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Per tal de poder fer ús del servei de recollida i gestió de plàstics de procedència 

agrícola que començarà el 13 de gener del 2020 fins el 30 d’abril del 2020 cal tenir 

en compte la informació que es detalla en el present document. 

 

El plàstic agrícola serà gestionat a través del codi LER 150102 Envasos de plàstic. 

Abans de poder començar el servei cal tenir en compte els següents passos a seguir: 

1- Els productors que vulguin fer ús del servei hauran de disposar de codi de 

PRODUCTOR DE RESIDUS, en cas que no se’n disposi, caldrà que cadascú 

tramiti l’alta a través l’Agència de Residus de Catalunya a través de l’enllaç: 

https://sdr.arc.cat/modemp/EditSolAltaGuia.do 

2- Els productors de residus han de disposar segell per tal de poder segellar la 

documentació. 

3- Fer arribar al correu electrònic 

informació: 

sga@containersbergueda.com la següent

a. Document adjunt de full de condicions econòmiques – dades 

administratives complimentant. 

b. Codi de productor de residus 

c. Ubicació de la granja on es produiran els residus. 

d. Número de telèfon localitzable. 

4- Un cop facilitada la informació, Containers del Berguedà, S.L. farà arribar el 

contracte de tractament de residus a través de correu electrònic (que serà 

vàlid durant el període que durarà el servei). 

5- Caldrà retornar signat i segellat el contracte de tractament de residus al mateix 

correu electrònic: sga@containersbergueda.com 

6- UN COP TRAMITADA LA DOCUMENTACIÓ, podran: 

a. Recollir a les oficines de Containers del Berguedà uns big-bags que 

se’ls facilitaran per a dipositar els residus. 

b. En cas que es vulgui aprofitar altres big-bags de la propietat, serà 

possible sempre i quan no superin els 2m3 aproximadament i tenint en 

compte que el preu de recollida i gestió és el mateix, per unitat. 

c. En el cas d’acumulació de plàstics agrícoles antics es podrà recollir 

sense big-bag amb camió ploma/pop  
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7- La recollida es farà a través d’un WhatsApp al número de telèfon: 616115272 

informant del nom fiscal i enviant la ubicació de la granja. 

Cal tenir en compte que per tal de que es pugui fer una recollida itinerant cal 

el següent: 

a. Cada productor haurà de disposar com a mínim de 5 big-bags plens 

perquè se li faci la recollida 

b. Les recollides es faran sempre que hi hagi un mínim de 15 big-bags o 

3 productors que hagin sol·licitat la recollida. 

 

8- Els materials s’han de separar, no barrejar: 

a. Per una banda: Film, ja sigui de color negre com blanc. 

 

 

 

 

 

  

 

b. Per altra: Malla i cordill  
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Si el productor ho desitja pot portar els big-bags plens directament a la Planta de 

Containers del Berguedà (d’acord amb la normativa vigent a partir d’1 tona total cal 

que el transport sigui a través d’un transportista autoritzat). 

 

c. Containers del Berguedà facilitarà la documentació que correspon 

d’acord amb la normativa vigent: 

a. En cas d’adherir-se a la recollida itinerant, es facilitarà un full 

itinerant 

b. En cas de portar menys d’1 tona a les oficines de Containers 

del Berguedà se’ls facilitarà DI/Albarà 

c. En cas de portar més d’1 tona a les oficines de Containers del 

Berguedà se’ls facilitarà un full de seguiment (el qual tindrà 

el suplement de cost, d’acord amb el llistat de preus d’aquest 

document). 

d. Els preus que apliquen al servei són els següents (inclou l’IVA): 

a. Preu de recollida: 15,85€/unitat de big-bag* 

b. Preu de gestió: 14,63€/unitat de big-bag 

c. Preu full de seguiment: 3,70€ per als residus que siguin 

portats directament a la Planta de Containers del Berguedà o 

càrregues completes i que superin 1 tona 

d. Preu recollida camió ploma/Pop, sense big-bag, es comptaria 

per hores, des de que el camió surt de la base fins que hi 

torna a arribar, a raó de 54,07 €/hora + la gestió del plàstic 

recollit a raó de 106,40 €/Tn + el corresponent Full de 

Seguiment 3,70 €/unitat. 

 

*En cas que la recollida sigui per un únic productor que sol·liciti un càrrega completa (15 big-bags) 

es farà una oferta del preu de recollida que serà calculada depenent de la distància entre el centre 

productor i la planta de gestió. 
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FULL DE CONDICIONS ECONÒMIQUES - DADES 
ADMINISTRATIVES 

1. Dades administratives 

 

Nom de l’empresa: 

NIF: 

Adreça Fiscal: 

Codi Postal i Municipi: 

Telèfon/s: 

Fax: 

E-mail: 

Representant legal: 

D.N.I: 

Adreça per la correspondència: (en cas que sigui diferent a l’adreça fiscal): 

Persona de contacte: 
Telf: 

2. Dades econòmiques: 
 

Forma de Pagament: 

Dia de pago: 

Nom del Banc: 

Entitat: Oficina: DC: c/c: 
Responsable de Comptabilitat: 

Informació bàsica sobre protecció de dades. Responsable: Containers del Berguedà, S.L.; Finalitat: Enviament 
de comunicacions comercials sobre serveis i/o productes; Legitimació: Execució d’un contracte. Interès legítim 
del responsable; Destinataris: No es cediran dades a tercers llevat obligació legal; Drets: Té dret a accedir, 
rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional que pot exercir dirigint-
se a la direcció postal del responsable del tractament; Procedència: Del propi interessat; Informació 
addicional: Pot consultar la informació extensa sobre Protecció de Dades en la web 
www.containersbergueda.com 
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