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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT,
MITJANÇANT ADQUISICIÓ EN PROPIETAT, D’UN CORRÓ-PREMSA PER A LA
TRITURACIÓ I COMPACTACIÓ DE RESIDUS VOLUMINOSOS
ARTICLE 1: ANTECEDENTS
El cap del servei de Recollida proposa el subministrament, mitjançant adquisició, d’un corrópremsa per a la trituració i compactació de residus voluminosos.
El subministrament del corró-premsa té com a finalitat premsar els residus voluminosos, de
manera que ocupin menys tamany i com a conseqüència es puguin reduir el nombre de
viatges dels camions portacontenidors a l’abocador més proper que es troba al municipi de
Tivissa per a la disposició d’aquests residus.
Aquest subministrament és necessari per al desenvolupament de les activitats que realitza
l’empresa Serveis Comarcals Mediambientals, SA (SECOMSA), per tal de garantir el correcte
funcionament del serveis que presta la societat pública, per tal de millorar i optimitzar la feina
de neteja i en conseqüència reduir l’impacte mediambiental.
ARTICLE 2: OBJECTE DEL PLEC
1.1. El present plec es redacta com a complement del Plec de clàusules administratives
particulars d’aquesta mateixa licitació amb l’objectiu establir les condicions tècniques.
1.2 El contracte té per objecte el subministrament, mitjançant adquisició en propietat, d’un
desarenador per al tractament d’aigua i la seva instal·lació que s’ha d’incorporar en el parc
de neteja de Cambrils
ARTICLE 3: CARACTERÍSTIQUES MÍNIMES
Per a poder participar en aquesta licitació, s’exigeix el compliment de les normes de qualitat
i de seguretat.
L’equip, com a mínim, ha de complir les següents característiques:

Abast dels treballs i especificacions tècniques que ha de complir són:
- Redacció d’una memòria o un manual on es defineixin les prestacions i característiques del
corró-premsa per a la trituració i compactació de residus voluminosos ofertat (a incloure en
el sobre B que s’haurà de presentar mitjançant l’eina de Sobre Digital de la Plataforma de
Contractació Pública juntament amb l’annex III relatiu al preu ofert per les empreses
licitadores – veure clàusula 14a i annex III del Plec de clàusules administratives particulars)
- El transport del subministrament de l’equip fins a les instal·lacions de Secomsa ubicades a
Botarell.
- Preparat per triturar - compactar els residus de l'interior d'un contenidor o caixa oberta.
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- Adaptable a qualsevol mesura de contenidor o caixa oberta.
- Longitud total de la caixa: 7.000 mm. màxim.
- Alçada total de la caixa: 2.500 mm. màxim.
- Recorregut regulable fins a 7.000 mm. màxim.
- Braç robust i articulat (endavant-enrere).
- Funcionament totalment automàtic mitjançant el sistema avanç i retrocés independent i
continuat.
- Tambor - corró prensor sòlid i amb dents per al esquinçament del material.
- Diàmetre mínim del tambor-corró prensor: 1.000 mm.
- Amplada mínima del tambor-corró prensor: 1.600 mm.
- Pes mínim del tambor-corró prensor: 1.400 kg.
- Pes màxim de l'equip: 4.000 kg.
- Dimensions màximes en mm: 3.000 (ample) X 7.000 (alt) x 5.000 (llarg) sense caixa.
- Corrent elèctric a 380 v.
- Grup hidràulic amb motor elèctric de potència mínima de 6,5 kW.
- Quadre de comandaments o de control amb botonera.
- Elements de seguretat segons normativa.
- Pintat en esmalt poliuretà en color a indicar.
- Transport, descàrrega, muntatge a Botarell inclòs.
- Revisions i manteniment inclòs.
- Garantia mínima 1 any.
- Revisions i manteniment incloses durant el període de garantia.
- La instal·lació i posada en funcionament de l’equip. El muntatge s’haurà de realitzar de
dilluns a divendres i s’haurà de coordinar amb el responsable del contracte.
- Formació del personal que indiqui el responsable del contracte en relació amb el
manteniment del corró-premsa.
- El termini per a subministrar el corró-premsa, instal·lar-lo i posar-lo en funcionament és, com
a màxim, de 16 setmanes sense que computi el mes d’agost, a comptar des del dia següent
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a la formalització del contracte (apartat D del quadre de característiques del Plec de
clàusules administratives particulars)

Les especificacions genèriques que ha de complir són:
- Equip nou
- Transport i subministrament fins al parc de neteja de Cambrils de l’equip i de tots els
elements necessaris per a executar els treballs objecte del contracte.
- Muntatge mecànic del corró-premsa i posada en funcionament.
- Es garantirà la seguretat contra accidents per col·lisió o atrapament.
- De manera potestativa es pot sol·licitar visitar les instal·lacions que l’empresa té a
Botarell, concretament a on haurà d’anar l’equipament. La visita s’haurà de sol·licitar coma
mínim 2 dies hàbils abans de la finalització del termini de presentació d’ofertes. La persona
encarregada de realitzar la visita és el responsable del contracte, el cap de Recollida -Sr.
Hèctor Sancho)
- Servei tècnic a Espanya
- Que compleixi la normativa europea (CE)
ARTICLE 4: GARANTIA
Garantia mínima és de 12 mesos des de l’entrega del subministrament. Aquesta podrà ser
ampliada segons criteri d’adjudicació.
ARTICLE 5: FORMACIÓ
Es obligatòria la formació on s’expliqui el funcionament de la maquinària oferta.
ARTICLE 6: MITJANS HUMANS
Dependrà i serà per compte de l'empresa adjudicatària el manteniment, pel que fa al personal
adscrit al servei, de tots els drets i obligacions inherents a la seva condició d'empresari d'acord
amb la legislació laboral i social vigent en cada moment, excloent-se qualsevol tipus de relació
laboral entre SECOMSA i aquest personal, no podent per això exigir per part de SECOMSA,
cap tipus de responsabilitat com a conseqüència de les obligacions existents entre l'empresa
adjudicatària i els seus treballadors.
ARTICLE 7: OBLIGACIONS DE L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA
L'empresa adjudicatària està obligada al pagament dels impostos, tributs i taxes de qualsevol
classe, de l'Estat, Comunitat Autònoma o Municipi que es derivin de la prestació del servei.
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