
 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR EL CONTRACTE DE 
SUBMINISTRAMENT PER L'ADQUISICIÓ D'UNA MINIPALA PEL DEPARTAMENT DE 
SERVEIS GENERALS DE L'ESCEL.LENTÍSSIM AJUNTAMENT DE MANACOR 
 

 

1. Objecte 
 
L´objecte del plec és fixar les condicions tècniques que regiran l´adquisició d´una minipala nova a estrenar 

pel seu ús al departament de Serveis Generals de l´excel·lentíssim Ajuntament de Manacor. 

La màquina reunirà com a mínim les condicions tècniques que es descriuen en els apartats següents, les 
quals hauran d´estar justificades en l´oferta que es presenti. 

 

2. Característiques tècniques de la minipala 
 

La minipala complirà les característiques exigides en les condicions tècniques per poder circular. 

 

El vehicle reunirà les característiques tècniques mínimes que a continuació es descriuen: 
 

Motor 
 

El motor serà dièsel, de quatre temps i injecció directa common rail. La cilindrada màxima de 2200 cc, 

quatre cilindres, una potència màxima de 36,4 kW i parell motor màxim de 150 Nm a l ínterval de 

revolucions 1600 – 1800 rpm 

 

Transmissió/caixa de canvis 
 

La transmissió haurà de ser de bombes de pistons hidrostàtics en tàndem variables que accionin motors 
hidrostàtics completament reversibles. 

 

Comandaments 
 

La direcció i velocitat del vehicle estaran controlats mitjançant dues palanques manuals o per un sistema 

de control avançat, per comandaments manuals d´alta tecnologia o per controls seleccionables de joystick. 

 
El sistema hidràulic d´elevació i inclinació de la càrrega serà per pedals, per sistema de control avançat 

(ACS), comandaments manuals d´alta tecnologia (AHC) o controls seleccionables de joystick. 

 

Equipament de Sèrie 
 

La minipala, com a mínim tendrà el següent equipament de sèrie: 

 

Seient amb suspensió 

bugies incandescents d´activació automàtica 

sistema hidràulic auxiliar: cabal variable / cabal màxim 
sistema de bloqueig interfuncional (BICS) 

sistema hidràulic davanter auxiliar proporcional controlat elèctricament 

aturada del sistema hidràulic davanter auxiliar proporcional controlat elèctricament 
aturada del sistema hidràulic/motor 

auto anivellament de la cullera 

suport dels braços d´elevació 

conjunt de reducció del soroll 



 

llums de treball a la part de davant i de darrere 

fre d´estacionament 

cinturó de seguretat 

certificació CE 

 

Capacitats 
 
Capacitat mínima nominal estipulada (segons ISO 14397-1): 810 Kg 

Càrrega de bolcada (segons ISO 14397-1): 1600 Kg 

Capacitat mínima de la bomba: 64,0 L/min 
Alleujament mínim del sistema d´acobladors ràpids: 23,0 – 25 MPa 

Velocitat de desplaçament mínima en primera velocitat: 11,5 km/h 

Capacitat mínima del depòsit de combustible: 93,0 L 

 

Dimensions 
 

Alçada mínima operativa: 3,7 m 
Alçada mínima amb cabina de l´operador: 1,9 m 

Angle mínim de sortida; 24 º 

Distància mínima lliure sobre el sòl: 180 mm 

Distància mínima entre eixos: 1050 mm 

Longitud mínima sense implement: 2600 mm 

Longitud mínima amb cullera estàndard: 3300 mm 

Alçada mínima de descàrrega amb cullera estàndard: 2200 mm 
Abast mínim de descàrrega des de l´alçada màxima: 460 mm 

Distància mínima entre centre de roda (pneumàtics estàndard): 1370 mm 

 

Implements  
 

La minipala tendrà la capacitat per poder-hi acoblar aproximadament com a mínim els següents 

implements: 

 

Adaptadors de cullera, escombradores, escombradores orientables, bastidors universals, cisalles 

hidràuliques, compactadores vibrants, conjunts d'aspersors, talladores de gespa, cullera d'ús general (GP), 
culleres 4 x 1, culleres de carcassa, culleres de baix perfil, culleres de construcció / industrials, culleres 

formigoneres, culleres per a abonament i gra, culleres per neu i materials lleugers, desbrossadores de 

fulles Brushcat ™, desbrossadores de martells, descepadoras, desenrotlladors de gespa, discs decapadores, 
dúmpers, equips de làser, escarificadors, estabilitzadors del darrere, aplanadores, fresadores, grapes 

industrials, grapes per cepellons, fulles dózer, fulles anivelladores, fulles llevaneus, fulles llevaneus en V, 

fulles trasplantadores, formigoneres, forquilla porta-palets estàndard, forquilla porta-palets hidràulica, 

forquilles utilitàries, martells hidràulics, martells pilons, anivelladores, anivelladors rotatius, erugues 

d'acer, rasclets hidràulics, retroexcavadores, rodes compactadores, roda de recanvi, serres de raspall, 

trituradores de residus vegetals i regatadores.  

 

3. Cost del Subministrament 
 

L´aportació econòmica municipal per a la compra de la minipala és de 24.320,67 € sense IVA, incloent 
transport i despeses de matriculació ( 29.428,01 € IVA inclos)  

Aquest valor s’ha estimat en base a la sol· licitud de tres pressuposts, del qual s'ha obtat per considerar el 

més baix. 

 



 

4. Termini de lliurament 
 

El termini de lliurament serà de 10 dies naturals comptadors a partir del dia de la signatura del contracte. 

Tenint en compte els tràmits administratius es podriu lliurar el subministre dia 27 de desembre. 

 

5. Termini de garantia 
 
El termini de garantia es de 12 mesos. 

 

Manacor, 17 de octubre de 2017 
L'Enginyera Municipal 

  

  

 

 

Bàrbara Sureda Gomila  

 


