb aquest tipus de residus, tant el 

transportista, com el gestor, han d’estar autoritzats per a aquestes categories. 

(Categoria 2 i 3 SANDACH). 

- Complementació de la documentació sol·licitada per la Agencia de Residus de la 

Generalitat de Catalunya. Especificant al FSR (Full de Seguiment de Residus), les 

següents dades, 

- Codi CER 

- Descripció del Residu 

- Quantitat en tones (estimada i real) 

- Codi Posseïdor/Productor 

- Nom o raó social (Posseïdor/Productor) 

- Municipi 

- Codi de transportista 

- Matricula del vehicle o tractora 

- Nom o raó social (Transportista) 

- Codi Gestor 

- Nom o raó social (Gestor) 

- Municipi 

- Conformitat Posseïdor/Productor (Segell i signatura) 

- Rebut transportista (Segell i signatura) 

- Rebut gestor (Segell i signatura) 

 

- Prestació de la mà d’obra necessària per a la perfecta execució i culminació dels 

treballs, amb totes les despeses que allò comporti (impostos, càrregues, dietes, 

transports, fulls de seguiment i assegurances socials i/o particulars). 

- La maquinaria i/o eines a utilitzar per al correcte desenvolupament dels treballs 

contractats, incloent-hi contenidors/compactadors i camions de les 

especificacions tècniques necessàries per poder transportar aquest contenidors 

plens. 

- Qualsevol tipus d’impost o cànon vigent en el moment de signar el present 

contracte a excepció de l’impost sobre el valor afegit (IVA), que es carregarà 

desglossat a la factura. 
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- Permisos, legalitzacions, llicències i les despeses de tramitació necessàries per a 

la execució dels treballs a realitzar. 

- Càrrega, transport i descàrrega dels FANGS i FEMS, així com la gestió de les 

mateixes, a les instal·lacions de valorització de residus  del resultat d’aquest 

concurs 

- Qualsevol altres treballs que, no estant expressament recollits en el present 

llistat, fossin necessaris per a l’adequada prestació del servei. 

 

 

Els FANGS es retiren mitjançant camió amb banyera, i els FEMS mitjançant camió amb 

compactador, encara que el licitador pot oferir altres solucions sempre i quan MERCABARNA 

estigui d’acord.  

 

L’adjudicatari haurà de disposar de tots els permisos necessaris per a la prestació del servei, 

assegurar l’activitat, quedant MERCABARNA, aliena a qualsevol fet o contratemps que 

l’adjudicatari pugui tenir en portar a termini les actuacions que descriu aquest plec. 

 

L’adjudicatari està obligat al compliment de les mesures en matèria de Seguretat i Salut 

laboral. Totes les activitats de càrrega i circulació en planta es realitzaran seguint les normes i 

procediments de MERCABARNA. 

 

Els accessos i sortides de la Unitat Alimentaria, estaran controlats en tot moment pel personal 

del PUNT VERD de MERCABARNA, pel qual s’haurà de passar prèviament per la bàscula. Per a 

l’adequat seguiment dels treballs es generarà un albarà i s’haurà d’omplir el Full de Seguiment 

de Residus (FSR), que estableix l’Agència de Residus de Catalunya. 

 

 

5.3.- MITJANS MATERIALS MÍNIMS RECOMANATS 

 

L’adjudicatari equiparà convenientment els seus treballadors amb eines i materials per tal que 

puguin desenvolupar de manera satisfactòria qualsevol de les tasques encomanades en el seu 

servei. 

 

Seran a càrrec de l’empresa adjudicatària el cost dels productes i materials utilitzats per al 

tractament i el transport de fems i fangs, els estris necessaris, els vestits de treball apropiats, 

EPIS i tota la despesa necessària per a l’adequada prestació del servei. 
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6. FACTURACIÓ. 

 

En tot moment l’adjudicatari ha de tenir disponible un interlocutor vàlid per a respondre 

qualsevol consulta o observació que MERCABARNA estimi oportuna formular, el qual serà, a 

priori, l’encarregat o responsable directe. Aquest contacte caldrà que estigui disponible 

sempre que hi hagi servei. Tant del transportista com del gestor. 

A l’oferta s’haurà d’especificar els noms i les dades dels contactes assignats per aquest servei. 

Les tasques s’abonaran per feines realment dutes a terme, en les mensualitats establertes que 

resultin de l’acceptació de la proposició econòmica de l’adjudicatari, en qualsevol cas, tots els 

mesos s’haurà de presentar una justificació completa de les tasques realitzades i els mitjans 

emprats. 

Al acabar el mes, abans del dia 5 del següent mes s’haurà de lliurar una factura proforma amb 

el preu fix del manteniment mensual i en el cas que hi hagués hagut alguna actuació extra 

incloure-ho a la mateixa. Les quals seran analitzades per MERCABARNA amb la finalitat de que 

s’adapti perfectament a la realitat. Un cop donat el vist i plau per part de MERCABARNA, 

l’adjudicatari podrà passar a presentar la factura definitiva. Només es pagaran els serveis 

realment realitzats. 

 

Mensualment l’adjudicatari presentarà factura proforma (MODEL DE FACTURA PROFORMA A L’ANNEX III) per 

les tasques realitzades, la qual serà analitzada per MERCABARNA amb la finalitat de que 

s’adapti perfectament a la realitat. Un cop donat el vist i plau per part de MERCABARNA, 

l’adjudicatari podrà passar a presentar la factura definitiva. Només es pagaran els serveis 

realment realitzats. 

 

 

7. SEGURETAT I SALUT. 

 

L’ empresa adjudicatària haurà de proveir els seus treballadors de tots els EPIS necessaris pel 

desenvolupament de la seva feina d’acord amb l’estudi de riscos laborals què haurà efectuat 

per a cadascun dels llocs de treball existents i presentar una avaluació de riscos del seu 

personal per la coordinació de l’activitat empresarial amb Mercabarna. 
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8. PROGRAMACIÓ DE TREBALLS 
 

 

8.1.- PRINCIPIS GENERALS DE LA PROGRAMACIÓ 
 

L’empresa adjudicatària haurà de realitzar la programació de les tasques segons necessitats 

de MERCABARNA, sempre tenint en compte els horaris d’activitat dels diferents centres de 

treball. 

  

En cas de modificacions, s’haurà d’informar amb prou antelació tant per part de 

MERCABARNA a l’empresa adjudicatària com a l’inrevés. 
 

 

8.2.- RESIDUS GENERATS PER L’ACTIVITAT 
 

Tots els residus produïts com a resultat de la activitat son responsabilitat de l’empresa 

adjudicatària i se’n farà càrrec acomplint estrictament la legislació vigent. 

 

Amb l’objectiu de comptabilitzar la quantitat de FANGS i FEMS a gestionar dintre de l’abast 

del present servei, s’adjunta un resum del total de tones i viatges fets durant l’any 2014, per a 

prendre com a referència. 

 

 

 

2014 Nº Viatges FANGS - EDAR Nº Viatges FEMS - ESCORXADOR 

GEN 20 202,80 14 80,84 

FEB 18 182,37 12 76,48 

MAR 20 194,41 13 91,22 

ABR 19 209,49 13 87,56 

MAI 17 179,63 13 77,81 

JUN 16 175,12 13 89,38 

JUL 16 178,56 13 83,54 

AGO 16 168,61 13 69,45 

SET 16 181,51 13 78,32 

OCT 18 199,87 14 83,68 

NOV 16 179,94 12 74,19 

DES 15 169,99 13 81,85 

TOTAL 207 2.222,30 Tm 156 974,32 Tm 
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9.- SOSTENIBILITAT I RESPONSABILITAT SOCIAL EMPRESARIAL 

 

 

9.1.- OBJECTIUS 

 

El servei de transport i tractament de FANGS i FEMS, provoca una inevitable necessitat de 
recursos i una repercussió en el medi ambient. Per tant, és d’obligació minimitzar l’impacta en 
el nostre entorn mitjançant el disseny i organització del servei més sostenible, amb les millors 
tecnologies disponibles i amb una formació constant del personal, en les diverses variables del 
vector ambiental: aire, aigua, energia i residus. 
 
Les empreses licitadores han de proposar sistemes que permetin reduir, durant l’execució del 
servei contractat i de tots els treballs relacionats amb el mateix, la producció de 
contaminants, minimitzar la contaminació odorífera i reduir els consums d’aigua i energia. Per 
tant: 

- En la seva oferta, l’empresa licitadora aportarà la documentació que demostri 
la idoneïtat dels sistemes proposats en relació a les variables i criteris 
ambientals. 

- Reduir els impactes del servei en el medi ambient atenent al vector ambiental. 
Aire: emissió de gasos, impacte acústic, contaminació odorífera. Aigua: consum 
i tipologia d’aigua. Residus: especialment el consum a les instal·lacions (tot i 
que n’hi ha d’altres). Tanmateix, hauran de tenir en compte la formació i 
sensibilització ambiental de tot el personal de la contracta. 

- De manera anual o bianual es realitzarà un control d'aquestes variables per 
comprovar que es troben dins dels límits definits. 

 
L’empresa contractista, d’acord amb la legislació vigent, tindrà la responsabilitat ambiental de 
la contracta de serveis. 
 
 
9.2.- VARIABLES AMBIENTALS. 
 
Les variables ambientals que cal que el licitador tingui en consideració en la seva oferta com a 
mínim, seran les següents: 
 
 
 9.2.1.- CONSUM D’AIGUA. 
 
L’aigua és un recurs escàs. En els serveis de gestió és clau minimitzar el consum de l’aigua 
utilitzada.   



12 
 

L’empresa licitadora haurà de disposar de sistemes economitzadors d’aigua, en la maquinària 
utilitzada per tractar els FANGS i FEMS, per tal de minimitzar-ne el consum. Caldrà disposar de 
sistemes economitzadors d’aigua que introdueixin un estalvi d’aquesta.  
 
 
 9.2.2.- FOMENT DE LA COMPRA VERDA. 

 
L’empresa licitadora haurà de prioritzar la compra verda (productes amb etiqueta ecològica 
de la UE) en l’adquisició de productes de neteja, maquinària i material, per tal de minimitzar el 
impacte ambiental.  
 
 
 9.2.3.- FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL. 
 
L’empresa contractista realitzarà cursos de formació en matèria de sensibilització ambiental a 
tot el personal que participi en la prestació dels serveis contractats, que incloguin tots els 
aspectes relacionats amb la sostenibilitat de la contracta i el respecte a l’espai públic, 
concretats en aquest capítol. 
 
En aquest sentit, el licitador haurà de preveure i presentar a la seva oferta el pla de formació 
previst per als seus treballadors, detallant els temes de formació, la programació, les hores 
dedicades, amb especial atenció a la formació continuada. 
 
 
 9.2.4.- REQUISITS DE SERVEI EN MATÈRIA DE SOSTENIBILITAT. 

 

L’empresa licitadora haurà de presentar a la seva oferta les millors propostes en matèria de 

sostenibilitat. En aquest sentit, haurà de presentar, si és el cas, la documentació següent: 

 

- Mesures proposades per la minoració de les emissions d’olor. 

- Mesures per a la minimització del consum a les instal·lacions (aigua, energia, 

materials, etc.). 

- Declaració d’utilització de productes amb etiqueta o certificació ecològica 

(roba, etc.). Característiques, certificats o etiquetes d’aquests productes. 

- Pla de formació del personal en matèria de sostenibilitat (continguts, nivells de 

formació i programació de formació). 

- Pla de Responsabilitat Social Corporativa. 
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10.- PROGRAMACIÓ DINÀMICA DELS SERVEIS 

 

10.1.- OBJECTIUS. 

 

Dintre de la seva organització, l’empresa concessionària haurà de preveure uns dispositius 

àgils per a la planificació operativa, que permetin: 

- Adaptar els serveis i la seva programació a les possibles necessitats dinàmiques 

de MERCABARNA. 

- Tenir sempre en compte qualsevol paràmetre que pugui augmentar la 

productivitat i la qualitat de les prestacions. 

- Proporcionar a temps totes les dades demanades per MERCABARNA per portar 

a terme els controls dels serveis, així com l’oportuna justificació dels serveis 

realitzats. 

- Obtenir de MERCABARNA i abans de l’execució, el vist-i-plau sobre la 

planificació dels serveis. 

 

10.2.- ELABORACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ. 

 

La programació base del serveis de recollida i tractament de FANGS i FEMS dels diferents 

orígens és la que ve definida al present Plec de condicions tècniques. La programació 

definitiva que regirà el inici de la nova contracta de serveis, haurà de ser aprovada per 

MERCABARNA a partir de l’oferta presentada per l’empresa concessionària. 

 

La presentació d’aquesta documentació s’haurà de realitzar com a molt tard al finalitzar  la 

fase de posada en marxa del servei i haurà de ser aprovada per MERCABARNA abans de la 

seva implantació definitiva. 

 

 

10.3.- FLEXIBILITAT DEL SERVEI. 

 

La programació del servei no ha de ser estàtica, i ha d’estar oberta a modificacions per tal 

d’anar adaptant-se a les necessitats de MERCABARNA i millorar l’eficiència i els resultats de la 

prestació. Per tant, aquest plec es regeix per la clàusula de progrés, que permet, sempre que 

MERCABARNA ho consideri necessari, modificar les característiques del servei per adaptar-lo a 

les noves necessitats, tècniques o tecnològiques. 
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En aquest sentit, el licitador haurà de preveure mecanismes de flexibilitat del servei que 

permetin reprogramar-ho. 

 

 

11.- CONTINGUT DE LES OFERTES 

 

L’oferta del licitador ha de constar de dues parts ben diferenciades, PROPOSTA TÈCNICA i 

PROPOSTA ECONÒMICA. 

 

11.1.- PROPOSTA TÈCNICA 

 

Juntament amb l’oferta econòmica, el licitador ha de presentar un projecte tècnic concret i 

detallat, en forma de PROPOSTA TÈCNICA que inclogui un pla de treball de com efectuarà el 

servei, i que ha de constar dels apartats següents: 

- Informació sobre els mitjans (personal, vehicles, tecnologia, etc) que hi preveu 

destinar per a garantir la qualitat del servei. 

- Model d’informe anual amb les millores i addicions que es considerin. 

- Acreditacions de qualitat: el certificat de la norma ISO 9000, ISO 14000, EMAS (o 

equivalents) en cas que es disposin. 

- Resum explicatiu de la política i la modalitat preventives. Acreditació documental 

de l’avaluació de riscos i de la planificació de l’acció preventiva i de la informativa 

de personal. 

- Persones de contacte i els seus telèfons i mails. 

- Permisos concrets demanats en el plec per poder portar a terme aquests serveis 

legalment. 

Només es consideren les PROPOSTES TÈCNIQUES que segueixin el guió establert, estiguin 

paginades correctament i presentin l’índex corresponent. 

Donada la importància que poden tenir aquests desglossaments per a la compressió de les 

ofertes, i posteriorment per analitzar possibles modificacions als plantejaments inicials de les 

prestacions efectivament contractades, MERCABARNA es reserva el dret de sol·licitar en 

qualsevol moment, durant el procés d’estudi de les ofertes, o posteriorment a l’adjudicació, 

els desglossaments complementaris, o la revisió dels preus unitaris si sorgeix algun dubte 

important al respecte. 
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11.2.- PROPOSTA ECONÒMICA 

 

Estarà formada per una única oferta bàsica amb els requeriments mínims fixats en aquest Plec 

i d’altres de complementaris, que el licitador justifiqui i consideri d’interès per a la millora de 

la prestació del servei. Aquesta oferta descriurà tots els serveis oferts. 

 

L’oferta constarà com a mínim de: 

- Document de resum de l’oferta presentada. 

- Matrius omplertes a l’hora de presentar les ofertes. 

L’empresa adjudicatària facilitarà a MERCABARNA tres còpies de tots els documents de 

l’oferta en format paper i dos en format digital word, excel, acces  i plànols en Pdf. 
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12.- ANNEXES 
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- ANNEX I. PLÀNOL GENERAL DE MERCABARNA 

  



mayor
Texto escrito a máquina



 

- ANNEX II. MATRIUS DE PRESENTACIÓ D’OFERTES 

 

 

PREU VIATGE DE  FANGS ...................................................................................XXX €/VIATGE     

PREU VIATGE DE  FEMS .....................................................................................XXX €/VIATGE     

 

PREU GESTIÓ TN DE  FANGS ..............................................................................XXX €/TN     

PREU GESTIÓ TN DE  FEMS ................................................................................XXX €/TN   

 

  



 

- ANNEX III. MODEL DE FACTURA PROFORMA 

 

  



Data viatge Tn viatge/gestió € / Viatge € / Gestió Data viatge Tn viatge/gestió € / Viatge € / Gestió
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9

10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20

Total € / Viatges Total € / Viatges
Total € / Gestió Total € / Gestió

Numero de viatges.................. Numero de viatges..................

Num. Viatges € / Viatge Num. Viatges € / Viatge

Tn Gestionad. € / Tn Tn Gestionad. € / Tn

Subtotal FANGS Subtotal FEMS

TOTAL A FACTURAR (FANGS + FEMS)............................

Total mes

Total mes

Total mes

Total mes

FANGS

FACTURA PROFORMA

FEMS

FANGS FEMS

EMPRESA DE GESTIÓ I TRANSPORT
 DE FANGS I FEMS

MES DEL SERVEI I ANY

Nom de la empresa

Indicar el mes i l'any



 

 

 

- ANNEX IV. ANALÍTIQUES DE FANGS I FEMS 

 







mbi

il*

N
N
Nr
@o
m
u
O
@

C
ì9oo_=
O

.=
o
O
O
@
m
õ'd
E
o
@

.oõ
N

O
N
o
EI
6co
oo
6
m
o

cnot

INFORME DE MOSTREIG

ax 93 387 8\39 ORIGINAL PER:ARC

lndústria,550-552.089.1BBADALONA(Barcelona) .Tel 933878080.Fax933878039

tecnoamb¡ente@lecnoambiente com . www.tecnoambiente.com

FIRMES

T"Ëtil¡
vt

0891 I
l.llF: B-08

IDENTIFICACIO
H. finalització: 'f :ic
Hora: y'Q :oo|.

PRODUCTOR

SEcTor¿ c
Municipi: SnrLcrto rv4 C.P.: o$o 4 o
Activitat: Ftcor¿ I,1 2é fL

Interlocutor: $.¿ o,' Ro^ERo .

DADES MOSTREIG
Descripció residu: F44A2/4

Aspecte: FA¿A r(¡/Ht ÞA

Ubicació: E: l¿ê/¿,<Aþ¿,
Punt de mostreig: ¿ôNEN tÞ/?-
Descripció procès que produeix el residu: l¡EfË,fa ESTI/14( ;
/, /nr{ /A4 (.
Matèries primeres: 74¿¿A

Metòdicamostreig: l2AE1q ÞF 9tt)Erî.SEs tuß^tÒs=-inÊs i
9',tP¡ HÒtflA 7/- ) E êl¿A Dr+

Materials emprats en el mostreig: TaLn Tlroxç , P?TS i t3otsÀ

Sistema conservació transport: N EvEILA foølr t¿

Incidències i observacrons:

CER:

DES P,4SSâ lL

celw FE¿c t"cl

l:r¿r+-lTl <

PRODUCTOR

¡$aci;æfu.ëg'ma

qfu BARcF.L99Tel 93



tecnoarnbiente
indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel 93 387 80 80 -Fax 93 387 80 39

tecnoamb¡ente@tecnoambiente com -www tecnoambiente com

lnforme analítico solicitado por:
Dirección:

Referencia informe: 225022442-000020

MERCABARNA S.A.
MAJOR , 76 ZONA FRANCA SECTOR C

O8O4O BARCELONA
At. JORDI ROMERO

Página 1/ 2

cARAcTERísrlcRs DE LA(s) MUESTRA(S): Muestra tomada por personal
(*) técnico de TECNOAMBIENTE, S L y, recibida en nuestro laboratorio el día 26 de noviembre de 2012
referenciada como se indica a continuación:

Referencia delcliente: FAMARIA; La muestra llega refrigerada en 2 botes plástico 1l+
muestra: Residuo sólido

Referencia del laborato¡io: 1211 0493

Fecha inicio análisis: 26 de noviembre de 2012

Fecha finaf ización análisis: 10 de diciembre de 2012

RESULTADO DEL INFORME ANALíTICO:

I bolsa plástico. Tipo de

Determinación Unidades Resultado Metodología
oH en residuos l*l unid. pH 8.4 PNT LAB 04

Conductividad a 25 oC en residuos ( us/cm 2230 PNT LAB 5

Pérdida a l05oC en residuos 72 PNT LAB RES OI

Pérdida a 500 oC-105 oC en residuos 7',! PNT LAB RES 02

Nitróoeno Total Kieldahl en residuos (*) ot 0.95 PNT LAB 77

Relación C/N f) 37 PNT LAB 35

Fósforo en residuos l*ì mq/Ko 1950 PNT LAB 07

Potasio en residuos (*) mo/Ko 2180 PNT LAB 07

Sodio en residuos (*) mq/Kq 9660 PNT LAB 07

Hierro en residuos (*) mq/Kq 136 PNT LAB 07

Calcio en residuos (*l mq/Kq 41 60 PNT LAB 07

Maones¡o en res¡duos I mq/Kq 498 PNT LAB 07

Mercurio ext. aqua reqia en residuos (*) mq/Kq <0.25 PNT LAB 07

Cadmio ext. aqua reqia en residuos (*) mq/Kq <0.25 PNT LAB 07

Cobre ext. aqua reqia en residuos (*) mq/Kq 14 PNT LAB 07

Cromo ext. aqua regia en residuos (') mq/Kq <2.5 PNT LAB 07

Niquel ext. aqua reqia en residuos (*) mg/Kg <2.5 PNT LAB 07

Plomo ext. aoua reoia en residuos l*) mq/Kq <2.5 PNT LAB 07

(ti

EffiAC
E i s ÂY 0 s
ti' 479tr81035

Barcelona, 10 de diciembre de 2012

I,.f,2/
¿."

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

-PARÁMETRO NO ACREDITADO POR ENAC
HoMoLoGADo PoR LA AGÈNCIA CATALANA DE L.AIGUA (GRUPo A), ACREDITADO POR LA AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y POR EL

DEPARTAMENT D,AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I AccIÓ RURAL, ENTIDAD COLABORADORA DEL DEPARTAMENT DE I\iIEDI AMBIENT I HABITATGE,

DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ENTIDAD COLABORADORA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3)

cERTtFtcActóN NoRMA UNE-EN-tSo 9oo1,tso 14ooi. AcREotTADo SEGúN NoRt\rA UNE-EN-rsollgc 17o25 (DocuMENTo DE AcREDlrAcloN 479/LE1 035).

Este inlorme no debe reproduc¡rse, exæpto en su totalidad, s¡n la autor¡zâc¡ón escrìta de Tecnoamb¡ente, S L y del cliente

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja 850040, inscripción l5 - CIF 8,08724247 TECNOAMBIENTE, S.L.



tecnoambiente
indústria, 550-552, -08918 Badalona (Barcelona )

Tel 93 387 80 80 -Fax 93 387 80 39

tecnoambiente@tecnoambiente com -www tecnoambiente com

Informe analítico solicitado por:
Dirección:

Referencia informe: 225022442-000020

MERCABARNA S.A.
MAJOR , 76 ZONA FRANCA SECTOR C
O8O4O BARCELONA
At. JORDI ROMERO

Pâgina2l 2

RESULTADo DEL TNFoRME RruRtínco:
Determinación Unidades Resultado Metodoloqía
Zinc ext. aqua reqia en residuos (*) mg/Kg 56 PNT LAB 07

Observaciones:

Las incertidumbres asociadas a los métodos acreditados por ENAC, están adisposición del Cliente.

Los resultados emitidos hacen referencia únicamente a la muestra analizada.

RS

Barcelona, 10 de diciembre de 2012

Director Técnico Laboratorio
Joan Parés Gómez

-PARÁMETRo No ACREDITADO POR ENAC
HoMoLocADo poR LA AGÈNctA cATALANA DE L,AtcuA (cRupo A), ACREDTTADo poR LÂ AcÈNclA DE RESIDUS DE CATALUNYA Y PoR EL DEPARTAMENT

D.AGRICULTURA, ALIMENTAoIÓ I AccIÓ RURAL, ENTIDAD CoLABoRADORA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE, DEPARTAMENTOS Y

AGENCIAS DE LA GENEMLITAT DE CATALUNYA ENTIDAD COLABORADORA DEL N¡INISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (GRUPO 3) CERTIFICACION NORMA

uNE-EN-tso9ool,tsoi4oo't AcREDITADosEGúNNoRMAUNE-EN-rso/rEc17o2s(DocuMENToDEAcREDlrAclóN479/1E1035)
Este¡nformenodebereproduc¡rse,exceptoensutotal¡dad,s¡nlaautor¡zaciónescr¡tadeTecnoamb¡ente,SL ydelcliente

Reg. Mer. Barcelona tomo 23142, folio 89, hoja 850040, inscripción 15 - CIF B,08724247 TECNOAMBIENTE, S.L.

mayor
Texto escrito a máquina
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