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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL DESMUNTATGE,
SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE D’UNA MANTA TÈRMICA PER A COBRIR EL
VAS EXTERIOR DE LA PISCINA DE LES PISCINES MUNICIPALS DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
(EXPEDIENT NÚM. AJT/35576/2021)
1. OBJECTE DEL CONTRACTE
És la contractació del desmuntatge, subministrament, transport i muntatge d’una manta
tèrmica per al cobriment del vas exterior de la Piscina Olímpica de les Piscines Municipals de
L’Hospitalet de Llobregat, incloent la posada a punt del carro ja existent i la gestió de residus
de la manta desmuntada, acreditant la certificació corresponent.
Els treballs es tipifiquen al ‘Vocabulari Comú de Contractes Públics (CPV) 2008 amb la classe:
“43324100-1 Equipos para piscinas”.
2. TERMINI DE LLIURAMENT, INSTAL·LACIÓ I POSADA EN SERVEI
El contractista haurà de lliurar i instal·lar l’objecte d’aquest contracte, transcorreguts com a
màxim 60 dies naturals des de la data de signatura del contracte.
El contractista haurà de coordinar amb el responsable del contracte la planificació de la instal·lació
per evitar el creuament de contractistes, interferències amb la pràctica esportiva i l’adequació
dels treballs dels industrials.
3. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL SUBMINISTRAMENT I LA INSTAL·LACIÓ
3.1. Material i treballs inclosos al contracte
L’adjudicatari s’encarregarà, sense cost addicional per a l’Ajuntament, de subministrar, instal·lar i
posar en servei tot el material, inclosa la mà d’obra necessària per al muntatge, instal·lació i
posada en servei del material objecte d’aquest contracte.
3.2. Visita a l’equipament per part dels licitadors
Els licitadors podran sol·licitar a través del perfil de contractació d’aquesta licitació una petició
de visita a l’equipament on s’haurà d’instal·lar la manta tèrmica i la posada a punt del carro ja
existent i la gestió dels residus de la manta a desmuntar a les Piscines Municipals de
L’Hospitalet. El dia i hora de la visita es publicarà al perfil del contractant objecte d’aquesta
licitació.
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3.3. Finalització de la instal·lació i el muntatge
Un cop instal·lats els equips, l’adjudicatari haurà de retirar de les instal·lacions tot el material
d’embalatge, palets i resta d’escombraries, deixant els espais en perfectes condicions d’ordre i
neteja.
La gestió dels residus de la manta tèrmica existent, s’haurà d’acreditar amb la certificació
corresponent.
Tot el material haurà de ser retirat per al seu reciclatge, en compliment de les normatives
ambientals.

4. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament, instal·lació i posada en marxa d’una manta tèrmica per a cobrir la piscina
olímpica exterior de Piscines Municipals de L’Hospitalet.


Mantes tèrmiques a instal·lar a l’enrotllador i carro existent per al vas gran de la
piscina exterior

Per cobrir una superfície de 50x21,80 m amb el seu sistema de recollida, la manta haurà
d’estar dividida en dues peces i ser compatible amb el carro ja existent i instal·lat a les Piscines
Municipals de l’Hospitalet.
Haurà de complir la normativa UNE i la instrucció tècnica del RITE IT.1.2.4.5.5, d`estalvi
d’energia en piscina, que ens diu que la làmina d’aigua de les piscines climatitzades haurà
d’estar protegida amb barreres tèrmiques per evitar les pèrdues de calor per evaporació
durant el temps en que estiguin fora de servei.
Les característiques tècniques de la manta tèrmica han de ser les següents:












Material: escumejat de polietilè de cèl·lula tancada.
Laminada per la primera capa.
La segona capa adherida a un entramat de teixit de polièster recobert de polietilè
estabilitzat als UV.
La tercera capa recoberta a la cara inferior per un film de PE amb relleu, per evitar la
pèrdua de escalfor, indicat per a piscines climatitzades.
Pes 900 g/m2.
Gruix total 8 mm.
Preparat per suportar temperatures externes de -20 a +40 ºC.
Resistència a la tracció 200N/7cm
Preparades amb rivet de reforç perimetral, amb cintes d’unió amb el carro ja existent.
Preparades amb traus, si s’escauen, i cordes per poder tirar de la manta i que quedi
fixada davant de ràfegues de vent.
Flotador per avançar de tub de PVC, per evitar aigua per sobre del cobertor i facilitar el
guiat en el seu desplegament.
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El sistema enrotllable és motoritzat, el cobertor ha de ser compatible amb el sistema ja
existent.
Les equivalències que l’adjudicatari proposi, han de permetre la instal·lació i muntatge, així
com la funcionalitat i utilitat del sistema, sense produir cap incompatibilitat o incidència amb
el sistema actual. Es desestimaran totes les equivalències que es considerin una reducció dels
efectes de reducció en l’assoliment d’un estalvi energètic i/o les que puguin provocar una
incompatibilitat amb el sistema actual.
5. DESMUNTATGE DE LA MANTA ANTIGA I MUNTATGE DE LA NOVA
És objecte d’aquest contracte, tots els materials i la mà d’obra, necessària per al desmuntatge,
retirada i gestió dels residus, portant la manta antiga a un abocament i aportant posteriorment el
certificat de la deixalleria, com s’ha reflectit al punt 3.3 d’aquest plec de prescripcions tècniques.
El muntatge de la nova manta, que ha de ser compatible amb el carro ja instal·lat i existent a les
Piscines Municipals de l’Hospitalet, relacionat a l’annex d’aquest plec de prescripcions tècniques,
que conté un recull de diferents fotografies del carro.
Per garantir la compatibilitat del carro amb la manta que es vol subministrar, és recomanable
realitzar una visita a la instal·lació.
Per tant, el desmuntatge, retirada de residus, transport i muntatge de la nova manta serà objecte
d’aquest plec, havent d’estar valorat i inclòs a l’oferta econòmica presentada pel licitador.
6. ORGANITZACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ
El servei realitzat serà supervisat per la direcció de l’equipament esportiu així com per la
Regidoria d’Esports, a través dels seus tècnics municipals.
7. GARANTIA MÍNIMA DEL MATERIAL SUBMINISTRAT
La garantia mínima dels equips i instal·lació d’aquest subministrament és de 2 anys.
8. DOCUMENTACIÓ A LA RECEPCIÓ DEL MATERIAL, INSTAL·LACIÓ I POSADA EN SERVEI
Un cop instal·lats els materials, el contractista haurà de lliurar la documentació següent:
- Fitxes tècniques del fabricant del material subministrat.
- Certificacions de garanties i dia de posada en servei.

F_GRPFIRMA_TECNICS
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ANNEX 1- MANTA TÈRMICA I CARRO ACTUALS:
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