PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE
MILLORES DEL RISC D’INCENDI A 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:
- Millora de risc d’incendi prioritari, a la sala CCM (centre de control de motors) de maquinària de procés .
- Millores de risc d’incendi no prioritari, a la sala de CCM (centre de control de motors) de ventilació dels
túnels de desodorització.
- Millores de risc d’incendi a la caseta de tractament i filtració de l’aigua de serveis.
CLÀUSULA SEGONA. DESCRIPCIÓ TÈCNICA DELS LOTS I ACTUACIONS RELACIONADES
LOT 1 – Millora de risc d’incendi prioritari, a la sala CCM (centre de control de motors) de maquinària de procés
L’actual sala CCM (de control de motors) actualment s’utilitza per emmagatzemar materials varis, per això, s’ha
considerat construir un nou magatzem.
S’inclou en aquest lot:


Construcció d‘un magatzem per alliberar les sales CCM de materials emmagatzemats, a realitzar al
interior del moll de descàrrega de fangs, segons esquema de sota.
o
o
o
o
o
o

Superfície de 33m2
Amplada de 3m i fondària 11 m
Gruix de paret de 15cm
Alçada de 3,70 m
Sostres amb solera de bisells
Dues portes (0,90*2,20m i l’altre de 1,50 m (partida per dos de 0,75 m) i 2,20m d’alt) galvanitzades
obertura cap a l’exterior i resistència al foc RF60.

Esquema construcció magatzem:

Taller
3m
4m

Sala
quadres
elèctrics

Nou magatzem

11m
Zona recepció fangs
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Sistema de detecció amb central d’extinció d’incendis:
o 1 ut Instal·lació de central d’extinció EN12094, que incloguin joc de dos bateries, configuració i
posada en marxa.
o 4 ut Detectors òptics convencionals, compatible. Que incloguin base, sòcal i instal·lació, i tots els
elements de la seva instal·lació (2ut a fals terra i 2 ut a sostre).
o 1 ut Polsadors manual paro d’extinció rearmable, que inclogui tapa i mà d’obra d’instal·lació i tots
els elements necessaris per a la instal·lació.
o 1 ut Polsadors manual disparo d’extinció rearmable, que inclogui tapa i mà d’obra d’instal·lació i
tots els elements necessaris per a la instal·lació.
o 1 ut Subministre i instal·lació rètol lluminós convencional blanc amb text vermell per extinció amb
Leds IP40, que incloguin tots els elements i la seva instal·lació.
o 1 ut Subministre i instal·lació sirena incendi interior convencional òptica-acustica 32 tons, 9 a
34mA, de baix consum.



Sistema d’extinció:
o 1 ut Subministre i instal·lació de cilindre master amb vàlvula plot 67l – 128/20 50kg de CO2 +
solenoide
 1 ut Subministre i instal·lació de cilindre auxiliar 67l 128/20 50kg de CO2
 1 ut disparo manual simple AP – vàlvula homologada LPCB
 2 ut capçal pneutomàtic de 3 vies diàmtre 141” + tap ceg de ¼
 1 ut tornavís de descompressió curt – vàlvula UL
 1 ut Lat TF – ¼” * 350 mm
 1 ut Desviador W21,7 – MF/HG
 1 ut vàlvula antetorno ¼” – mascle – femella
 1 ut LAT.R2 ½” * 310 mm CON MF ½” BPS CILINDRIA + METALBUNA
 1 ut lateral R2 ½ * 350mm con (mf ½” BSP cilíndric + metalbuna)
 2 ut vàlvula de retenció de CO2 ½” Standard
 1 ut col·lector de 2 cilindres 40/67 diàmetre ¾” per CO2
o 1 ut enllaç zicat blanc de ¾” rosca NPT a 105/300
 1 ut contactor de pas c/Enclavament ½”
 2 ut seient col·lector peus telescopis SF- SP
 2 ut abarcon suport tub ¾”
 4 ut herratge hexagonal cilíndric per cilindre de 67/75/80 (litres)
 2 ut peu telescopic 67/75/80 lts
 1 ut conjunt accessoris per peu telescopic laterals
 1 ut travesser zuncho per 2 cilindres
 1 ut senyal de perill CO2
 2 ut senyal CO2
 2 ut difusor calibrat de ½”
 3 ut difusor calibrat de 3/8”

Altres condicions d’aquest lot:






Inclou mà d’obra
Inclòs petita tuberia en acer 3000 Ibs SCH80 roscada en diferents mètriques, cables, soportació per tubs
de pvc i ports d’equips.
Transport fins a la planta
Totes les actuacions es portaran a terme de manera coordinada amb l’explotació de la planta de
compostatge
Les instal·lacions de protecció contra incendis s’han d’ajustar al que estableix el Reial Decret 513/2017,
de 22 de maig, pel que s’aprova el Reglament d’Instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI).
Av. Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT – LA GARROTXA – Tel. 972274900 – Fax 972271594
www.garrotxa.cat – ccgarrotxa@garrotxa.cat - NIF P-6700007-E



Un cop finalitzada la instal·lació, l’empresa instal·ladora facilitarà al titular la documentació tècnica i
instruccions de manteniment corresponents a la instal·lació, necessàries pel seu bon ús i conservació
segons estableix l’article 12.d del RIPCI.

LOT 2.- Millores de risc d’incendi no prioritari, a la sala de CCM (centre de control de motors) de ventilació dels
túnels de desodorització
S’inclou en aquest lot:


Sistema de detecció amb central d’extinció d’incendis:
o 1 ut Instal·lació de central d’extinció EN12094, que incloguin joc de dos bateries, configuració i
posada en marxa.
o 4 ut Detectors òptics convencionals, compatible. Que incloguin base, sòcal i instal·lació, i tots els
elements de la seva instal·lació (2ut a fals terra i 2 ut a sostre).
o 1 ut Polsadors manual paro d’extinció rearmable, que inclogui tapa i mà d’obra d’instal·lació i tots
els elements necessaris per a la instal·lació.
o 1 ut Polsadors manual disparo d’extinció rearmable, que inclogui tapa i mà d’obra d’instal·lació i
tots els elements necessaris per a la instal·lació.
o 1 ut Subministre i instal·lació rètol lluminós convencional blanc amb text vermell per extinció amb
Leds IP40, que incloguin tots els elements i la seva instal·lació.
o 1 ut Subministre i instal·lació sirena incendi interior convencional òptica-acustica 32 tons, 9 a
34mA, de baix consum.



Sistema d’extinció:
o 1 ut Subministre i instal·lació de cilindre master amb vàlvula plot 67l – 128/20 50kg de CO2 +
solenoide
 6 ut Subministre i instal·lació de cilindre auxiliar 67l 110/20
 1 ut disparo manual simple AP – vàlvula homologada LPCB
 6 ut capçal pneutomàtic de 3 vies diàmtre 141” + tap ceg de ¼
 1 ut tornavís de descompressió curt – vàlvula UL
 6 ut Lat TF – ¼” * 350 mm
 1 ut Desviador W21,7 – MF/HG
 1 ut vàlvula antetorno ¼” – mascle – femella
 6 ut LAT.R2 ½” * 310 mm CON MF ½” BPS CILINDRIA + METALBUNA
 1 ut lateral R2 ½ * 350mm con (mf ½” BSP cilíndric + metalbuna)
 7 ut vàlvula de retenció de CO2 ½” Standard
 1 ut col·lector de 7 cilindres 40/67 diàmetre 1-1/4” per CO2
 1 ut enllaç zicat blanc de 1-1/4” rosca NPT a 105/300
 1 ut contactor z pas c/Enclavament ½” (FM501-s)
o 1 ut seient col·lector peus telescopis SF- SP
 1 ut abarcon suport tub 1-1/4”
 14 ut herratge hexagonal cilíndric per cilindre de 67/75/80 (litres)
 3 ut peu telescopic 67/75/80 lts
 1 ut conjunt accessoris per peu telescopic laterals
 1 ut conjunt accessoris per peu telescopic central
 2 ut travesser zuncho per 3 cilindres 67/75/80 lts
 2 ut travesser zuncho 4 cilindres 67/75/80 lts
 1 ut senyal de perill CO2
 2 ut senyal CO2
 4 ut difusor calibrat de ½”
 1 ut difusor calibrat de 3/8”
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Altres condicions d’aquest lot:







Inclou mà d’obra
Inclòs petita tuberia en acer 3000 Ibs SCH80 roscada en diferents mètriques, cables, soportació per tubs
de pvc i ports d’equips.
Transport fins a la planta
Totes les actuacions es portaran a terme de manera coordinada amb l’explotació de la planta de
compostatge
Les instal·lacions de protecció contra incendis s’han d’ajustar al que estableix el Reial Decret 513/2017,
de 22 de maig, pel que s’aprova el Reglament d’Instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI).
Un cop finalitzada la instal·lació, l’empresa instal·ladora facilitarà al titular la documentació tècnica i
instruccions de manteniment corresponents a la instal·lació, necessàries pel seu bon ús i conservació
segons estableix l’article 12.d del RIPCI.

LOT 3.- Millores de risc d’incendi a la caseta de tractament i filtració de l’aigua de serveis
S’inclou en aquest lot:


Subministrament i muntatge de detectors i sistemes d’extinció d’incendis:
o Un sistema de centraleta amb dues bateries, que incloguin tots els elements i la seva instal·lació.
o Un polsador d’alarma convencional, que incloguin tots els elements i la seva instal·lació.
o Una sirena vermella convencional homologada, que incloguin tots els elements i la seva
instal·lació.
o Cal incloure el subministrament de material vari de muntatge, instal·lació i connexió.

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.
Les instal·lacions de protecció contra incendis s’han d’ajustar al que estableix el Reial Decret 513/2017,
de 22 de maig, pel que s’aprova el Reglament d’Instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI).
Un cop finalitzada la instal·lació, l’empresa instal·ladora facilitarà al titular la documentació tècnica i
instruccions de manteniment corresponents a la instal·lació, necessàries pel seu bon ús i conservació
segons estableix l’article 12.d del RIPCI.

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.
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
clàusula segona, els licitadors hauran de presentar, en la forma que s’estableixi al Plec de clàusules
administratives particulars, la següent documentació tècnica:
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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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