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Nota aclaratòria 

L’objecte del present document és aclarir una errada material que es troba a clàusula cinquena 
del plec de clàusules administratives particulars per a l’adjudicació del subministrament 
mitjançant el sistema d’arrendament amb opció de compra dels contenidors per la recollida 
selectiva en el terme municipal de Santanyí, concretament a l’apartat “solvencia tècnica o 
professional, lletra b)”. 

• Allà on diu: 

a) Memòria tècnica detallada dels contenidors a subministrar (art. 77.1 e) TRLCSP) 

Aquesta memòria haurà de ser descriptiva dels bens a subministrar, fent referència a les 

especificacions que es descriuen en el plec de prescripcions tècniques, amb tota la 

documentació gràfica  necessària, indicant com a  mínim, a part d’aquelles, les següents 

característiques tècniques:  

- Dimensions, amb croquis acotat de tots els elements rellevants dels contenidors 

oferts.  

- Descripció del sistema constructiu i de fabricació, amb  materials de 

construcció, gruixos, qualitats, acabats, etc.  

- Pes del contenidor en buit. Pes màxim admissible per criteris de resistència 

mecànica.  

- Descripció amb croquis del sistema de tapa del contenidor d’envasos per accés a 

grans generadors, opció amb clau o tarja.  

- Descripció amb croquis del sistema de control d’accés als contenidors de les 

fraccions resta i orgànica.  

- Proposta de retolació del contenidor.  

- Resistència mecànica  

- Resistència a la combustió  

- Certificats de compliment de la normativa requerida  

- Termini de lliurament dels contenidors. 

- Especejament del contenidor en castellà  

- Sistema electrònic de identificació RFID.  

- Descripció del la dotació de persones i materials i el procés previst per a la 

instal·lació dels nous contenidors i la retirada dels vells. 
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• Ha de dir: 

b) “Memòria tècnica detallada dels contenidors a subministrar (art. 77.1 e) TRLCSP) 

Aquesta memòria haurà de ser descriptiva dels bens a subministrar, fent referència a les 

especificacions que es descriuen en el plec de prescripcions tècniques, amb tota la 

documentació gràfica  necessària, indicant com a  mínim, a part d’aquelles, les següents 

característiques tècniques:  

- Dimensions, amb croquis acotat de tots els elements rellevants dels contenidors 

oferts.  

- Descripció del sistema constructiu i de fabricació, amb  materials de 

construcció, gruixos, qualitats, acabats, etc.  

- Pes del contenidor en buit. Pes màxim admissible per criteris de resistència 

mecànica.  

- Proposta de retolació del contenidor.  

- Resistència mecànica  

- Resistència a la combustió  

- Certificats de compliment de la normativa requerida  

- Termini de lliurament dels contenidors. 

- Especejament del contenidor en castellà  

- Descripció del la dotació de persones i materials i el procés previst per a la 

instal·lació dels nous contenidors i la retirada dels vells.” 

 

Santanyí, 16 de març de 2018 

L’assessor jurídic - lletrat       

 

Guillermo Mascaró Llinás 
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