PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D’UN OBREBOSSES
PER TRACTAMENT MECÀNIC DE FRACCIÓ RESTA A LA
PLANTA MECÀNIC-BIOLÒGICA DEL BAIX CAMP
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1. OBJECTE
Constitueix l'objecte del següent plec establir les condicions que regeixin la contractació del
subministrament i muntatge d’un obrebosses per tractament mecànic de la fracció RESTA a 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, la instal·lació que realitzaran, 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.
En el procés de pretractament mecànic, a més a més de recuperar la fracció orgànica que es
troba a la fracció RESTA, els residus es garbellen i classifiquen amb elements mecànics que
permeten separar eficientment diferents materials valoritzables: PET, PEAD, MIX, bricks, film,
materials amb alt poder calorífic, etc.
Per a poder recuperar tant la matèria orgànica com els materials valoritzables, és imprescindible
que abans de processar el residu municipal per les màquines de garbellat i classificació, primer
s’obrin les bosses on es troben continguts. De la mateixa manera, si a la vegada que s’obre la
bossa, es pot pretriturar el material per garantir una grandària màxima dels elements passants,
el flux resultant és més constant i afavoreix la separació i classificació de materials.
Si una bossa no s’obre, el seu contingut passa pel trómel de classificació sense enfonsar i pot
acabar a la fracció rebuig amb destí dipòsit controlat o valorització energètica. Per això es
considera necessari incloure un equip d’aquestes característiques a la línia de pretractament
mecànic que ha de permetre garantir la capacitat de tractament de residus municipals, assegurar
el rati de recuperació de materials valoritzables que contenen els residus i reduir les quantitats
de materials valoritzables que es destinin a disposició final.
Els nous equips obrebosses disposen també d’un sistema de control que permet detectar un
embussament de material, invertir automàticament el gir, obrir la sortida de material i
desembussar el sistema, guanyant temps productiu de treball i allargant la vida útil de
l’obrebosses.
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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 el
subministrament i muntatge d’un obrebosses per tractament mecànic de fracció RESTA.
2. Descriure el procediment a seguir per a contractar el subministrament i muntatge.

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. 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,
breu descripció del treball o instal·lació executada, capacitat de tractament (tones/hora), nom
del contacte a la instal·lació, telèfon o e-mail de contacte, fotografia de 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 5 referències validades per la mesa de
contractació. El fet de no disposar d'un mínim de 5 referències validades suposarà desestimar
l'oferta presentada per falta de solvència tècnica.
Només seran validades les referències amb material fracció RESTA en instal·lacions de
tractament de residus municipals i no s’acceptaran referències amb altres fraccions: envasos
lleugers, FORM, etc.

Còpia del certificat d’haver realitzat la visita tècnica a les instal·lacions. Es publicarà al perfil de
contractant del Consorci de Residus Municipals del Baix Camp dues dates per a què les empreses
que vulguin participar en la present licitació realitzin una visita a les instal·lacions de la Planta de
Tractament Mecànic-Biològic del Baix Camp acompanyades dels tècnics designats pel Consorci.
Durant aquesta visita, es mostrarà el tipus de material que ha de processar l’obrebosses objecte
d’aquest plec, la zona on s’ha de realitzar el muntatge i es podran resoldre o transmetre
qüestions relacionades amb el subministrament i muntatge.
El fet de no presentar aquest certificat d’assistència a una visita tècnica dins del sobre A suposarà
desestimar l’oferta presentada.

Pàgina 4 de 12

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".
Millora del termini d'execució del subministrament si s’escau. En cas de no presentar una millora
en el termini d’execució, s’entén que l’empresa licitadora accepta el termini d’execució del
subministrament màxim establert al punt 6 del present Plec de Prescripcions Tècniques.
Millora del termini de garantia del subministrament si s’escau. En cas de no presentar una
millora en el termini de garantia del subministrament, s’entén que l’empresa licitadora accepta
el termini de garantia del subministrament mínim establert al punt 6 del present Plec de
Prescripcions Tècniques.
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.
-Termini d’execució del subministrament i muntatge: descripció del Planning d’execució del
subministrament i muntatge.
- Especificacions dels equips inclosos en el subministrament, detallant el compliment de TOTS els
requisits marcats en les especificacions d'aquest plec.
- 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 de l’equip a l’aplicació proposada d’apertura i
pretrituració de la fracció RESTA dels residus municipals.

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 de tots els equips detallats segons les especificacions tècniques de l’apartat
5 i de tot el material necessari per a la seva instal·lació, adaptació a la instal·lació existent i
posta en marxa.
- Transport i descàrrega de tot els materials del subministrament a les instal·lacions de
Pretractament Mecànic a la Planta de Tractament Mecànic-Biològica del Baix Camp.
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- Coordinació i execució dels treballs muntatge dels equips subministrats i execució de les
millores a què es comprometi l’adjudicatari segons la seva oferta sense afectar la disponibilitat
i marxa del procés de pretractament mecànic. L’inici d’aquest treballs es comunicaran a
SECOMSA GESTIO 15 dies abans d’iniciar-les a fi de poder adequar el funcionament de la
instal·lació durant l’execució dels treballs. En el cas que SECOMSA GESTIO necessiti més temps
per preparar la instal·lació, aquest temps no computarà en el termini de què disposa l’empresa
adjudicatària per executar les obres.
- L’empresa adjudicatària desconnectarà l’equip obrebosses actual i el baixarà fins a nivell de
terra per deixar-lo a disposició de SECOMSA GESTIÓ, traslladant-lo fins al taller ubicat a la
mateixa Planta de Tractament Mecànic-Biològic de Botarell. No es malmetrà l’equip de BRT i
en cas de desmuntar-lo per poder facilitar els treballs amb grua, l’empresa adjudicatària el
tornarà a muntar al taller de SECOMSA GESTIÓ a fi que SECOMSA GESTIÓ pugui realitzar els
treballs de reparació i posta a punt que consideri oportuns.
- L’empresa adjudicatària realitzarà tots els treballs d’adaptació d’estructura, tolves, cintes,
treballs elèctrics o el que convingui per a que el nou equip s’adapti en aquesta zona sense
perdre capacitat de tractament ni disponibilitat. L’estructura s’adaptarà per a suportar el nou
equip sense comprometre la integritat de la instal·lació.
- Execució dels treballs elèctrics, cablejat dels equips i els seus auxiliars fins als quadres de
força així com a les targetes de senyal corresponents.
-Els treballs de programació i integració de la nova màquina al SCADA general de la planta els
executarà SECOMSA GESTIÓ. L’empresa adjudicatària posarà a disposició de SECOMSA GESTIO
un tècnic programador que conegui l’equip subministrat i pugui dona suport tècnic durant
aquests treballs de programació. Addicionalment també subministrarà els esquemes elèctrics i
còpia oberta dels programes necessaris per realitzar aquesta programació.
- Execució dels treballs de millora de l’oferta a que es comprometi l’empresa adjudicatària
segons la seva oferta.
- Posada en marxa i proves del correcte funcionament de l’obrebosses nou. Es realitzaran
proves de capacitat màssica de tractament, qualitat de la pretrituració, funcionament i control
dels elements de desgast, eliminació d’embussos de material, etc. a fi de comprovar el bon
funcionament de l’equip i verificar que els valors de les especificacions del fabricant s’ajusten o
superen els valors requerits al present plec.
- Formació tècnica pels operadors de SECOMSA GESTIÓ del funcionament i manteniment de
l’equip subministrat.
- Garantia per a cada equip i treball executat inclòs a l’abast del subministrament: garantia
mínima de 1 any o 4.000 hores. En el cas de millora d’aquest concepte per part de l’empresa
adjudicatària, aquest període s’ampliarà al temps ofert per l’empresa.
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5. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES
El nou equip obrebosses a subministrar serà de tipus rotor únic amb fulles intercanviables que
giren contra una pinta estàtica o joc de contra-fulles estàtiques, amb sistema d’inversió del
sentit de gir i comporta per buidat automàtic d’embussos. Ha de ser capaç de treballar amb
material fracció RESTA de densitat variable a una capacitat nominal mínima de 30 tones /
hora.
El seu emplaçament serà a la línia de pretractament mecànic de fracció RESTA, després de
cabina de triatge primari i abans del trómel de doble cos, on actualment està ubicat
l’obrebosses SCHLITZ-O-MAT MSW 1-17 de l’empresa BRT Recycling Technologie GmbH.
L’empresa adjudicatària desconnectarà l’equip obrebosses actual i el baixarà fins a nivell de
terra per deixar-lo a disposició de SECOMSA GESTIÓ, traslladant-lo fins al taller ubicat a la
mateixa Planta de Tractament Mecànic-Biològic de Botarell. No es malmetrà l’equip de BRT i
en cas de desmuntar-lo per poder facilitar els treballs amb grua, l’empresa adjudicatària el
tornarà a muntar al taller de SECOMSA GESTIÓ a fi que SECOMSA GESTIÓ pugui realitzar els
treballs de reparació i posta a punt que consideri oportuns.
La fracció RESTA serà alimentada al nou obrebosses per la cinta actual CT-101 i la sortida de les
bosses obertes es realitzarà per la cinta CT-102 cap al trómel. L’empresa adjudicatària
modificarà si fos necessari, les cintes i/o les tremuges d’ambdues cintes per adequar el bon
funcionament global de la instal·lació de pretractament mecànic.
L’empresa adjudicatària realitzarà tots els treballs d’adaptació d’estructura, tolves, cintes,
treballs elèctrics o el que convingui per a que el nou equip s’adapti en aquesta zona sense
perdre capacitat de tractament ni disponibilitat. L’estructura s’adaptarà per a suportar el nou
equip sense comprometre la integritat de la instal·lació.
El principi de funcionament de l’obrebosses serà el de un element rotor amb elements tallants
que gira lentament (no superior a 10 r.p.m, regulable) conduint la fracció RESTA fins a uns
elements estàtics (pinta o contra-fulles).
Existirà un sistema de comporta que permet obrir hidràulicament l’accés al rotor per executar
neteges o manteniments. Disposarà de suficients elements de seguretat per garantir l’accés
segur a l’equip sense riscos als operaris.
Les fulles o elements tallants i les contra-fulles o pinta estàtica tindran un tractament antidesgast i han de ser fàcilment reutilitzables o intercanviables.
L’obrebosses disposarà d’un sistema elèctric per corregir sobrecàrregues. Aquest sistema
invertirà el sentit de gir per un interval de temps programable i si la sobrecàrrega persisteix
quan el rotor torna a girar en el sentit normal, l’equip marcarà una sortida d’alarma i es pot
obrir la comporta d’accés per netejar l’embús de material.
L’equip disposarà d’un sistema de fotocèl·lules o detectors a la tremuja d’alimentació que
aturarà la cinta d’alimentació CT-101 quan la tremuja estigui plena.
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El sistema de transmissió serà suficient per a protegir l’equip de possibles danys per
sobrecàrrega i constarà al menys d’un reductor planetari i un variador de freqüència que
permeti ajustar la velocitat del motor, i per tant, del gir del rotor.

L’equip obrebosses es subministrarà amb un armari elèctric local equipat amb una PLC tipus
Siemens S7, Schneider o similars, un seccionador general, un polsador de marxa / aturada,
controls per ajustar el pas entre els elements tallants del rotor i les contra-fulles i un
interruptor d’aturada d’emergència. Sistema per poder executar teleassistència remota inclòs.
Durant el cicle de neteja de l’obrebosses, automàticament s’obrirà un accés suficient que
permetrà expulsar el material embussat. S’haurà d’adaptar estructura i tremuja de descàrrega
per a què aquesta sortida de material vagi cap a una caixa de rebuig que subministrarà
SECOMSA GESTIÓ.

5.1. Especificacions addicionals equip a subministrar
A més a més de les característiques descrites a l’apartat anterior, l’equip a subministrar
s’adequarà a les següents especificacions:
Longitud del rotor
Diàmetre del rotor
Potència motor elèctric rotor
Velocitat del rotor
Tipus de reductor

2.200 mm o superior
800 mm o superior
50 kW o superior
màxim 10 rpm, regulable
reductor planetari

Material a tractar
Capacitat
Disponibilitat mecànica
Efectivitat apertura bosses

fracció RESTA densitat variable
mínim 30 tones / hora
90 % o superior
més del 95 % de bosses obertes amb fracció RESTA

Eix rotor
Nombre de fulles o elements tallants
Nombre de contra-fulles
Velocitat de gir
Potència motor accionament

1
mínim 24 (valor serà N)
segons disseny N/2 + 1 o un únic element “pinta”
ajustable entre 0 i 10 rpm en passos mínims de 1 rpm
50 kW o superior

Reductor planetari
Relació reducció
Velocitat entrada

mínim 1 unitat
entre 100 i 150
1.500 rpm

Grup hidràulic

mínim 3 kW, pressió mínima 50 kg/cm2
protecció IP 55 o superior, freqüència 50 Hz,230/400 V

Estructura obrebosses
Fulles o elements tallants

mínim acer 52-3
duresa 60 HRC o superior
aliatge 17 CrNiMo o superior
sistema de fulles intercanviables
distància entre fulla i contrafulla regulable en un rang
entre 5 i 200 mm
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Motors instal·lats

protecció IP 55 o superior, trifàsics + TT, 230/400V
aïllament classe F, freqüència 50 Hz, cos fi 0’8

Tremuja de càrrega inclosa

alçada mínima de 800 mm

Pintura equips i estructures

RAL 5003 o RAL 5015

5.2. Consideracions addicionals
Per a tots els equips, accessoris i materials subministrats:
- Equips nous. Marcatge CE i proteccions reglamentàries.
- Legalitzacions exigibles a tots els equips subministrats o modificats, així com a les
instal·lacions realitzades.
- Aptes per a treball amb materials de la fracció RESTA.
- Plànols i especejaments de les màquines subministrades en format digital. Llistat de peces i
recanvis. Esquemes elèctrics i manuals programacions pantalles i/o PLCs.

6. CRITERIS DE VALORACIÓ
6.1. Criteris avaluables de forma automàtica
6.1.1. Valoració econòmica
Es valorarà l'oferta econòmica de 0 a 75 punts de forma proporcional, amb més puntuació per
l'oferta que proposi una oferta econòmica més favorable, sempre complint amb les
especificacions tècniques marcades.
𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡
𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑡
−
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝑚à𝑥𝑖𝑚𝑎
𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑡
𝑚é𝑠 𝑏𝑎𝑖𝑥
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó = 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑡𝑎𝑡 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó × { 1 −
}
𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑡
𝑒𝑐𝑜𝑛ò𝑚𝑖𝑐𝑎
𝑚é𝑠 𝑏𝑎𝑖𝑥

6.1.2. Termini d'execució del subministrament (millora de 0 a 20 punts)
El termini d'execució total del contracte (subministrament d’equips i temps de muntatge
inclòs) serà de 70 dies. Es valorarà com a millora del subministrament el termini de lliurament
proposat inferior a 70 dies de 0 a 10 punts i de forma proporcional, amb més puntuació per
l'oferta que proposi un termini de lliurament més curt.
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Tot i que es millori el termini d’execució del contracte, l’execució dels treballs a la instal·lació
NO afectarà el procés de producció de la línia de pretractament mecànic.
𝐷𝑖𝑒𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑖
𝐷𝑖𝑒𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑖 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎
𝐷𝑖𝑒𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑖
𝐷𝑖𝑒𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑖
(
−
) − (
−
)
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝑚à𝑥𝑖𝑚𝑎
𝑚à𝑥𝑖𝑚 𝑒𝑥𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó 𝑒𝑥𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó 𝑚é𝑠 𝑐𝑢𝑟𝑡𝑎
𝑚à𝑥𝑖𝑚 𝑒𝑥𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó 𝑒𝑥𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑡
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó = 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑡𝑎𝑡 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑖 × { 1 −
𝐷𝑖𝑒𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑖
𝐷𝑖𝑒𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑖
(
−
)
𝑠𝑢𝑏𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡
𝑚à𝑥𝑖𝑚 𝑒𝑥𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó 𝑒𝑥𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó 𝑚é𝑠 𝑐𝑢𝑟𝑡𝑎

}

6.1.3. Ampliació termini de garantia del subministrament (millora de 0 a 5 punts)
El termini de garantia del subministrament i dels treballs executats dins del muntatge serà de 1
ANY o 4.000 hores. Es valorarà com a millora del subministrament l’ampliació del termini de
garantia proposat de 0 a 5 punts i de forma proporcional, amb més puntuació per l'oferta que
proposi un termini de garantia més llarg.
El valor que es presenta com a ampliació del termini de garantia s’expressarà tant en anys com
en hores de funcionament, mantenint la proporcionalitat de 4.000 hores/1 any.
En el cas que una empresa no mantingui aquesta proporcionalitat, s’agafarà el valor menys
favorable a efectes de puntuació.
En cap cas s’acceptarà un termini de garantia superior a 2 anys o 8.000 hores.

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝑚à𝑥𝑖𝑚𝑎
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó = 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑡𝑎𝑡 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑖 × { 1 −
𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖𝑎

𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑖 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖𝑎
𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑖 𝑑𝑒
−
𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑡
𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑚é𝑠 𝑙𝑙𝑎𝑟𝑔
}
𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑖 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖𝑎
𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑚é𝑠 𝑙𝑙𝑎𝑟𝑔

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 155.00,00 € (cent cinquanta-cinc mil euros
amb zero cèntims) més IVA.
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Característiques CT-102

Signat digitalment per: CPISR-1
Joan Manuel Abelló
Data i hora: 22/07/2016
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