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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER EL SUBMINISTRAMENT DE
PRODUCTES QUÍMICS INORGÀNICS
PER A LA ESTACIÓ DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS DE MERCABARNA.
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1. INTRODUCCIÓ.

El present document determina les condicions tècniques que han de regir el concurs per la
prestació del subministrament de productes químics inorgànics a l’estació depuradora d’aigües
residuals de Mercabarna (EDAR).
Mercabarna (Mercados de Abastecimientos de Barcelona, S.A.) és la societat gestora de la Unitat
Alimentària que concentra els Mercats Majoristes de la ciutat de Barcelona, així com nombroses
firmes d’elaboració, comerç, distribució, importació i exportació de productes frescos i congelats.
La Unitat Alimentaria te una estació depuradora d’aigües residuals que recull aigües de
l’escorxador de Mercabarna i empreses adjacents, Mercabarna Flor i Mercat Central del Peix.

2. OBJECTE DEL PLEC: TRANSPORT I LLIURAMENT DE PRODUCTES QUÍMICS.

Els productes químics a subministrar, objecte d’aquest plec son els següents:
-

3. NORMATIVA

CLORUR FÈRRIC al 40%
SOSA CÀUSTICA LÍQUIDA al 30%
ÀCID FOSFÒRIC al 70%.

BÀSICA APLICABLE.

La legislació bàsica a tenir en compte és:
-

RD 97/2014

-

ADR 2013 (carretera).

-

Llei de prevenció de Riscos Laborals.

4. UBICACIÓ PEL SUBMINISTRAMENT I DESCÀRREGA.

L’emplaçament pel subministrament i descàrrega dels productes químics serà a l’EDAR de
Mercabarna, carrer transversal 2, s/n i en horari de funcionament de la planta:
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-

Lloc: EDAR, en horari de funcionament de la planta.
Direcció: Zona Franca, Mercabarna, Carrer Transversal 2, s/n.
Municipi: Barcelona.

5. CARACTERÍSTIQUES DELS PRODUCTES QUÍMICS.

Les característiques bàsiques dels productes químics que estem fent servir actualment i per tant
objecte del present plec són els especificats a continuació:

-

CLORUR FÈRRIC al 40%

-

Fórmula química teòrica Cl3 Fe
Pes específic 20/15º C. 1,40 +/- 0,02
Fe Cl3, % (p/p) 40,61 +/- 0,05
Ferro total, % (p/p) 14,10 +/- 0,05
Ferro ferros, %(p/p) 0,12 +/- 0,05
pH (5%) 1,50 +/- 0,05

SOSA CÀUSTICA LÍQUIDA al 30%

-

Aspecte :
Fórmula química :
Riquesa :
Clorur sòdic :
Ferro :
Na2CO3 :

Valors orientatius :
- Mercuri :
- Na2SO4 :
-

Líquid transparent.
NaOH
30 % ± 1 % (en pes)
31 ppm máx.
3 ppm máx.
0,20 % máx.

0,3 ppm máx.
62 ppm máx.

ÀCID FOSFÒRIC al 75%.

-

Aspecte :
Fórmula química :
Riquesa en P2O5 assimilable:
Densitat a 20 ºC:
Color :

VALORS TÍPICS :
- H3PO4 :
- Clorurs :
- Sulfats :
- Plomo :

Líquid incolor y transparent.
H3PO4
54 % mín.
1,57 g/cm3.
10 ºHazen máx.

75 %
5 ppm máx.
50 ppm máx.
4 ppm máx.
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-

Cadmio :
Arsénic :
Fluor :
Mercuri :
Ferro :
Nitrats :

1 ppm máx.
1 ppm máx.
10 ppm máx.
1 ppm máx.
5 ppm máx.
5 ppm máx.

6. SUBMINISTRAMENT.

6.1. TRANSPORT.
El transport de productes químics objecte del present plec es realitzarà amb un vehicle apropiat i
homologat per a l’esmentat transport i complirà amb la normativa aplicable al transport per
carretera de mercaderies perilloses.

6.2. EMMAGATZEMATGE.
L’emmagatzematge de sosa i àcid fosfòric serà en el mateix dipòsit IBC d’1m3 en el que es lliura.
L’emmagatzematge del Clorur Fèrric 40% es fa en un dipòsit on caben 24 tones de producte,
ubicat a la part posterior de la planta. Així, el transport i la càrrega es farà amb un camió cisterna.

6.3. CONDICIONS DE LA DESCÀRREGA.
La descàrrega de sosa i àcid fosfòric serà mecànica, en el propi contenidor de transport
(contenidors IBC de 1.000 litres); L’abonament de la fiança pels contenidors, en el cas que
existeixi, serà sempre del 100% de l’import cobrat.
La descàrrega del Clorur fèrric 40%, s’ha de fer des de camió cisterna a dipòsit de fix.
Les càrregues són de 18-20 tones, ja que no esperarem a buidar dipòsit per tornar a carregar. No
es faran a cisterna completa.
S’evitaran vessaments o emanacions perilloses en el procés de descàrrega.
No s’emetran a l’atmosfera emanacions de gasos en concentracions il·legals.
Cada lloc de descàrrega complirà la normativa de seguretat que li pertoqui.
El vehicle haurà d’estar immobilitzat i amb el motor parat durant tota la operació de descàrrega,
excepte si el seu funcionament és necessari per la descàrrega. El carregador comprovarà, amb
garantía, el pes o volum carregats i el grau d’ompliment.

6.4. PERSONAL.
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El personal que realitzi la càrrega i descàrrega dels productes haurà de conèixer o posseir
informació sobre els següents temes:
-

Les característiques de perillositat de la mercaderia.
El funcionament bàsic de la instal·lació.
Les normes de seguretat i contra incendis.
Els EPI que els corresponguin i la seva correcta utilització.

Els operaris que realitzen les tasques de càrrega i descàrrega:
-

Estaran perfectament qualificats per realitzar les tasques del servei.
Aplicaran les mesures preventives per evitar possibles riscos d’accident.
Estaran formats i suficientment qualificats equipats per actuar davant d’un
hipotètic incident/accident.

6.5. SEGURETAT.
Seran d’aplicació general las condiciones de Seguretat i Salut establertes a la LPRL (llei de
Prevenció de Riscos Laborals) i les disposicions mínimes de Seguretat i Salut, i Senyalització,
aplicables al transport i emmagatzematge de productes químics.
-

-

Es senyalitzarà, de manera adequada, la realització de les operacions. La
col·locació d’aquesta senyalització serà prèvia al començament de les feines,
es mantindran mentre durin les feines, i només es retiraran un cop
finalitzades.
És prohibit fumar.
Caldrà vigilar els vessaments.
S’anirà amb cura per no desbordar el dipòsit del Clorur fèrric.
La zona de treball ha de quedar neta en acabar la descàrrega dels productes
químics.

6.6. VESSAMENT, RESPONSABILITATS.
Els vessaments produïts durant el procés de càrrega i emmagatzematge seran controlats,
neutralitzats i netejats pels operaris encarregats de la feina.
Les despeses ocasionades per aquests vessaments seran a càrrec de l’empresa adjudicatària.

6.7. QUANTITAT SUBMINISTRADA.
La quantitat subministrada de cada producte vindrà determinada per la demanda de l’EDAR de
Mercabarna segons les necessitats de tractament.
-

SOSA CÀUSTICA: En els darrers 5 anys el màxim subministrat anual ha estat vora les 150
tones i el mínim sobre les 105 tones.
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-

CLORUR FÈRRIC: En els darrers 5 anys, el màxim subministrat anual ha estat de 71 tones i
el mínim 52 tones.

-

ÀCID FOSFÒRIC: En els darrers 5 anys, el màxim subministrat anual ha estat de 7,75 tones,
però ha disminuït molt la necessitat d’aquest producte.

Les quantitats són orientatives i poden variar segons necessitats de l’EDAR de Mercabarna.
El subministrament es farà sota demanda. Les quantitats indicades en la taula de proposta
econòmica són els màxims a subministrar en el contracte, i no tenen perquè coincidir amb la
facturació final.

6.8. COMANDES DE SUBMINISTRAMENT.
Cada cop que a Mercabarna li calgui algun dels productes pertanyents al present plec, realitzarà
una comanda per la quantitat a subministrar i l’enviarà per correu electrònic. L’adjudicatari
subministrarà el producte en un termini màxim de tres dies laborables i lliurarà un albarà de la
quantitat subministrada. Finalment, l’adjudicatari emetrà una factura, fent referència a la
comanda realitzada per Mercabarna. En el cas del dipòsit del Clorur Fèrric, la quantitat citada a la
comanda serà aproximada.
Cal recordar que en el cas dels contenidors de 1m3 l’import de de la fiança, en el cas que existeixi,
serà sempre del 100% de l’import cobrat i que el preu ofertat pel Clorur fèrric al 40% ha de ser
independent del volum transportat per fer la càrrega, recordem que carregarem entre 18 i 20 Tm
per comanda.

7. PENALITZACIONS.

Incompliment de terminis 1 dia de retard
de lliurament pactats
sense
causa
major 2 dies de retard
justificada.
3 dies de retard

15% preu
50% preu
75% preu

Reincidència en errors en La repetició d’errors per manca de Canvi
immediat
del
descàrrega o trasvàs de preparació o cura dels operaris transportista o operari
producte.
encarregats
encarregat de les tasques
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