PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR PER A
L’ALIENACIÓ DE LA FRACCIÓ PAPER I CARTÓ PROCEDENT DE LA
RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS A L’EMPRESA RECUPERADORA
I/O RECICLADORA DE PAPER-CARTÓ

1. OBJECTE DE L’ALIENACIÓ
L’objecte del contracte és l’alienació de la fracció paper i cartó propietat de la
Mancomunitat Pla de Mallorca i procedent de la recollida selectiva realitzada als
municipis de la Mancomunitat Pla de Mallorca.
Les empreses adjudicatàries del Servei de Recollida Selectiva de residus recullen el
paper cartó pel sistema porta a porta o dels contenidors situats a vies públiques, parcs
verds i generadors singulars.
Així, l’objecte del contracte és l’alienació a una empresa recuperadora i/o recicladora
de la fracció paper-cartó recollida selectivament.
La qualitat de la fracció paper cartó és la que s’indica a les especificacions tècniques per
a materials recuperats (ETMR) assenyalades a l’annex cinquè, Especificacions
Tècniques dels Materials Recuperats (ETMR) del Conveni de col·laboració entre el
Consell de Mallorca i Ecoembalajes España, SA i que correspon a la qualitat de la Llista
Europea A-1 segons UNE-EN-643 i 1.01 segons classificació CEPI i BIR. La
Mancomunitat Pla de Mallorca està adherida a aquest conveni.

2. CONTINGUT I CARACTERÍSTIQUES DE LES PRESTACIONS
L’adjudicatari vendrà obligat a fer-se càrrec de la totalitat del paper cartó que li sigui
lliurat i a realitzar la recuperació i/o reciclatge del mateix.

3. REQUISITS PER A LICITAR A LA SUBHASTA
a) Lloc de lliurament i/o recepció del paper-cartó
El paper cartó recollit serà transportat i lliurat a les instal·lacions de recepció, magatzem
i/o classificació proposades per l’adjudicatari .
Si qualque licitador que opti al contracte no disposa en la data de licitació de les
instal·lacions adients, haurà de disposar d’elles en la data d’inici de l’execució

del contracte.
Les instal·lacions s’hauran d’adaptar al calendari, horari i ritme dels lliuraments
de paper i cartó.
Els licitadors hauran d’acreditar fefaentment els següents aspectes:
Mitjans tècnics
- Superfície de descàrrega mínima de 1.000 m² perquè els vehicles puguin fer una
descàrrega ràpida.
- Magatzem cobert i tancat d’una superfície mínima de 1.000 m2.
- Bàscula amb certificació de control metrològic expedit per la Conselleria competent
del Govern de les Illes Balears o entitat homologada i pla de calibració de la mateixa.
- Sistema de control informatitzat per a la gestió de les entrades a les instal·lacions,
procedència del paper-cartó rebut i enviament de la informació a la Mancomunitat Pla
de Mallorca.
- Capacitat de tractament mínima per a tractar les tones rebudes
b) Pesatge del paper-cartó
Els licitadors hauran de disposar de bàscules amb certificació de control metrològic
expedit per la Conselleria d’Indústria del Govern de les Illes Balears o entitat
homologada per poder pesar el material recepcionat, així com d’un pla de calibració.
L’adjudicatari remetrà mensualment una relació de les pesades amb indicació de
quantitat, origen, hora d’entrada, vehicle, etc., amb un detall exhaustiu i ajustat a les
demandes de la Mancomunitat Pla de Mallorca, així com un resum anual de les
mateixes.
c) Destí final del paper-cartó
L’adjudicatari estarà obligat a destinar la totalitat del material lliurat al seu
reciclatge, és a dir, l’aprofitament del paper i cartó recuperat com a matèria primera per
a l’obtenció de pasta de paper i posterior fabricació del producte original o altres
productes cel·lulòsics. Aquesta obligació s’ha de acreditar mitjançant una carta de
garantia de fabricants de paper indicant la quantitat de material que es comprometen
a adquirir.

d) Confidencialitat de la informació
Tota la informació generada durant el període d’execució i relativa al contracte serà
considerada confidencial i no podrà ser utilitzada per l’adjudicatari sense autorització
expressa de la Mancomunitat Pla de Mallorca.
e) Prevenció de riscs laborals
L’adjudicatari haurà de complir en tot moment amb les obligacions previstes a la Llei
31/1995 de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals i altra legislació
concordant en matèria de seguretat i salut en el treball.
f) Certificacions de sistemes de gestió de la qualitat
L’adjudicatari haurà de presentar constància (expedida per l’organisme certificador)
d’estar certificat amb les normes ISO 9001: 2000, ISO 14000 o 14001 o similar.

4. CAUSES DE RESOLUCIÓ
Seran causes de resolució immediata del contracte les següents:
· La no adaptació al calendari, horari i ritme dels lliuraments de paper-cartó
· El no destinar la totalitat del paper-cartó al seu reciclatge
· L’incompliment de qualsevol dels punts especificats a aquest Plec
· L’incompliment de la normativa vigent
Petra a 23 de març de 2016
La Presidenta

Joana Mª Pascual Sansó

Diligència per fer constar que aquest plec de condicions, rubricat, va ser aprovat
per la Mancomunitat en ple a la sessió de data ....................................
El Secretari
José Ramón Sicre Vidal

