PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

SUBMINISTRAMENT D'EQUIPS PER A LA IMPLANTACIÓ
D'UN SISTEMA DE GARBELLAT INTERMEDI QUE MILLORI
LA CAPACITAT I EFICIÈNCIA DE SEPARACIÓ A LA LÍNIA DE
REFÍ DE LA PLANTA MECÀNIC-BIOLÒGICA DEL BAIX
CAMP

Signat per: CPISR-1 Joan Manuel
Abelló
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1. OBJECTE
Constitueix l'objecte del següent plec establir les condicions que regeixin la contractació del
subministrament d'equips que permetin implantar un sistema de garbellat intermedi que millori
la capacitat nominal i eficiència de separació a la línia de refí de la Planta de Tractament
Mecànic-Biològic del Baix Camp, situada a Botarell.
Les empreses licitadores presentaran la documentació tècnica, descrivint amb tot detall els
equips a subministrar, els requeriments de funcionament i les especificacions dels equips, així
com la corresponent valoració econòmica per al subministrament dels equips, posada en marxa i
verificació dels rendiments a assolir.

2. INTRODUCCIÓ
La Planta Mecànic-Biològica del Baix Camp, situada a Botarell té una capacitat de tractament de
85.000 tones / any de fracció RESTA. Com a resultat d'aquesta activitat, la planta recupera
diàriament una important quantitat de matèria orgànica que necessita ser tractada per evitar el
seu impacte sobre el medi natural. El tractament de la matèria orgànica recuperada consisteix en
la digestió anaeròbia en condicions termòfiles, que es tradueix en una alta producció de biogàs i
un posterior compostatge aerobi per tal d'esgotar el digestat i produir un material
bioestabilitzat.
Després dels processos de digestió anaeròbia, compostatge i post-maduració en campa, quan el
material orgànic està esgotat i el percentatge d'humitat d’aquest per sota del 42%, s'inicia el
procés de refinat. La línia de refí consta d'un cargol progressiu que alimenta una cinta, passa per
un trómel de malla 15 mm i l’enfonsat passa per una taula densimètrica que separa els rodants
inorgànics del bioestabilitzat.
La gran quantitat de fins que s'aconsegueixen amb el procés biològic saturen tant el trommel
com la taula densimètrica, essent aquesta configuració insuficient per processar tot el material
necessari, de manera que es pretén afegir un sistema de garbellat previ al trommel per
descarregar de fins el sistema i permeti augmentar tant la capacitat nominal de la línia com
l'eficiència de recuperació.

3. OBJECTIUS
Els objectius d'aquest plec són:
1. Definir la situació de partida perquè les empreses licitadores puguin adequar el seu
subministrament a les necessitats de la Planta de Tractament Mecànic-Biològic, que són
augmentar la capacitat nominal de la línia de refí i augmentar la seva eficàcia de recuperació de
bioestabilitzat, mantenint o millorant la qualitat d’aquest.
2. Descriure el procediment a seguir per a contractar el subministrament.
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4. PROCEDIMENT ESTABLERT
4.1. Contingut de la proposta

SOBRE "A" segons plec prescripcions administratives.
Referències de l'empresa licitadora en aplicacions similars que permetin comprovar l'experiència
de l'empresa licitadora en instal·lacions similars. Per tal de poder validar la seva capacitat
tècnica, l'empresa licitadora aportarà un llistat on figurin els següents punts: nom de la
instal·lació, any de subministrament, model de màquina instal·lat, nom del contacte a la
instal·lació, telèfon o email de contacte, fotografia de la màquina a la instal·lació.
L'empresa licitadora podrà presentar totes les referències que s'ajustin a una aplicació similar a
la que és objecte d’aquest plec, essent necessàries 3 referències validades per la mesa de
contractació. El fet de no disposar d'un mínim de 3 referències validades suposarà desestimar
l'oferta presentada per falta de solvència tècnica.

SOBRE "B" segons plec prescripcions administratives.
Ha d'incloure la documentació necessària que justifiqui els diferents criteris de valoració
puntuables i permeti comprovar que les especificacions tècniques dels equips subministrats
s'ajusten als requeriments del plec:

Oferta econòmica pel present contracte de subministrament que inclou el detall dels treballs
llistats en el punt 4.2. "Abast dels treballs"

Termini d'execució del subministrament

Documentació tècnica i especificacions que permetin comprovar que l'abast dels treballs i equips
inclosos dins el subministrament s'ajusten als requeriments d'aquesta licitació:
- Detall del subministrament: llistat d'equips i complements inclosos en el subministrament.
- Especificacions dels equips inclosos en el subministrament, detallant el compliment de TOTS els
requisits marcats en les especificacions d'aquest plec.
- Rendiments / eficàcia de separació que aconsegueixen els equips subministrats.
- Llistat de tots els treballs inclosos en l'oferta presentada.
- Instruccions de muntatge.
- Manual d'operació.
- Manual de manteniment programat i vida útil de les peces.
- Documentació tècnica que justifiqui la idoneïtat dels equips a l'operació proposada de garbellat
de material bioestabilitzat procedent del compostatge aerobi de matèria orgànica digestada.
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4.2. Abast dels treballs
L'empresa adjudicatària inclourà al seu càrrec les següents activitats en el present contracte de
subministrament:
- Descripció del subministrament i de tots els treballs inclosos en l'oferta presentada.
- Subministrament d'una cinta d'alimentació i d'una garbelladora de ressonància segons les
especificacions tècniques del punt 5 del present plec.
- Transport dels equips fins a la Planta de Tractament Mecànic-Biològica del Baix Camp.
- La descàrrega i muntatge dels equips dels realitzarà SECOMSA GESTIO, SL seguint les
instruccions que subministri l'empresa adjudicatària en l'espai destinat a aquesta finalitat.
Aquestes instruccions es posaran a disposició de SECOMSA GESTIO 15 dies abans de l'arribada
de l'equip a les instal·lacions de Botarell i estaran consensuades per ambdues parts.
- Posada en marxa i proves del correcte funcionament de cada equip, justificant la capacitat i
eficàcia de separació obtinguda. El termini de posada en marxa i verificació de rendiments no
excedirà els 21 dies. Un cop verificat el correcte rendiment dels equips, es podrà validar la
factura corresponent.
- Garantia per a cada equip: mínim 8.000 hores de funcionament o 2 anys, el que passi abans.

5. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES
El material d'entrada a la línia de refí serà bioestabilitzat procedent de 4 setmanes de postmaduració amb volteig. La humitat màxima del material serà del 42% en pes i la seva
composició granulomètrica habitual es presenta a continuació.

Malles quadrades

% en pes

Valor mitjà

no passa 15 mm

15-23 %

19 %

no passa 10 mm

9-17 %

13 %

no passa 2 mm

20-25 %

23 %

passa 2 mm

42-46 %

45%

SUMA

100%

5.1. Llistat d'equips a subministrar

A. Cinta d'alimentació a la línia de refí: cinta llisa horitzontal sense inclinació sobre la qual la
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pala descarrega directament el material de post-maduració. Aquesta cinta girarà lentament
per anar alimentant gradualment el material a l'actual línia de refí. Disposarà d'un variador per
regular la velocitat i de rodets de suport suficients per suportar la descàrrega del material
directament sobre la cinta. Segons especificacions descrites en el punt 5.2.1 del present
document.
B. Garbelladora de ressonància: taula garbelladora de ressonància de dos pisos que permet
separar tres materials per granulometria: superior a 15 mm, material entre 3 i 15 mm i
material fi de 0 a 3 mm. El material fi de tall 0-3 mm serà bioestabilitzat producte i no podrà
contenir impropis de grandària superior a 5 mm en qualsevol de les seves dimensions (alt,
llarg, ample). Segons especificacions descrites en el punt 5.2.2 del present document.

5.2. Especificacions tècniques
Tant la cinta d'alimentació com la taula de ressonància hauran de complir els punts comuns, a
més de les especificacions tècniques particulars per a cada un d'ells.
- Equips nous. Marcatge CE, proteccions reglamentàries i parades d'emergència.
- Proteccions de seguretat. Interruptor d'emergència per estrebada de cable.
- Tractament superficial: desgreixatge superficial, capa d'imprimació alcídica, capa esmalt
sintètic, gruix total pel·lícula seca superior a 70 micres. Color pintura acabat final RAL 5015
(blau).
- Cabal mínim de la instal·lació, alimentació 12'5 tones / hora.
- Qualitat del cribratge 0-3 mm asseguri 100% material és fi, sense impropis de grandària
superior a 5 mm en cap de les seves dimensions.
- Quadre elèctric individual de cada equip: marxa, aturada, automàtic, local, regulador de
velocitat per al variador, relés, etc.
- Plànols i especejaments de les màquines subministrades en format digital. Llistat de peces i
recanvis.

5.2.1. Especificacions tècniques particulars cinta d'alimentació
Longitud entre eixos:
Ample de banda:
Capacitat mínima:
Velocitat:
Angle inclinació:
Motorreductor:
Potència:
Diàmetre tambor motriu:
Diàmetre tensor:

4 metres
1.000 mm
12'5 tones / h
0'1 m / s (regulada amb variador)
00
ortogonal d'arbre buit
1'5 kW
320 engomat
320 mm
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Sistema tensor:
cargolat
Qualitat banda:
anti-oli grau "G" llisa EP 400 / 3-3 + 1'5
Rascador interior:
sí, en forma de "V"
Rascador elàstic:
sí, en cap
Interruptor emergència:
estirada unilateral
Variador control velocitat:
inclòs en el subministrament
Tremuja de càrrega:
costat descàrrega pala alt 300 mm, costat oposat alt
de 700 mm i banda oposada a descàrrega cinta alt de 700 mm.
Estructura:

perfils laminats UPN angular

Alt de la cinta sense tremuja d'alimentació:
Diàmetre corrons superiors en pastera:
Separació ponts rodets superiors:
Diàmetre rodets en zona de càrrega:
Separació rodets en zona de càrrega:
Diàmetre rodets inferiors:
Separació rodets inferiors:
Potes de suport i suport:

900 mm
320 mm engomats, Tambor Motriu
500 mm
108/20
200 mm
108/20
2 metres

incloses, alçada mínima 2000 mm.

5.2.2. Especificacions tècniques particulars Taula garbelladora de Ressonància
Taula garbelladora de ressonància tipus AZLO D-1000 x 8 o similar. Veure annex I. Es
transmet el moviment del motor per corretges a un eix excèntric, iniciant un moviment del
conjunt que a través d'un sistema de molles i bieles genera una ressonància que permet
l'avanç del material amb una inclinació de l'equip inferior a 30.

Imatge 1. Model de garbelladora per ressonància a subministrar. No constitueix un detall
constructiu.
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Sistema de suspensió de safates format per bieles dobles d'acer conformades per elements
especials de material elàstic que transmeten els moviments de l'eix excèntric a les safates.
El sistema d'accionament de les safates assegurarà els valors de:
Amplitud:
Acceleració:
Freqüència:
Deflació:

13 - 18 mm
7'5 g
14'5 Hz
16 mm

Imatge 2. Sistema de molles i bieles que transmeten el moviment i generen la ressonància.

Fàcil neteja. Espai lliure entre malles i accessos que permet netejar tota la superfície de
cribratge de les dues malles amb un instrument de llarg màxim 650 mm i ample de 200 mm,
des d'una plataforma i sense desmuntar cap peça o malla del garbell.
Eficiència de la separació superior al 85% per la fracció fina, és a dir, la quantitat total de
fracció 0-3 mm continguda en els vessaments del sedàs, no supera el 15% en pes total de la
suma de rebutjos (vessament del tall de 3 a 15 mm i vessament del tall superior a 15 mm).
Cabal a tractar:
mínim 12'5 tones / h
Motor acoblat al sedàs amb el seu corresponent cuirassa protecció normativa CE.
Potència màxima motor:
15 kW
Safata superior:
Safata inferior:

xapa perforada de forat rodó 12 mm
malla quadrada en INOX de 3 mm per primer tram de
4 metres i malla quadrada en INOX de 2 mm per al
segon tram de 4 metres

Temps de residència:
Angle d'inclinació:
Nombre mínim de molles:
Nombre de bieles:
Superfície útil cribratge:
Longitud útil mínima:

material sobre sedàs durant més de 20 segons
inferior a tres graus. (30).
14
10
mínim 8 m2
8 metres lineals
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Ample útil mínim:
Inclinació màxima garbell instal·lada:

1 metre lineal
cinc graus (50).

Estructura suport:

6 potes de 1500 mm d'alt en HEB200, amb angles de
reforç amb l'estructura superior. Aquesta estructura
superior constarà d'una base rectangular que suporti
el sedàs a IPN200. Veure annex II.

6. CRITERIS DE VALORACIÓ
6.1. Criteris avaluables de forma automàtica
6.1.1. Valoració econòmica
Es valorarà l'oferta econòmica de 0 a 85 punts de forma proporcional, amb més puntuació per
l'oferta que proposi una oferta econòmica més favorable, sempre complint amb les
especificacions tècniques marcades.

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó = 85 × {1 −

𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑡 − 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑡 𝑚é𝑠 𝑏𝑎𝑖𝑥
}
𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑡 𝑚é𝑠 𝑏𝑎𝑖𝑥

6.1.2. Termini d'execució del subministrament (millora de 0 a 10 punts)
El termini d'execució dels treballs serà de 8 setmanes. Es valorarà com a millora del
subministrament el termini de lliurament proposat inferior a 8 setmanes de 0 a 10 punts i de
forma proporcional, amb més puntuació per l'oferta que proposi un termini de lliurament més
curt.

6.1.3. Millores pel que fa a recanvis (millora de 0 a 5 punts)
Es valorarà com a millora del subministrament: el lliurament sense cost addicional d'un joc
complet de malles de recanvi per a la safata superior, atorgant en aquest cas 1'25 punts
addicionals.
Es valorarà com a millora del subministrament: el lliurament sense cost addicional d'un joc
complet de malles en qualitat INOX de recanvi per a la safata inferior, atorgant en aquest cas
3'75 punts addicionals.
La puntuació màxima en aquest apartat serà de 5 punts.
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7. NORMATIVA ESPECÍFICA
Les empreses licitadores faran constar a la memòria tota la reglamentació vigent d'obligat
compliment dels equips que subministrarà que li siguin d'aplicació i inclouran la seva
justificació. L'empresa adjudicatària restarà a disposició de qualsevol sol·licitud de justificació
addicional no presentada en la memòria.

8. PRESSUPOST
El pressupost màxim d'aquesta contractació és de 55.000,00 € (cinquanta-cinc mil euros amb
zero cèntims) més IVA.
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ANNEX I. DETALLS TAULA GARBELLADORA DE RESSONÀNCIA
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ANNEX II. MODEL DE SUPORTACIÓ PER A LA GARBELLADORA DE RESSONÀNCIA

La suportació disposarà de 6 potes, NO de 4 potes com es mostra a la imatge.
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