ASSOCIACIÓ RIUDECANYES AVENTURA
Plaça de la Patacada núm. 3 baixos, 43201Reus
NIF: G55621742
www.riudecanyesaventura.cat

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I VALORACIÓ DE LES
INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS DEL CENTRE D'OPERACIONS DE
RIUDECANYES AVENTURA
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1. ANTECEDENTS
Riudecanyes Aventura, és un projecte de dinamització de l’embassament de Riudecanyes i el
seu entorn, mitjançant l’oferta d’activitats esportives de caràcter lúdic, cultural, recreatiu i
formatiu, promoguda per l’Associació Riudecanyes Aventura, entitat integrada per
l’Ajuntament de Riudecanyes, l’Ajuntament de Duesaigües, la Comunitat de Regants del Pantà
de Riudecanyes i el Consell Esportiu del Baix Camp.
L’activitat que es pretén impulsar tindrà el seu àmbit d’actuació a la làmina d’aigua de
l’embassament de Riudecanyes i el seu entorn. El centre d’operacions estarà ubicat a la
parcel·la 77 del polígon 3 (franja lineal que voreja l’embassament pel sud) com a zona
d’aproximació a la làmina d’aigua i constarà de dos contenidors marítims que faran les
funcions d’oficina i magatzem, 2 mòduls prefabricats habilitats com a vestidors, i un
embarcador flotant. Com a mesura de seguretat, es preveu un sistema de abalisament de la
làmina d’aigua a 100 m de la presa i també s’haurà de comptar amb una embarcació de
vigilància i salvament.
Les intervencions i els equipaments es descriuen en el PROJECTE PER L’APROVACIÓ D’UNA
ACTUACIÓ ESPECÍFICA D’INTERÈS PÚBLIC EN SÒL NO URBANITZABLE. Riudecanyes Aventura:
Aprofitament de la làmina d’aigua de l’embassament de Riudecanyes per a activitats esportives
i recreatives aquàtiques. (CST-2014.63) i Descripció de les actuacions i modificacions posteriors
al projecte inicial, redactats per l’arquitecte cap dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal, sr.
Josep Frederic Pérez Pastor, arquitecte col·legiat pel COAC amb número 33023-1 i domicili a
efectes de notificacions al Carrer Doctor Ferran, 8 de Reus.

2. OBJECTE DE LA LICITACIÓ
L’objecte de la licitació, és el subministrament i instal·lació de l’equipament que es relaciona a
continuació:
2.1. Lot 1: Contenidors marítims i mòduls prefabricats
Hauran d’incloure i/o complir, com a mínim, les condicions i els materials següents:
VESTIDORS
2 MÒDULS 10 m2 (M210 1 D/S) cadascun.
Mides exteriors: 4,00 x 2,44 mts. aprox.
Estructura metàl·lica
Tancament perimetral i divisions amb panell sandwitx de 40 mm de gruix.


Fusteria:
1 porta exterior d’accés
1 finestra corredissa
Terra amb revestiment vinil



Instal·lació elèctrica
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Quadre elèctric
1 pantalla estanca 2 X 36
1 interruptor estanc
1 endoll estanc


Sanitaris
Wc
Pica



Mobiliari
2 bancs per a cada mòdul
2 penjadors de 10 perxes per a cada mòdul



Transport i col·locació

OFICINA I MAGATZEM
dos contenidors marítims de 40 peus
Mides exteriors: 12,00 x 2,44 mts. Aprox
Transport i col·locació
2.2. Lot 2: Embarcador
Haurà de complir, com a mínim, les condicions següents:
Embarcador modular flotant en forma de T, de material resistent i sostenible i que requereixi
un mínim de manteniment.
El braç llarg de la T ha de tenir 10 m de llargada i 3m d’amplada (aprox.). El braç curt, 4 m de
llargada i 9 d’amplada, aproximadament
Ha d’incloure una petita passarel·la d’accés de 180 cm de llargada X 150 d’amplada (aprox)
El sistema d’ancoratge ha de preveure les oscil·lacions del nivell de l’aigua de l’embassament
Transport i instal·lació
2.3. Lot 3: Abalisament de seguretat
El sistema d’abalisament ha de complir i ha d’incloure , com a mínim, les condicions i els
elements següents:
15 Boies esfèriques de 80 cm de diàmetre i 110 Kg de flotabilitat
15 trens de fondeig de cadena galvanitzada i cable amb elastòmetre per a fons de fins a 35 m
15 boies intermèdies de flotabilitat en ABS de 30 cm de diàmetre
15 llastos de formigó (total 400 Kg)
Transport i instal·lació
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2.4. Lot 4: Embarcació de seguretat

Embarcació construïda amb un material que garanteixi la flotabilitat i la resistència en
qualsevol condició de treball o d´emmagatzematge
Embarcació insumergible.
Total resistència als rajos ultraviolats per l´exposició continuada al sol.
Eslora: 4.35 m
Mànega:1.73 m
Altura Puntal: 0.81 m
Altura de popa :0.51 m
Pes:165 kg.
Cap. Persones: Cert. Cat. C 8 persones
Pes total autoritzat: Cert. Cat. C 620 Kg motor inclòs
Potència máx. autoritzada: 30 cv. (22 Kw), eix llarg

2.5. Lot 5: Subministrament i instal·lació elèctrica
El subministrament elèctric es farà mitjançant un grup electrogen que, com a mínim, cobreixi
les necessitats de consum següents:











Il·luminació i endolls per als mòduls i contenidors
2 ordinadors
1 TPV per a targetes de crèdit
1 impressora
1 nevera de vènding
1 nevera d’ús domèstic
1 netejadora tipus Karcher
1 Estufa
2 carregadors de bateria de mòbil
1 o 2 focus exteriors

El material a subministrar serà el següent:




Generador elèctric
Contenidor de combustible
Il·luminació i endolls per als contenidors (oficina i magatzem)

Les instal·lacions a realitzar seran les següents:


Instal·lació elèctrica per alimentar des del generador fins a l’entrada a caixa de
proteccions de cada mòdul i contenidor



Instal·lació elèctrica per a contenidors oficina i magatzem (els mòduls vestidors ja la
porten incorporada)
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3. PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ

Lot 1: Contenidors marítims i mòduls prefabricats
Lot 2: Embarcador
Lot 3: abalisament de seguretat
Lot 4: Embarcació seguretat
Lot 5: Subministrament i instal·lació elèctrica

11.327,00
21.840,00
8.679,00
6.737,00
3.871,00

52.454,00
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4. INFORMACIÓ GRÀFICA
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