
 
EXP. 11/2016 - PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES REGULADORES DEL 

CONTRACTE PRIVAT DE SERVEIS PER AL LLOGUER I MUNTATGE DE GRUPS 

ELECTRÒGENS PER AL FUNCIONAMENT DE LA FIRA, I D’UN SISTEMA D’AIRE 

CONDICIONAT A LA CARPA MULTISECTORIAL DEL RECINTE FIRAL, AMB MOTIU DE 

LA FIRA DE L’ASCENSIÓ, A ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT 

AMB PUBLICITAT  I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA. 

 

1.- Objecte del Contracte 

 

L'objecte del contracte és el subministrament de grups electrògens i el seu combustible 

per al funcionament de la Fira i d’un sistema d’aire condicionat a la carpa multisectorial 

del recinte firal, amb motiu de la FIRA DE L'ASCENSIÓ de Granollers, els dies que 

s'indiquen. La Fira de l’Ascensió es celebra, enguany, del 5 al 8 de maig de 2016. 

 

S’estima que el subministrament comprèn els grups electrògens i el combustible 

necessaris per al correcte funcionament de la Fira de l’Ascensió i totes les seves 

activitats, així com un sistema d’aire condicionat per a la carpa multisectorial, que estarà 

en funcionament els dies de la Fira, d’acord amb el detall que s’adjunta en el punt 2 

d’aquests plecs. 

 

L'empresa adjudicatària es fa única responsable del compliment de les normes vigents 

sobre funcionament aplicables a les empreses del seu sector, a les instal·lacions i el 

personal de muntatge, manteniment i desmuntatge dels equipaments. 

 

2.- Detall del subministrament dels grups electrògens, el seu combustible i de la 

instal·lació d’un sistema d’aire condicionat per la carpa multisectorial 

 

D’acord amb les característiques del recinte firal, de les necessitats organitzatives i de les 

activitats que es desenvolupen al recinte firal amb motiu de la Fira de l’Ascensió, és 

necessari disposar de grups electrògens per tal que hi hagi un correcte funcionament de 

l’esdeveniment. 

 

A) GRUPS ELECTRÒGENS PER AL PARC FIRAL: 

 

Les necessitats es concreten en el següent detall: 

 

 1 GRUP  DE 250 KVA (200 KW) 

 2 GRUPS DE 150 KVA (100 KW) 

 1 GRUP DE 200 KVA (150 KW) 

 

Cada grup haurà de portar 50 metres de cable i quadre de distribució, així com tots els 

elements necessaris per al seu correcte funcionament, inclòs el combustible necessari per 

al seu funcionament ininterromput des del dia 4 de maig al matí i fins el dia 9 de maig al 

migdia. 

 

Data muntatge: 2 de maig 

Data desmuntatge: 9 de maig 

 

El servei inclourà totes les despeses necessàries, incloses les de transport, muntatge, 

desmuntatge, personal degudament assegurat, assegurança de responsabilitat civil, 

resposta immediata davant les averies i si és necessari, el canvi de maquinària. 

 

B) SISTEMA D’AIRE CONDICIONAT: 

 

 

 

 



 
Serveis a oferir: 

 
 SISTEMA AIRE CONDICIONAT PER LA CARPA MULTISECTORIAL SEGONS 

PLÀNOL (ANNEX II) 

 GRUPS ELECTRÒGENS PER AL FUNCIONAMENT DEL SISTEMA D'AIRE 

CONDICIONAT I EL SEU COMBUSTIBLE 

 

La carpa multisectorial és una estructura rectangular, de 55 x 40 metres, que ocupa una 

superfície de 2.200 metres. Les parets i el sostre són de lona PVC classe M2 segons 

norma UNE-EN 23727-90. La carpa té una alçada central de 10,64 metres i l’altura 

lateral és de 4 metres, amb dos portes principals per al pas de persones  i dues portes 

d’obertura d’emergència. La carpa estarà climatitzada, mitjançant un sistema de 

màquines refredadores  alimentades per grups electrògens. El terra de la carpa serà una 

tarima de fusta emmoquetada. 

 
Els grups electrògens necessaris per alimentar les màquines refrigeradores de la carpa 

multisectorial seran diferents i independents dels grups electrògens necessaris per a la 

resta del parc firal, detallats a l'apartat anterior. 

 
El servei haurà d’incloure tot el necessari fins a la posada en marxa del mateix i del 

combustible necessari per al funcionament ininterromput des del dia 4 al matí i fins el dia 

8 a les 21 h. 

 

Data muntatge: segons les necessitats del muntatge. Haurà d’estar en marxa el 4 de 

maig. Data desmuntatge: 9 de maig de 2016. 

 

El subministrament del combustible es realitzarà entre les 8 i les 9 del matí del divendres 

i del dissabte, ambdós dies de fira,  i dilluns al matí un cop finalitzada la fira, que es 

retornaran els grups amb els dipòsits plens tal i com s’han subministrat en un inici. 

 

El control dels litres subministrats diàriament a cada grup el faran conjuntament 

l’empresa adjudicatària i Granollers Mercat. 

 

El servei inclourà totes les despeses necessàries, incloses les de transport, muntatge, 

desmuntatge, personal degudament assegurat, assegurança de responsabilitat civil, 

resposta immediata davant les averies i si és necessari, el canvi de maquinària. 

 

Per al global dels serveis s’inclourà el manteniment, amb un operari de 9 a 22 h,  durant 

els dies de fira (5 al 8 de maig). 

 

3.- Durada del contracte. 

 

El termini d’execució del contracte és per al període que s’estableix del subministrament 

dels grups i del sistema d’aire condicionat amb motiu de la Fira de l’ascensió 2016. No 

obstant, es preveu una pròrroga per a l’any 2017 en què el període d’execució s’estableix 

per al mateix interval en la Fira de l’Ascensió 2017, i que s’estableix en l’apartat 5 

d’aquest plec. 

 

4.- Lloc d'emplaçament dels equipaments 

 

El lloc d'emplaçament dels grups i del sistema d’aire serà al municipi de Granollers, en el 

terreny del parc firal. A l'inici del muntatge, conjuntament amb la Direcció de la Fira, 

s’acotarà la distribució de la maquinària i es farà el replanteig sota l'aprovació de la 

Direcció. 

 

 



 
 

 

5.- Dates de lliurament i desmuntatge 

 

La Fira s’inicia el 5 de maig, finalitzant el dia 8 de maig. El treballs de muntatge i 

desmuntatge s’iniciaran d’acord amb el que s’estableix al punt 2 d’aquest plec tècnic per 

a cada servei. No obstant, el desmuntatge s’iniciarà el dia 9 de maig finalitzant com a 

màxim el dia 12 de maig. 

 

En cas de pròrroga, la Fira 2017 s’inicia el 25 de maig, finalitzant el dia 28 de maig. Els 

treballs de muntatge s’iniciaran com a molt d’hora el 22 de maig i el desmuntatge 

s’iniciarà el dia 29 de maig, finalitzant com a màxim el dia 1 de juny. 

 

6.- Manteniment  

 

Durant tots els dies de celebració de la Fira, de 09.00h fins a 22.00h, l'empresa 

adjudicatària mantindrà el personal necessari per atendre qualsevol incidència que 

pogués sorgir amb els equipaments i maquinària disposats per als serveis establerts. 

 

7.- Preu 

 

El preu inclourà el transport, muntatge, lloguer, assistència i desmuntatge dels grups, 

aires condicionats, tubs i material divers, la instal·lació elèctrica i tot el necessari per al 

seu correcte funcionament, d'acord amb les prescripcions establertes, així com totes les 

despeses derivades del personal degudament assegurat. 

 

El preu referit al subministrament dels grups electrògens per al funcionament, les 24 

hores del dia, de tota la Fira de l’Ascensió, serà pel global del servei no superior a 

3.200,00 euros IVA exclòs. 

 

El preu referit al servei de muntatge i manteniment d’un sistema d’aire condicionat per a 

les carpes multisectorials, que funcionarà durant les hores de visita del públic a la Fira de 

l’Ascensió, serà pel global del servei no superior a 11.000,00 euros, IVA exclòs. 

 

El preu referit al consum de combustible per al funcionament ininterromput dels grups 

electrògens els dies que s’especifica, serà pel global del servei i no superior a 4.500,00 

euros IVA exclòs, essent el màxim de litres la quantitat de 6.800 litres. 

 

El límit màxim de despesa total per tots els conceptes, corresponent a la primera 

anualitat, és de 18.700,00 euros, IVA exclòs. 

 

Granollers, 8 de març de 2016  

 

Jordi Táboas Suárez 

Director de Granollers Mercat 


