PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR EL CONTRACTE D'OBRES
PER A LA INSTAL.LACIÓ DEL MATERIAL NECESÀRI PER A LA DISTRIBUCIÓ DE
L'ESTELLA DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ CENTRAL DE BIOMASSA I LA XARXA
DE DISTRIBUCIÓ AL POLÍGON INDUSTRIAL DE LA VALLDAN A BERGA.

1. INTRODUCCIÓ.
La mancomunitat de Municipis Berguedans per a la Biomassa, està formada per set municipis de la
comarca del Berguedà, propietaris 12.569,43 hectàrees forestals declarades d'Utilitat Pública, amb
una amplia tradició de gestió forestal.

En la formació de la Mancomunitat es varen fitxar com a objecte de la mateixa,la gestió dels boscos
d’UP propietat dels ajuntaments, dins del seu àmbit territorial que queda definit pel conjunt dels
termes municipals dels municipis integrats a la Mancomunitat i com a finalitat la gestió de les
masses forestals de les forests d’UP, propietat dels ajuntaments, l’aprofitament sostenible de la
fusta, de la biomassa i la generació d’energies renovables.

Es varen declarar com a objectius de gestió entre d'altres els següents:
 Creació de llocs de treball directes i indirectes pels treballs de gestió al bosc.
 Manteniment de professions especialitzades relacionades amb la gestió del bosc.
 Contribuir a la estabilitat de la població rural dels termes municipals afectats
 Gestió forestal dels boscos de forma ordenada, sense estar sotmesos a la variació i la pressió
dels diferents elements estructurals dels mercats i meteorològics.
 Millorar de manera sostinguda la funció socioeconòmica de les masses forestals de forma
compatible amb la protecció del medi
Per tal d'aconseguir aquests objectius es considera necessari la potenciació de la utilització de la
biomassa forestal com a combustible per a la producció d'energies renovables i així poder tancar el
cicle de l'aprofitament dels productes resultants de la gestió forestal sostenible.
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2. OBJECTE.
L'objecte d'aquest plec es la regulació i definició de les condicions mínimes que hauran de regir per a
la contractació d'obres per a la instal·lació dels mecanismes necessàries pel transport de l'estella des
de la sitja fins a les calderes.
Les actuacions es realitzaran segons plànols dels annexos. S’iniciarà l’execució de l’obra un cop
finalitzada l’obra civil.
L'obra a contractar te com a finalitat les següents actuacions:
 PIS MÒBIL. Sistema d'extracció de material de la sitja. Inclou estructura metàl·lica bàsica
ancorada en el fons de la sitja, rascadors amb barres laterals, perfils solidaris en forma de
tascó amb accionament amb pistons hidràulics cromats i comportes metàl·liques amb finals
de carrera a la boca de sortida de la sitja. Inclou cilindres hidràulics d'accionament, grup
hidràulic amb bomba, electrovàlvules, vàlvula de seguretat, filtre, manòmetre i pressòstat
d'escala regulable a la sortida de la bomba, de manera que si un rascador troba un obstacle
que presenti una resistència superior a la marcada, inverteix el cicle, evitant els gripatges. Tot
subministrat in situ a obra i supervisió tècnica presencial durant tota la instal·lació.
 CINTA TRANSPORTADORA C1 - Cinta d'estructura tubular de 7 metres de longitud entre
tambors, en posició horitzontal i banda de 400mm d'ample i de tipus 250 EP/2 2+1,5 llisa.
Amb velocitat lineal d'1 m/s i tambor motriu i reenvio de Ø210 i amdós amb sistema de tensió
per cargol en l'estació de retorn. Sistema d'accionament amb Motor elèctric d'1,1 kW i 1500
rpm, reductor d'eix foradat amb acoblament politja-corretja. Inclou els rascadors habituals i
capota en tota la seva longitud. Inclou també tota l'estructura de suport, les proteccions i els
accionaments de seguretat (tireta i paros d'emergència). Tot subministrat in situ a obra i
supervisió tècnica presencial durant tota la instal·lació.
 TOLVA T12 - Descàrrega entre cinta 1 i 2, amb xapa antidesgast de 10mm de gruix i amb
brides d'acoplament amb estructura de CINTA C1. Inclou la tornilleria i baberos a instal·lar
en la descàrrega de la mateixa. Tot subministrat in situ a obra i supervisió tècnica presencial
durant tota la instal·lació.
 CINTA TRANSPORTADORA C2 - Cinta d'estructura tubular de 9,1 metres de longitud
entre tambors, amb una inclinació del 25% i banda de 400mm d'ample i de tipus 250 EP/2
2+1,5 nervada. Amb velocitat lineal d'1 m/s i tambor motriu i reenvio de Ø210 i amdós amb
sistema de tensió per cargol en l'estació de retorn. Sistema d'accionament amb Motor elèctric
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d'1,1 kW i 1500 rpm, reductor d'eix foradat amb acoblament politja-corretja. Inclou els
rascadors habituals i capota en tota la seva longitud. . Inclou els rascadors habituals i capota
en tota la seva longitud. Inclou també tota l'estructura de suport, les proteccions i els
accionaments de seguretat (tireta i paros d'emergència). Tot subministrat in situ a obra i
supervisió tècnica presencial durant tota la instal·lació.
 TOLVA T23 - Descàrrega entre cinta 2 i 3, amb xapa antidesgast de 10mm de gruix i amb
brides d'acoplament amb estructura de CINTA C2. Inclou la tornilleria i baberos a instal·lar
en la descàrrega de la mateixa. Tot subministrat in situ a obra i supervisió tècnica presencial
durant tota la instal·lació.
 CINTA TRANSPORTADORA C3 - Cinta d'estructura tubular de 10 metres de longitud entre
tambors, amb una inclinació del 25% i banda de 400mm d'ample i de tipus 250 EP/2 2+1,5
nervada. Amb velocitat lineal d'1 m/s i tambor motriu i reenvio de Ø210 i amdós amb sistema
de tensió per cargol en l'estació de retorn. Sistema d'accionament amb Motor elèctric d'1,1
kW i 1500 rpm, reductor d'eix foradat amb acoblament politja-corretja. Inclou els rascadors
habituals i capota en tota la seva longitud. . Inclou els rascadors habituals i capota en tota la
seva longitud. Inclou també tota l'estructura de suport, les proteccions i els accionaments de
seguretat (tireta i paros d'emergència). Tot subministrat in situ a obra i supervisió tècnica
presencial durant tota la instal·lació.
 TOLVA T34. Descàrrega entre cinta 3 i 4, amb xapa antidesgast de 10mm de gruix i amb
brides d'acoplament amb estructura de CINTA C1. Inclou la tornilleria i baberos a instal·lar
en la descàrrega de la mateixa. Tot subministrat in situ a obra i supervisió tècnica presencial
durant tota la instal·lació.
 CINTA TRANSPORTADORA C4 - Cinta d'estructura tubular de 7 metres de longitud entre
tambors, amb una inclinació del 25% i banda de 400mm d'ample i de tipus 250 EP/2 2+1,5
nervada. Amb velocitat lineal d'1 m/s i tambor motriu i reenvio de Ø210 i amdós amb sistema
de tensió per cargol en l'estació de retorn. Sistema d'accionament amb Motor elèctric d'1,1
kW i 1500 rpm, reductor d'eix foradat amb acoblament politja-corretja. Inclou els rascadors
habituals i capota en tota la seva longitud. . Inclou els rascadors habituals i capota en tota la
seva longitud. Inclou també tota l'estructura de suport, les proteccions i els accionaments de
seguretat (tireta i paros d'emergència). Tot subministrat in situ a obra i supervisió tècnica
presencial durant tota la instal·lació.
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 Tolva T4R1. Descàrrega entre cinta 4 i rosca 1, amb xapa antidesgast de 10mm de gruix i amb
brides d'acoplament amb estructura de CINTA C4. Inclou la tornilleria i baberos a instal·lar
en la descàrrega de la mateixa. Tot subministrat in situ a obra i supervisió tècnica presencial
durant tota la instal·lació.
 Rosca R1 - Bi sense fi de 7,6 m de longitud i pas variable. Completament tapat i aïllat amb
llana de roca segons especificacions tècniques del projecte. Inclou motor, reductor,
acoplament i bancada dels mateixos. També inclou estructura portant de tot l'equip.
 SISTEMA D'ASSECATGE ASTELLA - Inclou disseny, fabricació i subministrament
d'intercanviador Aire-Aire per aprofitament de l'aire calent d'una caldera existent per
assecatge d'estella. Subministrament de conductes, estructures de suport, brides i valvuleria
variada per a la instal·lació d'aquest

entre la Xemeneia de la caldera i la Rosca nº 1.

Completament tapat i aïllat amb llana de roca segons especificacions tècniques del projecte
 TOLVA TCR156. Descàrrega entre Rosca 1 i cintes 5 i 6. Amb sistema clapeta amb 3
posicions de descàrrega: 100% a Cinta 5, 100% a Cinta 6 i 50% a cada cinta. Inclou sistema
d'accionament de clapeta, tornilleria i baberos a instal·lar en la descàrrega de la mateixa. Tot
subministrat in situ a obra i supervisió tècnica presencial durant tota la instal·lació.
 CINTA TRANSPORTADORA C5 - Cinta d'estructura tubular de 3,8 metres de longitud
entre tambors, amb una inclinació del 15% i banda de 400mm d'ample i de tipus 250 EP/2
2+1,5 nervada. Amb velocitat lineal d'1 m/s i tambor motriu i reenvio de Ø210 i amdós amb
sistema de tensió per cargol en l'estació de retorn. Sistema d'accionament amb Motor elèctric
d'1,1 kW i 1500 rpm, reductor d'eix foradat amb acoblament politja-corretja. Inclou els
rascadors habituals i capota en tota la seva longitud. . Inclou els rascadors habituals i capota
en tota la seva longitud. Inclou també tota l'estructura de suport, les proteccions i els
accionaments de seguretat (tireta i paros d'emergència). Tot subministrat in situ a obra i
supervisió tècnica presencial durant tota la instal·lació.
 CINTA TRANSPORTADORA C6 - Cinta d'estructura tubular de 10,2 metres de longitud
entre tambors, amb una inclinació del 5,5% i banda de 400mm d'ample i de tipus 250 EP/2
2+1,5 nervada. Amb velocitat lineal d'1 m/s i tambor motriu i reenvio de Ø210 i amdós amb
sistema de tensió per cargol en l'estació de retorn. Sistema d'accionament amb Motor elèctric
d'1,1 kW i 1500 rpm, reductor d'eix foradat amb acoblament politja-corretja. Inclou els
rascadors habituals i capota en tota la seva longitud. . Inclou els rascadors habituals i capota
en tota la seva longitud. Inclou també tota l'estructura de suport, les proteccions i els
Plec aprovat per l'assemblea de la Mancomunitat de Municipis Berguedans per a la Biomassa en data 01/02/2016

4

accionaments de seguretat (tireta i paros d'emergència). Tot subministrat in situ a obra i
supervisió tècnica presencial durant tota la instal·lació.
 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA - Inclou el cablejat i suportació de bandejes rejiband per
connexionat de tots els elements al quadre elèctric, així com també els sensors de nivell i
finals de carrera de tots els equips. Quadre elèctric de protecció i comandament amb autòmata
connectat a la central ja existent de la planta. Tot subministrat in situ a obra i supervisió
tècnica presencial durant tota la instal·lació.
 BALANÇA de mesurament dinàmic de tonelatge d'estella. Muntada sobre cinta
transportadora. Inclou supervisió tècnica durant tot el muntatge i calibratje de la mateixa.
 INSTAL·LACIÓ DE CONTRAINCENDIS. Instal·lació de tot el sistema contraincendis
seguint el reial decret 2267/2004. Amb tots els components subministrats in situ a obra i
supervisió tècnica presencial durant tota la instal·lació.
 TREBALLS DE MUNTATGE. Inclou els treballs d'instal·lació de tots els components de les
partides anteriors. Mà d'obra i Supervisió tècnica durant tot el muntatge i posta en marxa.
 MEDIS D´ELEVACIÓ. Tot el sistema d'andamis, grues, Carretillas, camions ploma i tots els
elements necessaris per a la instal·lació dels components.

La empresa de contractada, serà responsable de l'execució d'aquestes actuacions, realitzant la
Mancomunitat de Municipis Berguedans per a la Biomassa els treballs de supervisió de les
actuacions, coordinar els treballs i controlar les actuacions, verificar i assegurar el correcte
funcionament.
3. ÀMBIT D'ACTUACIÓ
L'àmbit d'actuació objecte del present plec són les zones d'actuació per a la construcció del centre de
consum de biomassa al polígon industrial de la Valldan.
El valor total del contracte serà de la quantitat cent vuitanta-cinc mil amb cinc-cents euros,
(185.500€) (IVA exclòs)

4 CONDICIONS D'OBLIGAT COMPLIMENT PER LES EMPRESES LICITADORES PER
TAL DE PODER ACCEDIR.
A més a més de les condicions exposats en el plec de condicions administratives, els licitadors hauran
de complir els següents condicions mínimes:
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a)
b)
c)
d)

Conèixer les característiques de la maquinaria utilitzada.
Demostrar un mínim de 5 anys d'experiència en el treball amb cintes de transport.
Tenir un equip de responsable tècnics amb titulació industrial.
L'empresa haurà de comptar amb un informe favorable de els instal·ladors de les
instal·lacions al centre de calor. Aquest fet es molt important, ja que port afectar a la garantia
de tota la instal·lació.
e) Conèixer la legislació vigent en la matèria, essent responsables del seu compliment.
f) Conèixer les condicions particulars d’accés lligades a la seguretat

4.1 Documentació.
L'empresa haurà de presentar tota la documentació conforme la maquinària i el personal ha passat els
corresponents revisions i està legalitzada per tal poder realitzar les funcions establertes en aquest
plec.
5 OBLIGACIONS A COMPLIR EN L’EXECUCIO DEL CONTRACTE.
La MMBB realitzarà les actuacions d'obra civil necessària per a la instal·lació d'aquests equips.
L’adjudicatari no podrà al·legar falta de personal o maquinària com a justificant de la suspensió o el
retard dels serveis que hauran de prestar.
Un cop iniciat l'obra, la maquinària i el material no podrà abandonar l'obra, excepte d'avaria
mecànica. En aquest cas caldrà comunicar-ho als serveis tècnics de la MMBB.

6. SANCIONS PER INCOMPLIMENT.
No es considera, llevat dels especificats en el plec de condicions administratives

Berga, 29 de gener de 2016

El tècnic,

Miguel Angel Sobrino Abuja

El president, Joan Tort i Tomàs
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Annex
PLANTA D’ACTUACIÓ
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PIS MÒBIL
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DISTRIBUCIÓ CINTES.
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