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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
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Títol Contracte d’Obres: 
 
“SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DURANT 3 
ANYS D’EQUIP DE GENERACIÓ D’HIPOCLORIT PER ELECTROLOSIS 
AL DIPÒSIT Nº3 DE VILANOVA I LA GELTRÚ” 
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OBERT 
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DE 
SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DURANT 3 ANYS D’EQUIP DE 
GENERACIÓ D’HIPOCLORIT PER ELECTROLOSIS AL DIPÒSIT Nº3 DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
 
 

1. GENERALITATS. PROJECTE. 
 
L’objectiu de la present licitació és cobrir la necessitat d’instal·lació d’un equip de 
producció d’hipoclorit sòdic per electrocloració al dipósit 3. S’ubicará dins la caseta  
existent de tancament d’alumini, a les instal·lacions que té la Companyia d’aigües de 
Vilanova i la Geltrú, SAM (d’ara endavant CAVNG) al Dipòsit 3, situat al Carrer de les 
Oliveres de Vilanova i la Geltrú a la província de Barcelona. 
 
La necessitat és produir hipoclorit sòdic (NaClO) generat “in situ” per electro-cloració: 
   NaCl + H2O + 2e- -> NaClO + H2 
 
Segons la reacció anterior, amb sal (NaCl), aigua (H2O) i electricitat (2e-), s’obté 
hipoclorit sòdic (NaClO) i hidrogen (H2).  
Aquest tipus d’instal·lació minimitza riscos en la manipulació de productes químics, ja 
que utilitza sal (NaCl), l’hipoclorit sòdic és diluït (0,8%) i un volum d’emmagatzematge 
més reduït del producte de 1.500 litres màxim, el necessari per cobrir les possibles 
incidències, ja que l’agent desinfectant s’està generant a mesura que es consumeixi.  
 
La sal s’ha d’ajustar a l’Ordre SCO/3719/2005, de 21 de novembre, sobre substàncies 
per al tractament de l’aigua destinada a la producció d’aigua de consum humà que 
deriva del RD 140/2003, alhora que ha de complir la norma UNE-EN 973. 
 
El fet de produir hipoclorit sòdic a una concentració del 0,8% permet emmagatzemar el 
material  
 
Es considera una desinfecció de les aigües amb Cl2 com a desinfectant segons les 
condicions següents: 

• Cl2 a la sortida del dipòsit ha d’estar compresa entre 0,2 mg/L i 1,0 mg/L. 
 
 
 
 

2. L’EMPRESA CONTRACTISTA. ABAST DE LES TASQUES A REALITZAR. 
 
 
El dipòsit 3, amb una capacitat de 4.000m3 subministra 5.500m3 cada 24 hores, amb 
cabals punta de consum de 350m3/h. Sent aquest el règim normal de funcionament 
del dipòsit, en ocasions puntuals ha de ser capaç de mantenir  el subministrament del 
sector del dipòsit 1. En el dipòsit 1 tenim 7.000m3 de consum cada 24 hores amb una 
punta de 580m3/h. 
Amb aquestes dades, obtenim que la producció de Cl2 amb l’equip d’electrocloració ha 
instal·lar al dipòsit 3 ha de ser suficient per clorar 930 m3/h. 



 
La capacitat de producció de l’equip en condicions normals haurà de ser de 480 g de 
Cl2 por hora per a  desinfectar 1000 m3/h i generar suficient reserves. 
 
 
 

3. CONDICIONS DE CARÀCTER TÈCNIC A SEGUIR PER PART DE LA EMPRESA 
CONSTRUCTORA. Seguiment del Plec de Condicions Tècniques de la Companyia 
d’Aigües de Vilanova i la Geltrú S.A.M, 

 
 
 
 

1. Característiques tècniques mínimes de l’equip 
 
Per tal d’encabir l’electrocloració s’utilitzarà la caseta existent on actualment hi ha els 
dipòsits d’emmagatzematge d’hipoclorit Sòdic. 
 
Les característiques mínimes de producció de l’equip ha instal·lar són: 
 

Capacitat de 
producció clor 450-500 g/h 

Concentració de 
Cl2 6-8 g/l 

Producció 
dissolució 80 l/h per 6g/l 

Consum de sal 3-4,5 kg sal/kg clor 
Consum aigua 140-170 l/kg clor 
Consum de 
potència 5,5-7,0 kWh/kg clor 

 
 

2. Condicions addicionals de la proposta 
 

• Justificació de que el material produït no requereix està sotmès sota el 
Reglament d’Emmagatzematge de Productes Químics i les seves instruccions 
Tècniques Complementaries MIE APQ 0 a 10, vigent en el moment de publicació 
de la present documentació.  

• Certificat conforme la instal·lació realitzada no requereix l’aplicació de la 
normativa vigent d’exposició en ambients explosius a l’interior de la instal·lació. 

• Garantia en front defectes de fabricació de 5 anys. 
• Garantia per la devolució o la substitució de l’equip si no s’assoleixen els nivells 

exigits durant el període de garantia proposat pel licitador en el Sobre 3. Els 
nivells mínims fan referència a: 

  Concentració de Cl2 

  Consum de sal 
  Consum elèctric 

 
 

3. Condicions de manteniment 
 
La proposta dels licitans haurà d’incloure: 
• Primer any: 7 visites/any pel control de funcionament i supervisió. Revisió equips. 
• Segon any: 4 visites/any pel control de funcionament i supervisió. Revisió equips 



 
 Al mes 13 des de la instal·lació es realitzaran les següents tasques: 

o Canvi del cartutx del filtre d’entrada, inclòs material. 
o Neteja del reductor de flux de l’aigua. 
o Revisió de la vàlvula del solenoide per salmorra i aigua. 
o Revisió del sensor d’hidrogen. 

• Tercer any: 3 visites/any pel control de funcionament i supervisió. Revisió equips. 
 Al mes 25 des de la instal·lació es realitzaran les següents tasques: 

o Canvi del cartutx del filtre d’entrada, inclòs material. 
o Substitució de les juntes de les tuberíes (KIT) 
o Neteja del reductor de flux de l’aigua. 
o Revisió de la vàlvula del solenoide per salmorra i aigua. 
o Revisió del sensor d’hidrogen. 

 
 
4. Equipament i treballs previstos 
 

 
Els equipaments a subministrar hauran de disposar del següents elements i de 
les característiques detallades. 
 

• Equip electrocloració de característiques especificades en el punt 1 
• Equip descalcificador de capacitat suficient per l’equip d’electrocloració, per 

poder garantir la qualitat de l’aigua, es proposen dos equips, un primari i un 
secundari. 

• Dipòsit de saturació de sal de 1000 litres. 
• Sistema d’extracció d’hidrogen generat a l’exterior. 
• Dipòsit homologat i certificat de capacitat suficient per l’emmagatzematge i 

reserva de 1500 litres mínim de producció en total. Es pot dividir el volum en dos 
dipòsits. 

• Equip portatil de control i mesura de: 
o concentració de salmorra 0-100%. 
o solució de salmorra diluïda. 
o concentració de clor 0-15%. 
o test duresa. 

• Equip de telemetria apte per connexió a telecontrol actual del qual es pugui 
obtenir la següent informació. 

o Funcionament de la soplant 
o Alimentació elèctrica. 
o Sensor d’hidrogen 
o Temps de funcionament 
o Nivells dels dipòsits de hipoclorit i salmorra. 

 
5. Treballs a realitzar per la Companyia d’aigües de Vilanova i la Geltrú 
 

La companyia s’encarregarà de: 
o Realització d’un punt per a desguàs al clavegueram. 
o Subministra elèctric i legalització del quadre elèctric. 
o Punt de toma d’aigua. 
o Instal·lació per la injecció del hipoclorit al dipòsit, control de nivells de 

clor al dipòsit i la seva regulació. 
 
 
 
 



 
 
Quadre de Preus 
 
 

PARTIDA PREU 
UNITARI 

UT. TOTAL 

Equip primari complet descalcificador amb 
filtre, subministra i instal·lació 

1.850,00   1 ut. 1.850,00 € 

Equip electro-cloració, subministra i 
instal·lació, inclou descalcificador secundari 

23.950,00   1 ut. 23.950,00 € 

Dipòsit acumulador hipoclorit de 1.500 litres 
amb sensors de nivell 

2.800,00   1 ut. 2.800,00 € 

Dipòsit de saturació de sal  1.000 litres, amb 
nivells i sensors 

1.800,00   1 ut 1.800,00 € 

Manteniment primer any 340,00   1 any 340,00 € 
Manteniment segon any 950,00   1 any 950,00 € 
Manteniment tercer any 840,00   1 any 840,00 € 
Equip de control i mesura pel seguiment 
diari de: 

980,00   1 ut. 980,00 € 

•         concentració de salmorra 0-100%. 
•         solució de salmorra diluïda. 
•         concentració de clor 0-15%. 
•        test duresa. 
Adaptació al telecontrol de la companyia 
d’aigües del nou equipament 

1.650,00   1 ut. 1.650,00 € 

        
        
Peces de recanvi manteniment:       
Preu unitari de totes les peces de recanvi 
per la realització del manteniment durant els 
tres anys. 

2.210,00   1 ut. 2.210,00 € 

        
        
Consumibles:       
Sal  en sacs de 25 kg. (qualitat alta). 
Subministrament i transport. (4 viatges 
anuals) 

5,85 €/25 kg 12.000 kg  2.808,00 € 

        
TOTAL      40.178,00 €  
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