PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ SUBMINISRAMENT I MUNTATGE
DE LES BOMBES PER A LA DESCÀRREGA DE PRODUCTES QUÍMICS I LA SUBSTITUCIÓ DEL DIPÒSIT
D’ÀCID SULFÚRIC DE LA PLANTA DE COMPOSTATGE DE LA GARROTXA
CLÀUSULA PRIMERA. OBJECTE DEL CONTRACTE

Són objecte de la present contractació les actuacions de reposició i millora a la planta de compostatge de
la Garrotxa:
- Instal·lació de bombes per a la descàrrega de productes químics
- Substitució del dipòsit d’àcid sulfúric de la Garrotxa.
CLÀUSULA SEGONA. DESCRIPCIÓ TÈCNICA DELS LOTS I ACTUACIONS RELACIONADES
LOT 1 – Instal·lació de bombes per a les descàrrega de productes químics
L’objectiu d’aquesta actuació és donar compliment al RD 70/2019 pel que modifica el Reglament de Transports
Terrestres i altres normes reglamentaries en matèria de formació del conductors dels vehicles de transport per
carretera (mercaderies perilloses). Per això proposem la instal·lació elèctrica i hidràulica de dues bombes fixes
de descàrrega de producte químic. Aquestes s’instal·laran a l’interior de de cada una de les cubetes de retenció.
També és preveu l’adquisició d’una tercera bomba que actuarà com a reserva per a la substitució ràpida d’un
dels equips instal·lats en cas d’avaria.
S’inclou en aquest lot:
Subministrament de tres bombes amb les següents característiques:
 Tipus centrífuga magnètica (sèrie DB6) amb conjunt hidràulic de PVDF. El
 Cos de PVDF,
 Impulsor amb un diàmetre de 3” tancat amb PVDF,
 Juntes Viton FKM,
 Eix d’alúmina ceràmica,
 Casquet PTFE.
 Motor de les bombes IEC71 III 230V/400V 50Hz 0.55KW B34 3000rpm 3XPTC.
Instal·lació i posada en funcionament de dues bombes:
 Les connexions inclouen tots els elements per la seva connexió, entre elles: vàlvules antiretorn, vàlvules
de bola, brides per interconnexió a bomba, accessoris, tuberia...
 La connexió elèctrica.
 La interconnexió hidràulica de la bomba de sulfúric amb el dipòsit es realitzarà amb valvuleria i tuberia
de PVDF 1”.
 La interconnexió hidràulica de la bomba d’hipoclorit amb el dipòsit es realitzarà amb valvuleria i tuberia
de PVC-HTA 1”.
En les següents imatges s’identifica la zona a instal·lar les bombes, així com el quadre elèctric:
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Zona cubeta dipòsit sulfúric

Zona cubeta dipòsit hipoclorit

La millora inclou la modificació del quadre elèctric existent, per controlar la descàrrega mitjançant un
polsador inhalàmbric per tal de que les descàrregues es puguin realitzar amb total seguretat pel personal
de planta i els transportistes de producte químic.

Quadre elèctric
Altres condicions d’aquest lot:



Transport fins a la planta
Totes les actuacions es portaran a terme de manera coordinada amb l’explotació de la planta de
compostatge

LOT 2.- Substitució del dipòsit d’àcid sulfúric de la Garrotxa
L’actual dipòsit no permet cap més reparació que es pugui certificar correctament, a més ja ha superat la seva
vida útil de 10 any, portant-ne 13 en ús. És per això que es procedeix a la substitució i corresponent legalització
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del dipòsit nou.
S’inclou en aquest lot:
Subministrament i muntatge i instal·lació del dipòsit de volum de 6000l, 2000mm de diàmetre, 2010mm d’altura
de cilindre i 2315mm d’altura total. El dipòsit té una barrera química de PVC i un reforç mecànic de resina
ortoftàlica.
Fotos dipòsit actual:

El pressupost també inclou la legalització del dipòsit segons la ITC-APQ6 d’emmagatzematge de productes
químics corrosius i perillosos pel medi ambient.
Altres condicions d’aquest lot:






Desmuntatge del dipòsit actual
Cal incloure el transport fins a la planta
Petit material de muntatge i connexió
Posada en funcionament
Totes les actuacions es portaran a terme de manera coordinada amb l’explotació de la planta de
compostatge

CLÀUSULA TERCERA.TERMINIS
Per a cada lot es preveu un termini màxim de 4 mesos per subministrament, muntatge i posada en
funcionament, des de la data de signatura del contracte. En cap cas mes enllà del 30 de novembre del 2021.
CLÀUSULA QUARTA. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA
Per tal d’acreditar que l’oferta compleix amb els requisits tècnics d’aquests plecs, i en concret amb els de la
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clàusula segona, els licitadors hauran de presentar, en la forma que s’estableixi al Plec de clàusules
administratives particulars, la següent documentació tècnica:



Marca, model i característiques tècniques dels equips que es pretenen subministrar, posant especial
èmfasi a les especificacions de la clàusula segona del present plec.
Descripció i calendari de les accions a realitzar per a cada actuació.

Amb la finalitat de comprovar la correcta execució de les prestacions del contracte, l’empresa o empreses
adjudicatàries hauran de presentar:







Descripció de les actuacions realitzades.
Plànols de l’equip i esquema general de connexionat elèctric i hidràulic, si és el cas.
Plànols dels components mecànics i referències.
Relació de recanvis.
Especificacions del manteniment a realitzar.
Qualsevol altra documentació que el contractista consideri d’utilitat per a la correcta operació i
funcionament de l’equip.

Així mateix, l’administració podrà sol·licitar altra documentació que es consideri oportuna.
CLÀUSULA CINQUENA. CONDICIONS D’INSTAL·LACIÓ
Totes les actuacions es desenvoluparan a la planta de compostatge en funcionament normal. En cap cas es
permetran parades del procés, llevat d’aquelles consensuades de curta durada que no representin un perjudici
ni per la planta ni pel medi ambient.
CLÀUSULA SISENA. GARANTIA I SERVEI TÈCNIC
L’adjudicatari o adjudicataris hauran d’oferir una garantia d’un mínim de 18 mesos des de la posada en
funcionament dels equips, tant de l’equip com de defectes o incidències derivades de la seva instal·lació.
CLÀUSULA SETENA. POSADA EN MARXA
Els adjudicataris hauran de fer la posada en marxa dels equips i formar al personal de la planta, si s’escau.
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