PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE DUES CINTES
TRANSPORTADORES AMB BY-PASS PER LA SORTIDA DE
REBUIG DE PRETRACTAMENT A COMPACTADORA O
ZONA D’ACOPI I CÀRREGA A LA PLANTA MECÀNICOBIOLÒGICA DE TRACTAMENT DE RESIDUS DEL BAIX
CAMP
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1. OBJECTE
Constitueix l'objecte del següent plec establir les condicions que regeixin la contractació de les
obres de subministrament i muntatge de dues cintes transportadores per la sortida de rebuig de
la línia de pretractament amb bypass fins a compactadora o zona d’acopi i càrrega 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 del seu funcionament.

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.
La nova nau d’acopi i transferència del rebuig que genera la línia de pretractament mecànic ha
de permetre gestionar més eficientment el material evitant moviments innecessaris i voladures
de plàstics. Per traslladar el rebuig fins aquesta zona es fa necessària una nova configuració de
cintes transportadores que permeti seguir treballant amb compactadores de rebuig o bé
permetre descarregar el rebuig dins de la nova nau annexa segons les necessitats de logística.

3. OBJECTIUS
Els objectius d'aquest plec són:
1. Definir la situació de partida perquè les empreses licitadores puguin adequar el seu
subministrament i muntatge a les necessitats de la Planta de Tractament Mecànic-Biològic, que
són les d’implementar un sistema de transport de rebuig de línia de pretractament mecànic fins
a compactadora o fins la nova nau amb flexibilitat d’operació segons les necessitats logístiques.
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 "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 procedeix. En cas de no presentar una
millora en el termini d’execució, s’entén que l’empresa licitant accepta el termini d’execució del
subministrament màxim 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 i equips.

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 del punt 5 i
de tot el material necessari per a la seva instal·lació i adaptació a les instal·lacions actuals.
- Transport i descàrrega de tot els materials del subministrament a les instal·lacions de la
Planta de Tractament Mecànic-Biològic del Baix Camp.
- Coordinació i execució dels treballs de transport, descàrrega, muntatge mecànic i posta en
marxa. L’execució dels treballs de muntatge es realitzaran d’acord amb el Planning de
producció de la instal·lació i amb l’aprovació de SECOMSA GESTIO amb un marge de mínim 15
dies previ al subministrament dels equips.
- Proves del correcte funcionament de cada equip i del global de la instal·lació. Adequacions
corresponents als resultats.
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- Execució dels treballs i compromisos de millora de l’oferta que ofereixi l’empresa
adjudicatària segons la seva oferta.
- Garantia per a cada equip i treball inclòs a l’abast del subministrament: mínim 4.000 hores de
funcionament o 12 mesos, el que passi abans.

5. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES
Donada la configuració actual de la línia de pretractament mecànic i la ubicació de la nova nau
d’acopi, es fa necessari el subministrament de dues noves cintes transportadores i modificar
una cinta i els accessos actuals de la zona.
En l’actualitat, la cinta transportadora CT-130 descarrega el rebuig de la línia de pretractament
directament a la tremuja de la compactadora. Els treballs a realitzar serien retallar aquesta
cinta CT-130 i tornar a empalmar la banda. Modificar la seva descàrrega i adaptar-la amb la
nova cinta reversible CT-140 que permetrà carregar el material a la tremuja de la
compactadora o descarregar el material a la nova cinta CT-141 que omplirà la nova nau d’acopi
a una alçada mínima de 3.300 mm sobre el nivell del terra de la nova nau.
El conjunt de cintes afectades per aquest plec quedarà integrat dins el funcionament normal
del procés de pretractament mecànic sense afectar a les actuals disponibilitats dels equips ni
als rendiments de separació o velocitat de línia.
En l’annex I es mostra el sistema de transferència que es vol implementar amb aquest plec de
subministrament i muntatge.

5.1. Modificació cinta transportadora CT-130
La cinta transportadora CT-130 descarregarà sobre la nova cinta transportadora CT-140
reversible. Per poder ubicar la CT-140, caldrà retallar la banda CT-130 una longitud de 1.500
mm i tornar a empalmar la banda, reformar la descàrrega sobre la nova CT-140 i si fos
necessari, modificar la inclinació de la banda CT-130 en +2 graus (inclinació actual 8 graus,
inclinació nova implantació 10 graus) per permetre una descàrrega sense embussament de
materials voluminosos. Aquesta modificació inclou tots els treballs que siguin necessaris per
mantenir l’operativa i el manteniment de la CT-130, potes de suportació i tremuja de
descàrrega per la nova implantació.
5.2. Cinta reversible CT-140 per alimentació a compactadora o a nau acopi
La nova cinta CT-140 permetrà enviar el material cap a compactadora o cap a la nova nau
d’acopi de rebuig. La inclinació sobre el terra serà de màxim 13 graus. Tant la cinta com a
descàrrega sobre la tremuja de la compactadora s’adaptaran per evitar qualsevol voladura o
sobreeiximent de material, sense ocasionar cap embussament al flux de material.
Les característiques tècniques de la cinta CT-140 són:
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Producte a transportar
Densitat aparent
Ambient de treball
Funcionament diari
Inclinació
Longitud entre eixos
Velocitat
Angle d’artesa

rebuig fracció RESTA residus sòlids urbans
0’150 – 0’350 tones/m3
brut
14 hores
15 graus
2’5 metres
1 m/s
20 graus

Ample de banda
Cinta reversible
Guies de material
Sistema tensat
Recorregut
Potencia absorbida

1.000 mm
SI
longitud tota la cinta
cargols en cua
318 mm
1’65 kW

Bastidor
Passarel·la
Capota
Castellets
Tremuja transferència
Neteja-bandes a capçalera
Rascador de cua
Pintat

normal acer al carboni
simple ample 600 mm
SI, longitud 2’5 metres
SI, alçada variable
SI, acer al carboni
SI
SI
SI

Tipus d’accionament
Motor
Potencia
Velocitat
Voltatge
Protecció

1 moto-reductor a capçalera
Inducció rotor en curt./gàbia
3 kW
1.500 r.p.m.
400 V, trifàsic, 50 Hz
IP 55 aïllament F

Reductor
Tipus
Velocitat de sortida
Relació de reducció
Factor de servei

engranatge cònic
eixos perpendiculars
59 r.p.m.
25’5
1’5

Acoblament motor – reductor calat en el eix motor
Proteccions
SI
Variador de velocitat NO
Banda
Tipus
Gruix cara superior i inferior
Tensió arrencada / servei
Coeficient seguretat

tèxtil 3-EP-125 / anti-orgànics i resistent a greixos, olis i àcids
40 + 20
< 31’25 kg/cm ample
mínim 6 en arrencada y 10 en servei
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Diàmetre rodets
Diàmetre eix / separació
Diàmetre eix / separació
Diàmetre eix / separació

90 mm
20/330 mm en càrrega
20/1000 mm normals
20/3000 mm en retorn

Tambors
Ubicació
Tipus
Diàmetre
Longitud
Diàmetre eix/rodaments
Característiques

capçalera
abombats
320 mm
1150 mm
70/60
R. Goma

Dispositius de seguretat
Cable tirada emergència
Desviament de banda
Capacitius
Proteccions laterals
Proteccions tambors

SI en tots dos laterals
SI
NO
SI en tots dos laterals
SI en tots dos tambors

cua
cilíndric
320 mm
1150 mm
60/50

Recolzaments, plaques i perns d’ancoratge necessaris
Proteccions laterals
Passadís 600 mm amplada
Reversible

SI
SI
SI
SI

5.3. Cinta transportadora CT-141 a nau d’acopi de rebuig
Quan la cinta CT-140 no transporti material a compactadora, descarregarà sobre la nova cinta
CT-141 que transportarà el rebuig de línia cap a la nova nau de transferència de rebuig. La
inclinació sobre el terra serà mínim de 0 graus. Tota la cinta s’adaptarà per evitar qualsevol
voladura o sobreeiximent de material, sense ocasionar cap embussament al flux de material.
Les característiques tècniques de la cinta CT-141 són:

Producte a transportar
Densitat aparent
Ambient de treball
Funcionament diari
Inclinació
Longitud entre eixos
Velocitat
Angle d’artesa

rebuig fracció RESTA residus sòlids urbans
0’150 – 0’350 tones/m3
brut
14 hores
mínim 0 graus
13’5 metres
1 m/s
20 graus

Ample de banda
Cinta reversible
Guies de material
Sistema tensat
Recorregut

1.000 mm
NO
longitud tota la cinta
cargols en cua
718 mm
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Potencia absorbida

2’90 kW

Bastidor
Passarel·la
Capota
Castellets
Tremuja transferència
Neteja-bandes a capçalera
Rascador de cua
Pintat

normal acer al carboni
simple ample 600 mm
SI, longitud 13’5 metres
SI, alçada variable
SI, acer al carboni
SI
SI
SI

Tipus d’accionament
Motor
Potencia
Velocitat
Voltatge
Protecció

1 moto-reductor a capçalera
Inducció rotor en curt./gàbia
3 kW
1.500 r.p.m.
400 V, trifàsic, 50 Hz
IP 55 aïllament F

Reductor
Tipus
Velocitat de sortida
Relació de reducció
Factor de servei

engranatge cònic
eixos perpendiculars
59 r.p.m.
25’5
1’5

Acoblament motor – reductor calat en el eix motor
Proteccions
SI
Variador de velocitat NO
Banda
Tipus
Gruix cara superior i inferior
Tensió arrencada / servei
Coeficient seguretat

tèxtil 3-EP-125 / anti-orgànics i resistent a greixos, olis i àcids
40 + 20
< 31’25 kg/cm ample
mínim 6 en arrencada y 10 en servei

Diàmetre rodets
Diàmetre eix / separació
Diàmetre eix / separació
Diàmetre eix / separació

90 mm
20/330 mm en càrrega
20/1000 mm normals
20/3000 mm en retorn

Tambors
Ubicació
Tipus
Diàmetre
Longitud
Diàmetre eix/rodaments
Característiques

capçalera
abombats
320 mm
1150 mm
70/60
R. Goma

Dispositius de seguretat
Cable tirada emergència
Desviament de banda
Capacitius

SI en tots dos laterals
SI
NO

cua
cilíndric
320 mm
1150 mm
60/50
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Proteccions laterals
Proteccions tambors

SI en tots dos laterals
SI en tots dos tambors

Recolzaments, plaques i perns d’ancoratge necessaris
Proteccions laterals
Passadís 600 mm amplada
Reversible

SI
SI
SI
NO

5.4. Reforma de passarel·les de manteniment
Les plataformes per accedir a realitzar les tasques de manteniment i neteja del conjunt de
cintes seran suficients amb passarel·les d’accés com a mínim pel costat de la cinta on es trobi
el moto-reductor de capçalera, amb amplada suficient per realitzar el seu manteniment.

5.5. Consideracions addicionals

Per a tots els equips, accessoris i materials subministrats:
- Equips nous. Marcatge CE i proteccions reglamentàries.
- Plànols i especejaments de les màquines subministrades en format digital. Llistat de peces i
recanvis.
- Manual de manteniment i posada en marxa.

6. CRITERIS DE VALORACIÓ
6.1. Criteris avaluables de forma automàtica
6.1.1. Valoració econòmica
Es valorarà l'oferta econòmica de 0 a 90 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 = 90 × {1 −

𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑡 − 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑡 𝑚é𝑠 𝑏𝑎𝑖𝑥
}
𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑡 𝑚é𝑠 𝑏𝑎𝑖𝑥
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6.1.2. Termini d'execució del subministrament (millora de 0 a 10 punts)
El termini d'execució total del contracte (subministrament d’equips i muntatge) serà de 12
setmanes. Es valorarà com a millora del subministrament el termini de lliurament proposat
inferior a 12 setmanes de 0 a 10 punts i de forma proporcional, amb més puntuació per
l'oferta que proposi un termini de lliurament més curt.

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 48.000,00 € (quaranta-vuit mil euros amb
zero cèntims) més IVA.
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ANNEX I. MODIFICACIONS EN CINTA TRANSPORTADORA CT-130

DADES ACTUALS DE LA CINTA CT-130
Longitud entre eixos
Ample de banda
Inclinació
Potència accionament
Velocitat de la banda

16.500 mm
1.000 mm
8 graus
4 kW (5’5 CV)
1 m/s

DADES DE LA CINTA CT-130 MODIFICADA SEGONS AQUEST PLEC
Longitud entre eixos
Ample de banda
Inclinació
Potència accionament
Velocitat de la banda

15.000 mm
1.000 mm
10 graus
4 kW (5’5 CV)
1 m/s
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ANNEX II. IMPLANTACIÓ DEL BY-PASS DE SORTIDA DE REBUIG

Les imatges presentades NO es troben a escala entre elles.
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Signat per: CPISR-1 Joan Manuel
Abelló
Data i hora: 2016.04.12 13:35:37
+02:00
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