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1 INTROD
I
DUCCIÓ
Ó I OBJJECTIUS
S
1.1 DADES BÀSIQUE
B
ES DEL PR
ROMOTOR
R
Entitaat

AJUN
NTAMENT DEE VILOBÍ D’ONYAR

Adreçça social

TRAV
VESSIA PRIMER D’OCTUB
BRE DE 2017 Nº1

Muniicipi i CP

VILOBÍ D’ONYAR – CP:17185

Perso
ona de contaacte i càrrec

JOAQ
QUIM VIVAS I VIDAL
REGIDOR DE MED
DI AMBIENT,, MOBILITAT,
PAGEESIA I URBAN
NISME

E‐mail persona dee contacte

Quim
m.vivas@vilobidonyar.catt

Telèfon persona de
d contacte

972.4
47.30.26

1.2 EQUIP TÈCNIC
T
DEL PROJE
ECTE
L’equ
uip redactor del projectee està formaat per Jaume
e Vicens Teixxidor, Marc C
Coloma Ange
elats i
Pietat Darnés Meembrives de l’empresa Enginyeria
E
En
nergètica Gironina, S.L. ((EnErGi) situ
uada a
l’avin
nguda de la Farga
F
nº 81 de
d Banyoles (CP.17820).
(
Les dades professsionals de l’eequip redacto
or són les se
egüents:
Redactor: Jau
R
ume Vicens i Teixidor
T
Titulació:
Engginyer Industtrial
C
Col∙legiat:
13
3.801
T 629.91.7
Tel:
78.32 – 972.5
57.69.66
e
e‐mail:
jaumee@energi.caat

Redactor: Marc Coloma Angelats
Titulació: Enginyer
E
Tècnic Industriaal
Col∙legiat: 24.274
Tel: 647.49
9.45.73 – 972
2.57.69.66
e‐mail: maarc@energi.ccat
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Memb
brives
Redactor: Pietat Darnés
Titulacció: Arquiteccte Tècnic
Col∙leggida: 1.396
Tel: 97
72.57.69.66
e‐maill: pdarnes@e
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1.3 ANTECE
EDENTS
L’Ajuntament de Vilobí d’Onyyar, com a municipi
m
sign
nant del Pactte d’Alcaldess i havent ap
provat
s
té com a ob
bjectiu implaantar instal∙llacions d'energies
el Plaa d’Acció dee l’Energia sostenible,
renovvables al municipi i fer frront al canvi climàtic.
Per aquest
a
motiu, en els darrers anyys, l’Ajuntam
ment de Vilobí han im
mpulsats dife
erents
actuaacions d’imp
plantació d’energies renovables i d’estalvi i eficiència
e
en
nergètica en
ns els
equip
paments municipals;
‐

‐

Instal∙lació de calderra de biomaassa i xarxa de calor peel CEIP “Joseep Madrenyys”, el
un contracte de
poliesporrtiu i la llar d’infants “Els Paatufets” a través d’u
subministtrament eneergètic. Actuaalment en faase d’execuciió de l’obra.
Millora de
d l'eficiènciaa energèticaa de l'enllum
menat públic.. Substitució
ó de 950 pun
nts de
llum per tecnologia
t
m eficient. Instal∙lació d'un
més
d sistema de telegestiió i altres me
esures
d'eficiènccia energèticca. Serveis de
d gestió en
nergètica inttegral amb ggarantia d’esstalvis
(EPC).

L’Ajuntament de Vilobí, està promovent la
l implantació d’una novva instal∙lació
ó de biomasssa per
satisffer les necessitats tèrmiq
ques de caleffacció i prod
ducció d’ACS del Pavelló Polivalent de
e Sant
Dalm
mai.

1.4 OBJECT
TIUS
L’objeectiu d’aqueest projecte executiu éss el de prop
porcionar infformació tèccnica i econò
òmica
necesssària per a validar
v
la instal∙lació de biomassa
b
que proporcion
ni l’energia tèrmica nece
essària
per satisfer les neecessitats tèèrmiques de calefacció i producció d’ACS del Pavvelló Polivale
ent de
Sant Dalmai.

1.5 CONTIN
NGUT I AB
BAST
Aqueest projecte executiu
e
apo
orta el contin
ngut necessaari per a podeer valorar la viabilitat tèccnica i
econò
òmica de la instal∙lació
i
d biomassa. Concretame
de
ent s’inclou:






Informació que permeti conèixer l’estat i funccionament de
d les instal∙lacions actuaals per
a les prod
duccions de calor de l’equipament
Els consums energètics i necessitaats tèrmique
es
L'emplaçaament de la instal∙lació de
d generació
ó i recorregutts de la xarxaa de calor
La tipologgia de biomaassa a empraar
L'obra civvil a realitzarr
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Les caraccterístiques tècniques de la caldera i elements
e
dee la instal∙laciió
La distrib
bució de calor i traçat
Interconn
nexions amb
b l’instal∙lació
ó existent
Sistemes de control i regulació
Plànols dels
d edificis amb
a
detall dels
d locals tècnics i/o d'aquells emp
plaçaments on es
plantegi ubicar
u
la novva instal∙lació
ó i el dipòsit d'estella
Estudi econòmic

2 INFORM
I
MACIÓ PRÈVIA
2.1 EMPLAÇ
ÇAMENT I INFORM
MACIÓ UR
RBANÍSTIICA
Les in
nstal∙lacions objecte d’aq
quest projectte es realitzaaran en els seegüents emp
plaçaments:
m emplaçament:
Nom

Pavelló Pollivalent Sant Dalmai

Adreeça:

Carretera de
d Salitja, s/n
n

Població:

17183 – Saant Dalmai, Vilobí
V
d’Onyaar (Girona)

Coo
ordenades UTTM:

31T 478.119 E 4.640.1
187 N

Classsificació:

SUC Sòl urrbà consolidaat

Quaalificació:

E Equipam
ments comun
nitaris

2.2 CARACT
TERÍSTIQ
QUES TÈ
ÈCNIQUES
S DE LE
ES INST
TAL·LACIIONS
EXISTEN
NTS I FUT
TURES
El Pavvelló Polivaleent disposa d’una sala de calderes amb accés directe des dee l’exterior situada
en un
n dels extrem
ms de l’edificci.
Dispo
osa d’una in
nstal∙lació dee calefacció i producció d’ACS form
mada per una caldera de
e GLP
Roca model CPA 160 de pottència nomin
nal de 188KW
W i un col∙leector amb u
una entrada i tres
sortid
des; circuit calefacció, circuit producció ACS i circuit connexió
c
im
mpulsió‐retorn del
col∙leector (funció d’agulla d’in
nèrcia).
La insstal∙lació de calefacció esstà formada per un sistema de distrib
bució tèrmicca d’un únic circuit
c
de caalefacció quee dóna serveii a tres aerotterms distrib
buïts al sostree de la sala p
polivalent.
Per a la producció d’ACS es disposa
d
d’un
n acumulado
or d’ACS de 500litres
5
de capacitat am
mb un
serpeentí connectaat al circuit de
d producció
ón d’ACS del col∙lector. Laa instal∙lació
ó es completaa amb
un cirrcuit de reto
orn.
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Imaatge 1 i 2. Caldeera i col∙lector amb
a
circuits de
e distribució del Pavelló Polivalent

ACIÓ DE LES
L
CÀRR
REGUES TÈRMIQU
UES DELS EDIFICIS A
2.3 ESTIMA
CALEFA
ACTAR
Per taal d’optimitzzar el dimenssionament de la caldera de biomassaa s’han calcu
ulat les necesssitats
tèrmiques de l’eq
quipament que es donaràà servei amb
b la instal∙lació de biomasssa.
dicions exteriors de càlcu
ul
Cond
Pel cààlcul de les necessitats
n
tèèrmiques s’h
han considerat les següen
nts condicion
ns:
Emplaçament: Viilobí d'Onyarr
ud sobre el nivell
n
del mar: 122 m
Altitu
Perce
entil per a hivern: 97.5 %
Temp
peratura seca a l'hivern: 1.20 °C
Humiitat relativa a l'hivern: 90
9 %
Veloc
citat del ventt: 3.6 m/s
Temp
peratura del terreny: 6.4
40 °C
Perce
entatge de majoració
m
per l'orientació
ó N: 20 %
Perce
entatge de majoració
m
per l'orientació
ó S: 0 %
Perce
entatge de majoració
m
per l'orientació
ó E: 10 %
Perce
entatge de majoració
m
per l'orientació
ó O: 10 %
Suple
ement d'inte
ermitència pe
er a calefacc
ció: 5 %
Perce
entatge de majoració
m
de càrregues (Hivern):
(
0%
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Cond
dicions interiiors en comp
pliment de l’’exigència de
e qualitat de
e l’ambient
L’exiggència de qualitat
q
tèrm
mica de l’am
mbient es considera satisfeta en el càlcul de
d les
necesssitats tèrmiques. Tots els paràmettres que deffineixen el benestar
b
tèrmic es mantenen
dins dels
d valors establerts.
A la següent
s
taulaa apareixen els
e límits quee compleixen
n en la zona ocupada:
Paràmeetres

Lím
mit

Tempeeratura operativa a l’estiu (°C)

23 ≤ T ≤ 25

Humitaat relativa a l’’estiu (%)

45 ≤ HR ≤ 60

Tempeeratura operativa a l'hivern (°C)

21 ≤ T ≤ 23

Humitaat relativa a l'hivern (%)

40 ≤ HR ≤ 50

ondicions intteriors que s’han
s
tingut en
e compte en
e el disseny són:
Les co
Condicio
ons interiors de disseny
Tem
mperatura d’esstiu

Tempeeratura d’hive
ern

Humitaat relativa inteerior

24

21

50

miques del Pavelló
P
Polivvalent
Resum de les neccessitats tèrm
ot veure dee manera resumida
r
lees necessitats tèrmique
es de
A la següent taula es po
l’equipament. A l’Annex I “Annex de càlcculs” s’adjunten les fitxess generades en el càlcul de les
necesssitats tèrmiques.
Eq
quipament

Superfície total (m²)

Necessitats tè
èrmiques (Kcaal/h)

Paveelló Polivalent

1.243
3 m²

80.682 kcal/h

Necessitats tèrmiques to
otals

80.68
82 kcal/h
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2.4 OCUPAC
CIÓ I HORARII DE
INSTAL·LACIONS
S EXISTEN
NTS

FUNCION
NAMENT
T

DE

LES

El paavelló s’utilittza de maneera regular per a extrae
escolars i pels balls de la gent graan del
municipi.
L’horrari habitual de funcionament és dessprès de l’horari escolar. Les activitatts es concenttren a
partirr de les 17:00
0h fins a les 20:00h tots els dies lectius.
Tamb
bé s’utilitza tots
t els diumenges i un dimecres de cada
c
dos perr la gent gran
n.

3 JUSTIF
J
FICACIÓ
Ó DE LA
A SOLUC
CIÓ PR
ROPOSA
ADA
3.1

CÀRREG
GUES TÈ
ÈRMIQUE
ES DELS EDIFICIS
S A CAL
LEFACTAR
R
SIMULT
TENEÏTAT
T DE DEM
MANDA

I

Donaades les caraacterístiques de l’equipament, el tipus d’ús i els horaris de ffuncionamen
nt, no
existeeix simultaneeïtat de dem
manda tèrmicca en tractar‐‐se d’un únicc equipamen
nt.
A la següent taaula s’estima la deman
nda i la sim
multaneïtat existent en
ntre els dife
erents
equip
paments:
Equipame
ent

Període 1

Pavelló Polivaalent

80.682 kcaal/h

Sim
multaneïtat esstimada

80.682 kcaal/h

multaneïtat màxima
m
a què haurà dee donar serve
ei la nova insstal∙lació de biomassa se
erà de
La sim
80.68
82 Kcal/h.
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3.2 CONSUM
M ENER
RGÈTIC ACTUAL
A
DE LES
S DEPEN
NDÈNCIES
S A
CALEFA
ACTAR
3.2.1
1

Consum
ms energèticcs de les dependències
s dels últimss anys

L’Ajuntament de Vilobí ha faccilitat les dad
des de consu
um energèticcs dels últim
ms dos anys per
p tal
de deeterminar less mitjanes dee consums energètics.
Amb aquestes daades s’ha elab
borat la segü
üent taula re
esum:
PAVELLÓ PO
OLIVALENT DEE SANT DALMA
AI
A 2017
Any

Gener

Any 201
18

Consum (kkWh)

Costt (€)

Consu
um (kWh)

Cost (€)

38.070
0

2.842
2,39 €

74.061

6.361,37 €

19.845
5

1.604
4,18 €

31.617

2.422,55 €

12.528
8

908,0
00 €

14.850

1.147,31 €

12.015
5

854,2
24 €

918

88,27 €

216

27,1
10 €

2.349
2

220,32 €

621

61,3
37 €

621

67,13 €

Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembree
Desembree

La mitjana
m
de consum
c
del Pavelló Po
olivalent dels darrers 2 anys és d
de 103.855 kWh.
Considerant un rendiment dee la caldera de gas propà d’un 92%, l’energia tèrmica útil mitjana
m
serà de
d 95.547 kW
Wh.
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3.2.2
2

Estimaciió i justifica
ació de consums ene
ergètics d’in
nstal·lacionss o amplia
acions
futures

Tal com es desccriu en l’apaartat anterio
or, les necesssitats tèrmiiques totals de l’equipaament
s’estima en 95.54
47 kWh/any d’energia prrimària.
No ess preveuen ampliacions
a
d Pavelló en
del
e un període
e curt de tem
mps.
Es preeveu la remo
odelació de l’altell
l
de la zona
z
de pistaa com a locals per entitats. Les necesssitats
tèrmiques pel confort d’aqueests locals seeran superiors a la zona de pista ja q
que es tractaarà de
localss d’ús assimilable a l’adm
ministratiu (persones assentades) i amb
a
horaris de funcionaament
indep
pendents a laa resta de l’eequipament.
Segon
ns dades d’eequipamentss de similars característiq
ques i usos, s’estima
s
quee l’augment en els
consu
ums tèrmicss del local d’entitats serà
s
d’uns 10.896KWh/a
1
any amb un
n cost estim
mat de
1.852
2,32 €/any (eelectricitat).
Per taant, les neceessitats energgètiques de l’equipamen
l
nt s’estima en
n uns 106.44
43kWh/any.
3.2.3
3

Consum
ms tèrmics previstos en biomassa

Tal co
om s’ha desscrit en els apartats
a
anteeriors, les ne
ecessitats en
nergètiques dels equipam
ments
(tenin
nt en comp
pte els rend
diments esttimats dels actuals equ
uips de gen
neració) i fu
utures
remo
odelacions seerà de 106.44
43kWh/any.
Pel cààlcul dels con
nsums tèrmiics previstos en biomassaa es tenen en
n compte elss següents vaalors:
Valo
or
Rendiment mitjà caldera biomassa

92,0
0%

Rendiment mitjà sistema biomassa

97%
%

Rendimentt mitjà global biomassa
b

89,24
4%
3.100 Kccal/Kg

P biomassa
PCI
3,6 kWh/Kg
Den
nsitat biomasssa

0,25 T/m³
T

n biomassa seran
s
de 33,1
13 T/any (13
32,53 m³/anyy)
Per taant, els consums tèrmicss previstos en
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4 DESCR
D
IPCIÓ DEL
D
PR
ROJECTE
4.1 DESCRIP
PCIÓ GE
ENERAL DEL PR
ROJECTE I DE L
LA SOLU
UCIÓ
ADOPTA
ADA
Un co
op conegudees les necessitats tèrmiqu
ues del Pave
elló i estimad
des les previsstes en el futtur, es
dissenya i dimenssiona la instaal∙lació de bio
omassa més òptima que garanteixi:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Fàcil accéés per la desccàrrega d’esttella
Integració
ó arquitectònica amb l’entorn
Viabilitat econòmica
ó
Eficiènciaa tèrmica de l’ instal∙lació
Optimitzaació de la intterconnexió amb les instal∙lacions existents
Possibilitat de poder implantar la telegestió

Aqueesta instal∙lació estarà formada
f
per un mòdull prefabricatt situat al ccostat de l’e
escala
metàl∙lica exterio
or d’evacuacció de la zona
z
de l’alttell. Aquest mòdul disp
posarà d’unaa sala
tècnica amb els equips
e
de geeneració tèrm
mica i sistem
mes de regulació i contro
ol i d’una sitjja per
l’emm
magatzematgge d’estella.
Mitjaançant un cirrcuit, que diiscorrerà sotterrat per sota d’un dels laterals de lla llosa de l’e
escala
exterrior, es tran
nsportarà l’eenergia tèrm
mica generad
da fins a laa sala de caalderes actu
ual on
s’inteerconnectaràà amb la instal∙lació tèrm
mica existent..
La insstal∙lació de biomassa incclourà:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

d biomassa i accessoris pel funcionaament autom
màtic.
Caldera de
Sistema alimentació
a
d
d’estella
form
mat per un agitador
a
i els respectius vvis‐sens‐fi.
Dipòsit d’’inèrcia
Circuit prrimari amb dos bombes de
d circulació i elements de
d regulació i control.
Circuit seecundari connectat.
Quadre elèctric,
e
sistema de contrrol i gestió.
Interconn
nexió amb la instal∙lació existent (instal3lació de suport‐emerrgència).
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4.2 GENERA
ADORS
DE
CARACT
TERÍSTIQ
QUES
4.2.1
1

CALOR
R.

DIM
MENSIONA
AMENT

I

Dimensio
onament de
e la caldera
a

Tal co
om s’ha desccrit en l’apartat 3.1, la deemanda tèrm
mica serà de 80.682kcal/h
h.
Tal co
om es descrriu en l’aparttat 3.2.2, a curt
c
i mig te
ermini s’espeera un augment en el co
onsum
tèrmic de la biom
massa per la remodelació
ó de l’altell de
d la zona dee pista com a locals d’entitats.
No ob
bstant no s’eespera un au
ugment en la simultaneïtaat tèrmica.
Donaada la demanda tèrmicaa, l’ocupació
ó prevista i el rendimen
nt de la cald
dera de biom
massa
projeectada, es co
onsidera que es possible cobrir la dem
manda d’eneergia existen
nt actual i futtura a
partirr d'una cald
dera de 100kW de potèència amb un
u dipòsit d’’inèrcia que permeti atenuar
possibles pics de consum.
4.2.2
2

Caracterrístiques de
e la caldera de biomass
sa

S’ha projectat la instal∙lació d’una calderra de biomassa d’estellaa de 100KW,, modulant, d’alta
eficièència, compleetament auttomatitzada, de baixes em
missions.
1 Capacitatt de funcionar amb difeerents tipus de combustibles (estellaa, pèl∙let), podent
1.
adaptar el
e seu funcionament al co
ombustible disponible
d
en
n cada momeent.
2 Funcionament totalm
2.
ment automààtic i program
mable de maanera que no sigui nece
essària
la interveenció per parrt de l’usuari. Es requere
eix per tant que
q disposi d
d’automatism
me en
el procéss d’alimentaació, en l’encesa, en laa neteja dee la cambraa de combu
ustió i
descendrratge, en la recollida de cendres
c
i en la neteja dels bescanviad
dors.
3 Modulant entre el 22
3.
2 i el 100% (22‐100KW),, amb tipus de funcionaament de cos fred
m
t de brases per garaantir el correcte
(que no hagi de realitzar manteniment
ment, sinó que engegui i pari quan en funció de la
l demanda)).
funcionam
4 Rendiments a plena càrrega
4.
c
supeerior al 92% i a càrrega parcial superiiors al 95%.
5 Sistema de
5.
d control que
q permeti opcionalme
ent connectaar‐la a un PC, PLC, mòd
dem o
sistema d’avis
d
per SMS, per a realitzar
r
un seguiment a distància d
del sistema i dels
principalss paràmetress.
6 Sistema d’extracció dels produ
6.
uctes de la combustió mitjançantt ventilador amb
velocitat variable.
7 Sistema de
7.
d filtratge i neteja de gaasos de comb
bustió, per evitar
e
l’emisssió de pols fin
na, bé
sigui inseerit en la prò
òpia caldera o bé mitjanççant la install∙lació d’un ccicló separad
dor de
partículess. Complint en
e quant a límits d’emisssions amb la norma UNE‐‐EN‐303‐5.
8 Sistema d’aportació d’aire prim
8.
mari i secundaris mitjan
nçant ventilaador de velocitat
p a millorar la combusttió.
variable per
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9 Sonda laambda que permeti regular i optimitzar la quantitat
9.
q
d’o
oxigen a ap
portar
millorantt així la comb
bustió.
1 Pressió de treball com
10.
m a mínim dee 3 bar (DIN 4751).
1 Control amb
11.
a
pantalla que permetti observar els
e principals paràmetress de funcionaament
i la sevaa modificació. Així mateix aquest control reegistrarà les seves hore
es de
funcionam
ment.
1 Disposar del certificatt de classe 5 per baixes emissions.
12.
e
S’insttal∙larà una vàlvula
v
de 3 vies
v o dispossitiu similar, per tal de gaarantir que laa temperatu
ura del
retorrn a la calderra sigui supeerior a 55ºC, per evitar efectes
e
de co
orrosió dins lla caldera (evitant
probllemes de con
ndensació).
En trractar‐se d’una calderaa de biocom
mbustible sò
òlid, haurà de disposaar d’elements de
segurretat que gaaranteixin el
e compliment de les especificacion
ns descrites a la IT 1.3
3.4.1.1
Cond
diciones Geneerales del RITTE:
1 Interrupttor de flux (p
13.
pressòstat a la sortida del
d circuit d’’impulsió) que desconne
ecti la
caldera en
e cas de manca d’aigua al
a circuit (evitant així quee es pugui m
malmetre).
1 Dispositiu
14.
u d'interrupcció del funcio
onament del sistema de combustió een cas de rettrocés
dels prod
ductes de la combustió
c
o de flama.
1 Sistema antiretorn
15.
a
dee flama mitjaançant clapeta o vàlvula rotatòria.
1 Sistema de
16.
d descarregga tèrmica en
n el vis‐sens‐‐fi d’alimentaació o de la ssitja per inun
ndació
del mateiix en cas de retrocés de flama.
f
1 Sistema d'interrupció
17.
d
ó del funcion
nament del sistema
s
de combustió
c
q
que impedeixxi que
s'assoleixxin temperattures superio
ors a la de diisseny (mitjaançant termò
òstat de segu
uretat
amb rearrmament maanual a 95ºC)).
1 Sistema d'eliminació
18.
d
de la calor residual produïda per laa caldera com
m a conseqü
üència
del bioco
ombustible ja
j introduït a la calderaa quan s'intterromp el ffuncionamen
nt del
sistema de
d combustió
ó.
1 Vàlvula de seguretat tarada a 1baar per sobre de la pressió
19.
ó de treball d
del generado
or que
actuarà si
s es supera la mateixa i la descàrrega de la qual
q
serà co
onduïda cap a un
desaiguatt.

4.3 TIPUS DE
D COMBUSTIBLE, SISTEMA D’ALIM
MENTACIIÓ I SISTE
EMA
D’EMMA
AGATZEM
MATGE
4.3.1
1 Tipus i Característiq
C
ques de la biomassa
b
a utilitzar
La bio
omassa a utilitzar serà estella
e
d’origeen forestal. Sense cap trractament prrevi a excepcció de
l’esteellat i assecatt a temperattura ambientt.
Les caaracterístiqu
ues del comb
bustible a utilitzar són less següents:
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Caraccterístiques estella
e
Classificació

Estella, segons no
orma ÖNORM M 7133:2000
0 / UNE‐CENTSS 14961 EX

PCI

≥ 3.000 Kcal/Kg (3,48 kWh
h/Kg)

Densittat

200 – 300 Kg/m³

Grau hum
mitat

≤ 30%

Granulom
metria

Fin
ns a G50

La caldera haurà de poder co
onsumir pèl∙llet d’origen forestal
f
classse A1 i A2 (segons EN 14961‐
1
2), to
ot i que el com
mbustible a emprar seràà l'estella fore
estal abans descrita.
d
La bio
omassa conssumida serà proporcionaada preferib
blement per subministrad
dors locals a fi de
fomeentar la sosteenibilitat, red
duir transporrt, afavorir laa gestió foresstal i l’econo
omia local.

4.3.2
2 Sistema d’emmagatzematge de
d la biomas
ssa
El mò
òdul prefabrricat on hi haurà
h
la salaa tècnica de biomassa disposarà d’u
una estança (sitja)
dediccada exclusivvament a l’em
mmagatzematge de la biomassa.
Es dissposarà de dos
d boques a la part sup
perior de la sitja per reaalitzar la desscàrrega de forma
f
pneumàtica tipus ròtula ITA
AL‐150 (aqu
uestes boqu
ues estaran connectadees al terra de la
install∙lació).
Per taal de facilitar la descàrreega pneumàtica d’estellaa, les dos bo
oques dispossaran d’exten
nsions
del mateix
m
diàmeetre lliure dee pas (150mm) que arrib
baran fins a una altura d
de 1,2m. Aqu
uestes
boques disposaraan de tapess reixades (5
5mm de pas per evitarr entrada d’’ocells o objectes
alientts) de manerra que quan no s’usin per a omplir se
erveixin de siistema de veentilació.
La sittja disposaràà d’una portaa d’accés dirrecte des de
e l’exterior per
p a poder aaccedir a reaalitzar
les taasques de manteniment
m
t, buidat o neteja
n
de la mateixa. Aquesta obertura disposarrà per
dins d’un sistem
ma antipresssió, format per taulonss de fusta guiats a l’in
nterior de perfils
p
metàl∙lics, que peermetrà obrir la porta, seense que s’essllavissi la pilla de biomasssa.
Es disposarà d’un
n cartell el qual
q
indicaràà que no ess pot accedirr a l’interiorr de la sitja sense
haverr aturat la caaldera davant el risc d’atrrapament am
mb els elemeents mòbils d
del seu interiior.
Per a garantir unaa correcta veentilació de la
l sitja, es disposarà a mes de les boq
ques comenttades,
d’unaa reixa de 60
0x60cm a la zona
z
superior de la sitja.
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4.3.3
3 Capacita
at útil i autonomia de la
a sitja
L’esp
pai on es projecte
p
la col∙locació
c
d mòdul prefabricat afavoreix laa seva integgració
del
arquiitectònica. L’espai
L
disponible per a la instal∙lació del mòdul
m
prefaabricat és reduït,
r
aproffitant una part d’unaa via d’acccés de veh
hicles de trransport dee materials pels
acontteixements que es fan en el paveelló i quedant limitada pels límits urbanístics de la
parceel∙la. No ob
bstant, l’amp
plada lliure de circulacció un cop executada la instal∙lacció de
biomassa serà d’uns 5m, su
uficient pel pas
p dels veh
hicles. qued
dant limitat pels límits de la
parceel∙la.
Per tal
t de minim
mitzar els co
ostos de traansport en el
e subministtrament d’esstella (descààrrega
comp
pleta del cam
mió) i garan
ntir una capacitat d’emm
magatzemattge suficientt entre peticció de
biomassa i subm
ministramentt s’ha projectat una sittja amb unaa capacitat útil suficien
nt per
garan
ntir aquests aspectes.
a
Ateneent a les reccomanacionss del RITE sobre la capaccitat mínima (15 dies) i lees recomanaacions
de l'ID
DAE en basee a la relació entre la potèència instal∙lada i volum de magatzem
m, es calculaa:
Volum
m mínim = 2 setmanes x ràtio x potència caldera = 2 x 0,084 x 100 = 16,80
0 m³
Tal co
om s’ha desscrit en els apartats
a
anteeriors, les ne
ecessitats en
nergètiques dels equipam
ments
(tenin
nt en comp
pte els rendiments esttimats dels actuals equips de generació) serà de
106.4
443kWh/anyy. Per tant, els
e consums tèrmics previstos en bio
omassa seran de 33,13 T/any
T
(132,,53 m³/any)
Tal co
om es pot veure ens elss plànols adjunts, la sitjaa tindrà una capacitat dee 45m³. Tenint en
comp
pte l’espai lliiure de sota l’agitador i que la descààrrega es reealitzar per les dos boqu
ues de
descààrrega pneumàtica convvenientment distribuïdess, s’estima que la capaciitat útil de laa sitja
serà de
d 34m³.
Per taant, donat que
q es té un volum de magatzem
m
de 34m³, aqueest supera la capacitat mínima
m
calculada. S’hauraan de fer unees 4 recàrreggues anuals.
4.3.4
4 Sistema d’alimentacció de biom
massa
La sittja està projeectada principalment perr l’emmagatzzematge d’esstella.
Per taal d’evitar laa formació d’’espais buitss al voltant del
d vis‐sens‐ffi d’alimentació de biomaassa a
la caldera, s’instaal∙larà UN rottor de 3,0m de diàmetre
e al fons de laa sitja que reemouran l’esstella i
evitaran la formació d’espais buits.
Aqueest rotor dissposarà de diferents aspes (tipus ballesta fleexible) que s’adaptaran
n a la
geom
metria de la sitja durantt el seu recorregut. D’aaquesta man
nera s’aprofitarà al màxxim el
volum
m de la sitja. Aquestes aspes
a
estan plegades qu
uan la sitja es
e plena i incrementen el
e seu
diàmetre a mesura que la bio
omassa de la part central de la sitja éss consumidaa.
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El rottor orienta l’estella
l
fins a un vis‐se
ens‐fi (amb el
e seu respeectiu motor) que transpo
ortarà
l’esteella fins a lees clapetes antiincendiss. Sota les clapetes
c
antiiincendis hi ha el vis se
ense fi
d’alim
mentació quee introdueix el combustible a la calde
era (veure pllànols sala caalderes i sitjaa).
La caldera serà l’eencarregada del control d’aquest rottor.
nterior de la sitja no es podrà
p
dispossar de cap co
omponent elèctric. El moviment del rotor
A l’in
hauràà de ser interromput en el moment d’obertura
d
dels accessos a la sitja.
A la part inferiorr dels rotor no s’executtarà cap actuació (entarrimat de fussta o similar) si el
fabriccant de la caaldera no ho
o exigeix. En cas que aqu
uest ho requ
uereixi per laa naturalesa de la
maqu
uina, el cost d'aquesta acctuació de co
ondicioname
ent de la parrt inferior deel rotor s’hau
urà de
reverrtir sobre el cost del sisttema d’alimentació (cosst inclòs a laa partida) i n
no es consid
derarà
com a partida exttra.
4.3.5
5 Accés de
e vehicles per
p a la desscàrrega de biomassa
En el disseny de la
l instal∙lació
ó s’ha tingutt especial curra en que la ubicació de la sitja fos la més
idònia per tal quee l’accés i descàrrega de biomassa es pogués fer de
d manera fààcil.
Tal co
om es pot veeure en el pllànol 2 “Emp
plaçament”, la sitja estarrà situada al costat de l’e
escala
d’evaacuació de la zona de ‘alttell, a un delss extrems de
e l’edifici.
La deescàrrega es
e podrà reaalitzar direcctament dess d’un vial interior de la parcel∙laa que
transscorrer pel co
ostat d’on s’u
ubicarà la sittja.
Les dimensions
d
d l’accés só
de
ón suficientss per tal de garantir les operacions necessàries en la
descààrrega sensee l’entorpimeent viari.
En el plànol 9 “Acccés vehicless descàrrega”” es pot veurre més detall.

4.4 SALA DE
E CALDERES DE BIOMASSA
B
A
4.4.1
1 Ubicació
ó i elementss constructiu
us
La saala de calderres de la novva instal∙laciió de biomassa estarà situada,
s
conjuntament amb la
sitja, en una edificació prefab
bricada indep
pendent.
da a aquest ús i situada a la zona no
ord‐est del Pavelló
Aqueesta edificació només esttarà destinad
(veurre plànol 02. Emplaçament).
La sittuació de la nova sala dee calderes i sitja és l’òpttima per tal de garantir la seva integgració
arquiitectònica a l’entorn, gaarantir l’accéés i descàrre
ega de l’esttella i minim
mitzar les pè
èrdues
energgètiques pel transport dee l’energia tèèrmica.
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El dissseny de les noves instaal∙lacions i de l’obra civil s’ha d’efecctuar donantt complimen
nt a la
norm
mativa vigent en matèrria d’instal∙lacions tèrm
miques dels edificis (RITTE), instal∙laacions
elèctriques de baixa tensió (R
REBT), segureetat contra in
ncendis (CTEE DB SI) i la reesta de norm
mativa
d’aplicació.
L’edifficació estarrà formada per un mò
òdul prefabricat metàl∙liic format peer un conte
enidor
prefaabricat metàl∙lic o edificcació metàl∙lica executad
da in situ (d
de dimension
ns segons plànols
adjun
nts) que s’ad
daptarà com a sala de calderes i una sitja metàl∙lica annexa aal contenidorr de la
mateeixa de superrfície quadraada de 3m de
d costat i una altura dee 5,0m per tal d’augmen
ntar la
capaccitat d’emm
magatzematgge d’estella. Aquesta altura no sobrepassa l’altura màxima
aconssellada pel fabricat
f
del sistema d’agitació que
e garanteix el
e correcte ffuncionamen
nt del
sistem
ma.
S’anivvellarà correectament la zona
z
destinaada a ubicar‐hi el mòdul prefabricat i es construirrà una
solera de formigó
ó armat per tal
t de distrib
buir de manera homogènia el seu pess.
d boques a la part sup
perior de la sitja per reaalitzar la desscàrrega de forma
f
Es dissposarà de dos
pneumàtica tipus ròtula ITA
AL‐150 (aqu
uestes boqu
ues estaran connectadees al terra de la
install∙lació).
Per taal de facilitar la descàrreega pneumàtica d’estellaa, les dos bo
oques dispossaran d’exten
nsions
del mateix
m
diàmeetre lliure de pas (150mm
m) que arribaaran fins a un
na altura de 1,2m.
4.4.2
2 Accesso
os a la sala
La sala disposarà d’un accés directe des de
d l’exterior format per una porta m
metàl∙lica de doble
baten
nt de 1,8m d’amplada
d
i 2,2m
2
d’alturra per perme
etre l’entrada i sortida dels compone
ents a
reparrar.
Un deels batents de
d la porta disposarà
d
de tancament de fàcil obertura que peermeti l’evaccuació
des de
d l’interior encara
e
que estigui
e
tancatt amb clau (b
barra antipàn
nic).
Una segona
s
portaa permetrà l’accés a la sitja
s
per ope
eracions de mantenimen
m
nt i neteja. Aquest
A
accéss estarà form
mat per portaa metàl∙lica d’un
d
batent de
d 0,8m d’am
mplada i 2,1m d’altura. Per
P tal
d’evittar la caigud
da de l’estella en cas d’o
obertura de la porta d’acccés a la sitja es col∙locaarà un
sistem
ma de contenció de fustaa, fàcilment desmuntable
d
e per trams.
4.4.3
3 Dimensio
ons de la sa
ala
L’edifficació metàl∙lica on hi haaurà la sala de
d calderes te
t unes dimeensions exteriors aproxim
mades
de 5m
m de llarg, 2,4m d’amp
plada i 2,6m d’altura i la sitja metààl∙lica tindrà unes dimen
nsions
exterriors de 3,0m
m de llarg, 3,0
0m d’amplad
da i 5,0m d’altura.
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Sala calderes
c
Tal co
om s’ha desccrit anteriorment, la salaa de calderes estarà situ
uada a un contenidor me
etàl∙lic
prefaabricat o edifficació metààl∙lica executtada in situ. Aquestes dimensions só
ón suficients per a
garan
ntir l’accessibilitat als differents components perr a realitzar les tasques de manteniment,
reparració i substitució.
Hi hauran els espais lliures següents:


c
a mínim 1m lliure d'o
obstacles.
Espai lliurre davant la caldera de com



Espai enttre; Entre caldera i extrem
ms i tancame
ents de com a mínim 0,5m.



Espai sufiicient per a poder
p
manio
obrar el conte
enidor de ceendres, per al seu buidat..



Connexió
ó a la xemeneeia, així com la T amb el registre, seràà especialmeent accessiblle.



Alçada lliiure de la saala serà de 4,10m
4
(superior al mínim
m de 2,5m imposat pel RITE i
garantir els
e 0,5m lliurres per sobree de la calderra, sense can
nonades ni o
obstacles).

d espais lliiures a l’ento
orn de la cald
dera als plàn
nols 04 i 07.
Veuree mes detall de la sala i dels
4.4.4
4 Ventilaciió de la sala
a de caldere
es
Es gaarantirà una ventilació adequada
a
a la sala de calderes i complir amb lees condicio
ons de
ventilació estableertes a la IT 1.3.4.1.2.7.
1
“
“Ventilació
de sales de màquines”,
m
ap
partat 2 Venttilació
naturral directa peer orificis.
Segon
ns l’exigit en
n el RITE, la superfície mín
nima de ventilació en aquest cas ha d
de ser de:


Secció veentilació:

5 cm²/kW+ 5%
% (secció recctangular)



Potència tèrmica totaal:

10
00 kW



Superfíciee mínima ventilació:

52
25cm²

ons de seccció 50x50cm
m encastade
es als
La saala de calderes dispossarà de duees ventilacio
param
ments verticals amb una superfície to
otal de 5.000
0cm². La sup
perfície de veentilació de la
l sala
de caalderes és mo
olt superior a la mínima exigida
e
segons la normattiva d’aplicacció (525 cm²).
L'alçaada d'aquesttes reixetes de ventilaciió és superio
or a 1,5m reespecte la cota de rasant del
pavim
ment exterior, a fi que no
o entri aigua o brutícia en
n cas de pluja.
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4.4.5
5 Instal·laccions de sanejament
La sala de calderees disposarà d'una bonerra de recollid
da d’aigües.
mbé d’una caanal de reco
ollida del dessaiguat dels componentts que ho prrecisin
Es dissposarà tam
com ara els dipòsit acumullador, puntss de buidat de la instaal∙lació, sisteema de dre
enatge
xemeeneia i vàlvulles de sobrep
pressió.
Degut a la naturralesa de less aigües desaiguades, el baix cabal (només exisstirà desaigu
uat en
operaacions de maanteniment i emergència), la situació de la sala de calderes i al fet de que no
es diisposa de xarxa de san
nejament en
n zones pro
operes, la in
nstal3lació d
de sanejame
ent es
conduirà fins l’extterior de la sala
s de caldeeres
4.4.6
6 Instal·laccions d’abastament d’a
aigua
Es disposarà d’un subministrament d’aigua per tal de pod
der realitzar les operaacions
d’emplenat de la instal∙lació hidràulica
h
aixxí com un pu
unt d’abastam
ment amb aixeta.
e realitzaràà amb tub viist de poliettilè de
La instal∙lació intterior d’aigua al mòdul prefabricat es
DN32
2 amb aïllam
ment de 1cm
m d’espessor per a evitar condensacio
ons.
La instal∙lació d’aalimentació serà soterraada amb tub
b de polietillè de DN32 i transcorre
erà en
paral∙lel al recorrregut de less canonadess de la xarxa de calor fins
f
a la salaa de caldere
es del
Pavellló.
En el circuit d’om
mpliment de la
l instal∙lació
ó es disposarrà d’una vàlvvula de reten
nció per evitaar que
en caas de depresssió a la xarxxa es pugui generar reflux. Així matteix s’instal∙larà una aixe
eta de
pas, un
u filtre i un comptador en el mateixx circuit d’alim
mentació.
L’aigu
ua que s’uttilitzarà en les operacions d’omplert del cirrcuit hidràullic haurà de ser
descaalcificada i complir
c
amb els paràmetres indicatss a l’apartat 4.7 “Sistem
mes de tractaament
d’aigu
ua”.
4.4.7
7 Instal·laccions elèctrriques
Es dissposarà d’un
na instal∙laciió de subministrament elèctric
e
trifàsica 230/400 i 50Hz sufficient
per a l’alimentació elèctrica de
d la sala dee calderes (e
enllumenat i presa corrent), dels dife
erents
comp
ponents de laa instal∙lació
ó de biomasssa (caldera, bombes
b
circu
uladores, sisttema de regulació
i conttrol i sistemaa d’alimentacció d’estella)).
Aqueesta instal∙lació elèctricaa serà amb conductor de Cu RZ1 0.6/1kV 3x10mm²+2x10
0mm²
col∙lo
ocat en tub de
d protecció.
El su
ubministrameent elèctric provindrà del
d subquad
dre general de distribucció de la saala de
caldeeres. El qual disposa d’u
un interrupto
or general de
d 32A a 23
30/400V. Aq
questa instal∙lació
elèctrica discorreerà enterradaa i en paral∙leel a la xarxa de
d distribuciió de calor.
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El subquadre elèèctric de pro
otecció i con
ntrol dels equips instal∙∙lats a la sala de calderres es
situarrà en les pro
oximitats dee la porta d'accés. Es disposarà d’un
n interrupto
or general sittuat a
l’exteerior de la saala de calderres que interrromprà el subministram
s
ment elèctricc de la totalittat de
la sala.
La insstal∙lació interior serà viista amb rejiband, tubs rígids, tipus gris dur o ssimilar, i caixxes de
connexions de superfície.
n
d'il∙lum
minació mig en servei a la sala de maquines
m
de 200 lux a laa zona
Es gaarantirà un nivell
d’insp
pecció i man
nteniment amb
a
una uniformitat miitjana de 0,5
5. Per fer‐ho
o s'ubicaran dues
lluminàries de teccnologia fluo
orescent de 2x58W
2
distribuïdes segons les indicacions del plàànol.
d’incendi.
En caap cas s’instaal∙larà cap eleement elèctrric a dins de la sitja, per a evitar risc d
4.4.8
8 Indicacio
ons i senyallització
Es dissposaran de les instrucccions i senyaalitzacions ne
ecessàries peer tal de garrantir la segu
uretat
dels operaris
o
de mantenimen
m
nt, l’ús correccte dels diferrents compo
onents de la iinstal∙lació i evitar
l’entrrada a la salaa de calderess de personees alienes a laa instal∙lació.
A l'intterior de la sala,
s
en un llo
oc visible i de manera de
egudament protegida,
p
hi figurarà:


Les instru
uccions per a efectuar la parada de
e la instal∙lacció en cas que sigui neccessari
(amb sen
nyal d'alarmaa i amb un dispositiu de tall
t ràpid).



El nom, l'adreça i numero de telèfon de
e la personaa o entitat encarregad
da del
ment de la in
nstal∙lació.
mantenim



L’adreça i el número de telèfo
on del serve
ei de bombeers mes prò
òxim, així co
om el
ques i de les dades de contacte del reesponsable d
de l'edifici.
d’emergèències mèdiq



S'indicaraan els llocs d'extinció i exxtintors mes propers.



Un plànol amb esqueema de principi de la instal∙lació.

A l'exxterior de laa porta de la sala es posarà un caartell amb laa inscripció següent “Saala de
màqu
uines. Prohib
bida l'entradaa a tota perssona aliena al
a servei”.
4.4.9
9 Mesuress correctore
es de segure
etat en cas d’incendi
La sala de calderees està situad
da en una ed
dificació inde
ependent. Co
onstituirà un
n sector d'inccendis
indep
pendent.
Segon
ns la taula 2.1
2 del SI 1, la sala de calderes
c
con
nstitueix un sector d'inceendis de risc baix
(P<20
00 kW). Aqu
uesta sala disposarà d’u
un accés directe des l’eexterior, per tant, no caal que
dispo
osi d'un vestííbul d'indepeendència.
Per lees característtiques d’ús i emplaçament, els requissits en quantt a resistènciia i estabilitaat al
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foc de l’estructura portant po
odran ser R30
0 i les paretss i sostres po
odran ser EI30.
La sala estarà do
otada amb un extintor de CO2 eficàccia 70B i d'un altre de p
pols ABC d'efficàcia
21A‐1
113B.
Per detectar
d
i exxtingir possib
bles situacion
ns d'incendis a la sitja, s’instal∙laran
s
n dos extinto
ors de
pols tipus ABC amb
a
detecció
ó i activació
ó automàticaa d'incendis per temperratura penjjats al
sostre de la sitja. En cas d'inceendi es dispaararan de maanera autòno
oma per extiingir el foc.
om s’indica en el RITE, no
n és dispossarà de cap element
e
elècctric ( per exxemple motor del
Tal co
sistem
ma d’alimenttació) a l’inteerior de la sittja,
Segon
ns indicacion
ns de la IT 1.3
3.4.1.2.2 del RITE, la porta de la sala de calderes complirà am
mb les
presccripcions seggüents:


Serà abattible sobre un eix de gir vertical.
v



Disposaràà d’un sistem
ma d’obertu
ura fàcil i ràp
pida (encaraa que hagi estat tancadaa amb
clau des de
d l’exterior)).



Obrirà en
n el sentit d’eevacuació.

Es disposarà a mes
m d’un rèttol de “SOR
RTIDA” a sob
bre la porta d’entrada aaixí com un rètol
indicaatiu dels exxtintors. Els rètols tindrran les característiques definides een la normaa UNE
correesponent i seran
s
foto luminiscents
l
s per tal qu
ue siguin visibles en caas de fallad
da del
subm
ministrament elèctric.
S’insttal∙larà tamb
bé una llumiinària d’emeergència a so
obre de la porta
p
de sorttida de la saala de
caldeeres.

4.5 SISTEME
ES HIDR
RÀULICS. XARXA
A I CON
NNEXIÓ AMB SA
ALES
TÈCNIQUES EXIS
STENTS
El sisstema hidràu
ulic de la insstal∙lació de biomassa projectada
p
é el conjuntt de canonaades i
és
elements necessaaris pel transsport de l’energia tèrmicca generada des de la calldera de biom
massa
fins el
e col∙lector dels
d diferents circuits tèrmics del pavvelló.
El maaterial a utilittzar per les canonades
c
haurà de poder suportar 95ºC.
9
Pel dim
mensioname
ent de
les caanonades s’h
ha tingut en compte quee la velocitat del fluid sigui de 1,5m/ss i que les pè
èrdues
de caarrega generaades per meetre de canon
nada no supe
erin en cap cas
c els 30mm
mca/m.
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4.5.1
1 Vàlvuless, filtres, pre
essòstat, so
ondes i term
mòmetres de
e contacte
Vàlvu
ules de bola
Elements de talll del fluid de
d la instal∙∙lació. S’utilitzaran per zonificar o aïllar part de la
install∙lació. Les dimensions dee cada vàlvula estan indicades en l’essquema hidrràulic.
Vàlvu
ules de reten
nció
Tamb
bé anomenaades antireto
orn. S’utilitzaaran per impedir retroccessos del flu
uid, permete
ent el
pas en
e una sola direcció.
d
Vàlvu
ules regulado
ores de cabal
S’utilitzaran per l’’equilibrat hidràulic de laa instal∙lació.
ules de segurretat
Vàlvu
S’utilitzaran vàlvules de segguretat per tal d’evitar la sobrepreessió dels ccircuits hidrààulics.
Aqueestes vàlvuless estaran tarrades a la mààxima pressió
ó permesa en cada circuit.
Vàlvu
ules tres viess motoritzadees
Vàlvu
ules regulado
ores i de co
ontrol autom
màtiques que
e garantiran el correctee flux hidràu
ulic en
funció de paràmeetres prèviam
ment estableerts.
ules regulado
ores de potència
Vàlvu
Sistem
ma de regu
ulació de la potència tèèrmica subm
ministrada per
p l’estació de transferrència
regulades per less centraletess de regulacció de les esstacions de transferència en funció de la
demaanda tèrmicaa.
Filtrees
Per tal
t de reten
nir les impureses que pugui
p
contenir l’aigua al
a llarg de lla vida útil de la
install∙lació, s’instal∙laran filtrees a cada circcuit.
Presssòstat
S’insttal∙larà un pressòstat
p
co
onnectat a la caldera per tal de co
ontrolar la circulació de fluid,
aturaant la calderaa en cas d’em
mergència.
Sondes
S’insttal∙laran son
ndes (veure esquema) su
ubmergibles i en bainess pel controll i regulació de la
install∙lació a travvés de les cen
ntraletes de control
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Term
mòmetres de contacte
S’utilitzaran term
mòmetres de contacte peer tal de poder veure in situ
s els valorrs de temperratura
dels diferents
d
circcuits (impulssió i retorn) i acumuladors.
4.5.2
2 Sistema de buidat de
d la instal·lació
La insstal∙lació de biomassa disposarà de diferents
d
punts de buidaat parcials de diàmetre mínim
m
de 20
0mm.
Tal i com s’indicaa a la taula 3.4.2.3 del RITE,
R
també existirà un punt de buiidat general en el
punt mes baix de la instal∙laciió amb un diàmetre míniim de 32mm
m.
r
caap al desaigu
ua previst a la sala de caalderes. Es faarà de
Aqueests punts dee buidat es realitzaran
maneera que es pu
ugui veure el pas de l’aiggua en cas qu
ue es produeeixi.
Com a mínim es disposarà
d
dee sistema de buidat a:
‐

La caldera

‐

El dipòsitt d’inèrcia

‐

Els punts baixos de laa instal∙lació

3 Sistema de purga de
d la instal·lació
4.5.3
Es dissposarà de purgadors
p
alss punts alts de la instal∙lació, amb diiàmetre mínim de 15mm
m, que
perm
metran treuree l’aire que pugui
p
haver a la instal∙lacció.
Aqueests purgado
ors disposaraan d’aixeta de
d tall per tal
t de poderr‐los tancar un cop purgat el
circuiit.
4.5.4
4 Sistema de compen
nsació de le
es dilatacion
ns tèrmique
es
Per taal de compensar les dilattacions tèrm
miques de less canonades,, principalmeent en aquelles on
hi haggin llargues tramades,
t
s’’instal∙laran sistemes
s
de compensació de les dilatacions tèrm
miques
com:
‐

Formació
ó de lires de dilatació
d

‐

Compenssadors directtes

‐

Sistemes autocompen
nsats

5 Conjunt de segureta
at davant so
obrepressió
ó
4.5.5
Tal co
om es pot veeure en l’esquema hidràu
ulic, es dispo
osarà de diferrents vàlvulees de sobrepressió
distribuïdes per a la instal∙lacció. Aquests elements protegiran
p
la instal∙lació davant l’auggment
de la pressió en els
e circuits.
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Aqueestes vàlvules estaran tarades a 3 baars i la descààrrega es conduirà a la xxarxa de dessaigua
(amb
b una descàrrrega visible).
Tamb
bé es disposaarà de difereents manòmeetres per tal de poder visualitzar in ssitu la pressió dels
circuiits.
Aqueests manòmeetres seran amb bany de glicerina i diàmetre d'esfera dee 100 mm, per a
munttatge roscat de 1/2" i am
mb escala de pressió de 0 a 5 bar.
4.5.6
6 Sistema d’expansió
ó
Es diisposarà de vasos d’exp
pansió tancaats. La presssió de tarat dels vasoss serà tal que
q
la
membrana interior no pateixxi deformaciions en cond
dicions de posta
p
en marrxa amb el circuit
c
primaari ple i fred,, per la qual cosa, la pressió de taratt s’ha d’iguaalar amb la ssuma de la pressió
d’emplena’t iniciaal del circuit més la presssió estàtica suportada
s
peel vas (1Kg peer cada 10 m.c.a).
m
mensionat deel vas d’expaansió s’ha efeectuat en base a la norm
ma UNE 10015
55.
El dim
4.5.7
7 Bombess de circulació
Per laa circulació de
d l’aigua calenta pel circcuit primari des de la caldera a l’acu
umulador d’in
nèrcia
s’insttal∙larà dos bombes
b
elecctròniques en paral∙lel amb sistema d’elevació d
de la temperratura
del reetorn.
En aq
quest mateix circuit prrimari és co
onnectarà el circuit de distribució amb una bomba
b
centrrífuga amb variador
v
de freqüència per regular la potència tèrmica sub
bministrada en el
col∙leector de la saala de calderees existent en
e funció de la demanda térmica de l’edifici.
En el circuit secundari (circuitts tèrmics dee calefacció i producció d’ACS
d
del pavelló) s’utilittzaran
les bo
ombes existeents.
Les noves
n
bomb
bes del circcuit primari de biomassa ajustaran
n el cabal een funció de
d les
necesssitats de demanda,
d
esssent molt més eficients que les bombes esttàndard i re
eduint
considerablemen
nt les despesees de funcionament del sistema.
s
mensionameent d’aquestees bombes seerà suficientt per tal de garantir
g
el cabal de circulació i
El dim
alçad
da manomètrrica necessàrries. A la seggüent taula es descriuen les bombes d
de la instal∙laació:
Bomba

Unitats

Cabal

Altura maanomètrica

Circuit prim
mari (caldera‐aacumulador)

2

4,50 m³/h

5m
m.c.a

Circuit circculació fins saala calderes
existent

1

4,30 m³/h

5m
m.c.a

nòmetres a l’admissió
l
i impulsió de cada bombaa per a poder veure la caaiguda
S’insttal∙laran man
de prressió.
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4.5.8
8 Aïllament canonades
Per taal de minimiitzar les pèrd
dues calorífiq
ques al llarg del recorreggut dels cond
ductes, l’aïllaament
de lees xarxes de canonadees, tant en impulsió co
om en retorn en els ccircuits prim
maris i
secun
ndaris, s’ajustaran al disposat al Reeglament d'Instal∙lacions Tèrmiquess als Edificiss i les
sevess Instruccions Tècniques Complemen
ntàries ITE.
Tal com s’especifica en el procediment
p
1.2), els espeessors mínim
ms de
simplificat (IT 1.2.4.2.1
l’aïllaament tèrmic (amb conductivitat tèèrmica de re
eferència a 10ºC de 0,040 W/m*K
K ) en
canon
nades que discorrin pel interior
i
d’edificis, en fun
nció del diàm
metre exterio
or de la canon
nada i
de la temperaturaa del fluid seerà de:
Temperattura màxima del
d fluid (ºC)
Diàmetre extterior (mm)
40...60

> 60...100
0

> 100...18
80

D ≤ 35

25

25

30

35 < D ≤ 60

30

30

40

60 < D ≤ 90

30

30

40

90 < D ≤ 140

30

40

50

140 < D

35

40

50

Espeessor mínim aïllament en cano
onades i accessoris de transpo
ort de fluids caleent que transco
orren pel interio
or de
l’edifici.

Els esspessors mín
nims de l’aïllament tèrmic (amb cond
ductivitat tèrrmica de refferència a 10
0ºC de
0,040
0 W/m*K ) en canonad
des que disccorrin pel exxterior d’ediificis, en fun
nció del diàmetre
exterrior de la can
nonada i de laa temperatu
ura del fluid serà de:
Temperattura màxima del
d fluid (ºC)
Diàmetre extterior (mm)
40...60

> 60...100
0

> 100...18
80

D ≤ 35

35

35

40

35 < D ≤ 60

40

40

50

60 < D ≤ 90

40

40

50

90 < D ≤ 140

40

50

60

140 < D

45

50

60

Espesssor mínim aïllaament en canon
nades i accesso
oris de transporrt de fluids calent que transcorrren per l’exterrior de
l’edifici.

Tots els accessoris també hauran d’estarr aïllats amb el mateix esspessor que les canonad
des on
es tro
obin.
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L’esp
pessor mínim
m d’aïllamentt de l’acumullador d’inèrccia serà igual o superior a 40mm.
Veuree els aïllaments de les caanonades a l’’esquema hid
dràulic.
4.5.9
9 Dipòsits d’inèrcia
Amb l’objectiu dee donar certaa histèresi all funcioname
ent de la cald
dera de biom
massa, s’instaal∙larà
un accumulador d’’inèrcia a la nova sala dee calderes.
En aq
quest dipòsitt d’inèrcia s’’instal∙laran dos sondes submergiblees connectad
des al sistem
ma de
contrrol intern de la caldera.
Les caaracterístiqu
ues d’aquestss dipòsits d’inèrcia s’adju
unten a continuació:
Caracterísstiques dipòsiit d’inèrcia
Tipus

Estratificat

Material

Acer
A al carbon
ni

Aïllament

100mm
m de poliuretà flexible
(20Kg/m³)

Diàmetre

1.200mm

Altura

2.150mm

Capacitat

1500 litres

Tª màx.

90ºC

4.5.1
10 Sistema d’emplenatt del circuit primari
Es disposarà d’un
n sistema d’’emplenat automàtic
a
de
els circuits hidràulics
h
dee la instal∙lacció de
biomassa.
olar el correcte funcionaament del siistema, també s’instal∙laarà un comp
ptador
Per tal de contro
d’aigu
ua a l’entrad
da del sistem
ma d’emplen
nat per tal de mesurar el
e consum d’aigua i garantir el
seu correcte funccionament.
4.5.1
11 Canonad
des Soterra
ades
La xaarxa de distriibució de calor des de laa sala de calderes de la biomassa fin
ns a l’entrad
da a la
sala de
d calderes del
d pavelló es realitzarà amb
a
canonad
des preaïllad
des enterrades.
La secció de cadaa tram es dim
mensionarà en
e funció de l’energia tèrrmica màxima a transporrtar.
des estaran formades pe
er tubs, un per
p a impulssió i un altre per a
Aqueestes canonades preaïllad
retorrn, de polietilè reticulat (PE‐X)
(
amb barrera
b
d'oxigen (EVOH), pressió màxxima de treb
ball 10
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bar, temperatura
t
a màxima dee treball 95°°C, preaïllatss tèrmicameent i protegiits mecànicaament
amb tub corrugatt de polietilèè d'alta densiitat (PEAD/HDPE).

Imatge 5. Canonada preaïllada

El traaçat d’aquesttes canonades aniran accompanyades de dos tub
bs corrugats de 63mm i 75mm
7
de diàmetre pel cablejat
c
de control i potèència de la un
nitat d’intercconnexió a caada equipam
ment.
4.5.1
12 Canonad
des aèries
La xaarxa de distrribució de caalor al interrior de les sales de cald
deres (existent i biomasssa) es
realittzarà amb canonades aèrries.
La secció de cadaa tram es dim
mensionarà en
e funció de l’energia tèrrmica màxima a transporrtar.
e part d’aquestes canonades seran vistes,
v
L’exisstència de trramades recttes i llarguess i el fet que
per tal
t de minim
mitzar l’efectte de les diilatacions tè
èrmiques, less canonadess aèries seraan de
polipropilè SDR. Disposaran
n d’aïllamen
nt d’espesso
or segons el
e descrit en l’apartat 4.5.8
“Aïllaament canon
nades.
El traaçat d’aquesstes canonad
des aniran acompanyade
a
es de dos tu
ubs de gris d
dur de 40mm pel
cableejat de contro
ol i potència.
En elss punts més alts de cada tramada s’in
nstal∙larà dos purgadors amb aixeta de pas.
4.5.1
13 Bescanvviador
Per laa configuració de la instaal∙lació de biomassa pro
ojectada no és
é necessàriaa la instal∙lacció de
bescaanviador tèrm
mic.
4.5.1
14 Actuacio
ons a la sala
a de caldere
es
El Pavvelló disposaa d’una sala de
d calderes amb
a
accés directe des dee l’exterior.
Dispo
osa d’una in
nstal∙lació dee calefacció i producció d’ACS form
mada per una caldera de
e GLP
Roca model CPA 160 de pottència nomin
nal de 188KW
W i un col∙leector amb u
una entrada i tres
sortid
des; circuit calefacció, circuit producció ACS i circuit connexió
c
im
mpulsió‐retorn del
col∙leector (funció d’agulla d’in
nèrcia).
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Segon
ns indicacio
ons del regidor (Joaquim Vivas) l’actual caldera presentta probleme
es de
funcionament i en
e els propers mesos es procedirà a la substitucció d’aquestta caldera pe
er dos
caldeeres de gas murals
m
conneectades en caascada.
Les actuacions peer la intercon
nnexió de la biomassa seran:
‐
‐
‐
‐

Instal∙lació de 2 vàlvu
ules motoritzzades al circuit de impulsió i retorn d
de les calderres de
GLP.
Instal∙lació de sonda de sistema al
a col∙lector.
d control i regulació
r
de les vàlvules i sonda de sistema.
Cablejat de
Interconn
nexió hidràulica del circu
uit proceden
nt de la biom
massa a la in
nstal∙lació tè
èrmica
existent.

En caas de parada de la instal∙lació de biomassa
b
pe
er averia o mantenimen
m
nt i en cas que
q la
demaanda tèrmicaa de l’equip
pament sigui superior a la generadaa per la biom
massa, entraarà en
funcionament de manera auttomàtica la in
nstal∙lació acctual.

4.6 SISTEMA
A D’EVAC
CUACIÓ DELS
D
PRO
ODUCTES
S DE LA C
COMBUST
TIÓ
4.6.1
1 Sistema d’evacuaciió de fums
La xemeneia s’haa de dimensio
onar en conssonància am
mb la instal∙laació que s’exxecutarà per tal de
garan
ntir un correccte funcionaament sense problemes.
Pel disseny de la xemeneia així
a com per a la seva insstal∙lació s'h
ha tingut en compte la norma
n
UNE‐‐EN 123001:2
2009. Càlcul,, disseny i insstal∙lació de xemeneies.
L'evacuació dels productes
p
dee la combusttió es realitzaarà per la coberta de la ssala de calderes.
nexa a la sala de calderees obligarà a que l’alturaa de la
L’exisstència d’unaa escala d’evvacuació ann
xemeeneia superi en un metree el nivell sup
perior de l’esscala d’emerrgència en el punt més proper
p
a aqu
uesta xemeneia.
Es traacta d’una xeemeneia d’evvacuació de fums individ
dual exclusivaa per a la calldera de biom
massa
projeectada. A aquesta xemeneia no es podrà
p
conne
ectar cap alttra caldera d
de biomassaa si es
superres el límit de
d potencia a connectarr (400 kW). En
E cap cas es
e podria con
nnectar a aq
questa
xemeeneia una calldera que utilitzi un altree tipus de com
mbustible.
El maaterial empraat complirà amb
a
la norma UNE‐EN 18
856‐1 o UNE‐EN 1856‐2.
Els conductes i accessoris que
q
conform
men la xemeneia d’extracció de fu
ums seran d'acer
d
inoxid
dable AISI 316L interior i AISI 304 exterior,
e
de doble paret aïllada amb
b llana de ro
oca de
25mm
m aptes per resistir l'accció agressiva dels productes de la com
mbustió i la ttemperatura.
El diààmetre de la xemeneia seerà 180/230m
mm.
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El traçat de la xem
meneia comp
plirà amb less següents co
ondicions:
‐

El tram horitzontal dee la xemeneiia disposarà de lleuger pendent
p
(3%)) cap al gene
erador
m curt possible.
i serà el mes

‐

Al final del tram horittzontal es diisposarà unaa T a la base del tram vertical de la qual
q hi
n registre peer a poder eliminar
e
les restes
r
solidees amb un m
maneguet a on es
haurà un
podrà co
onnectar un tub de drrenatge de diàmetre mínim
m
20mm
m. Aquest tu
ub de
drenatge permetrà reecollir l’aigua de pluja i condensació
ó es conduiràà fins al desaaiguat
de la salaa de calderess.

‐

Es dispossarà d’un traam amb orifici de comprrovació per a poder efectuar les me
esures
de qualitaat de la combustió.

‐

El barret de la xemen
neia estarà dissenyat
d
de manera quee no obstacullitzi la sortida dels
productees de la comb
bustió a l'atm
mosfera.

4.6.2
2 Cendress
La uttilització de biomassa co
om a font primària tèrm
mica provocaa que durant la combusstió es
generin cendres (normalment
(
t inferior al 1,5%
1
del con
nsum de com
mbustible).
ntenidor quee recollirà le
es cendres geenerades a laa combustió
ó de la
La caldera dispossarà d’un con
m les cendres generades en les netegges automàtiiques del besscanviador.
biomassa així com
L’ubiccació d’aqueest contenidor serà a nivvell de terraa al costat de la caldera. Es compliraan les
següeents condicio
ons:
‐

Assegurar una bona ventilació
v
de la sala.

‐

Estarà col∙locat a unaa distancia mínima de 25ccm de qualseevol materiaal inflamable.

‐

ol∙locat sobree una superffície no inflamable que superi
s
en totts els seus co
ostats
Estarà co
en 5cm laa base del co
ontenidor.

La sittuació d’aquest contenid
dor dins la saala de calderres dificulta les
l operacions de buidattge de
les centres per part dels op
peraris. Per tal de facilitar aquestees actuacion
ns i augmen
ntar la
capaccitat d’emmagatzematgee de cendres, s’instal∙larà un sistem
ma automàticc de transpo
ort de
cendres per cano
onades metààl∙lica fins a un gran con
ntenidor de cendres situ
uat a una zona de
fàcil accés
a
de la sala de calderres.
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4.7

SISTEM
MES DE TR
RACTAME
ENT D’AIG
GUA

El fluid caloportant utilitzat en la instal∙lacció serà aigua.
t d’evitar problemes de corrosió, incrustacions, reduccions de ssecció de pas
p
o
Per tal
obstrruccions en els bescan
nviadors, l’aaigua utilitzzada haurà de presentar els seggüents
paràm
metres mínim
ms:
Paràm
metre

Vaalor

Conductivitat elèctrica (µm/ccm)

100‐1500

pH

9,5
5‐10

Oxigen
n (mg/l)

< 0,02
0

Alcaalins

< 0,02
0

Valors acceptaats per la qualittat de l’aigua de
e xarxa (font gu
uia DHC ICAEN)

Es reecomana uttilitzar aiguaa descalcificada i filtrad
da per pod
der reduir eels probleme
es de
calcifficacions i corrosions pro
oduïts per la calç.
c

4.8

SISTEM
MA DE CON
NTROL I COMPTA
ABILITZAC
CIÓ DE CO
ONSUMS

4.8.1
1 Comptab
bilització de
e consums
D’aco
ord amb la ITT 1.2.4.4 del RITE, s’instal∙larà un com
mptador d’en
nergia tèrmicca generada a la
sortid
da de la cald
dera. D’aqueesta forma es
e coneixeràà la generaciió tèrmic dee la instal∙lacció de
biomassa.
posarà dels següents
s
sisttemes de me
esura:
La insstal∙lació disp
‐

Comptador de caloriees a la sortida de la calde
era.

‐

onsumida en la sala de caalderes de biomassa.
Comptador d’energiaa elèctrica co

‐

onsumida en
n la sala de calderes de biomassa.
b
Comptador d’aigua co

2 Sistema de control de la instal·lació
4.8.2
La no
ova instal∙lacció de biom
massa donaràà servei úniccament a un equipameent municipaal que
actuaalment dispo
osa del seu propi sistemaa de producció tèrmica.
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En caas de parada de la instal∙lació de biomassa
b
pe
er averia o mantenimen
m
nt i en cas que
q la
demaanda tèrmicaa de l’equip
pament sigui superior a la generadaa per la biom
massa, entraarà en
funcionament dee manera auttomàtica la instal∙lació
i
actual.
a
Per taal de poder ffer aquesta gestió
g
autom
màtica, la intterconnexió hidràulica ess dotarà de:
‐
‐
‐

Sonda dee sistema al col∙lector
c
Vàlvules motoritzadees de tall al ciircuit primarri de les caldeeres de GLP
Regulació
ó de la temperatura d’eggegada de les calderes en
n funció de lla temperatu
ura de
la sonda de sistema i actuació sob
bre les vàlvules motoritzaades.

Es dissposaran de les següentss centraletess de regulació
ó i control:
‐

c
actu
ual.
Centraletta de controll i regulació a la sala de calderes

‐

Centraletta de controll i regulació a la sala de calderes
c
de biomassa.
b

‐

Sistema de
d control i regulació
r
inteern a la calde
era

Aqueests sistemess de control i regulació dee la instal∙lacció permetraan:
‐

Regulació
ó de la càrrrega del dipòsit d’inèrcia mitjançan
nt dues sond
des de referrència
(temperaatura superio
or i inferior).

‐

Engegadaa de la caldera (o generació de demaanda per la caldera) quan
n es detecti que
q hi
ha necesssitat tèrmicaa.

‐

Engegadaa de les bombes circuladores

‐

Recollida i comunicacció de les seggüents alarm
mes
 Alarm
ma d’emergència caldera biomassa
 Alarm
ma falta pressió circuit
 Alarm
ma per falta subministram
s
ment elèctricc
 Alarm
ma per tempeeratures alte
es i baixes a l’acumulado
l
r

‐

g
finss a assolimen
nt de temperratura
Engegadaa de bombess circuladorees en cas de glaçades
mínima dels
d fluids i engegada
e
esccalonada de bombes en cas de sobrre temperatu
ura de
caldera.

‐

Monitoraatge de les teemperaturess de:
 Superrior i inferiorr dipòsit d’inèrcia
 Impulsió i retorn dels circuits
peratura de la caldera
 Temp
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 Temp
peratura exteerior
‐

Monitoraatge de l’en
nergia tèrmiica generada (comptad
dor d’energia) i de l’en
nergia
elèctrica consumida.

‐

Monitoraatge de l’eneergia tèrmica consumida en cada equipament.

‐

Regulació
ó de la poten
ncia tèrmica entregada a cada equipaament.

Les ceentraletes dee control esttaran preparrades per què en cas quee es vulgui ess pugui realittzar la
telegestió de la in
nstal∙lació am
mb les següents funcionss:
‐

Enviamen
nt de missatgge als respon
nsables de laa instal∙lació en cas d’inciidència.

‐

Visualitzaació web de la instal∙lació
ó i modificacció de paràmetres de pro
ogramació.

‐

Actuació manual de lees diferents sortides.

‐

Tres niveells de interaactuació: usuari basic, usu
uari mantenidor i administrador.

‐

Registre històric
h
de teemperaturess, consums, actuacions
a
i alarmes.
a

3 Sistema de control de la caldera.
4.8.3
La caldera portarà incorporatt un quadre de
d control el qual permetrà:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Control dels
d dos sisteemes d’alimeentació; vis‐sens‐fins i agiitadors.
Control dels
d dos mottors d’alimen
ntació i postaa marxa enreere automàticament.
Capacitatt de modulacció del 30% al
a 100%.
Sistema automàtic
a
d’autoneteja dels tubulad
dors i transp
port de centtres i sutge fins a
dipòsit.
d combustible.
Control i monitoritzacció del nivell de reserva de
a
dee comporta d’alimentació
d
ó.
Control i tancament automàtic
ura, de presèència i de qu
ualitat
Gestió dee la combusttió. Disposa de sensor de temperatu
de fums (sonda
(
lambda).
Encesa au
utomàtica i monitoritzac
m
ció del rendim
ment de com
mbustió.
Permet el
e control i la telegestió dels circuits de
d calefacció.
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5 JJUSTIF
FICACIÓ
Ó
DEL
L
CO
OMPLIM
MENT
N
NORMA
ATIVA APLICA
A
ABLE

DE

LA

Tal com
c
s’indica en l’articlee 2 “Àmbit d’aplicació
d
del
d CTE”, EL
E CTE s’aplicarà a les obres
d’edificació de nova
n
constru
ucció, excep
pte a aquellles construcccions de seenzillesa tècnica i
escasssa entitat constructiva,
c
que no tinguin caràcte
er residenciaal o públic, ja sigui de forma
f
eventtual o permaanent, que desenvolupe
d
n en una única planta i no afecten laa seguretat de les
perso
ones.
En el cas de l’edificació que ens ocupaa, es pot co
onsiderar qu
ue es tractaa d’una edifficació
exem
mpta de la neecessitat de complimentt del Codi Tè
ècnic de l’Ed
dificació ja q
que es tracte
e d’un
edificci auxiliar aïlllat d’una solaa planta, preefabricat i qu
ue no afecta la seguretat de les perso
ones.
5.1.1
1 Normativva aplicable
e
Norm
mativa generaal
‐

‐

Ley de Ordenación
O
d la Edificaación. Ley 38/1999
de
3
(BOE: 06/11/99
9),modificació: llei
52/2002,(BOE 31/12//02) Modificcada pels Pre
essupostos generals
g
de l’estat per a l’any
2003. art. 105
Codi Tècn
nic de l’Edifiicació. RD 31
14/2006, de 17 de marçç de 2006 (B
BOE 28/03/2006) i
posteriorrs modificacions.

mativa estataal
Norm
‐

‐
‐

Reial Deccret 1027/20
007, de 20 dee juliol, pel qual
q s’aprovaa el Reglameent d’Instal∙laacions
Tèrmiquees en els Ed
dificis (RITE) i les seves Instruccionss Tècniques Complemen
ntàries
(ITE) i es crea la Comiissió assessora per a les instal∙lacions
i
s tèrmiques d
dels edificis
ó d’errors del Reial Decreet 1027/2007
7
Correcció
Reial Deccret 865/200
03, de 4 de novembre,
n
pel
p que s’estableixen els criteris higie
enico‐
sanitaris per a la prevvenció i control de la legionel∙losi.

Norm
mativa autonòmica
‐
‐
‐

014, del 31
1 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les
Llei 9/20
instal∙laciions i els pro
oductes.
Instrucció
ó 7/2008, qu
ue aprova el procedimen
nt administraatiu per a la posada en servei
provision
nal per a provves de les insstal∙lacions tèrmiques
t
en
n els edificis.
Instrucció
ó 5/2008, de
d la secretaria d’indússtria i emprresa, que ap
prova els models
m
normalitzzats d’impreesos per a la tramitació adminisstrativa de les instal∙laacions
tèrmiquees en els edificis.
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‐
‐

‐

‐
‐

Instrucció
ó 4/2008, dee la secretaria d’indústria i empresa,, que regula els requerim
ments
que han de
d complir lees instal∙lacio
ons tèrmique
es en els edifficis a Catalu
unya.
Instrucció
ó 2/2007, de
d la secretaria d’indússtria i emprresa, d’aclarriments sobrre els
requisits de disseny d’instal∙lacions tèrmiqu
ues en els edificis
e
en relació al CTTE i al
1/2006 sobree criteris ambientals i d’e
ecoeficiènciaa en els edificcis.
Decret 21
Instrucció
ó 4/2005, de
d la direcciió general d’energia
d
i mines i segguretat indu
ustrial,
d’aclarim
ment sobre els
e requisits de disseny d’instal∙lacio
d
ons tèrmiquees en els edificis i
d’instal∙laacions frigoríífiques per a la prevenció
ó de la legion
nel∙losi.
Decret 352/2004, de 27 dee juliol, pel
p
qual s’’estableixen les condicions
higienicosanitàries peer a la preven
nció i el conttrol de la legionel∙losi.
Ordre dee 3 de maigg de 1999, sobre el procediment d’actuació de les emp
preses
instal∙ladores de les entitats
e
d’insspecció i con
ntrol i dels tittulars, instal∙lacions regu
ulades
pel Reglaament d’instal∙lacions tèèrmiques en els edificis (RITE) i les sseves Instrucccions
Tècniquees Complemeentàries (ITE)).

Norm
mes UNE quee cal considerrar
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐

60601:20
006 Sales de màquines i equips autò
ònoms de geeneració de calor i fred o per
congelaciió, que utilitzzen combusttibles gasoso
os.
100030:2
2005 IN Guiaa per a la prrevenció i co
ontrol de la proliferació i disseminacció de
legionel∙la en instal∙laacions.
123001:2
Guia d’aplicaació.
2005 Càlcul i disseny de xemeneies
x
metàl∙liques.
m
100155:2
2004 Climatittzació. Disseny i càlcul de
e sistemes d’’expansió.
100156:2
2004 IN Climaatització. Dilatadors. Critteris de disseeny.
EN 13779:2005 Ventilació d’edificis no ressidencials. Requisits
R
de prestacionss dels
ó i condicion
nament de re
ecintes.
sistemes de ventilació
2002 Criteriss generals pe
er a l’elaboraació de projeectes.
Norma UNE 157001/2
d calefacciión. Parte 5: Calderas especiales para
UNE‐EN 303‐5:2013 Calderas de
m
y au
utomàtica y potencial ú
útil nominal hasta
combustiibles sólidoss, de carga manual
500kW. Terminología
T
a, requisitos, ensayos y marcado.
m
UNE‐EN 123001:2012
1
2. Càlcul, dissseny i instal∙lació de xem
meneies.

Contrra Incendis
‐

06, de 17‐03
3‐2006, pel qual
q
s’aprova Codi Tècnic de la Edifficació
Reial Deccret 314/200
(CTE). DB
B SI‐Segurettat en cas d’incendi,
d
DB SU‐Segureetat d’utilitzzació, i postteriors
modificaccions i correcccions d’erro
ors.
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‐

‐
‐

‐
‐

Reial Decret 2267/2
2004, de 3 de desemb
bre, pel quee s'aprova el Reglament de
BOE 303 de 17 de
Seguretatt Contra Incendis en elss Establiments Industrialls (RSCIEI), B
desembree, i correcció
ó d'errors en BOE 55, de 5 de març dee 2005.
Reial Deccret 1942/19
993, de 05‐11
1‐1993, pel qual
q s’aprovaa el Reglameent d’Instal∙laacions
de Proteccció contra In
ncendis (RIPC
CI).
Reial Deccret 312/200
05, de 18‐03‐‐2005, pel qu
ual s’aprova la classificacció dels prod
ductes
de constrrucció i dels elements constructius en
n funció de les seves pro
opietats de re
eacció
i de resisttència davan
nt del foc.
Reial Decret 110/20
008, de 01‐‐02‐2008, po
or el que se
s modifica el Real De
ecreto
312/2005
5.
Llei 3/20
010, del 18‐‐02‐2010, de prevenció
ó i seguretaat en matèria d'incend
dis en
establimeents, activitaats, infraestru
uctures i edificis. DOGC.N
Nº 5584. 10‐‐03‐2010.

Paràm
metres ambientals, sorolll i vibracionss
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐

‐
‐

Llei 20/20
009, de 4 de desembre, de
d prevenció
ó i control am
mbiental.
Ponència Ambiental,, de 22 de març de 20
011, de la Direcció General de Qu
ualitat
Ambientaal.
Llei 37/20
003, de 17 de novembre, per la qual s’aprova la Llei
L del Sorolll.
Llei 16/2
2002, de 28
8 de juny, per
p la qual s’aprova la Llei de Protecció contra la
Contamin
nació acústicca (DOGC 367
75, del 11/07
7/2002).
Decret 176/2009, dee 10 de novembre, pel qual s’aprrova el Regllament de la Llei
16/2002.
08, de 1 de febrer,
f
per el
e que se reggula la produ
ucció i gestió
ó dels
Reial Deccret 105/200
residus de construcció i enderroc.
9/2010 pel qual
q
s’aprova el Program
ma de gestió
ó de Residus de la construcció
Decret 89
de Catalu
unya (PROGR
ROC), es regu
ula la producció i gestió de residus d
de la constru
ucció i
demolició
ó, i el cànon sobre la dep
posició controlada dels reesidus de la cconstrucció.
Llei 34/20
007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i prrotecció de l’’atmosfera.
Real Deccret 100/201
11, de 28 de gener, pe
el qual s’acttualitza el caatàleg d’activitats
potenciallment contaminadores de
d l’atmosferra i s’estableeixen les disp
posicions bàssiques
per la sevva aplicació.
Llei 22/19
983, de 21 de novembre, de protecciió de l’ambieent atmosfèrric.
Decret 32
22/1987, dee 23 de setem
mbre, de de
esplegament de la Llei 2
22/1983, de 21 de
novembrre, de Protecció de l'Amb
bient Atmosfèric.

Instal∙lacions Elècctriques
‐

Reglamen
nt Electrotèccnic de Baixaa tensió (REBT) segons RD
D 842/2002, de 2 d’Agostt.
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‐
‐
‐

Instruccio
ons tècniquees complemeentàries ITC BT.
B
Decret 36
63/2004, de 24 d’Agost, pel qual es regula el pro
ocediment administratiu per a
l’aplicació
ó del Reglam
ment Electrottècnic per a baixa
b
tensió..
Normes UNE
U descritees.

Segurretat i Salut
‐

‐

Llei de prevenció de
d Riscos laaborals 31//1995 de 8 de novem
mbre (parcialment
modificad
da per la Lleei 54/2003, de
d 12 de dessembre, de reforma del m
marc normatiu de
la preven
nció de riscoss laborals)
RD 486/1997, de 14
1 d’abril, pel
p qual s’e
estableixen les
l disposicions mínime
es de
seguretatt i salut en els llocs de treeball.

Altress normes
‐
‐

2002 Criteriss generals pe
er a l’elaboraació de projeectes.
Norma UNE 157001/2
nística municcipal
Plà d’ordenació urban

5.1.2
2 Segurettat estructurral
Tal co
om s’ha desccrit anteriorm
ment, la novva sala de calderes serà un
u mòdul preefabricat me
etàl∙lic
que disposarà
d
del respectiu certificat CE.
5.1.3
3 Segureta
at en cas d''incendi
La insstal∙lació com
mplirà amb lees prescripciions descrite
es a la normaativa referent a aquest ap
partat
(CTE DB SI).
nstal∙lacions de proteccció concretess i de justifiicació de la normativa, d’acord amb l’ús
Les in
especcífic a que es destina l’eestabliment, es defineix a l’annex 6 de
d la presen
nt memòria i en el
plàno
ol corresponeent.
5.1.4
4 Salubrita
at
HS1. Protecció en
n front la hum
mitat
Es co
ompliran les prescripcion
ns descrites en el HS1 que garantiraan la imperm
meabilització de la
nova edificació.
HS2. Recollida i evacuació de residus
Per laa naturalesa de l’edificacció, aquest do
ocument no li és d’aplicaació.
HS3. Qualitat de l’aire
l
interior
Es co
omplirà amb les prescripccions descrittes en el HS3
3 i RITE que garantiran laa qualitat de
e l’aire
interiior que s’hau
urà d’assolir..
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En aq
quest cas en
n tractar‐se d’una
d
sala de calderes situada
s
en una edificació
ó aïllada excclusiva
per aquesta funciió, la qualitat de l’aire intterior haurà de ser, com a mínim de categoria ID
DA 4.
d
exterio
or per la ven
ntilació de laa sala serà el
e descrit en
n la IT 1.3.4..1.2.7.
El cabal mínim d’aire
“Venttilació de salles de màquiines” (veure apartat 4.4.4 Ventilació de la sala dee calderes).
HS4. Subministraament d’aigu
ua
Es disposarà d’una instal∙lacció d’abastam
ment d’aigua amb la qualitat de l’aigua descriita en
l’apartat 4.7. “Sistemes de traactament d’aaigua”.
Aqueesta instal∙lacció d’abastam
ment d’aiguaa complirà am
mb les prescripcions descrites en el HS4.
H
HS5. Evacuació d’’aigües
La saala de caldeeres disposarrà d’un pun
nt d’evacuacció d’aigües que recollirrà les aigüess dels
difereents punts de desaiguat de la instal∙lació (calderaa, vàlvules dee seguretat, acumulador, punt
buidaat instal∙lació
ó, bonera sala calderes, etc..)
e
Aqueesta instal∙lacció d’evacuacció d’aigües complirà am
mb les prescripcions descrites en el HSS5.
5.1.5
5 Segureta
at d’utilitzacció i accessibilitat
L’objeecte d’aqueest apartat és
é establir unes
u
pautess per tal dee complir am
mb les exigè
ències
d’utilització i acceessibilitat dee les instal∙lacions, tal co
om es descriu
u en el document CTE DB
B SUA
“Segu
uretat d’utilització i accessibilitat ”.
La seguretat d’uttilització inteenta reduir a límits accep
ptables el rissc de que elss usuaris soffreixin
danyss o perjudiciis durant l’ús previst dels edificis co
om a conseqüència de lees característtiques
del seeu projecte, construcció,, ús i manten
niment.
SUA1
1. Seguretat davant
d
el risc de caigudees
L’accés a la sala de calderes i sitja estaràà restringidaa a les perso
ones no auto
oritzades. Pe
er tant
aquest documentt no li és d’ap
plicació.
SUA 2 Seguretat davant
d
el riscc d'impacte o d'enganxades
Per laa naturalesa de l’edifici no
n li serà d’ap
plicació.
SUA 3 Seguretat davant
d
el riscc de quedar tancat
Segon
ns indicacion
ns de la IT 1.3
3.4.1.2.2 del RITE, la porta de la sala de calderes complirà am
mb les
presccripcions seggüents:


Serà abattible sobre un eix de gir vertical.
v
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Disposaràà d’un sistem
ma d’obertu
ura fàcil i ràp
pida (encaraa que hagi estat tancadaa amb
clau des de
d l’exterior)).



Obrirà en
n el sentit d’eevacuació.

SUA 4 Seguretat davant
d
del riisc causat peer una il∙luminació inadeq
quada
La sala de calderres disposaràà d’una instaal∙lació d’il∙lu
uminació cap
paç de proporcionar un nivell
d’il∙lu
uminació quee limiti el riscc de danys a les personess per una il∙luminació inaadequada.
Es dissposarà tamb
bé d’una insttal∙lació d’en
nllumenat d’emergència..
Els niivells mínimss d’il∙luminació de la sala de caldere
es seran els indicats a laa IT 1.3.4.1.2
2.2 del
RITE. Aquests nivells són els següents:
s
Tipu
us

Parààmetre

Valor

Il∙luminació

Luminància mínim
ma (lux)

200

Sisteema emergèn
ncia

Luminància mínim
ma (lux)

5

SUA 5 Seguretat davant
d
del riisc causat peer situacions amb alta ocu
upació
Per laa naturalesa de l’edifici no
n li serà d’ap
plicació.
SUA 6 Seguretat davant
d
del riisc d'ofegament
Per laa naturalesa de l’edifici no
n li serà d’ap
plicació.
SUA 7 Seguretat davant
d
del riisc causat peer vehicles en
n moviment
Per laa naturalesa de l’edifici no
n li serà d’ap
plicació.
SUA 8 Seguretat davant
d
del riisc causat peer l'acció del llamp
Serà necessària la
l instal∙lació
ó d’un sistema de prote
ecció contraa el llamp qu
uan la freqü
üència
esperrada d’impacctes (Ne) sigu
ui major que el risc admisssible (Na).
En aq
quest cas, elss valors del risc admissible i la freqüè
ència d’impaccte són els seegüents:
Na : 0,022
2
Ne : 0,001
1054
Com que Ne ≤ Na , no serà necessària la in
nstal∙lació d’un sistema de
d protecció contra el llamp.
SUA 9 Accessibilittat
Per laa naturalesa de l’edifici no
n li serà d’ap
plicació.
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5.1.6
6 Protecció contra el soroll
El fun
ncionament de la nova sala de cald
deres garanttirà el compliment de laa llei 16/2002 de
Proteecció Contraa la Contam
minació Acússtica i el DB‐HR Proteccció en front el soroll i les
vibracions.
nics punts dee generació de
d sorolls i vibracions serran:
Els ún
‐

Funcionament de la caldera
c

‐

a
dee neteja de laa caldera
Sistema automàtic

‐

Funcionament de les bombes de circulació

‐

Sistema alimentació
a
e
estella

oll de la caldeera són de 48dB(A).
Els nivells de soro
nt en comptee que es tracta d’un edifici aïllat i que la generaació de soroll i vibracions dels
Tenin
difereents elemen
nts de la instal∙lació só
ón reduïts, es
e consideraa que els so
orolls i vibraacions
generades no afeectaran el normal funcio
onament dels equipameents municip
pals propers ni els
habittatges i altress edificacions properes.
No obstant,
o
es disposarà
d
deels elementss de protecció i sistemes de contrrol necessaris per
minim
mitzar els sorolls i vibraciions generad
des:
‐

d sistema de
d neteja auttomàtic de laa caldera.
Programaació diürna del

‐

Instal∙lació d’elemen
nts antivibraació en els diferents components
c
s susceptible
es de
provocar vibracions.

‐

Instal∙lació d’aïllamen
nt acústic en
n aquells com
mponents o paraments
p
q
que ho precissin.

No es
e disposa de dades dels nivells sonors produïïts durant laa descàrregaa pneumàticca. No
obstaant es tracten d’actuaacions puntuals (s’estim
men 4 desccàrregues aanuals). Aqu
uestes
operaacions s’hauran de desen
nvolupar durrant l’horari diurn.
5.1.7
7 Estalvi d'energia
d
La insstal∙lació disp
posarà dels elements
e
i siistemes nece
essaris per taal de garantir les prescrip
pcions
descrrites en el RITTE sobre estalvi d’energia i eficiènciaa energètica.
5.1.8
8 Termini i condicionss per a l’exe
ecució de le
es instal·laccions tèrmiques
Term
minis d’execució
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La du
urada d’execució de les obres
o
que affecten als co
ontinguts d’aquest projeccte, serà de sis (6)
setmanes des dell moment en
n què s’iniciïn
n.
uipament i laa situació de la nova edifficació que allbergarà la sala de
Degut a la naturaalesa de l’equ
caldeeres, les obrees es concen
ntraran duraant els perío
odes de no utilització
u
dee les instal∙laacions
tèrmiques de l’eq
quipament.
dicions d’execcució
Cond
La recepció en obra d’equipss i material, així com controls d’entrrega, execucció i instal∙lació es
realittzaran segons es detalla en
e el plec dee condicions generals i tèècniques.
Pel co
ontrol en l’exxecució es tindrà en com
mpte els segü
üents articless del RITE:
‐

Recepció en obra d’equips i mateerials: Article
e 20 del capíttol IV del RITTE.

‐

Control en
e l'execució de la instal∙lació: Article
e 21 del capíttol IV del RITTE.

‐

Control de
d la instal∙lació acabada: Article 22 del
d capítol IV
V del RITE.

‐

Recepció de l’obra civil
c
associad
da a la consstrucció de l’edifici aïllaat i rases: Criteris
a Codi Tècnic de l’Edificaació i normess especifiquees de materiaals.
descrits al

6 O
ORDRE
E DE PR
RIORIT
TAT EN
NTRE ELS
E
DOCUMEN
NTS
B
BÀSICS
S
Davant de possib
bles discrepàncies entree els docum
ments del prresent projeccte, s’establleix el
següeent ordre de prioritat dels mateix, tal i com segue
eix:
‐
‐
‐
‐
‐

Plànols
Amidameents
Pressupo
ost, justificació i quadres de preus
Memòriaa
Plec de co
ondicions
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7 CALEN
C
NDARI PREVIST
P
T
En prrimer terme es desenvo
oluparà una fase adminiistrativa quee inclourà un
n procedime
ent de
licitacció i posterio
or adjudicació de les obres. Abans d’iniciar
d
els treballs,
t
es p
procurarà reaalitzar
algun
nes reunions prèvies entrre l’empresaa adjudicatàrria, els serveiis tècnics (direcció faculttativa)
i representats municipals peer tal de planificar corre
ectament less actuacions.. L’obtenció de la
correesponent llicèència d’obrees, així com laa coordinació de les tasq
ques en matèèria de seguretat i
salut seran requissits necessarris per l’inici dels treballs per part de l’empresa ad
djudicatària..
t de facilittar l’execució de les ob
bres és convvenient que, en la messura del posssible,
Per tal
s’agru
upin la tipolo
ogia de feinees a realitzarr pels equipss de treball im
mplicats. Aquest fet com
mporta
l’execcució simultàània de trebaalls en difereents emplaçaaments del projecte.
p
Per alta
a banda, seria
s
conven
nient que lees obres es poguessin
p
emplaçar en el període de
d no
activiitat de Les instal∙lacionss tèrmiques i de baixa utilització
u
de l’equipament per minim
mitzar
riscoss de segurettat per a less persones, interferència
i
a dels treballls respectius i disminucció del
confo
ort tèrmic.
Respeecte al calen
ndari previst per l’execució de les obrres, es propo
osen les segü
üents fases:
1. Priimerament, es realitzaràà un replantteig d’inici de les obres, concretant els traçats de
d les
install∙lacions i la ubicació delss equips i eleements d’obra previstos.
2. Es realitzaran treballs
t
de paaleteria per la preparació
ó de passos de
d la instal∙laació de distribució
d’aigu
ua, tant delss trams aeris com dels soterrats.
3. S’eexecutarà la llosa de form
migó que ha d’allotjar
d
el mòdul
m
de bio
omassa
4. Al mateix temp
ps que es reealitzi la llosaa, es realitzaran les feinees d’execució
ó dels tramss de la
xarxaa hidràulica que
q discorren
n de forma enterrada.
e
5. Un
n cop obertaa la rasa, ess realitzarà l’estesa
l
i col∙locació de les canonad
des de distribució
d’aigu
ua així com les respectives canalitzaccions pel pass de cablejat elèctric, el ccablejat de co
ontrol
i el caablejat de co
omunicació. Un
U cop col∙lo
ocades les caanonades, ess reblirá la raasa.
6. Es procedirà, un
u cop finalitzada la clausura de la rasa, a refer la llosa dee l’escala que
e hagi
estat demolida prrèviament.
2 dies de la formació de la llosa, i essent aq
questa
7. Haavent transccorregut un mínim de 28
fragu
uada i llesta per
p rebre càrrregues, es procedirà
p
a laa col∙locació del mòdul p
prefabricat que
q ha
de feer les funcio
ons de sala de màquin
nes. S’habilittaran els paassos d’instaal∙lacions i trams
necesssaris de can
nalització asssociat a la salla de màquin
nes.
8. Un
n cop el mòd
dul prefabricaat (sala de caalderes) estigui correctament posicio
onat, es proccedirà
a la col∙locació i instal∙lació
ó dels equips de gene
eració tèrmica i els resspectius sisttemes
mentació de la biomassa.
d’alim
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9. Tott seguit, els treballs
t
es fo
ocalitzaran en
e l’adaptació
ó de la sala de
d calderes aactual del paavelló,
amb la interconnexió hidràuliica i de contrrol de la biom
massa.
Q
la caldeera estigui definitivamen
d
nt col∙locadaa, s’iniciaran els treballs d’execució de
d les
10. Quan
install∙lacions hidràuliques a l’interior dee la sala de
e calderes. Finalitzaran
F
aquestes, amb la
intercconnexió de les instal∙laccions interiorrs amb la xarrxa de distrib
bució.
11. Es continuaraan les feines de la sala dee calderes, executant
e
less instal∙lacion
ns elèctrique
es i de
contrrol. En paral∙lel s’instal∙laaran els equip
ps i sistemess de protecció contra incendis.
12. Finalment
F
s’iniciarà un període de proves, tant
t
de fun
ncionament general com de
comp
provació de cada subsisttema. Tot seeguit, es durà a terme laa posta en m
marxa i deixaant en
funcionament less instal∙lacion
ns.
me s’elaboraarà la docum
mentació precceptiva per part
p de l’emp
presa instal∙ladora
13. En darrer term
ponsables tèccnics, i serà entregada
e
a les correspo
onents admin
nistracions i titular.
i resp
La planificació de les actuaccions es mo
ostra de manera detallaada a l’ANNEX 4 del prresent
projeecte.
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8 RESUM
R
M ECONÒMIC
1 BIOM
MASSA SANT DALMAI
1 MOVIMENT DE TERRES .
1.1

80
01,07

1 OBRA CIVILL .
1.2

1.36
69,24

1.3 SALA CALDERES BIOMASSSA
1
1.3.1
Mòdul prrefabricat .

19.63
32,09

1
1.3.2
Generaciió tèrmica i alimentació .

31.22
28,15

1
1.3.3
Instal∙lacció hidràulica .

6.88
83,04

1
1.3.4
Instal∙lacció elèctrica .

1.98
83,23

1
1.3.5
Contra in
ncendis .

36
61,84
Total 1.3 SALA CALDERES BIOMASSA ...........:

60.08
88,35

1.4 XARXA DISTTRIBUCIÓ
1
1.4.1
Instal∙lacció hidràulica .

1.46
62,42

1
1.4.2
Instal∙lacció elèctrica i control
c
.

31
19,19

1
1.4.3
Sanejameent .

20
02,96
Total 1.4 XARXA DISTRIBUCIÓ ...........:

1.98
84,57

1 CONNEXIÓ
1.5
Ó I INSTAL∙LAC
CIÓ A SALA CALDERES PAVELLÓ .

1.36
67,93

1 SEGURETAT I SALUT .
1.6

66
62,53
NT DALMAI ..........:
Total 1 BIOMASSA SAN

66.27
73,69

Pressupost d'execu
ució material
13% de
d despeses generals
6% dee benefici indu
ustrial
Sumaa
21% IV
VA

16.56
61,79

Pressupost d'execu
ució per contrracta

95.42
27,48

Puja el
e pressupost d'execució peer contracta a l'expressada quantitat de NORANTA‐CIN
N
NC MIL QUATTRE‐CENTS VIN
NT‐I‐
SET EU
UROS AMB QUARANTA‐VU
UIT CÈNTIMS.
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9 A
ANÀLIS
SI DE
E
ECONÒ
ÒMICA

VIAB
BILITAT
T

MED
DIAMBIIENTAL
L

I

En aq
quest capíto
ol es realitza un estudi de
d viabilitat mediambien
ntal i econòmica del pro
ojecte
planttejat.
A con
ntinuació es mostren less dades tècn
niques i econ
nòmiques dee partida sobre les quals s’ha
trebaallat per projectar l’estud
di de viabilitaat.

DEMANDA
A ENERGÈTIC
CA PREVISTA
A

C
Consums

Demanda energètica
(kWh/any)

Pavelló Po
olivalent St. Dalmai
D
TOTAL

103.855
103.855

DADESS INSTAL∙LAC
CIÓ CONVEN
NCIONAL

Consums
C
Pavelló Po
olivalent St. Dalmai
D

Deemanda energètica anuaal
Consu
um anual de combustiblee
PCI combustiblee
Preu de combustiblee
Co
ost anual de combustiblee
Cost mantenimen
m
t
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Demandaa energètica
(kW
Wh/any)
95
5.547
gasoil
95.5
547 kWh/anyy
103.8
855 kWh/anyy
10,00 kWh/L
99,20 c€/L
10.3
302,46 €/anyy
420,00
4
€/anyy

Eficièn
ncia
sistema eexistent
Consum
C
enerrgia
(%))
priimària (kWh//any)
92,0%
103.855
gass

electricitat
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DADES TÈC
CNIQUES BIO
OMASSA
Demanda energètica
e
an
nual
Eficiènccia tèrmica caaldera biomaassa
Eficiència tèrm
mica subsistem
mes
Eficièència tèrmicca global biom
massa
Co
onsum anual de combusttible
Font energèètica
Densiitat combusttible
Poder calo
orífic
Preu eneergia
Consum anual estella
Cost mantenim
ment

95.547,0
9
kWh
h
92,00%
%
100,00%
%
92,00%
%
10
03.855,4 kWh
h
estellaa
250 Kg/m3
3
3,6 kWh/Kgg
9,25 c€/Kgg
2,57 c€/kWh
h
28.8
848,7 Kg/anyy
115,4
1
m3/anyy
2.6
668,51 €/anyy
300,00
3
€/anyy

9.1 EMISSIO
ONS DE CO2 ESTAL
LVIADES

EMISSION
NS DE CO2 ESSTALVIADES
Conssum energèttic evitat com
mbustible fòsssil
Conssum energèttic produït am
mb biomassaa
Facto
or d'emissió de CO2 com
mbustible fosssil
Facto
or d'emissió de CO2 biom
massa
Balanç final emisssions de CO2 estalviades

103.8
855 kWh/anyy
103.8
855 kWh/anyy
0,267
7 KgCO2/kWh
0,000
0 KgCO2/kWh
27,73
3 Tones/any

9.2 ESTALV
VIS PREVIISTOS EN COMBUS
STIBLE FÒ
ÒSSIL
om es pot deeduir dels ap
partats anterriors, els estaalvis en el co
onsum de co
ombustibles fòssils
f
Tal co
que es
e produiran serà de 103.855 kWh/an
ny de gasoil , el que equiival a 10.385
5 litres/any.
S’ha tingut
t
en co
ompte la sub
bstitució totaal de combustible per a biomassa. Q
Queda a crite
eri del
titulaar, la gestió del
d sistema per tal que els equips existent
e
entrin en funcionament de forma
f
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extraordinària en cas de indisponibilitat del sisttema de biomassa, peer a tasque
es de
mantteniment d’aaquest o de forma
f
prograamada.

9.3 ANÀLISI DE VIAB
BILITAT I VIDA ÚT
TIL DE LA
A INSTAL·LACIÓ
9.3.1
1

Paràmettres finance
ers emprats

PARÀ
ÀMETRES FIN
NANCERS EM
MPRATS
Inversió biomassa

95.427,48
8€

Sub
bvenció

‐ €

Inversió sisstema conveencional
Inversió a reccuperar

‐ €
95.427,48
8€

Sisstema conveencional
Siistema de biomassa
Diferenciaal anual

Desspesa anual (€/any)
enerrgia
manten
niment
10.306
6,95 €
420,0
00 €
2.668,51 €
300,0
00 €
7.758,44 €

Incremen
nts de preus anuals
Combu
ustible conveencional
4,0
0%
Biomassa
2,0
0%
P
Preus
generaals (IPC)
2,0
0%
RESULTTATS OBTING
GUTS
Paay‐back
Rendib
bilitat TIR (1
10 anys)
Rendib
bilitat TIR (1
15 anys)
Rendib
bilitat TIR (2
20 anys)
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7.753,95

MARGE BRUT O D'EXPLOTACIÓ

7 753 95
7.753,95

7.753,95 15.869,03 24.360,70 33.245,07 42.538,91 52.259,66 62.425,53 73.055,43 84.169,07 95.786,98

CASH‐FLOW ACUMULAT

8 115 08 8.491,67
8.115,08
8 491 67 8.884,37
8 884 37 9.293,83
9 293 83 9.720,76
9 720 76 10.165,86
10 165 86 10.629,90
10 629 90 11.113,64
11 113 64 11.617,91
11 617 91

8.115,08 8.491,67 8.884,37 9.293,83 9.720,76 10.165,86 10.629,90 11.113,64 11.617,91

3.027,88 3.088,44 3.150,20 3.213,21 3.277,47 3.343,02 3.409,88 3.478,08 3.547,64
2.721,88 2.776,32 2.831,84 2.888,48 2.946,25 3.005,17 3.065,28 3.126,58 3.189,11
306,00
312,12
318,36
324,73
331,22
337,85
344,61
351,50
358,53

BENEFICI NET ‐ CASH
CASH‐FLOW
FLOW

Subvencions

2.968,51
2.668,51
300,00

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10.722,46 11.142,96 11.580,11 12.034,57 12.507,04 12.998,23 13.508,89 14.039,78 14.591,72 15.165,55
10.302,46 10.714,56 11.143,14 11.588,87 12.052,42 12.534,52 13.035,90 13.557,33 14.099,63 14.663,61
420 00
420,00
428 40
428,40
436 97
436,97
445 71
445,71
454 62
454,62
463 71
463,71
472 99
472,99
482 45
482,45
492 10
492,10
501 94
501,94

COSTOS D'EXPLOTACIÓ
Cost combustible sistema biomassa
Cost manteniment sistema biomassa

Conceptes
/
Any
INGRESSOS
Estalvi combustible convencional
Estalvi manteniment sistema convencional

FLUX DE CAIXA DEL PROJECTE

9.3.2
2
Flux de caixa
c
del prrojecte

Beenergi
[WP3] ‐ [PROJJECTE EXECUTIU
U]

9:51 de 237

Página

10 CONCL
C
LUSIONS
Amb el present projecte, fo
ormat per un
na memòria amb els seeus annexes,, plànols, plec de
condicions, amid
daments i prressupost, l’eequip redactor ha descrit tota la in
nformació tè
ècnica
necesssària per tal de dur a terme el PROJECTE EXECUTTIU PER LA INSTAL∙LACIÓ
Ó D’UNA CALLDERA
DE BIIOMASSA ALL PAVELLÓ PO
OLIVALENT DE
D SANT DALLMAI.

Enginyer Ind
dustrial

Jaume Vicens
Teixidor /
num:13801

Firmado digitalmente por Jaume Vicens
Teixidor / num:13801
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
st=Catalunya, o=Col·legi d'Enginyers
Industrials de Catalunya / COEIC / 0016,
ou=col.legiat, title=Enginyer Industrial,
sn=Vicens Teixidor, givenName=Jaume,
serialNumber=40345239L, cn=Jaume
Vicens Teixidor / num:13801,
email=jaume@energi.cat
Fecha: 2019.11.14 18:39:45 +01'00'

Vilobí d’Onyyar, 14 de no
ovembre de 2019
2
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II. MEMÒR
M
RIA CO
ONSTRU
UCTIVA
Per executar
e
l’insstal∙lació de biomassa
b
i xarxa de calor s’haurà de realitzar diferents operaacions
d’obrra civil.
Aqueestes actuaciions es descrriuen a contiinuació:
Moviment de terres
Els moviments
m
dee terres no seeran molt im
mportants do
onades les característiquees de l'obra.
Consistiran en l’excavació per l’anivellació del terre
eny de la zo
ona on s’insstal∙larà el mòdul
m
prefaabricat. S'utilitzarà excavvadora i la teerra sobrant es portarà a abocador au
utoritzat.
Execu
ució de rasess
Es reaalitzaran les rases pel pas d’instal∙laccions.
El traaçat és el descrit
d
en el plànol 03..‐ “Recorreggut de canon
nades”. Seguiran l’amplada i
profu
unditat descrrites en el deetall de tipolo
ogia de rasa del mateix plànol.
p
Un co
op realitzadees les rases, es posarà so
orra fina com
m a llit per less instal∙lacions, i es cobrirà els
mateeixos tubs també amb una capa de sorra. Es po
osarà la cintaa indicadoraa i es proced
dirà al
cobriment (tot seegons els dettalls de rasa del
d plànol 03
3).
nt sobre zone
es sense paviment superrior. En el cass de la
Totess les rases discorreran prreferiblemen
tramaades que han de travesssar zona pavvimentada, abans de realitzar les rases, es proce
edirà a
realittzar un tall amb maquina de disc, i un cop re
eemplenadess les rases es procediràà a la
posteerior reparacció del pavim
ment.
Igualm
ment en el cas
c de tramades que disccorre per pavviment de llo
osetes, es procedirà en primer
p
lloc a retirar les peces, mirant que es pu
uguin tornarr a usar per a posterior recomposicció del
pavim
ment.
En el moment dee realitzar less rases es prrestarà especial atenció a les instal∙lacions existe
ents, i
hi haurà d’haver l’instal∙lador a obra perr a subsanar els possiblees contratem
mps que es puguin
p
produ
uir.
Les raases es realittzaran de maanera que no
omes hi hagii un punt baiix en tot el recorregut, evitant
sifonss. En cas quee no es pugu
uin evitar, caaldrà realitzaar una arqueta i ubicar‐h
hi un purgado
or per
a pod
der‐ne elimin
nar l’aire quee es pugui accumular en el
e sifó.
Abans de procedir al tapat dee les rases, es
e realitzaran
n les proves hidràuliquess de pressió que
q el
fabriccant dels tub
bs requereixiin per a assegurar la qualitat del mateix.

Beenergi
[WP3] ‐ [PROJJECTE EXECUTIU
U]

Página

10:53 de 237

Fonamentació i paviment
p
La fo
onamentació
ó del mòdul prefabricat estarà constituïda peer una solera estructurral de
formigó armat HA‐25/B/20/IIa, de 15cm d’espessor,, amb acer corrugat
c
tipu
us B‐500S (fo
ormat
per una
u malla eleectrosoldada de 8mm de 20x20.
En primer lloc es
e farà un reblert
r
de 10
1 cm de graves per taal de que ees pugui coll∙locar
correectament l’arrmat de la llo
osa. Posterio
orment es pro
ocedirà a efeectuar la llossa.
Estructura i tancaaments
Els taancaments del
d conjunt sala de calderes‐sitja i la paret de
d separació
ó interior esstaran
formaades per tan
ncaments preefabricats meetàl∙lics (con
ntenidor mettàl∙lic prefabrricat).
Portees d’accés a la sala i sitja.
S’insttal∙larà una porta
p
metàl∙∙lica de doble batent de 1,8m d’amp
plada i 2,2m
m d’altura a la sala
de caalderes amb
b un dels baatents de la porta amb dispositiu de
d fàcil oberrtura que pe
ermeti
l’evaccuació des de l’interior encara
e
que esstigui tancat amb clau (b
barra antipàn
nic).
Tamb
bé s’instal∙laarà una portta a la sitjaa metàl∙lica d’un batentt de 0,8m d
d’amplada i 2,1m
d’altu
ura amb sisttema de conttenció de fussta, fàcilmen
nt desmuntab
ble per trams.
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ANN
NEX 1. AN
NNEX DE CÀLCULS
CÀLC
CUL DE LES NECESSITATS
N
TÈRMIQUESS

JUSTIIFICACIÓ CÀLCUL DEL SU
U‐8
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I.1

Càlculs hidràulics

CÀLC
CULS DE CABA
ALS I DIÀMETTRES EN CAN
NONADES DEE CALEFACCIÓ
Per determinar
d
e cabals de disseny de lees canonade
els
es de calefacció, cal utilitzar la fòrmula següent:
Cabaal (l/h) = Potèència (Kcal/h
h) / Salt tèrm
mic (ºC)
mula següen
Per determinar
d
lees seccions de
d les canonaades de calefacció, cal uttilitzar la fòrm
nt:
S = Q/V
Q
on:
S = Secció (m2)
Q = Cabal
C
(m3/s)
V = Velocitat
V
de disseny
d
(m/ss)
El diààmetre de laa canonada es
e calcularà com
c
segueix::
on ell diàmetre D s'obté en mil.límetres
m

De
enominació del tram

Salla calderes ‐ Pavelló
P

Po
otència
Temperatura Tem
mperatura Sallt tèrmic
tran
nsportada
impu
ulsió (ºC) rettorn (ºC)
(ºC)
(K
Kcal/h)

85

70

15
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8

Cabal (l/h)

Velo
ocitat
(m
m/s)

Diàme
etre
interiior
(mm
m)

Diàmettre
escolliit
(mm))

5378,8

1

43,6
62

50
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CÀLC
CULS PÈRDUEES DE CÀRREGA EN CANO
ONADES

n canonades: less primàries o lineals, que es relaacionen amb less perdues degud
des al pas del flu
uid per trams recct
Existeixen dos tipus de pèrduees de càrrega en
a llarg del seu reecorregut. Les pèrdues
p
secundààries es calcularan a partir del
i les secundàriees tenen a veuree amb els accideents que aquestt fluid es troba al
supòsit d'una longitud equivalent de la canonada.

El càlcul de les pèrdues de càrega en canonad
des es resolen a partir de la fòrm
mula de Darcy‐W
Weisbach:

on::
h f = pèrdua de càrrega
c
deguda a la fricció.
f = factor de friccció de Darcy.
L = longitud de laa canonada.
D = diàmetre de la canonada.
v = velocitat mitjjana del fluid.
g = acceleració de
d la gravetat: g = 9,81 m/s 2 .
El factor de friccció f és funció del número de Reynolds.
El número de Reynolds
R
repressenta la relació entre
e
les forces d'inèrcia y les fo
orces viscoses en
e les canonadess.

on::
vs = velocitat caraccterística del fluiid
D = diàmetre de la canonada a traavés de la qual circula el fluid
n = viscositat cinem
màtica del fluid
Quan predominen les forces viscoses,
v
tenim nº
n de Reynolds baixos
b
(per sotaa de 2000) i el flu
uid discorre de forma
f
laminar per
p les canonadees.
En aquest cas, el nº de Reynolds es calcula miitjançant la fòrm
mula:

Per règims sup
periors al nº de Reynolds
R
de 250
00, i per tant, esssent règims turrbulents, s'utilitzza la fòrmula iteerativa de Colebrook‐White:

on::
k / D = rugositat reelativa ()
Re = Nombre de Reeynolds
f = factor de fricció
ó
D = diàmetre interrn de la canonad
da

A la pràctica, es
e pot utilitzar ell diagrama de Moody
M
pel càlcull del coeficient de
d fricció f . A l'eeix d'ordenades de l'esquerra hi ha representatt el coeficient dee
fricció, al de la dreta la rugosittat relativa i a l'eeix horitzontal el
e nombre de Reeynolds. S'hi pod
den observar el flux laminar, el de transició i el turbulent.
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ula següent mostra les lo
ongituds equ
uivalents que
e es poden su
uposar per a diferents
La tau
accidents (pèrduees secundàries).
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PÈRDUES DE CÀRREGA PRIMÀRIES

Denominació del tram
Sala calderes ‐ Escola

Longitud
(m)

Longitud
equivalent
accessoris
(m)

Longitud
total (m)

Cabal
(l/h)

Diàmetre
interior
escollit
(mm)

25

8,8

33,8

5380

50

Reynolds
Velocitat Temperatura Viscositat cinemàtica
‐6
2
(m/s)
fluid (ºC)
Re<2000
x 10 (m /s)
(laminar)

0,76

85

0,367

103.694

PÈRDUES DE CÀRREGA SECUNDÀRIES
Denominació del tram

Denominació
element

Nº elements

Sala calderes ‐ Pavelló

varis

8

Longitud equivalent (m)
unitari

total

1,1

8,8

Rugositat Coef. de
relativa (e) fricció f

0,0025

0,0262

laminar

no laminar

f

f

0,00062

0,0262

Pèrdues de
càrrega
(m.c.a)

6,18
6,17
TOTAL PÈRDUES DE CÀRREGA

0,52
0,52

CÀLCULS DELS VASOS D’EXPANSIÓ
Vas d’expansió biomassa
Volum d'aigua en canonades
Denominació del tram
Sala calderes Biomassa

Longitud
(m)
35

Diàmetre interior
escollit (mm)
50
Volum total canonades

Volum (litres)
69
0
69

litres

Volum altres elements (dipòsits i equips)
dipòsit inèrcia
1500
Volum total canonades

1500

litres

Volum total calculat
Canonades
Altres (dipòsits i equips)
Volum de seguretat (20%)
Contingut total d'aigua en el circuit (litres)
Volum útil del vas d'expansió
Fluid
Concentració del glicol (%)
Temperatura màxima (ºC)
Coeficient d'expansió Ce
El càlcul del coeficient d'expansió de l'aigua és:
C e = (‐33,48 + 0,738xT) x 10 ‐3

Aigua
25
90
0,0327
Ce aigua
0,0327
Ce aigua+glicol
0,0470

Amb un factor de correcció si conté glicol:
f c = a x (1,8xT + 32) b
a
b

69
1.500
314
1.882

14,09412
‐0,4337375

Volum útil Vu (litres)
Volum total del vas d'expansió
Pressió de tarat de la vàlvula de seguretat (relativa) (bar)
Pressió mínima en el vas d'expansió (relativa) (bar)
Pressió màxima PM (absoluta) (bar)
Pressió mínima Pm (absoluta) (bar)
Coeficient de pressions Cp
Volum total del vas d'expansió

61,61

4,00
1,50
4,60
2,50
2,19
134,95

El volum del vas d’expansió de la instal∙lació de biomassa escollit serà de 140 litres.

ANNEX 2. ESTUD
DI DE SEG
GURETAT I SALUT
1. MEMÒR
RIA
1.1. Consid
deracions pre
eliminars: ju
ustificació, objecte i conttingut
1.1.1. Justificcació
L'obra projecttada requereix la redacció d'u
un estudi bàsic de
d seguretat i salut,
s
a causa deel seu reduït vo
olum i a la seva relativa senzillesa
d'execució, co
omplint‐se l'artticle 4. "Obligattorietat de l'estudi de seguretaat i salut o de l'estudi bàsic de seguretat i salut en les obres"
del Reial Decrret 1627/97, dee 24 d'octubre, del Ministeri de la Presidènciaa, pel qual s'esttableixen les disposicions mínimes de segureetat
i de salut en les obres de con
nstrucció, en veerificar‐se que:
0,00 euros.
a) El pressupost d'execució per contraacta inclòs en ell projecte és infferior a 450.760
b) No es compleix la du
urada estimada sea superior a 30 dies laborab
bles, emprant‐sse en algún moment a més de 20 treballadorrs
simultàniament.
um estimat de mà
m d'obra, enteenent‐se per taal la suma dels dies
d de treball del
d total dels trreballadors a l'o
obra, no és
c) El volu
superior a 500 dies.
d) No es tracta d'una obra de túnels, galeries,
g
conducccions subterràànies o preses.
1.1.2. Objecte
e
En el present Estudi Bàsic dee Seguretat i Saalut es defineixeen les mesures a adoptar encaaminades a la p
prevenció dels riscos
r
d'acciden
nt i
malalties proffessionals que es poden ocasionar durant l'execució de l'ob
bra, així com less instal∙lacions p
preceptives d'h
higiene i benestar
dels treballad
dors.
S'exposen unes directrius bààsiques d'acord
d amb la legislacció vigent, pel que
q fa a les disp
posicions mínim
mes en matèria de seguretat i
salut, amb la finalitat de quee el contractistaa compleixi amb les seves obligacions pel quee fa a la preven
nció de riscos prrofessionals.
q pretén aco
onseguir el pressent Estudi Bàsic de Seguretat i Salut són:
Els objectius que
 Garan
ntir la salut i integritat física deels treballadors
 Evitar accions o situaacions perilloses per improvisaació, o per insufficiència o faltaa de mitjans
 Delimitar i esclarir atribucions i responsabilitats
r
s en matèria de
d seguretat de
d les personees que intervenen en el pro
océs
constrructiu
 Determinar els costo
os de les mesurees de protecció
ó i prevenció
 Referiir la classe de mesures
m
de prottecció a emprarr en funció del risc
 Detecctar a temps elss riscos que es deriven
d
de l'exeecució de l'obraa
 Aplicaar tècniques d'eexecució que reedueixin al màxim aquests riscos
1.1.3. Continggut del EBSS
El Estudi Bàsic de Seguretat i Salut precisa les normes de seguretat
s
i salut aplicables a l'obra, contemp
plant la identificcació dels riscoss
laborals que puguin
p
ser evitaats, indicant less mesures tècniques necessàriies per a això, així
a com la relacció dels riscos laaborals que no es
puguin elimin
nar, especificant les mesures preventives
p
i proteccions tècniiques tendents a controlar i reeduir aquests riscos i valorant la
seva eficàcia, especialment quan
q
es propossin mesures alteernatives, a mé
és de qualsevol altre tipus d'acctivitat que es dugui
d
a terme en
e
aquesta.
B
de Segurettat i Salut es co
ontemplen també les prevision
ns i les informaccions útils per eefectuar en el seu
s moment, en
n
En el Estudi Bàsic
les degudes condicions
c
de seeguretat i salutt, els previsibless treballs posteriors de reparació o mantenim
ment, sempre dins del marc dee la
Llei de Preven
nció de Riscos Laborales.
L
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1.2. Dades generals
1.2.1. Agentss
Entre els agen
nts que interveenen en matèriaa de seguretat i salut a l'obra objecte
o
del pressent estudi, es ressenyen:
Promotor
Nom: Ajuntam
ment de Vilobí d’Onyar
Adreça: Traveessia Primer d’O
Octubre de 201
17, núm. 1 –CP
P:17185 – Vilobí d’Onyar
Autor projectte
Nom: Jaume Vicens Teixidorr
DNI: 4034523
39L
Adreça: Avingguda la Farga, 81
8 –CP:17820 ‐B
Banyoles
1.2.2. Caracte
erístiques gene
erals del Projeccte d'Execució
De la informaació disponible en la fase de prrojecte bàsic i d'execució,
d
s'ap
porta aquella qu
ue es consideraa rellevant i que
e pot servir
d'ajuda per a la redacció dell pla de segurettat i salut.
 Denom
minació del pro
ojecte: Instal∙lacció de biomassaa i xarxa de calo
or
 Termini d'execució: 8 setmanes
 Núm. màx. operaris: 5
1.2.3. Emplaççament i condiccions de l'entorn
En el present apartat s'especifiquen, de forrma resumida, les condicions de
d l'entorn a co
onsiderar per a l'adequada avaaluació i
delimitació deels riscos que poguessin
p
causaar.
Adreça: Pavelló Polivalent Saant Dalmai
es es senyalitzarrà convenientm
ment l'accés dells mateixos,
Durant els peeríodes en els quals es produeiixi entrada i sorrtida de vehicle
prenent‐se to
otes les mesurees oportunes esstablertes per laa Direcció Gene
eral de Trànsit i per la Policia LLocal, per evitarr possibles
accidents de circulació.
Es conservaraan les vorades i el paviment dee les voreres co
ontigües, causant la mínima deeterioració posssible i reposantt, en qualsevol
cas, aquelles unitats en les quals
q
s'apreciï algun
a
desperfeccte.
1.2.4. Caracte
erístiques gene
erals de l'obra
Descripció dee les característiques de les un
nitats de l'obra que
q poden influ
uir en la previsió dels riscos laborals:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Actuacions prèviess
Mo
oviment de terrees
Inteervenció en con
ndicionament del
d terreny
Inteervenció en fon
namentació
Inteervenció en estructura
Tan
ncaments
Insttal∙lacions
Partició interior
Revvestiments exteeriors

1.3. Mitjan
ns d'auxili
L'evacuació de
d ferits als centtres sanitaris ess durà a terme exclusivament per personal especialitzat, en
n ambulància. Tan sol els feritss
lleus es podraan traslladar peer altres mitjanss, sempre amb el consentimen
nt i sota la supeervisió del respo
onsable d'emerrgències de l'ob
bra.
Es disposarà a un lloc visiblee de l'obra un caartell amb els teelèfons d'urgèn
ncies i dels centtres sanitaris m
més propers.
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1.3.1. Mitjans d'auxili en ob
bra
A l'obra es dissposarà d'un arrmari farmaciolla portàtil modeel B amb destin
nació a empresees de 5 a 25 treeballadors, a un
n lloc accessiblee
als operaris i degudament equipat, segons l'Ordre TAS/29
947/2007, de 8 d'octubre, per la qual s'establleix el subminisstrament a les
empreses de farmacioles am
mb material de primers auxilis en cas d'accide
ent de treball.
El seu continggut es limitarà, com a mínim, a l'establert a l''annex VI. A). 3 del Reial Decreet 486/97, de 14 d'abril:
 Desinffectants i antisèèptics autoritzaats
 Gasess estèrils
 Cotó hidròfil
h
 Beness
 Esparaadrap
 Apòsitts adhesius
 Tisorees
 Pincess i guants d'un sol
s ús
El responsable d'emergènciees revisarà periòdicament el material
m
de prim
mers auxilis, rep
posant els elem
ments utilitzats i substituint els
productes cad
ducats.
1.3.2. Mitjans d'auxili en cas d'accident: ce
entres assisten
ncials més prop
pers
S'aporta la infformació dels centres
c
sanitaris més propers a l'obra, que po
ot ser de gran utilitat
u
si s'arribés a produir un
n accident laborral.

NIVEELL ASSISTENCIAL

MPLAÇAMENT I TELÈFON
NOM, EM

Primers auxilis

Farrmaciola portàttil

Assistència primària

Con
nsultori local Viilobí d’Onyar
Carrrer Madrenys, s/n – Vilobí d’O
Onyar

D
DISTÀNCIA APROX. (KM)
A l'obra

6 minuts ((3,9 km)

972
2.47.37.04
Assistència primària (Urgències)

CAP
P La Selva
Carrrer Santa Bàrbara, 25 – Santa Coloma Farners

13 minutss (13,1 Km)

972
2.84.30.16
Hospital

Hosspital Universittari Josep Trueta
Avinguda de Françça s/n – Girona

23 minutss (14,6 Km)

972
2.94.02.00

1.4. Instal∙lacions d'higgiene i benesstar dels treballadors
Els serveis higgiènics de l'obraa compliran less "Disposicions mínimes generrals relatives alss llocs de treballl en les obres" contingudes a la
legislació vigeent en la matèria.
Donades les característiques
c
s de la rehabilittació, les instal∙lacions provisio
onals s'han prevvist a les zones de l'obra que puguin
p
albergar
aquests serveeis, sempre quee les condicionss i les fases d'exxecució ho perm
metin.
1.4.1. Vestuaaris
Els vestuaris disposaran
d
d'un
na superfície to
otal de 2,0 m² per
p cada treballaador que hagi d'utilitzar‐los
d
simultàniament, incloent bancss i
seients suficieents, a més d'armariets dotatss de clau i amb la capacitat necessària per gu
uardar la roba i el calçat.
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1.4.2. Lavabo
os
La dotació míínima prevista per
p als lavabos és de:









1 dutxxa per cada 10 treballadors
t
o fracció
f
que treb
ballin simultàniament a l'obra
1 vàteer per cada 25 homes
h
o fracció
ó i 1 per cada 15
5 dones o fraccció
1 lavabo per cada vàter
5 homes o fraccció
1 urinari per cada 25
ugamans de cel∙∙lulosa o elèctriic per cada lavaabo
1 eixu
1 sabo
onera dosificadora per cada laavabo
1 recip
pient per a reco
ollida de cel∙lulo
osa sanitària
1 porttarotllos amb paper higiènic per cada vàter

dor
1.4.3. Menjad
La zona destinada a menjador tindrà una alçada mínima de
d 2,5 m, dispossarà d'aigüeres d'aigua potable per a la netejja dels utensiliss i
a
taules i seients, i tindrà una
u provisió sufficient de gots, plats i coberts, preferentmentt d'un sol ús.
la vaixella, estarà equipada amb

1.5. Identifficació de risscos i mesure
es preventivves a adoptar
A continuació
ó s'exposa la reelació dels riscos més freqüents que poden
n sorgir durant les diferents faases de l'obra, amb les mesu
ures
preventives i de protecció col∙lectiva
c
a ad
doptar amb la finalitat
f
d'elimiinar o reduir al màxim aquessts riscos, així com
c
els equips de
protecció individual (EPI) imprescindibles per
p millorar les condicions de seguretat
s
i salut a l'obra.
nts
Riscos generaals més freqüen











Caigudaa d'objectes i/o
o materials al mateix
m
o a difereent nivell
Despren
niment de càrreegues suspesess
Exposicció a temperatu
ures ambientalss extremes
Exposicció a vibracions i soroll
Talls i co
ops al cap i extremitats
Talls i feerides amb objeectes punxants
Sobreessforços, movim
ments repetitius o postures inadequades
Electroccucions per con
ntacte directe o indirecte
Dermattosi per contactte amb guixos, escaiola, cimen
nt, pintures, colles, etc.
Intoxicaació per inhalacció de fums i gasos

Mesures prevventives i proteeccions col∙lectives de caràcterr general

















La zonaa de treball rom
mandrà ordenad
da, lliure d'obstacles, neta i ben il∙luminada
Es col∙lo
ocaran cartells indicatius de lees mesures de seguretat
s
en llo
ocs visibles de l'obra
Es prohibirà l'entrada a tota persona aliena a l'obra
Els recu
ursos preventiu
us de l'obra tind
dran presència permanent en aquells treballs que comporttin majors risco
os, en compliment
dels sup
pòsits regulats pel Reial Decreet 604/06 que exigeixen
e
la sevaa presència.
L'operacions que comportin riscos esspecials es realitzaran sota la supervisió
s
d'unaa persona qualiificada, degudaament instruïdaa
Es suspendran els treb
balls en cas de tempesta
t
i quan
n plogui amb in
ntensitat o la veelocitat del ventt sigui superior a 50 km/h
Quan lees temperatures siguin extrem
mes, s'evitarà, en la mesura del possible, trebaallar durant less hores de majo
or insolació
La càrrega i descàrreega de materiaals es realitzarrà amb precau
ució i cautela, preferentmentt per mitjans mecànics, evittant
movimeents bruscs quee provoquin la seva
s
caiguda
La man
nipulació dels elements
e
pesats es realitzarà per personal qualificat,
q
utilittzant mitjans m
mecànics o palaanques, per evitar
sobreessforços innecesssaris
Davant l'existència de línies elèctriqu
ues aèries, es guardaran les distàncies mínim
mes preventivess, en funció de la seva intensittat i
voltatgee
No es reealitzarà cap treeball dins del raadi d'acció de lees màquines o vehicles
Els operraris no desenvvoluparan trebaalls, ni romandrran, sota càrreggues suspeses
S'evitarran o reduiran al
a màxim els treeballs en alçadaa
S'utilitzaran escales no
ormalitzades, su
ubjectes fermament, per al de
escens i ascens a les zones exccavades
Els buits horitzontals i les vores dels forjats
f
es proteegiran mitjançan
nt la col∙locació
ó de baranes o xxarxes homologgades
Dins del recinte de l'ob
bra, els vehicless i màquines cirrcularan a una velocitat
v
reduïd
da, inferior a 20
0 km/h

otecció individu
ual (EPI) a utilitzzar en les difereents fases d'exe
ecució de l'obraa
Equips de pro
 Casc de
e seguretat hom
mologat
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Casc dee seguretat amb
b barballera
Cinturó
ó de seguretat amb
a
dispositiu anticaiguda
a
Cinturó
ó portaeines
Guants de goma
Guants de cuir
Guants aïllants
Calçat amb
a
puntera reeforçada
Calçat de
d seguretat am
mb sola aïllant i anticlaus
Botes de
d canya alta dee goma
Mascareta amb filtre mecànic
m
per al tall
t de maons amb
a
serra
Roba dee treball imperm
meable
Faixa an
ntilumbago
Ulleres de seguretat antiimpactes
Protectors auditius

1.5.1. Durantt els treballs previs a l'execuciió de l'obra
S'exposa la relació
r
dels risscos més freqü
üents que pod
den sorgir en els treballs previs a l'execucció de l'obra, amb les mesu
ures
preventives, proteccions
p
coll∙lectives i equip
ps de protecció
ó individual (EPII), específics peer a aquests treballs.
1.5.1.1. Insta
al∙lació elèctrica
a provisional
Riscos més freqüents





Electroccucions per con
ntacte directe o indirecte
Talls i feerides amb objeectes punxants
Projecció de partículess als ulls
Incendis

Mesures prevventives i proteeccions col∙lectives
 Prevencció de possibles contactes elè
èctrics indirectees, mitjançant el
e sistema de protecció
p
de po
osada a terra i dispositius de tall

(interru
uptors diferenciials)
 Es respe
ectarà una distàància mínima a les línies d'altaa tensió de 6 m per a les líniess aèries i de 2 m per a les líniess soterrades
 Es comp
provarà que el traçat de la líniia elèctrica no coincideix
c
amb el del subminisstrament d'aigu
ua
 Es situa
aran els quadrees elèctrics en llocs accessibles, dins de caiixes prefabricades homologad
des, amb la se
eva presa de teerra

indepen
ndent, protegid
des de la intemp
pèrie i proveïdees de porta, clau i visera
 S'utilitzaran solament conduccions ellèctriques antih
humitat i conne
exions estances
 En cas d'estendre
d
líniees elèctriques sobre zones de pas, es situaran
n a una alçada mínima de 2,2 m si s'ha disposat algun element

per imp
pedir el pas de vehicles
v
i de 5,0
0 m en cas conttrari
 Els cables soterrats esttaran perfectam
ment senyalitzaats i protegits amb tubs rígids, a una profunditat superior a 0,4
0 m
 Les presses de corrent es
e realitzaran a través de clavilles blindades normalitzades
 Queden
n terminantment prohibides les connexions triples (lladres) i l'ús de fusib
bles casolans, eemprant‐se unaa presa de corrent

indepen
ndent per a cad
da aparell o eina
Equips de pro
otecció individu
ual (EPI)








Calçat aïllant
a
per a electricistes
Guants dielèctrics
Banqueetes aïllants de l'electricitat
Compro
ovadors de tenssió
Eines aïïllants
Roba dee treball imperm
meable
Roba dee treball reflecttora

1.5.1.2. Tanca
at d'obra
Riscos més freqüents





Talls i feerides amb objeectes punxants
Projecció de fragmentts o de partículees
Exposicció a temperatu
ures ambientalss extremes
Exposicció a vibracions i soroll
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Mesures prevventives i proteeccions col∙lectives
 Es prohibirà l'aparcam
ment a la zona destinada a l'enttrada de vehicles a l'obra
 Es retira
aran els claus i tot el material punxant resultant del tancat
 Es localitzaran les cond
duccions que puguin existir a la zona de treball, prèviamentt a l'excavació

Equips de pro
otecció individu
ual (EPI)
 Calçat amb
a
puntera reeforçada
 Guants de cuir
 Roba de
e treball reflecttora

ecució de l'obraa
1.5.2. Durantt les fases d'exe
1.5.2.1. Fona
amentació
Riscos més freqüents
 Inundaccions o filtracio
ons d'aigua
 Bolcade
es, xocs i cops provocats
p
per laa maquinària o per vehicles

Mesures prevventives i proteeccions col∙lectives
 Es col∙lo
ocaran protecto
ors homologatss a les puntes de les armadure
es d'espera
 El transsport de les arm
madures s'efectuarà mitjançant eslingues, enlllaçades i proveeïdes de ganxoss amb pestells de
d seguretat
 Es retira
aran els claus sobrants i els materials punxan
nts

Equips de pro
otecció individu
ual (EPI)





Guants homologats peer al treball amb
b formigó
Guants de cuir per a laa manipulació de
d les armadurees
Botes de
d goma de canya alta per form
migonat
Botes de
d seguretat am
mb plantilles d'aacer i antilliscan
nts

1.5.2.2. Estru
uctura
Riscos més freqüents
 Despren
niments dels materials
m
d'enco
ofrat per apilat incorrecte
i
 Caiguda
a de l'encofrat al
a buit durant lees operacions de
d desencofrat
 Talls en
n utilitzar la serrra circular de taaula o les serress de mà

Mesures prevventives i proteeccions col∙lectives
 Es prote
egirà la via púb
blica amb una viisera de protecció formada pe
er mènsula i em
mpostissat
 Els buits horitzontals i les vores dels forjats
f
es proteegiran mitjançan
nt la col∙locació
ó de baranes o xxarxes homologgades

otecció individu
ual (EPI)
Equips de pro






Cinturó
ó de seguretat amb
a
dispositiu anticaiguda
a
Guants homologats peer al treball amb
b formigó
Guants de cuir per a laa manipulació de
d les armadurees
Botes de
d goma de canya alta per form
migonat
Botes de
d seguretat am
mb plantilles d'aacer i antilliscan
nts

1.5.2.3. Tanca
aments i revestiments exterio
ors
Riscos més freqüents
 Caiguda
a d'objectes o materials
m
des dee diferent nivell
 Exposicció a temperatu
ures ambientalss extremes
 Afeccions cutànies perr contacte amb morters, guix, escaiola o materials aïllants

Mesures prevventives i proteeccions col∙lectives
 Marque
esines per a la protecció
p
davan
nt de la caigudaa d'objectes
 No retirrada de les bara
anes abans de l'execució
l
del tancament
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Equips de pro
otecció individu
ual (EPI)
 Ús de mascareta
m
amb filtre mecànic per
p al tall de maons amb serraa

1.5.2.4. Cobeertes
Riscos més freqüents
 Caiguda
a per les vores de
d coberta o lliscament per les vessants

Mesures prevventives i proteeccions col∙lectives
 L'aplec dels materialss de coberta ess realitzarà en zones allunyades de les vorres o ràfecs, i fora de les zones de circulacció,

prefereentment sobre bigues
b
o suportts
 L'accés a la coberta es realitzarà mitjançant
m
escales de mà ho
omologades, situades en buits protegits i recolzades sobre

superfíccies horitzontalls, sobrepassan
nt 1,0 m l'alçadaa de desembarccament
 S'instal∙∙laran ancoratg
ges a la cumbrera per amarrar els cables i/o els
e cinturons dee seguretat

Equips de pro
otecció individu
ual (EPI)
 Calçat amb
a
sola antillisscant
 Roba de
e treball imperm
meable
 Cinturó
ó de seguretat amb
a
dispositiu anticaiguda
a

1.5.2.5. Partiicions
Riscos més freqüents







Caigudaa d'objectes i/o
o materials al mateix
m
o a difereent nivell
Exposicció a vibracions i soroll
Talls i co
ops al cap i extremitats
Talls i feerides amb objeectes punxants
Sobreessforços, movim
ments repetitius o postures inadequades
Dermattosi per contactte amb guixos, escaiola, cimen
nt, pintures, colles, etc.

Mesures prevventives i proteeccions col∙lectives
 S'evitarran o reduiran al
a màxim els treeballs en alçadaa
 S'utilitzaran escales no
ormalitzades, su
ubjectes fermament, per al de
escens i ascens a les zones exccavades
 L'aplec dels materialss de coberta ess realitzarà en zones allunyades de les vorres o ràfecs, i fora de les zones de circulacció,

prefereentment sobre bigues
b
o suportts
 Els buits horitzontals i les vores dels forjats
f
es proteegiran mitjançan
nt la col∙locació
ó de baranes o xxarxes homologgades

otecció individu
ual (EPI)
Equips de pro









Casc dee seguretat hom
mologat
Cinturó
ó portaeines
Guants de cuir
Calçat amb
a
puntera reeforçada
Mascareta amb filtre mecànic
m
per al tall
t de maons amb
a
serra
Faixa an
ntilumbago
Ulleres de seguretat antiimpactes
Protectors auditius

1.5.2.6. Insta
al∙lacions en gen
neral
Riscos més freqüents





Electroccucions per con
ntacte directe o indirecte
Cremad
des produïdes per
p descàrreguees elèctriques
Intoxicaació per vapors procedents dee la soldadura
Incendis i explosions
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Mesures prevventives i proteeccions col∙lectives
 El perso
onal encarregat de realitzar treballs
t
en instaal∙lacions estarrà format i ensinistrat en l'ús del material de
d seguretat i dels
d

equips i eines específiq
ques per a cadaa labor
 S'utilitzaran solament llums portàtilss homologats, amb
a
mànega antihumitat i claavilla de conneexió normalitzada, alimentadees a

24 voltss
 S'utilitzaran eines porttàtils amb doble
e aïllament

otecció individu
ual (EPI)
Equips de pro






Guants aïllants en provves de tensió
Calçat amb
a
sola aïllantt davant contacctes elèctrics
Banqueetes aïllants de l'electricitat
Compro
ovadors de tenssió
Eines aïïllants

1.5.3. Durantt la utilització de
d mitjans auxiliars
La prevenció dels riscos derrivats de la utiliització dels mittjans auxiliars de
d l'obra es reaalitzarà atenentt a les prescripcions de la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals i a l'Ordenan
nça de Treball en
e la Construccció, Vidre i Cerràmica (Ordre d
de 28 d'agost de
d 1970), prestant
especial atenció a la Secció 3ª "Seguretat en
e el treball en les indústries de
d la Construccció i Obres Públiques" Subseccció 2ª "Bastidess en
general".
des o escales dee mà que no estiguin normalittzats i compleixxin amb la norm
mativa vigent.
En cap cas s'aadmetrà la utilittzació de bastid
En el cas de lees plataformes de descàrrega de materials, només
n
s'utilitzaran models normalitzats, disp
posant de baran
nes homologades i
enganxalls peer a cinturó de seguretat,
s
entre altres elemen
nts.
Relació de miitjans auxiliars prevists
p
a l'obraa amb les sevess respectives mesures
m
preventtives i proteccio
ons col∙lectives:
1.5.3.1. Punta
als
 No es retira
aran els puntalss, ni es modificcarà la seva disp
posició una veggada hagin entrrat en càrrega, respectant‐se el
e període estriicte

de desenco
ofrat
 Els puntals no quedaran dispersos
d
per l'o
obra, evitant ell seu recolzame
ent en posició inclinada sobre els paramentss verticals, apilaant‐

se sempre quan
q
deixin d'u
utilitzar‐se
 Els puntals telescòpics es transportaran
t
a
amb
els mecaniismes d'extensiió bloquejats

at
1.5.3.2. Torree de formigona
 Es col∙locarrà, en un lloc visible al peu de la torre de
d formigonat, un cartell que indiqui "Prohibit l'accés a tota persona no

autoritzadaa"
 Les torres de
d formigonat romandran
r
protegides perimeetralment mitjançant baranes homologades, amb entornpeu
u, amb una alçaada

igual o supeerior a 0,9 m
 No es perm
metrà la presència de persones ni d'objectes sobre les plataaformes de les torres de form
migonat durant els seus canviss de

posició
 En el formig
gonat dels pilarrs de cantonadaa, les torres de formigonat es situaran amb laa cara de treball situada perpe
endicularment a la

diagonal intterna del pilar, amb la finalitatt d'aconseguir la
l posició més segura
s
i eficaç
1.5.3.3. Escalla de mà
 Es revisarà periòdicament l'estat de consservació de les escales
e
 Disposaran de sabates anttilliscants o elem
ments de fixació a la part supe
erior o inferior dels
d muntants
 Es transporrtaran amb l'exttrem davanter elevat, per evittar cops a altress objectes o a persones
p
 Es recolzara
an sobre superffícies horitzonttals, amb la planitud adequadaa perquè siguin
n estables i imm
mòbils, quedantt prohibit l'ús com
c

a tascó de runa,
r
maons, reevoltons o elem
ments similars
 Els travesse
ers quedaran en
n posició horitzontal i la inclinaació de l'escala serà inferior al 75% respecte al pla horitzonttal
 L'extrem su
uperior de l'escaala sobresortiràà 1,0 m de l'alçaada de desemb
barcament, messurat en la direccció vertical
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 L'operari re
ealitzarà l'ascen
ns i descens peer l'escala en posició
p
frontal (mirant
(
els esgglaons), subjectant‐se fermam
ment amb les dues

mans en elss esglaons, no en
e els muntantss
 S'evitarà l'a
ascens o descen
ns simultani de dos o més perssones
 Quan es requereixi treballar sobre l'esca
ala en alçades superiors
s
a 3,5 m, s'utilitzarà sempre el cintturó de segurettat amb dispossitiu

anticaigudaa
1.5.3.4. Bastiida de cavalletss
 Les bastides de cavallets es
e recolzaran so
obre superfíciess fermes, estables i anivelladess
 S'emprarà un
u mínim de dos cavallets per a la formació
ó de bastides, quedant
q
totalment prohibit co
om a recolzame
ent l'ús de bido
ons,

maons, revoltons o altres objectes
 Les plataforrmes de treball estaran perfecctament ancora
ades als cavalletts
 Queda totalment prohibit instal∙lar una bastida
b
de cavallets damunt d''una altra

1.5.3.5. Bastiida multidireccional
 Les bastides només podran ser muntadess, desmuntadess o modificadess sota la direcció i supervisió d
d'una persona qualificada
q
 Compliran les condicions generals respe
ecte a materiaals, estabilitat, resistència i seguretat i les referents a la seva tipologia en

particular, segons
s
la normativa vigent en matèria de basstides
 Es muntaran i desmuntara
an seguint semp
pre les instruccions del fabricaant
 Les dimensions de les plataformes de la bastida, així co
om la seva form
ma i disposició,, seran adequaades per al treb
ball i les càrregues

previstes, amb
a
folgança su
uficient per permetre la circulaació amb segurretat
1.5.4. Durantt la utilització de
d maquinària i eines
Les mesures preventives
p
a adoptar
a
i les pro
oteccions a emprar per al conttrol i la reducció de riscos degguts a la utilització de maquinàària
i eines durantt l'execució de l'obra es desen
nvoluparan en el
e corresponentt Pla de Segurettat i Salut, confforme als següe
ents criteris:
a) Totes les màquines i eines que s'u
utilitzin a l'obra disposaran de
el seu correspo
onent manual d
d'instruccions, en
e el qual estaran
os que comportten per als treb
balladors com els
e procediments per a la sevaa utilització amb
b la
especcificats clarament tant els risco
degud
da seguretat.
b) La maaquinària comp
plirà les prescripcions contingudes en el vige
ent Reglament de Seguretat een les Màquine
es, les Instruccio
ons
Tècniq
ques Complementàries (ITC) i les especificacions dels fabriccants.
c) No s'aacceptarà la utilització de cap màquina, mecaanisme o artificci mecànic sense reglamentació específica.
Relació de màquines
m
i einees que està prrevist utilitzar a l'obra, amb les seves corrresponents meesures preventiives i proteccio
ons
col∙lectives:
1.5.4.1. Pala carregadora
 Per realitza
ar les tasquess de mantenim
ment, es recolzarà la cullerra en el terra, es pararà eel motor, es connectarà
c
el fre

d'estacionaament i es bloqu
uejarà la màquina
 Queda proh
hibit l'ús de la cullera
c
com a grrua o mitjà de transport
t
 L'extracció de terres s'efecctuarà en posicció frontal al pendent
 El transportt de terres es re
ealitzarà amb laa cullera en la posició
p
més baixxa possible, perr garantir l'estaabilitat de la palla

oexcavadora
1.5.4.2. Retro
 Per realitza
ar les tasques de mantenimen
nt, es recolzarà la cullera a terrra, es pararà el motor, es con
nnectarà el fre d'estacionament i

es bloquejaarà la màquina
 Queda proh
hibit l'ús de la cullera
c
com a grrua o mitjà de transport
t
 Els desplaça
aments de la reetroexcavadora es realitzaran amb la cullera recolzada sobree la màquina en
n el sentit de laa marxa
 Els canvis de posició de la cullera en supe
erfícies inclinades es realitzaraan per la zona de
d major alçadaa
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 Es prohibirà
à la realització de
d treballs dinss del radi d'acció
ó de la màquina

1.5.4.3. Camiió de caixa bascculant
 Les maniob
bres del camió seran
s
dirigides per
p un senyalista de trànsit
 Es comprov
varà que el fre de mà està acctivat abans dee l'engegada de
el motor, en ab
bandonar el veehicle i durant les operacions de

càrrega i deescàrrega
 No es circullarà amb la caixxa hissada desp
prés de la descààrrega

ort
1.5.4.4. Camiió per a transpo
 Les maniob
bres del camió seran
s
dirigides per
p un senyalista de trànsit
 Les càrregu
ues es repartiraan uniformemeent en la caixa, evitant aplecs amb pendentss superiors al 5
5% i protegint els
e materials so
olts

amb una lona
 Abans de procedir
p
a les operacions
o
de càrrega i desccàrrega, es col∙locarà el fre en
e posició de frenat i, en cass d'estar situat en

pendent, taascons d'immob
bilització sota lees rodes
 En les operracions de càrre
ega i descàrregga s'evitaran moviments brusccs que provoqu
uin la pèrdua d
d'estabilitat, rom
manent sempree el

conductor fora
f
de la cabin
na
1.5.4.5. Camiió grua
 El conducto
or accedirà al vehicle
v
descend
dirà del mateix amb el motor apagat, en possició frontal, evvitant saltar a terra
t
i fent ús dels
d

esglaons i agafadors
a
 Es cuidarà especialment
e
de no sobrepasssar la càrrega màxima
m
indicadaa pel fabricant
 La cabina disposarà de farmaciola de prim
mers auxilis i d'extintor timbraat i revisat
 Els vehicles disposaran de botzina de retrrocés
 Es comprov
varà que el free de mà està activat
a
abans de
d l'engegada del motor, en abandonar el vehicle i duraant les operacio
ons

d'elevació
 L'elevació es
e realitzarà evitant operacions brusques, quee provoquin la pèrdua d'estab
bilitat de la càrrrega

migonera
1.5.4.6. Form
 Les operacions de manten
niment seran reealitzades per personal especiaalitzat, prèvia desconnexió
d
de l'energia elèctrrica
 La formigon
nera tindrà un grau
g
de proteccció IP‐55
 El seu ús esstarà restringit només
n
a person
nes autoritzadees
 Disposarà de
d fre de basculament del bom
mbo
 Els conducttes d'alimentació elèctrica de la
l formigonera estaran connectats a terra, asssociats a un disjuntor diferencial
 Les parts mòbils
m
de l'apareell hauran de ro
omandre semprre protegides mitjançant
m
carcaasses connectades a terra
 No es situaran a distànciess inferiors a tres metres de less vores d'excava
ació i/o de les vores
v
dels forjatts

1.5.4.7. Vibra
ador
 L'operació de
d vibrat es reaalitzarà sempre des d'una posiició estable
 La mànega d'alimentació des
d del quadre elèctric estarà protegida quan
n discorri per zo
ones de pas
 Tant el cablle d'alimentació
ó com la seva connexió al tran
nsformador estaaran en perfecttes condicions d
d'estanquitat i aïllament
a
 Els operariss no efectuaran
n l'arrossegameent del cable d'alimentació col∙locant‐lo al vo
oltant del cos. SSi és necessari, aquesta operaació

es realitzaràà entre dos opeeraris
 El vibrat de
el formigó es reealitzarà des dee plataformes de
d treball segurres, no romaneent en cap mom
ment l'operari sobre
s
l'encofrat ni

sobre elements inestabless
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 Mai s'aband
donarà el vibrador en funcionaament, ni es deesplaçarà tirantt dels cables
 Per a les viibracions transmeses al sistem
ma mà‐braç, el valor d'exposiició diària norm
malitzat per a u
un període de referència de vuit
v

hores, no su
uperarà 2,5 m//s², essent el valor límit de 5 m/s²
m
1.5.4.8. Marttell picador
 Les mànegu
ues d'aire comp
primit han d'esttar situades de manera que no
o dificultin ni el treball dels op
peraris ni el pas del personal
 No es realittzaran ni esforçços de palanca ni
n operacions siimilars amb el martell
m
en marxxa
 Es verificarà
à el perfecte esstat dels acoblaments de les mànegues
m
 Es tancarà el
e pas de l'aire abans
a
de desarrmar un martell

1.5.4.9. Grueta
 Serà utilitza
at exclusivamen
nt per la person
na degudamentt autoritzada
 El treballad
dor que utilitzzi la grueta esstarà degudam
ment format en el seu ús i maneig, coneeixerà el contiingut del man
nual

d'instruccio
ons, les correctees mesures preventives a adop
ptar i l'ús dels EPI
E necessaris
 Prèviamentt a l'inici de qua
alsevol treball, es comprovarà l'estat dels acccessoris de segu
uretat, del cablle de suspensió
ó de càrregues i de

les eslinguees
 Es comprov
varà l'existènciaa del limitador de
d recorregut que
q impedeix el xoc de la càrreega contra l'exttrem superior de
d la ploma
 Disposarà de
d marcat CE, de declaració dee conformitat i de manual d'instruccions emèès pel fabricant
 Quedarà cla
arament visiblee el cartell que indica
i
el pes mààxim a elevar
 S'acotarà la
a zona de l'obraa en la qual exissteixi risc de caiiguda dels mate
erials transporttats per la gruetta
 Es revisarà el cable diàriam
ment, essent ob
bligatòria la sevva substitució quan
q
el nombree de fils trencatss sigui igual o superior al 10% del

total
 L'ancoratge
e de la grueta es realitzarà seggons s'indica en el manual d'instruccions del fabricant
f
 L'arriostram
ment mai es farà amb bidons plens
p
d'aigua, de sorra o d'altres materials
 Es realitzarà
à el mantenimeent previst pel fabricant
f

1.5.4.10. Serrra circular
 El seu ús esstà destinat excclusivament al tall d'elements o peces de l'obra
 Per al tall de materials cerràmics o petris s'empraran
s
disccs abrasius i pe
er a elements dee fusta discs dee serra
 Haurà d'existir un interrup
ptor de parada prop de la zonaa de comandam
ment
 La zona de treball haurà d'estar neta de serradures
s
i d'eencenalls, per evitar possibles incendis
 Les peces a serrar no contindran claus ni altres elementts metàl∙lics
 El treball am
mb el disc agresssiu es realitzarrà en humit
 No s'utilitza
arà la serra circular sense la prrotecció de pecces adequades, com ara màscaares antipols i u
ulleres

1.5.4.11. Serrra circular de ta
aula
 Serà utilitza
at exclusivamen
nt per la person
na degudamentt autoritzada
 El treballad
dor que utilitzi la serra circular estarà degu
udament formaat en el seu úss i maneig, con
neixerà el conttingut del man
nual

d'instruccio
ons, les correctees mesures preventives a adop
ptar i l'ús dels EPI
E necessaris
 Les serres circulars
c
se situaran en un llocc apropiat, sobrre superfícies fe
ermes i seques, a distàncies superiors a tres metres de la vora
v

dels forjats,, tret que aquests estiguin deggudament protegits per xarxess, baranes o peetos d'acabat
 En els caso
os en què se superin els valo
ors d'exposició al soroll indicaats en l'article 51 del Reial D
Decret 286/06 de protecció dels
d

treballadors davant del so
oroll, s'establiran les accions co
orrectives oportunes, tals com
m l'ús de protecttors auditius
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 La serra esttarà totalment protegida per la part inferior de
d la taula, de manera
m
que no es pugui acced
dir al disc
 La part superior de la serra disposarà d'u
una carcassa meetàl∙lica que im
mpedeixi l'accés al disc de serraa, excepte pel punt
p
d'introduccció

de l'elemen
nt a tallar, i la projecció de parrtícules
 S'utilitzarà sempre
s
un emp
penyedor per guiar
g
l'element a tallar, de man
nera que en cap
p cas la mà queedi exposada al disc de la serraa
 La instal∙lacció elèctrica de
e la màquina esstarà sempre en
e perfecte estat i condicionss, comprovant‐sse periòdicame
ent el cablejat, les

clavilles i la presa de terra
 Les peces a serrar no contindran claus ni altres elementts metàl∙lics
 L'operari ess col∙locarà a so
otavent del discc, evitant la inhaalació de pols

1.5.4.12. Tallladora de mateerial ceràmic
 Es comprov
varà l'estat del disc abans d'in
niciar qualsevoll treball. Si estigués desgastatt o esquerdat ees procedirà a la
l seva immediiata

substitució
 la protecció
ó del disc i de laa transmissió esstarà activada en
e tot moment
 No es presssionarà contra el
e disc la peça a tallar per evitaar el bloqueig

1.5.4.13. Equ
uip de soldadura
a
 No hi haurà
à materials inflaamables ni expllosius a menys de 10 metres de
d la zona de treeball de soldadura
 Abans de so
oldar s'eliminarran les pinturess i recobrimentss del suport
 Durant els treballs de sold
dadura es disposarà sempre d'un
d
extintor de pols químicaa en perfecte estat i condicion
ns d'ús, en un lloc

proper i acccessible
 En els localss tancats en elss quals no es pu
ugui garantir un
na correcta renovació d'aire s''instal∙laran exttractors, preferrentment sistem
mes

d'aspiració localitzada
 Es paralitzaran els treballss de soldadura en
e alçada davan
nt la presència de persones so
ota l'àrea de treeball
 Tant els solldadors com elss treballadors que
q es trobin en els voltants disposaran
d
de protecció
p
visual adequada, no
o romanent en cap
c

cas amb elss ulls al descobeert
1.5.4.14. Einees manuals diveerses
 L'alimentacció de les eines es realitzarà a 24 V quan es trreballi en ambie
ents humits o lees eines no disp
posin de doble aïllament
 L'accés a les eines i el seu ús estarà perm
mès únicament a les persones autoritzades
a
 No es retira
aran de les einees les proteccions dissenyadess pel fabricant
 Es prohibirà
à, durant el treb
ball amb eines, l'ús de polserees, rellotges, cad
denes i elemen
nts similars
 Les eines ellèctriques dispo
osaran de doblee aïllament o esstaran connectaades a terra
 En les einess de tall es prottegirà el disc am
mb una carcassaa antiprojecció
 Les connexiions elèctriquess a través de bo
orns es protegirran amb carcassses anticontacttes elèctrics
 Les eines ess mantindran en
e perfecte estaat d'ús, amb elss mànecs sense
e esquerdes i neets de residus, mantenint el seu caràcter aïllant

per als treb
balls elèctrics
 Les eines ellèctriques estarran apagades mentre
m
no s'estiiguin utilitzant i no es podran usar amb les m
mans o els peus mullats
 En els caso
os en què se superin
s
els valo
ors d'exposició
ó al soroll indiccats a l'article 51 del Reial D
Decret 286/06 de protecció dels
d

treballadors davant del so
oroll, s'establiran les accions co
orrectives oportunes, tals com
m l'ús de protecttors auditius

1.6. Identifficació dels riscos
r
laboraals evitables
En aquest ap
partat es ressen
nya la relació de les mesures preventives a adoptar per evvitar o reduir l'eefecte dels risccos més freqüeents
durant l'execució de l'obra.
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1.6.1. Caigudes al mateix nivell
 La zona de treball romand
drà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il∙lluminada
 S'habilitaran i abalisaran le
es zones d'aplec de materials

1.6.2. Caigudes a diferent nivell
 Es disposaran escales d'accés per salvar els
e desnivells
 Els buits ho
oritzontals i les vores
v
dels forjaats es protegiran mitjançant baaranes i xarxes homologades
 Es mantindran en bon esta
at les proteccio
ons dels buits i dels
d desnivells
 Les escales d'accés quedarran fermamentt subjectes i ben
n amarrades

1.6.3. Pols i partícules
p
 Es regarà pe
eriòdicament laa zona de trebaall per evitar la pols
 Es faran serrvir ulleres de protecció
p
i masccaretes antipolss en aquells tre
eballs en els quaals es generi po
ols o partícules

1.6.4. Soroll
 S'avaluaran
n els nivells de soroll
s
en les zon
nes de treball
 Les màquin
nes han d'estar proveïdes d'aïllament acústic
 Es disposaran els mitjans necessaris
n
per eliminar
e
o esmo
orteir els sorolls

1.6.5. Esforço
os
 S'evitarà el desplaçament manual de les càrregues pesa
ades
 Es limitarà el
e pes de les càrregues en cas de desplaçameent manual
 S'evitaran els
e sobreesforço
os o els esforço
os repetitius
 S'evitaran le
es postures inaadequades o forrçades en l'aixeecament o desp
plaçament de cààrregues

1.6.6. Incendis
 No es fuma
arà en presènciaa de materials fungibles
f
ni en cas d'existir risc d'incendi

1.6.7. Intoxiccació per emanaacions
 Els locals i les zones de tre
eball disposaran
n de ventilació suficient
s
 S'utilitzaran
n mascaretes i filtres
f
apropiatss

1.7. Relació
ó dels riscos laborals que no es pode
en eliminar
Els riscos qu
ue difícilment es poden elim
minar són els que es produ
ueixen per cau
uses inesperad
des (com caigu
udes d'objectees i
despreniments, entre altress). No obstant això,
a
es poden reduir amb l'ad
dequat ús de lees proteccions individuals i coll∙lectives, així com
c
amb l'estrictee compliment de
d la normativa en matèria de seguretat i salu
ut, i de les norm
mes de la bona construcció.
1.7.1. Caiguda d'objectes
Mesures prevventives i proteeccions col∙lectives





Es muntaran marquesines als accesso
os
La zonaa de treball rom
mandrà ordenad
da, lliure d'obstacles, neta i ben il∙luminada
S'evitarrà l'amuntegam
ment de materiaals o objectes so
obre les bastide
es
No es llançaran troçoss ni restes de materials des de les bastides

otecció individu
ual (EPI)
Equips de pro
 Casc de
e seguretat hom
mologat
 Guants i botes de segu
uretat
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 Ús de borsa
b
portaeines

1.7.2. Dermatosi
Mesures prevventives i proteeccions col∙lectives
 S'evitarrà la generació de
d pols de cimeent

Equips de pro
otecció individu
ual (EPI)
 Guants i roba de treba
all adequada

ocucions
1.7.3. Electro
Mesures prevventives i proteeccions col∙lectives






Es revissarà periòdicam
ment la instal∙lacció elèctrica
L'estesaa elèctrica qued
darà fixat als paaraments verticcals
Els allarrgadors portàtills tindran màneec aïllant
La maquinària portàtil disposarà de protecció
p
amb doble
d
aïllamentt
Tota la maquinària elèèctrica estarà prroveïda de pressa de terra

Equips de pro
otecció individu
ual (EPI)
 Guants dielèctrics
 Calçat aïllant
a
per a electricistes
 Banque
etes aïllants de l'electricitat

1.7.4. Cremad
des
Mesures prevventives i proteeccions col∙lectives
 La zona
a de treball rom
mandrà ordenad
da, lliure d'obstacles, neta i ben il∙luminada

Equips de pro
otecció individu
ual (EPI)
 Guants,, polaines i davantals de cuir

t
en extrem
mitats
1.7.5. Cops i talls
Mesures prevventives i proteeccions col∙lectives
 La zona
a de treball rom
mandrà ordenad
da, lliure d'obstacles, neta i ben il∙luminada

Equips de pro
otecció individu
ual (EPI)
 Guants i botes de segu
uretat

1.8. Condiccions de segu
uretat i salut, en treballss posteriors de reparació
ó i mantenim
ment
En aquest ap
partat s'aporta la informació útil per realitzar, en les deggudes condicio
ons de seguretat i salut, els futurs treballs de
conservació, reparació i man
nteniment de l'edifici construïït que comporte
en majors risco
os.
1.8.1. Treballls en tancamen
nts exteriors i cobertes
Per als treballls en tancamen
nts, ràfecs de coberta,
c
revestiiments de paraaments exteriorrs o qualsevol aaltre que s'efecctuï amb el riscc de
caiguda en allçada, hauran d'utilitzar‐se
d
bastides que com
mpleixin les condicions especifficades en el prresent estudi bààsic de segurettat i
salut.
u visera de protecció a l'aalçada de la prrimera planta, per
Durant els trreballs que pugguin afectar a la via pública, es col∙locarà una
protegir als trranseünts i als vehicles
v
de les possibles caigudes d'objectes..
1.8.2. Treballls en instal∙lacio
ons
Els treballs co
orresponents a les instal∙lacions de lampisterria, elèctrica i de
d gas, hauran de realitzar‐se per personal qualificat, comp
plint
les especificacions establertes en el seu corresponent Pla de Seguretat i Salut, així com en la normativva vigent en cad
da matèria.
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Abans de l'exxecució de qualsevol treball de reparació o de
d mantenimen
nt dels ascenso
ors i muntacàrrregues, s'haurà d'elaborar un Pla
de Seguretat subscrit per un
n tècnic compettent en la matèèria.
1.8.3. Treballls amb pinturess i vernissos
Els treballs am
mb pintures o altres
a
materialss la inhalació deels quals pugui resultar tòxica hauran de realitzar‐se amb ve
entilació suficieent,
adoptant els elements de prrotecció adequaats.

1.9. Treballs que impliq
quen riscos especials
e
En l'obra objeecte del presen
nt Estudi Bàsic de Seguretat i Salut concorre
en els riscos especials referits en els punts 1,
1 2 i 10 incloso
os a
l'Annex II. "R
Relació no exhaaustiva dels treballs que imp
pliquen riscos especials per a la seguretat i la salut dels treballadors" del
R.D.1627/97 de 24 d'Octubrre.
os especials soleen presentar‐see en l'execució de l'estructura, tancaments i cobertes i en eel propi muntattge de les mesu
ures
Aquests risco
de seguretat i de protecció. Cal destacar:








Muntattge de forjat, esspecialment en les vores perim
metrals.
Execució de tancamen
nts exteriors.
Formacció dels ampits de
d coberta.
Col∙locaació de forques i xarxes de pro
otecció.
Els buits horitzontals i les vores dels forjats
f
es proteegiran mitjançan
nt baranes i xarrxes homologad
des
Disposicció de plataform
mes volades.
Elevació
ó i acoblament dels mòduls dee bastimentadaa per a l'execuciió de les façanees.

1.10. Mesu
ures en cas d'emergència
d
a
El contractistta haurà de reeflectir en el co
orresponent pla de seguretaat i salut les po
ossibles situacions d'emergència, establint les
mesures oportunes en cas de
d primers auxillis i designant per
p a això a perssonal amb form
mació, que es faarà càrrec d'aqu
uestes mesuress.
ors responsablees de les mesures d'emergènccia tenen dret a la paralització de la seva acctivitat, haventt d'estar garanttida
Els treballado
l'adequada administració deels primers auxxilis i, quan la situació
s
ho requereixi, el ràpid trasllat de l'o
operari a un ce
entre d'assistèn
ncia
mèdica.

1.11. Presè
ència dels recursos preve
entius del co
ontractista
Donades les característiquees de l'obra i els riscos previstos en el prese
ent Estudi Bàsic de Seguretatt i Salut, cada contractista
c
haurà
p
dels seus
s
recursos preventius
p
a l'obra, segons s'esstableix en la leegislació vigent en la matèria.
d'assignar la presència
A tals efectess, el contractistta haurà de con
ncretar els recu
ursos preventiu
us assignats a l''obra amb capaacitació suficien
nt, que hauran de
disposar dels mitjans necesssaris per vigilar el compliment de les mesuress incloses en el corresponent p
pla de seguretaat i salut.
ó de l'eficàcia de
d les activitatss preventives previstes en aqu
uest Pla, així co
om l'adequació
ó de
Aquesta vigilàància inclourà la comprovació
tals activitatss als riscos quee es pretenen prevenir o a l'aparició
l
de risscos no previstos i derivats de la situació que determinaa la
necessitat de la presència deels recursos preeventius.
ultat de la vigilància, s'observa un deficient compliment
c
de
e les activitats preventives,
p
less persones que tinguin assignaada
Si, com a resu
la presència faran
f
les indicaccions necessàriies per al correcte i immediat compliment dee les activitats p
preventives, haavent de posar tals
t
circumstànciees en coneixem
ment de l'empreesari perquè aquest adopti les mesures oporttunes per corregir les deficiènccies observadess.

2. NORMA
ATIVA I LEGISSLACIÓ APLIC
CABLES
2.1. Y. Segu
uretat i salutt
Ley de Preven
nción de Riesgo
os Laborales
Ley 31/1995, de 8 de noviem
mbre, de la Jefaatura del Estado
o.
B.O.E.: 10 de noviembre de 1995
Complettada per:
Protección de los trabaajadores contraa los riesgos relacionados con
n la exposición a agentes canccerígenos duran
nte el trabajo
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Real Deccreto 665/1997
7, de 12 de mayyo, del Ministerio de la Preside
encia.
B.O.E.: 24
2 de mayo de 1997
1
Modificaada per:
Ley de Medidas
M
Fiscale
es, Administrativas y del Orde
en Social
Ley 50/1
1998, de 30 de diciembre,
d
de la Jefatura del Estado.
E
Modificaación de los artíículos 45, 47, 48
4 y 49 de la Leyy 31/1995.
B.O.E.: 31
3 de diciembree de 1998
Complettada per:
Disposicciones mínimass de seguridad y salud en el trrabajo en el ám
mbito de las empresas de trabajo temporal
Real Deccreto 216/1999
9, de 5 de febrero, del Ministerrio de Trabajo y Asuntos Sociaales.
B.O.E.: 24
2 de febrero dee 1999
Complettada per:
Protección de la salud y seguridad de
e los trabajadorres contra los riesgos relacion
nados con los aggentes químico
os durante el
trabajo
1, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidenccia.
Real Deccreto 374/2001
B.O.E.: 1 de mayo de 20
001
Complettada per:
Disposicciones mínimass para la proteccción de la salud y seguridad de
d los trabajadores frente al rriesgo eléctrico
o
Real Deccreto 614/2001
1, de 8 de junio,, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21
2 de junio de 2001
2
Complettada per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajad
dores expuesto
os a los riesgos derivados de aatmósferas explosivas en el
lugar de
e trabajo
Real Deccreto 681/2003
3, de 12 de junio
o, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 18
1 de junio de 2003
2
Modificaada per:
Ley de re
eforma del marco normativo de la prevención de riesgos la
aborales
Ley 54/2
2003, de 12 de diciembre,
d
de la Jefatura del Estado.
E
B.O.E.: 13
1 de diciembree de 2003
Desenvo
olupat per:
Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31
1/1995 de Prevvención de Riessgos Laborales, en materia dee coordinación de actividades
empresaariales
Real Deccreto 171/2004
4, de 30 de enerro, del Ministerrio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31
3 de enero de 2004
Complettada per:
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Protección de la salud y la seguridad de los trabajad
dores frente a los riesgos que puedan derivaarse de la expossición a
vibraciones mecánicas
Real Deccreto 1311/200
05, de 4 de noviembre, del Min
nisterio de Trab
bajo y Asuntos Sociales.
S
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Complettada per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajad
dores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido
6, de 10 de marzzo, del Ministerrio de la Presidencia.
Real Deccreto 286/2006
B.O.E.: 11
1 de marzo de 2006
Complettada per:
Disposicciones mínimass de seguridad y salud aplicab
bles a los trabajjos con riesgo de
d exposición aal amianto
Real Deccreto 396/2006
6, de 31 de marzzo, del Ministerrio de la Presidencia.
B.O.E.: 11
1 de abril de 20
006
Modificaada per:
Modificaación de diverssas leyes para su
s adaptación a la Ley sobre el
e libre acceso a las actividadees de servicios y su ejercicio
Ley 25/2
2009, de 22 de diciembre,
d
de la Jefatura del Estado.
E
B.O.E.: 23
2 de diciembree de 2009
Reglamento de
d los Servicioss de Prevención
n
Real Decreto 39/1997, de 17
7 de enero, del Ministerio de Trabajo
T
y Asunttos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 1997
Complettat per:
Protección de los trabaajadores contraa los riesgos relacionados con
n la exposición a agentes canccerígenos duran
nte el trabajo
7, de 12 de mayyo, del Ministerio de la Preside
encia.
Real Deccreto 665/1997
B.O.E.: 24
2 de mayo de 1997
1
Modificaat per:
Modificaación del Reglaamento de los Servicios
S
de Pre
evención
Real Deccreto 780/1998
8, de 30 de abrill, del Ministerio
o de Trabajo y Asuntos
A
Socialees.
B.O.E.: 1 de mayo de 19
998
Complettat per:
Protección de la salud y seguridad de
e los trabajadorres contra los riesgos relacion
nados con los aggentes químico
os durante el
trabajo
Real Deccreto 374/2001
1, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidenccia.
B.O.E.: 1 de mayo de 20
001
Complettat per:
Disposicciones mínimass para la proteccción de la salud y seguridad de
d los trabajadores frente al rriesgo eléctrico
o
Real Deccreto 614/2001
1, de 8 de junio,, del Ministerio de la Presidencia.

78

B.O.E.: 21
2 de junio de 2001
2
Complettat per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajad
dores frente a los riesgos que puedan derivaarse de la expossición a
vibraciones mecánicas
Real Deccreto 1311/200
05, de 4 de noviembre, del Min
nisterio de Trab
bajo y Asuntos Sociales.
S
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Complettat per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajad
dores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido
6, de 10 de marzzo, del Ministerrio de la Presidencia.
Real Deccreto 286/2006
B.O.E.: 11
1 de marzo de 2006
Complettat per:
Disposicciones mínimass de seguridad y salud aplicab
bles a los trabajjos con riesgo de
d exposición aal amianto
Real Deccreto 396/2006
6, de 31 de marzzo, del Ministerrio de la Presidencia.
B.O.E.: 11
1 de abril de 20
006
Modificaat per:
Modificaación del Reglaamento de los Servicios
S
de Pre
evención y de las Disposicione
es mínimas de seguridad y de
e salud en las
obras de
e construcción
Real Deccreto 604/2006
6, de 19 de mayyo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Socialles.
B.O.E.: 29
2 de mayo de 2006
2
Modificaat per:
Modificaación del Real Decreto
D
39/199
97, de 17 de en
nero, por el que
e se aprueba ell Reglamento d
de los Servicios de Prevención
n
Real Deccreto 337/2010
0, de 19 de marzzo, del Ministerrio de Trabajo e Inmigración.
B.O.E.: 23
2 de marzo de 2010
Modificaat per:
Real Deccreto por el que
e se modifican el R.D. 39/199
97, de 17 de ene
ero, por el que
e se aprueba el Reglamento de
e los servicios de
d
prevención; el R.D. 485
5/1997, de 14 de
d abril, sobre disposiciones mínimas
m
en maateria de señalización de segu
uridad y salud en
e
el trabajjo; el R.D. 665//1997, de 12 de
e mayo, sobre la protección de los trabajado
ores contra los riesgos relacionados con la
exposición a agentes cancerígenos du
urante el trabajjo y el R.D. 374
4/2001, de 6 de
e abril, sobre laa protección de
e la salud y
seguridaad de los trabajjadores contra los riesgos relaacionados con los agentes quíímicos durantee el trabajo
Real Deccreto 598/2015
5, de 3 de julio, del Ministerio de
d la Presidenccia.
B.O.E.: 4 de julio de 201
15
Seguridad y Salud
S
en los luggares de trabajo
Real Decreto 486/1997, de 14
1 de abril, del Ministerio de Trabajo
T
y Asunttos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997
Manipulación
n de cargas
Real Decreto 487/1997, de 14
1 de abril, del Ministerio de Trabajo
T
y Asunttos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997
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Protección de
e los trabajado
ores contra los riesgos
r
relacion
nados con la exxposición a age
entes cancerígeenos durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12
1 de mayo, deel Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificaat per:
Modificaación del Real Decreto
D
665/19
997, de 12 de mayo,
m
sobre la protección de los trabajadorees contra los rie
esgos
relacionados con la exp
posición a agen
ntes cancerígen
nos durante el trabajo y ampliación de su ám
mbito de aplica
ación a los
agentes mutágenos
Real Deccreto 349/2003
3, de 21 de marzzo, del Ministerrio de la Presidencia.
B.O.E.: 5 de abril de 200
03
Complettat per:
Disposicciones mínimass de seguridad y salud aplicab
bles a los trabajjos con riesgo de
d exposición aal amianto
Real Deccreto 396/2006
6, de 31 de marzzo, del Ministerrio de la Presidencia.
B.O.E.: 11
1 de abril de 20
006
Modificaat per:
Real Deccreto por el que
e se modifican el R.D. 39/199
97, de 17 de ene
ero, por el que
e se aprueba el Reglamento de
e los servicios de
d
prevención; el R.D. 485
5/1997, de 14 de
d abril, sobre disposiciones mínimas
m
en maateria de señalización de segu
uridad y salud en
e
el trabajjo; el R.D. 665//1997, de 12 de
e mayo, sobre la protección de los trabajado
ores contra los riesgos relacionados con la
exposición a agentes cancerígenos du
urante el trabajjo y el R.D. 374
4/2001, de 6 de
e abril, sobre laa protección de
e la salud y
seguridaad de los trabajjadores contra los riesgos relaacionados con los agentes quíímicos durantee el trabajo
Real Deccreto 598/2015
5, de 3 de julio, del Ministerio de
d la Presidenccia.
B.O.E.: 4 de julio de 201
15

Utilización de
e equipos de trrabajo
Real Decreto 1215/1997, dee 18 de julio, deel Ministerio de Trabajo y Asun
ntos Sociales.
B.O.E.: 7 de agosto
a
de 1997
Modificaat per:
Modificaación del Real Decreto
D
1215/1
1997, de 18 de julio, por el qu
ue se establece
en las disposicio
ones mínimas de
d seguridad y
salud paara la utilización
n por los trabajjadores de los equipos de trabajo, en materria de trabajos temporales en
n altura
Real Deccreto 2177/200
04, de 12 de novviembre, del Ministerio de la Presidencia.
P
B.O.E.: 13
1 de noviembrre de 2004

Disposicioness mínimas de seguridad y de salud
s
en las ob
bras de construcción
Real Decreto 1627/1997, dee 24 de octubre, del Ministerio
o de la Presiden
ncia.
B.O.E.: 25 de octubre de 199
97
Complettat per:
Disposicciones mínimass de seguridad y salud aplicab
bles a los trabajjos con riesgo de
d exposición aal amianto
Real Deccreto 396/2006
6, de 31 de marzzo, del Ministerrio de la Presidencia.
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B.O.E.: 11
1 de abril de 20
006
Modificaat per:
Modificaación del Reglaamento de los Servicios
S
de Pre
evención y de las Disposicione
es mínimas de seguridad y de
e salud en las
obras de
e construcción
Real Deccreto 604/2006
6, de 19 de mayyo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Socialles.
B.O.E.: 29
2 de mayo de 2006
2
Modificaat per:
Desarrollo de la Ley 32
2/2006, de 18 de
d octubre, regu
uladora de la subcontratación
n en el sector d
de la construcciión
07, de 24 de ago
osto, del Ministterio de Trabajo
o y Asuntos Socciales.
Real Deccreto 1109/200
Disposición final tercera. Modificación
n de los artículo
os 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997.
2 de agosto dee 2007
B.O.E.: 25
Corrección de errores.
1 de septiembre de 2007
B.O.E.: 12
2.1.1. YC. Sisttemes de prote
ecció col∙lectivaa
2.1.1.1. YCU. Protecció conttra incendis
Disposicioness de aplicación de la Directivaa del Parlamentto Europeo y del Consejo, 97//23/CE, relativaa a los equiposs de presión y se
modifica el Real
R Decreto 12
244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparratos a presión
Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria y Enerrgía.
B.O.E.: 31 de mayo de 1999
Complettat per:
Publicacción de la relaciión de normas armonizadas en
e el ámbito de
el Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, porr el que se dictaan
las dispo
osiciones de ap
plicación de la Directiva
D
del Paarlamento Euro
opeo y del Conssejo, 97/23/CE, relativa a los equipos a
presión
n General de Po
olítica Tecnológgica del Ministeerio de Ciencia y Tecnología.
Resolución de 28 de occtubre de 2002, de la Dirección
B.O.E.: 4 de diciembre de
d 2002

Reglamento de
d equipos a presión y sus insstrucciones téccnicas complem
mentarias
Real Decreto 2060/2008, dee 12 de diciemb
bre, del Ministerio de Industriaa, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 5 de feebrero de 2009
9
Correcció d'errors:
Corrección de errores del
d Real Decretto 2060/2008, de
d 12 de diciem
mbre, por el qu
ue se aprueba eel Reglamento de
d equipos a
presión y sus instruccio
ones técnicas complementari
c
as
2 de octubre de 2009
B.O.E.: 28
Modificaat per:
Real Deccreto por el que
e se modifican diversas norm
mas reglamentarias en materiaa de seguridad industrial para
a adecuarlas a la
l
Ley 17/2
2009, de 23 de noviembre, sobre el libre accceso a las activiidades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009,
2
de 22 de
diciembre, de modificaación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividade
es de servicios y
su ejerciicio
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Real Deccreto 560/2010
0, de 7 de mayo
o, del Ministerio
o de Industria, Turismo
T
y Comeercio.
B.O.E.: 22
2 de mayo de 2010
2
Señalización de seguridad y salud en el traabajo
1 de abril, del Ministerio de Trabajo
T
y Asunttos Sociales.
Real Decreto 485/1997, de 14
B.O.E.: 23 de abril de 1997
Complettat per:
Protección de la salud y seguridad de
e los trabajadorres contra los riesgos relacion
nados con los aggentes químico
os durante el
trabajo
1, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidenccia.
Real Deccreto 374/2001
B.O.E.: 1 de mayo de 20
001
Complettat per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajad
dores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido
6, de 10 de marzzo, del Ministerrio de la Presidencia.
Real Deccreto 286/2006
B.O.E.: 11
1 de marzo de 2006
Modificaat per:
Real Deccreto por el que
e se modifican el R.D. 39/199
97, de 17 de ene
ero, por el que
e se aprueba el Reglamento de
e los servicios de
d
prevención; el R.D. 485
5/1997, de 14 de
d abril, sobre disposiciones mínimas
m
en maateria de señalización de segu
uridad y salud en
e
el trabajjo; el R.D. 665//1997, de 12 de
e mayo, sobre la protección de los trabajado
ores contra los riesgos relacionados con la
exposición a agentes cancerígenos du
urante el trabajjo y el R.D. 374
4/2001, de 6 de
e abril, sobre laa protección de
e la salud y
seguridaad de los trabajjadores contra los riesgos relaacionados con los agentes quíímicos durantee el trabajo
Real Deccreto 598/2015
5, de 3 de julio, del Ministerio de
d la Presidenccia.
B.O.E.: 4 de julio de 201
15
2.1.2. YI. Equ
uips de protecciió individual
Real Decreto por el que se regulan
r
las con
ndiciones para la
l comercialización y libre circculación intraco
omunitaria de los equipos de
protección in
ndividual
Real Decreto 1407/1992, dee 20 de noviemb
bre, del Ministeerio de Relacion
nes con la Cortees y de la Secreetaría del Gobie
erno.
B.O.E.: 28 de diciembre de 1992
1
Modificaat per:
Modificaación del Real Decreto
D
1407/1
1992, de 20 de noviembre, po
or el que se reggulan las condicciones para la comercializació
c
ón
y libre ciirculación intraacomunitaria de los equipos de
d protección in
ndividual
Real Deccreto 159/1995
5, de 3 de febrero, del Ministerrio de la Preside
encia.
B.O.E.: 8 de marzo de 1995
1
Correcció d'errors:
Corrección de erratas del
d Real Decretto 159/1995, de
e 3 de febrero, por el que se modifica
m
el Reaal Decreto 1407
7/1992, de 20 de
d
noviemb
bre, por el que se regulan las condiciones paara la comercialización y libre circulación inttracomunitaria de los equiposs
de prote
ección individual
B.O.E.: 22
2 de marzo de 1995
Complettat per:
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Resoluciión por la que se
s publica, a títtulo informativvo, información
n complementaaria establecidaa por el Real De
ecreto
1407/19
992, de 20 de noviembre, por el que se regullan las condicio
ones para la comercialización y libre circulacción
intracom
munitaria de los equipos de protección indivvidual
Resolución de 25 de ab
bril de 1996 de la
l Dirección General de Calidaad y Seguridad Industrial, del M
Ministerio de In
ndustria y Energgía.
2 de mayo de 1996
1
B.O.E.: 28
Modificaat per:
Modificaación del anexo
o del Real Decrreto 159/1995, de 3 de febrerro, que modificó a su vez el Reeal Decreto 140
07/1992, de 20
0 de
noviemb
bre, relativo a las
l condicioness para la comerrcialización y lib
bre circulación intracomunitaaria de los equip
pos de protección
individual
Orden de 20 de febrero
o de 1997, del Ministerio
M
de In
ndustria y Energgía.
B.O.E.: 6 de marzo de 1997
1
Complettat per:
Resoluciión por la que se
s actualiza el anexo
a
IV de la Resolución de 18 de marzo de
e 1998, de la D
Dirección Generral de Tecnologgía
y Seguridad Industrial
Resolución de 29 de ab
bril de 1999 del Ministerio de Industria y Enerrgía.
B.O.E.: 29
2 de junio de 1999
1
Utilización de
e equipos de prrotección indivvidual
Real Decreto 773/1997, de 30
3 de mayo, deel Ministerio de Trabajo y Asun
ntos Sociales.
B.O.E.: 12 de junio de 1997
Correcció d'errors:
d Real Decretto 773/1997, de
e 30 de mayo, sobre disposiciiones de seguriidad y salud relativas a la
Corrección de erratas del
ón por los trabajadores de eq
quipos de prote
ección individua
al
utilizació
Ministerrio de la Presideencia.
B.O.E.: 18
1 de julio de 19
997
Complettat per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajad
dores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido
Real Deccreto 286/2006
6, de 10 de marzzo, del Ministerrio de la Presidencia.
B.O.E.: 11
1 de marzo de 2006
Complettat per:
Disposicciones mínimass de seguridad y salud aplicab
bles a los trabajjos con riesgo de
d exposición aal amianto
Real Deccreto 396/2006
6, de 31 de marzzo, del Ministerrio de la Presidencia.
B.O.E.: 11
1 de abril de 20
006
2.1.3. YM. Medicina preven
ntiva i primers auxilis
a
M. Material mèd
dic
2.1.3.1. YMM
Orden por la que se estable
ece el suministrro a las empressas de botiquines con materiaal de primeros aauxilios en caso
o de accidente de
o parte de la accción protectorra del sistema de
d la Seguridad
d Social
trabajo, como
Orden TAS/29
947/2007, de 8 de octubre, deel Ministerio dee Trabajo y Asun
ntos Sociales.
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B.O.E.: 11 de octubre de 200
07
2.1.4. YP. Insttal∙lacions provvisionals d'higiene i benestar
DB HS Salubrridad
Código Técnicco de la Edificacción (CTE). Doccumento Básico
o HS.
Real Decreto 314/2006, de 17
1 de marzo, deel Ministerio dee Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
6
Modificado por el Real Decreto 1371/2007
7, de 19 de octu
ubre, del Ministerio de Viviend
da.
B.O.E.: 23 de octubre de 200
07
Corrección dee errores.
B.O.E.: 25 de enero de 2008
Modificaat per:
Modificaación de determ
minados docum
mentos básicoss del Código Téccnico de la Edifficación aprobaados por el Rea
al Decreto
314/200
06, de 17 de maarzo, y el Real Decreto
D
1371/2
2007, de 19 de octubre
Orden VIV/984/2009,
V
d 15 de abril, del
de
d Ministerio de
d Vivienda.
B.O.E.: 23
2 de abril de 20
009
Criterios saniitarios de la callidad del agua de
d consumo hu
umano
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, deel Ministerio dee la Presidenciaa.
B.O.E.: 21 de febrero de 200
03
Criterios higié
énico‐sanitario
os para la preve
ención y contro
ol de la legionelosis
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio
M
de Saanidad y Consum
mo.
B.O.E.: 18 de julio de 2003
E
para Baja Tenssión e Instrucciones Complem
mentarias (ITC) BT 01 a BT 51
Reglamento Electrotécnico
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecno
ología.
mento al nº 224
4, de 18 de sep
ptiembre de 200
02
B.O.E.: Suplem
Modificaat per:
Anulado
o el inciso 4.2.C
C.2 de la ITC‐BT‐03
Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercerra del Tribunal Supremo.
S
04
B.O.E.: 5 de abril de 200
Complettat per:
Autorizaación para el em
mpleo de sistem
mas de instalacciones con cond
ductores aislad
dos bajo canalees protectores de
d material
plástico
nero de 1988, de la Dirección General
G
de Inno
ovación Industrrial.
Resolución de 18 de en
B.O.E.: 19
1 de febrero dee 1988
Modificaat per:
Real Deccreto por el que
e se modifican diversas norm
mas reglamentarias en materiaa de seguridad industrial para
a adecuarlas a la
l
Ley 17/2
2009, de 23 de noviembre, sobre el libre accceso a las activiidades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009,
2
de 22 de
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diciembre, de modificaación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividade
es de servicios y
su ejerciicio
Real Deccreto 560/2010
0, de 7 de mayo
o, del Ministerio
o de Industria, Turismo
T
y Comeercio.
B.O.E.: 22
2 de mayo de 2010
2
Reglamento regulador
r
de laas infraestructu
uras comunes de
d telecomuniccaciones para el
e acceso a los sservicios de tele
ecomunicación
n
en el interiorr de las edificacciones
Real Decreto 346/2011, de 11
1 de marzo, deel Ministerio dee Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 1 de abril
a
de 2011
Desenvo
olupant per:
Orden por
p la que se de
esarrolla el Regglamento regulaador de las infrraestructuras comunes de teleecomunicacion
nes para el acce
eso
a los serrvicios de teleco
omunicación en el interior de
e las edificacion
nes, aprobado por
p el Real Deccreto 346/2011
1, de 11 de marrzo
Derogad
da la disposición
n adicional 3 po
or el R.D. 805/2
2014.
Orden ITTC/1644/2011, de 10 de junio,, del Ministerio de Industria, Turismo
T
y Comeercio.
B.O.E.: 16
1 de junio de 2011
2
Modificaat per:
Plan técnico nacional de
d la televisión digital terrestrre y regulación de determinad
dos aspectos para la liberació
ón del dividendo
digital
4, de 19 de septtiembre, del Ministerio de Indu
ustria, Energía y Turismo.
Real Deccreto 805/2014
B.O.E.: 24
2 de septiembre de 2014
2.1.5. YS. Sen
nyalització provvisional d'obress
2.1.5.1. YSB. Abalisament
Instrucción 8.3‐IC Señalizaciión de obras
987, del Ministerio de Obras Públicas
P
y Urbanismo.
Orden de 31 de agosto de 19
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987
Señalización de seguridad y salud en el traabajo
1 de abril, del Ministerio de Trabajo
T
y Asunttos Sociales.
Real Decreto 485/1997, de 14
B.O.E.: 23 de abril de 1997
Complettat per:
Protección de la salud y seguridad de
e los trabajadorres contra los riesgos relacion
nados con los aggentes químico
os durante el
trabajo
Real Deccreto 374/2001
1, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidenccia.
B.O.E.: 1 de mayo de 20
001
Complettat per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajad
dores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido
Real Deccreto 286/2006
6, de 10 de marzzo, del Ministerrio de la Presidencia.
B.O.E.: 11
1 de marzo de 2006
Modificaat per:
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Real Deccreto por el que
e se modifican el R.D. 39/199
97, de 17 de ene
ero, por el que
e se aprueba el Reglamento de
e los servicios de
d
prevención; el R.D. 485
5/1997, de 14 de
d abril, sobre disposiciones mínimas
m
en maateria de señalización de segu
uridad y salud en
e
el trabajjo; el R.D. 665//1997, de 12 de
e mayo, sobre la protección de los trabajado
ores contra los riesgos relacionados con la
exposición a agentes cancerígenos du
urante el trabajjo y el R.D. 374
4/2001, de 6 de
e abril, sobre laa protección de
e la salud y
seguridaad de los trabajjadores contra los riesgos relaacionados con los agentes quíímicos durantee el trabajo
Real Deccreto 598/2015
5, de 3 de julio, del Ministerio de
d la Presidenccia.
B.O.E.: 4 de julio de 201
15
2.1.5.2. YSH. Senyalització horitzontal
h
Instrucción 8.3‐IC Señalizaciión de obras
Orden de 31 de agosto de 19
987, del Ministerio de Obras Públicas
P
y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987
2.1.5.3. YSV. Senyalització vertical
v
Instrucción 8.3‐IC Señalizaciión de obras
Orden de 31 de agosto de 19
987, del Ministerio de Obras Públicas
P
y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987
2.1.5.4. YSN. Senyalització manual
m
Instrucción 8.3‐IC Señalizaciión de obras
Orden de 31 de agosto de 19
987, del Ministerio de Obras Públicas
P
y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987
2.1.5.5. YSS. Senyalització
S
d seguretat i salut
de
Señalización de seguridad y salud en el traabajo
1 de abril, del Ministerio de Trabajo
T
y Asunttos Sociales.
Real Decreto 485/1997, de 14
B.O.E.: 23 de abril de 1997
Complettat per:
Protección de la salud y seguridad de
e los trabajadorres contra los riesgos relacion
nados con los aggentes químico
os durante el
trabajo
1, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidenccia.
Real Deccreto 374/2001
B.O.E.: 1 de mayo de 20
001
Complettat per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajad
dores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido
6, de 10 de marzzo, del Ministerrio de la Presidencia.
Real Deccreto 286/2006
B.O.E.: 11
1 de marzo de 2006
Modificaat per:
Real Deccreto por el que
e se modifican el R.D. 39/199
97, de 17 de ene
ero, por el que
e se aprueba el Reglamento de
e los servicios de
d
prevención; el R.D. 485
5/1997, de 14 de
d abril, sobre disposiciones mínimas
m
en maateria de señalización de segu
uridad y salud en
e
e mayo, sobre la protección de los trabajado
ores contra los riesgos relacionados con la
el trabajjo; el R.D. 665//1997, de 12 de
exposición a agentes cancerígenos du
urante el trabajjo y el R.D. 374
4/2001, de 6 de
e abril, sobre laa protección de
e la salud y
seguridaad de los trabajjadores contra los riesgos relaacionados con los agentes quíímicos durantee el trabajo
Real Deccreto 598/2015
5, de 3 de julio, del Ministerio de
d la Presidenccia.
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B.O.E.: 4 de julio de 201
15

3. PLEC
3.1. Plec de
e clàusules administrativ
a
ves
3.1.1. Disposicions generalss
3.1.1.1. Objeccte del Plec de condicions
El present Pleec de condicions juntament am
mb les disposiciions contingude
es en el corresp
ponent Plec dell Projecte d'exe
ecució, tenen peer
objecte definir les atribucion
ns i obligacions dels agents qu
ue intervenen en matèria de Seeguretat i Salutt, així com les co
ondicions que
han de complir les mesures preventives, les proteccions in
ndividuals i col∙∙lectives de la construcció de l'obra "ESTUDI BÀSIC SIS",
s
el projeecte redactat peer . Tot això amb finalitat d'eviitar qualsevol aaccident o malaltia professionaal,
situada en Girona (Girona), segons
e futurs trebaalls de conservaació, reparació i manteniment.
que poden occasionar‐se durrant el transcurs de l'execució de l'obra o en els
3.1.2. Disposicions facultatiives
nició, atribucion
ns i obligacionss dels agents dee l'edificació
3.1.2.1. Defin
Les atribucion
ns i les obligacio
ons dels diferen
nts agents interrvinents en l'ed
dificació són less regulades en eels seus aspecte
es generals per la
Llei 38/99, d'O
Ordenació de l''Edificació (L.O.E.).
Les garanties i responsabilitaats dels agents i treballadors de
d l'obra davan
nt dels riscos deerivats de les co
ondicions de tre
eball en matèriaa
5 de Prevenció de Riscos Laborals i el Reial Deecret 1627/199
97 "Disposicions
de seguretat i salut, són les establertes perr la Llei 31/1995
mínimes de seguretat i de saalut en les obrees de construcció".
omotor
3.1.2.2. El Pro
És la persona física o jurídicaa, pública o privvada, que individual o col∙lectiivament decideeix, impulsa, pro
ograma i finançça amb recursos
ns, les obres d'eedificació per a si o per a la sevva posterior alie
enació, lliurameent o cessió a ttercers sota quaalsevol títol.
propis o alien
Té la responsabilitat de conttractar als tècnics redactors deel preceptiu Esttudi de Segurettat i Salut ‐ o Esstudi Bàsic, si s'e
escau ‐ igual qu
ue
als tècnics coordinadors en la matèria en laa fase que correespongui, tot aiixò segons l'esttablert en el RD
D. 1627/1997, de 24 d'octubre,,
pel qual s'estableixen les dissposicions mínimes en matèriaa de seguretat i salut en les ob
bres de construcció, facilitant còpies
c
a les
empreses con
ntractistes, subcontractistes o treballadors autònoms contractats directam
ment pel Promo
otor, exigint la presentació
p
de
cada Pla de Seguretat i Salutt prèviament al començamentt de les obres.
El Promotor tindrà
t
la consideració de Contractista quan reealitzi la totalitaat o determinades parts de l'o
obra amb mitjan
ns humans i
recursos prop
pis, o en el cas de
d contractar directament
d
a trreballadors auttònoms per a laa seva realització o per a treballs parcials de la
mateixa, exceepte en els caso
os estipulats en
n el Reial Decrett 1627/1997.
3.1.2.3. El Pro
ojectista
És l'agent quee, per encàrrec del promotor i amb subjecció
ó a la normativaa tècnica i urbanística correspo
onent, redacta el projecte.
Prendrà en co
onsideració en les fases de con
ncepció, estudi i elaboració de
el projecte bàsic i d'execució, eels principis i crriteris generals de
prevenció en matèria de segguretat i de salu
ut, d'acord amb
b la legislació vigent.
3.1.2.4. El Contractista i Sub
bcontractista
Segons defineeix l'article 2 deel Reial Decret 1627/1997:
1
Contractista és
é la persona física o jurídica que
q assumeix co
ontractualmentt davant el Prom
motor, amb mitjans humans i materials prop
pis
o aliens, el co
ompromís d'exeecutar la totalitat o part de less obres, amb subjecció al projeecte i al contraccte.
Subcontractissta és la person
na física o jurídica que assumeix contractualm
ment davant el contractista,
c
em
mpresari princip
pal, el comprom
mís
de realitzar determinades paarts o instal∙laccions de l'obra, amb subjecció al projecte pel qual es regeix la seva execució.
El Contractistta comunicarà a l'autoritat laboral competent l'obertura dell centre de treb
ball en la qual in
nclourà el Pla de Seguretat i
Salut al que es
e refereix l'article 7 del R.D.16
627/1997, de 24 d'octubre.
Adoptarà totees les mesures preventives qu
ue compleixin els preceptes en
n matèria de Preevenció de Risccos Laborals i Se
eguretat i Salutt
que estableixx la legislació viggent, redactantt el corresponent Pla de Segurretat i ajustant‐‐se al complimeent estricte i permanent de
l'establert en l'Estudi Bàsic de
d Seguretat i Salut,
S
disposantt de tots els mittjans necessariss i dotant al perrsonal de l'equipament de
seguretat exiggibles, complint les ordres efeectuades pel coordinador en matèria
m
de segu
uretat i de salut en la fase d'execució de l'obra.
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Supervisarà de
d manera conttinuada el comp
pliment de les normes
n
de segu
uretat, tutelant les activitats dels treballadorss al seu càrrec i,i si
s'escau, rellevvant del seu lloc a tots aquellss que poguessin
n menyscabar le
es condicions bàsiques
b
de seguretat personals o generals, per
p
no estar en lees condicions ad
dequades.
Lliurarà la info
ormació suficieent al coordinad
dor en matèria de seguretat i de
d salut durantt l'execució de ll'obra, on s'acre
editi l'estructurra
organitzativa de l'empresa, les seves responsabilitats, funcions, processo
os, procediments i recursos materials i humans disponibles,
u adequada acció
a
preventiva de riscos de l'obra.
amb la finalitat de garantir una
ponsabilitats i obligacions
o
del contractista
c
i deels subcontracttistes en matèria de seguretatt i salut, cal desttacar les
Entre les resp
contingudes a l'article 11 "O
Obligacions delss contractistes i subcontractisttes" del R.D. 1627/1997.
Aplicar els priincipis de l'acció preventiva qu
ue es recullen a la Llei de Prevvenció de Riscoss Laborals.
Complir i fer complir
c
al seu personal
p
l'estab
blert en el pla de
d seguretat i saalut.
Complir la no
ormativa en matèria de preven
nció de riscos laaborals, tenint en
e compte, si s''escau, les obliggacions sobre coordinació
c
d'activitats em
mpresarials preevistes a la Llei, durant l'execució de l'obra.
Informar i pro
oporcionar les instruccions
i
adequades i precises als treballaadors autònomss sobre totes lees mesures que s'hagin d'adop
ptar
referent a la seva
s
seguretat i salut en l'obraa.
Atendre les in
ndicacions i con
nsignes del coordinador en maatèria de segure
etat i salut, com
mplint estrictam
ment les seves instruccions
durant l'execució de l'obra.
Respondran de
d la correcta execució
e
de les mesures preventives fixades en
e el pla de segguretat i salut pel que fa a les obligacions
o
quee
els correspon
nguin a ells directament o, si s''escau, als treballadors autòno
oms per ells con
ntractats.
Respondran solidàriament
s
d les conseqüèències que es deerivin de l'incom
de
mpliment de les mesures prevvistes en el pla.
Les responsab
bilitats dels coo
ordinadors, de la
l Direcció facu
ultativa i del Pro
omotor, no exim
miran de les sevves responsabillitats als
contractistes i als subcontractistes.
3.1.2.5. La Diirecció Facultattiva
Segons defineeix l'article 2 deel Reial Decret 1627/1997,
1
s'en
ntén com a Dire
ecció Facultativva:
El tècnic o elss tècnics compeetents designats pel Promotorr, encarregats de
d la direcció i del
d control de l'execució de l'o
obra.
Les responsab
bilitats de la Direcció facultativva i del Promottor, no eximeixe
en en cap cas de
d les atribuïblees als contractisstes i als
subcontractisstes.
3.1.2.6. Coord
dinador de Seg
guretat i Salut en
e Projecte
És el tècnic co
ompetent desiggnat pel Promotor per coordin
nar, durant la faase del projectee d'execució, l'aaplicació dels prrincipis i criteriss
generals de prevenció
p
en maatèria de segurretat i salut.
3.1.2.7. Coord
dinador de Seg
guretat i Salut en
e Execució
El Coordinado
or de Seguretatt i Salut durant l'execució de l'obra, és el tècn
nic competent designat
d
pel Pro
omotor, que fo
orma part de la
Direcció Facultativa.
Assumirà les tasques i respo
onsabilitats asso
ociades a les seegüents funcion
ns:
 Coord
dinar l'aplicació dels principis generals
g
de preevenció i de seguretat, prenent les decisionss tècniques i d'organització, amb
la finaalitat de planifficar les diferen
nts tasques o fases
f
de treballl que es vagin
n a desenvolupar simultània o successivameent,
estimaant la durada reequerida per a l'execució de lees mateixes.
 Coord
dinar les activitaats de l'obra peer garantir que els
e contractiste
es i, si s'escau, els
e subcontractiistes i els treballadors autònoms,
apliqu
uin de manera coherent
c
i respo
onsable els prin
ncipis de l'acció
ó preventiva reccollits en la legiislació vigent.
 Aprovvar el pla de segguretat i salut elaborat
e
pel con
ntractista i, si s'escau, les modificacions introduïdes en el mateix.
 Organ
nitzar la coordin
nació d'activitatts empresarialss prevista en la Llei de Prevencció de Riscos Laborals.
 Coord
dinar les accionss i funcions de control
c
de l'aplicació correcta dels mètodes de
d treball.
 Adopttar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin
p
accedir a l'obra. La Direcció facultattiva
assum
mirà aquesta fun
nció quan no fo
os necessària la designació d'u
un coordinador..
3.1.2.8. Treba
alladors Autònoms
És la persona física, diferentt del contractistta i subcontracttista, que realitza de forma peersonal i directaa una activitat professional,
p
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sense subjeccció a un contraccte de treball i que
q assumeix contractualmen
c
nt davant el pro
omotor, el contractista o el sub
bcontractista, el
e
compromís de realitzar deteerminades partss o instal∙lacion
ns de l'obra.
Quan el trebaallador autònom
m empri en l'ob
bra a treballado
ors per compte d'altri, tindrà laa consideració d
de contractista o
subcontractissta.
Els treballado
ors autònoms co
ompliran l'establert en el pla de
d seguretat i salut.
s

3.1.2.9. Treba
alladors per compte d'altri
Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir quee els treballadors rebin una infformació adequ
uada de totes le
es mesures quee
s'hagin d'adoptar pel que fa a la seva segurretat i la seva saalut en l'obra.
l participació dels
d treballadors o dels seus reepresentants, es
e realitzaran de conformitat aamb el que es disposa
d
en la Lleei
La consulta i la
de Prevenció de Riscos Labo
orals.
r
d treballadorrs en el centre de
dels
d treball una còpia
c
del pla dee seguretat i salut i de les sevees
El contractista facilitarà als representants
dificacions.
possibles mod
3.1.2.10. Fabricants i submiinistradors d'eq
quips de proteccció i materials de construcció
ó
ors de maquinària, equips, pro
oductes i eines de
d treball, haurran de subminisstrar la informaació
Els fabricantss, importadors i subministrado
que indiqui laa forma correcta d'utilització pels
p treballadorrs, les mesures preventives addicionals que s'hagin de prend
dre i els riscos
laborals que comportin
c
tantt el seu ús norm
mal com la seva manipulació o ocupació inadeequada.
3.1.2.11. Recursos preventiu
us
Amb la finalittat d'exercir les labors de recurs preventiu, seegons l'establerrt en la Llei 31/95, Llei 54/03 i Reial Decret 60
04/06,
l'empresari designarà per a l'obra els recurrsos preventius,, que podran se
er:
d
treballladors designatts per l'empresaa.
a) Un o diversos
b) Un o diversos
d
memb
bres del servei de
d prevenció prropi de l'empresa.
c) Un o diversos
d
membres del servei o els serveis de prevenció alien
ns.
Les persones a les quals s'asssigni aquesta vigilància
v
hauran de donar les instruccions neecessàries per aal correcte i imm
mediat
compliment de
d les activitatss preventives. En
E cas d'observaar un deficient compliment dee les mateixes o una absència, insuficiència o
falta d'adequació de les matteixes, s'informarà a l'empresaari perquè aque
est adopti les mesures
m
necessààries per a la se
eva correcció,
C
dee Seguretat i Salut i a la resta de
d la Direcció Faacultativa.
notificant‐se a la vegada al Coordinador
q la presènciaa dels recursos preventius és n
necessària, esp
pecificant‐se
En el Pla de Seguretat i Salutt s'especificaran els casos en què
p
o perso
ones designadees per a tal fi, co
oncretant les taasques en les quals inicialment es preveu
expressament el nom de la persona
necessària la seva presènciaa.
3.1.3. Formacció en Seguretaat
Amb la finalittat de que tot el
e personal que accedeixi a l'ob
bra disposi de laa suficient form
mació en les matèries preventives de seguretaat i
salut, l'empreesa s'encarregarà de la seva fo
ormació per a l'adequada prevvenció de riscoss i el correcte úss de les protecccions col∙lectivees i
individuals. Aquesta
A
formació aconseguirà tots els nivells de l'empresa, des
d dels directiu
us fins als trebaalladors no qualificats, incloen
nt
als tècnics, en
ncarregats, especialistes i operadors de màqu
uines entre unss altres.
3.1.4. Recone
eixements mèd
dics
La vigilància de
d l'estat de sallut dels treballaadors quedarà garantida
g
per l'empresa contractista, en funcció dels riscos in
nherents al treb
ball
assignat i en els
e casos establerts per la legisslació vigent.
Aquesta vigilàància serà volun
ntària, excepte quan la realització dels recon
neixements sigu
ui imprescindiblle per avaluar els
e efectes de lees
condicions dee treball sobre la
l seva salut, o per verificar qu
ue el seu estat de
d salut no con
nstitueix un perill per a altres persones
p
o per al
mateix treballlador.
3.1.5. Salut i higiene en el trreball
3.1.5.1. Primeers auxilis
L'empresari designarà
d
al perrsonal encarreggat de l'adopció
ó de les mesure
es necessàries en
e cas d'acciden
nt, amb la finalitat de garantir la
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prestació delss primers auxilis i l'evacuació de
d l'accidentat..
Es disposarà, en un lloc visib
ble de l'obra i acccessible als op
peraris, una farm
maciola perfecttament equipad
da amb materiaal sanitari destinat
a primers auxxilis.
El Contractistta instal∙larà rèttols amb caràctters llegibles fin
ns a una distànccia de 2 m, en el
e qual se subministri als treballadors i
participants en
e l'obra la info
ormació suficien
nt per establir ràpid
r
contacte amb
a
el centre assistencial
a
méss proper.
3.1.5.2. Actua
ació en cas d'acccident
En cas d'accid
dent es prendraan solament less mesures indispensables fins que arribi l'assiistència mèdicaa, perquè l'accid
dentat pugui seer
traslladat amb rapidesa i sen
nse risc. En cap cas se li mouràà, excepte quan
n sigui imprescindible per a la seva integritat.
Es comprovarran els seus signes vitals (conssciència, respiraació, pols i pressió sanguínia), se l'intentarà tranquil∙litzar, i se'l cobrirà amb
una manta peer mantenir la seva
s
temperatu
ura corporal.
No se li subm
ministrarà aigua,, begudes ni cap medicament i, en cas d'hem
morràgia, es pressionaran les feerides amb gase
es netes.
L'empresari notificarà
n
l'accid
dent per escrit a l'autoritat lab
boral, conforme
e al procedimen
nt reglamentarii.
3.1.6. Docum
mentació d'obraa
3.1.6.1. Estud
di Bàsic de Segu
uretat i Salut
És el document elaborat pel tècnic compettent designat peel Promotor, on
n es precisen lees normes de seeguretat i salut aplicables a
mplant la identificació dels risccos laborals que puguin ser evvitats, indicant les mesures tèccniques necessààries per a això
ò.
l'obra, contem
Inclou també les previsions i les informacio
ons útils per efeectuar en el seu
u moment, en lees degudes con
ndicions de segu
uretat i salut, els
previsibles treeballs posteriorrs.
3.1.6.2. Pla de
d seguretat i sa
alut
En aplicació del
d present estu
udi bàsic de segguretat i salut, cada
c
Contractissta elaborarà el corresponent pla de seguretaat i salut en el
treball en el qual
q s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions
p
contiingudes en el present estudi bàsic,
b
en funció
del seu propi sistema d'execcució de l'obra. En aquest pla s'inclouran,
s
si s'escau, les prop
postes de mesu
ures alternative
es de prevenció
a
la correspo
onent justificacció tècnica, que
e no podran imp
plicar disminució dels nivells de
d protecció
que el Contraactista proposi amb
prevists en aq
quest estudi bàsic.
El coordinado
or en matèria de seguretat i saalut durant l'exeecució de l'obraa aprovarà el pla de seguretatt i salut abans de l'inici d'aquessta.
El pla de segu
uretat i salut po
odrà ser modificcat pel Contracttista en funció del procés d'exxecució de l'obrra, de l'evolució
ó dels treballs i de
les possibles incidències o modificacions
m
qu
ue puguin sorgiir durant el dessenvolupament de la mateixa, sempre amb l'aaprovació
expressa del Coordinador
C
dee Seguretat i Saalut i la Direcció
ó facultativa.
Els qui interviinguin en l'execcució de l'obra, així com les peersones o òrgan
ns amb responssabilitats en maatèria de preven
nció de les
empreses inteervinents en la mateixa i els reepresentants dels treballadorss, podran preseentar per escrit i de forma raonada, els
suggerimentss i alternatives que
q estimin oportunes. A aquest efecte, el pla de seguretatt i salut estarà een l'obra a dispo
osició permaneent
dels mateixoss i de la Direcció
ó facultativa.

3.1.6.3. Acta d'aprovació deel pla
El pla de segu
uretat i salut elaaborat pel Conttractista serà ap
provat pel Coorrdinador de Segguretat i Salut d
durant l'execució de l'obra, peer
la Direcció Facultativa o per l'Administració
ó en el cas d'obres públiques, qui haurà d'em
metre un acta d'aprovació com a document
acreditatiu d'aquesta operacció, visat pel Co
ol∙legi Professio
onal correspone
ent.
unicació d'oberrtura de centree de treball
3.1.6.4. Comu
La comunicacció d'obertura del
d centre de treball a l'autorittat laboral competent serà prèèvia al començaament dels treb
balls i es
presentarà ún
nicament pels empresaris
e
quee tinguin la conssideració de contractistes.
La comunicacció contindrà les dades de l'em
mpresa, del centre de treball i de producció i//o emmagatzem
matge del centrre de treball.
Haurà d'incloure, a més, el pla
p de seguretat i salut.
3.1.6.5. Llibree d'incidències
Amb finalitatss de control i seeguiment del pla de seguretatt i salut, a cada centre de trebaall existirà un llibre d'incidències que constarrà
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de fulles per duplicat,
d
habilittat a aquest efeecte.
Serà facilitat pel col∙legi proffessional que visi l'acta d'apro
ovació del pla o l'oficina de sup
pervisió de projjectes o òrgan equivalent
e
quan
n
es tracti d'obres de les admiinistracions púb
bliques.
s
a l'obraa, en poder del Coordinador dee Seguretat i Saalut durant l'exe
ecució de l'obraa,
El llibre d'incidències s'hauràà de mantenir sempre
ultativa de l'obrra, els contractistes i subcontraactistes i els treeballadors autò
ònoms, així com
m les persones o
tenint accés la Direcció Facu
r
s en matèria dee prevenció en les empreses in
ntervinents en l'obra, els repreesentants dels treballadors
t
i ells
òrgans amb responsabilitats
tècnics dels òrgans
ò
especialiitzats en matèria de seguretatt i salut en el tre
eball de les adm
ministracions pú
úbliques compe
etents, els qui
podran fer an
notacions en el mateix.
El Coordinado
or de Seguretatt i Salut durant l'execució de l'obra, haurà de notificar al Con
ntractista afecttat i als representants dels
treballadors d'aquest,
d
sobree les anotacionss efectuades en
n el llibre d'incid
dències.
Quan les anotacions es referreixin a qualsevvol incompliment dels advertim
ments o observvacions anteriors, es remetrà una
u còpia a la
Inspecció de Treball
T
i Segureetat Social en el termini de vin
nt‐i‐quatre hore
es. En tot cas, s''haurà d'especificar si l'anotacció es tracta d'u
una
nova observaació o suposa un
na reiteració d'un advertiment o observació anterior.
3.1.6.6. Llibree d'ordres
A l'obra existiirà un llibre d'o
ordres i assistèn
ncies, en el quall la Direcció Faccultativa ressen
nyarà les incidències, ordres i assistències
a
quee
es produeixin
n en el desenvolupament de l'o
obra.
Les anotacion
ns així exposadees tenen rang d'ordres
d
o comeentaris necessaaris d'execució d'obra
d
i, en con
nseqüència, seran respectadess
pel Contractissta de l'obra.
3.1.6.7. Llibree de visites
El llibre de vissites haurà d'esstar en obra, a disposició
d
perm
manent de la Insspecció de Treb
ball i Seguretat Social.
El primer llibrre l'habilitarà el Cap de la Insp
pecció de la província en què es
e trobi l'obra. Per
P habilitar el ssegon o els seggüents, serà
necessari preesentar l'anterio
or. En cas de pèèrdua o destruccció, el represen
ntant legal de l''empresa hauràà de justificar per escrit els
motius i les proves. Una veggada esgotat un
n llibre, es conseervarà durant 5 anys, comptatts des de l'últim
ma diligència.
3.1.6.8. Llibree de subcontracctació
El contractista haurà de disp
posar d'un llibree de subcontracctació, que rom
mandrà en tot moment
m
en l'obra, reflectint pe
er ordre
ons realitzades en una determinada obra amb
b
cronològic dees del començament dels trebaalls, totes i cadascuna de les subcontractacio
empreses sub
bcontractistes i treballadors au
utònoms.
El llibre de subcontractació complirà
c
les preescripcions con
ntingudes en el Reial Decret 11
109/2007, de 24 d'agost, pel qual
q es
desenvolupa la Llei 32/2006
6 de 18 d'octubrre, reguladora de
d la subcontraactació en el Sector de la Consstrucció, en partticular l'article 15
bcontractació" i l'article 16 "Ob
bligacions i dretts relatius al Llib
bre de Subconttractació".
"Contingut deel Llibre de Sub
Al llibre de su
ubcontractació tindran accés el
e Promotor, la Direcció Facultativa, el Coordiinador de Seguretat i Salut en fase d'execució
ó
de l'obra, les empreses i treb
balladors autòn
noms intervinen
nts en l'obra, els tècnics de prevenció, els delegats de preve
enció, l'autoritaat
ue intervinguin en l'execució d
de l'obra.
laboral i els reepresentants dels treballadorss de les diferents empreses qu
3.1.7. Disposicions Econòmiiques
miques per a l'abonament i reccepció de l'obraa, es fixa en el plec
p de condicio
ons del projecte
e o en el
El marc de relacions econòm
bra entre el Pro
omotor i el conttractista, haven
nt de contenir almenys
a
els pun
nts següents:
corresponentt contracte d'ob
 Fiancees
 Dels preus
p
 Preu bàsic
 Preu unitari
 Pressupost d''Execució Mateerial (PEM)
 Preus contrad
dictoris
 Reclamació d'augment de preus
 Formes tradiccionals d'amidaar o d'aplicar elss preus
 De la revisió dels
d preus conttractats
 Aplec de matterials
 Obres per administració
 Valoraació i abonament dels treballs
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Indem
mnitzacions Múttues
Retencions en conceepte de garantiaa
Terminis d'execució i pla d'obra
dació econòmica de les obres
Liquid
Liquid
dació final de l'o
obra

3.2. Plec de
e condicionss tècniques particulars
p
3.2.1. Mitjans de protecció col∙lectiva
Els mitjans dee protecció col∙lectiva es col∙lo
ocaran segons les especificacio
ons del pla de seguretat i salutt abans d'iniciar el treball en el
e
qual es requeereixin, no supo
osant un risc en
n si mateixos.
Es reposaran sempre que esstiguin deteriorats, al final del període de la seva
s
vida útil, després d'estar ssotmesos a sol∙∙licitacions límitt, o
quan les sevees toleràncies siiguin superiors a les admeses o aconsellades pel fabricant.
El mantenimeent serà vigilat de forma periò
òdica (cada setm
mana) pel Deleggat de Prevenciió.
3.2.2. Mitjans de protecció individual
Disposaran dee marcat CE, qu
ue portaran inscrit al propi equip, a l'embalattge i al fullet infformatiu.
Seran ergonò
òmics i no causaaran molèsties innecessàries. Mai
M suposaran un risc en si maateixos, ni perd
dran la seva segguretat de form
ma
involuntària.
El fabricant els subministrarà juntament am
mb un fullet info
ormatiu en el qual
q apareixeran les instruccio
ons d'ús i mante
eniment, nom i
adreça del fab
bricant, grau o classe de proteecció, accessoris que pugui portar i caracterísstiques de les p
peces de recanvvi, límit d'ús,
termini de vid
da útil i controls als quals s'ha sotmès. Estaràà redactat de fo
orma comprensible i, en el cas d'equips d'imp
portació, traduïts
a la llengua oficial.
Seran submin
nistrats gratuïtaament per l'empresari i es reem
mplaçaran sem
mpre que estiguin deteriorats, al final del perííode de la seva
vida útil o dessprés d'estar so
otmesos a sol∙licitacions límit.
S'utilitzaran de
d forma personal i per als uso
os previstos pell fabricant, supe
ervisant el man
nteniment el Deelegat de Prevenció.
3.2.3. Instal∙lacions provisio
onals de salut i confort
nals de salut i confort
c
tindran una temperatu
ura, il∙luminació
ó, ventilació i co
ondicions
Els locals desttinats a instal∙laacions provision
d'humitat adeequades per al seu ús. Els reveestiments dels terres,
t
parets i sostres seran continus,
c
llisos i impermeabless, acabats
preferentmen
nt amb colors clars
c
i amb mateerial que permeeti la neteja am
mb desinfectants o antisèptics.
El Contractistta mantindrà les instal∙lacions en perfectes co
ondicions sanitàries (neteja diària), estaran p
proveïdes d'aigu
ua corrent freda i
calenta i dotaades dels complements necesssaris per a higieene personal, co
om ara sabó, to
ovalloles i recipients de deixallles.

3.2.3.1. Vestu
uaris
Seran de fàcill accés, estaran
n propers a l'àreea de treball i tiindran seients i taquilles indep
pendents sota cclau, amb espaii suficient per
guardar la rob
ba i el calçat.
Es disposarà una
u superfície mínima
m
de 2 m² per cada treballador destinada a vestuari, amb
a
una alçadaa mínima de 2,3
30 m.
Quan no es disposi de vestuaris, s'habilitaràà una zona per deixar la roba i els objectes personals sota cclau.
3.2.3.2. Lavab
bos i dutxes
Estaran al cosstat dels vestuaaris i disposaran
n d'instal∙lació d'aigua
d
freda i calenta,
c
situantt com a mínim u
una quarta partt de les aixetes en
cabines indiviiduals amb porta amb tancam
ment interior.
Les cabines tiindran una supeerfície mínima de 2 m² i una alçada mínima de
d 2,30 m.
La dotació míínima prevista per
p als lavabos serà de:





1 dutxxa per cada 10 treballadors
t
o fracció
f
que treb
ballin en la matteixa jornada
1 vàteer per cada 25 homes
h
o fracció
ó i 1 per cada 15
5 dones o fraccció
1 lavabo per cada vàter
5 homes o fraccció
1 urinari per cada 25
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1 eixu
ugamans de cel∙∙lulosa o elèctriic per cada lavaabo
1 sabo
onera dosificadora per cada laavabo
1 recip
pient per a reco
ollida de cel∙lulo
osa sanitària
1 porttarotllos amb paper higiènic per cada vàter

3.2.3.3. Vàterr
Seran de fàcill accés i estaran
n propers a l'àreea de treball. Se situaran preferentment en cabines
c
de dimensions mínime
es 1,2x1,0 m am
mb
alçada de 2,30 m, sense visib
bilitat des de l'eexterior i proveeïdes de perxa i porta amb tancament interio
or.
nt no tenir sostre sempre que comuniquin am
mb lavabos o paassadissos amb
b ventilació
Disposaran dee ventilació a l'exterior, poden
exterior, evitaant qualsevol comunicació am
mb menjadors, cuines,
c
dormito
oris o vestuaris.
Tindran descààrrega automàttica d'aigua corrrent i en el cas que no es pugu
uin connectar a la xarxa de claavegueram es disposarà
d
de
latrines sanitààries o fosses sèptiques.
3.2.3.4. Menjjador i cuina
Els locals desttinats a menjad
dor i cuina estaran equipats am
mb taules, cadirres de material rentable i vaixella, i disposaraan de calefacció
óa
l'hivern. Qued
daran separats de les àrees dee treball i de qu
ualsevol font de
e contaminació ambiental.
En el cas que els treballadorrs portin el seu propi menjar, disposaran
d
de escalfaplats,
e
pro
ohibint‐se fora dels llocs prevists la preparació
b
o barbaccoes.
del menjar mitjançant foc, brases
z
de menjad
dor i cuina seràà com a mínim de
d 2 m² per cad
da operari que u
utilitzi aquesta instal∙lació.
La superfície destinada a la zona
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ANNEX 3. INSTRU
UCCIONS DE MAN
NTENIMEN
NT
a
es dettallen les insttruccions per a dur a term
me un correcte manteniment de les instal∙lacions
En aquest annex
projectades.
uest manual de mantenim
ment, les acttuacions neceessàries per al correcte funcionamen
f
nt
Queden exxcloses d’aqu
dels circuits interiors exxistents, les quals es regiiran pel seu propi manuaal de manten
niment.
Per altra baanda, es com
mplementaraan aquestes instruccions
i
de mantenim
ment amb ells correspone
ents manuals
d’ús i funcionament deels equips que conformen
n les instal∙laacions (caldera, bombes, dipòsits, intercanviadors,
etc.).
INSTRUCCIIONS DE MA
ANTENIMENTT DE LES INSTTAL∙LACIONS
‐

La propietat co
onservarà en
n el seu poder la documentació tècn
nica relativa a l'ús per ell que han siggut
ojectades, deevent utilitzaar‐se únicam
ment per tal fi.
pro

‐

Es aconsellablee no manipullar personalm
ment les insttal∙lacions i dirigir‐se
d
en ttot moment (avaria, revisió
m
) a l'empresaa instal∙ladorra especifica.
i manteniment

‐

No
o es realitzaraan modificaccions de l'insstal∙lació sense la interveenció d'un instal∙lador especialitzat i les
maateixes es reealitzaran, en
n qualsevol cas, dintre de
d les especificacions dee la reglame
entació vigen
nt i
am
mb la supervisió d'un tècn
nic competen
nt.

‐

Es disposarà dels plànols definitius
d
deel muntatge de totes less instal∙lacions, així com de diagram
mes
quemàtics dels circuits existents,
e
am
mb indicació
ó de les zon
nes a les quee prestin servei, número i
esq
carracterístiquees dels mateixos.

‐

El mantenimen
nt i reparacció d'aparells, equips, sistemes
s
i els seus com
mponents em
mpleats en les
h de ser reaalitzats per empreses
e
o instal∙ladors‐‐mantenidors competentts i autoritzaats.
insstal∙lacions, ha
Es deu dispossar d'un Co
ontracte de Mantenime
ent amb less respectives empreses instal∙ladorres
bans d'habitaar l'edifici.
auttoritzades ab

‐

Existirà un Llibre de Manteeniment, en el que la em
mpresa instal∙ladora encaarregada del mantenimeent
g
de l'instal∙lació, els defectess observats, les
deiixarà constància de cadaa visita, anottant l'estat general
rep
paracions efeectuades i les lectures deel potencial de
d protecció.

‐

El titular
t
es ressponsabilitzaarà de que estigui vigentt en tot mom
ment el contrracte de manteniment i de
la custodia
c
del Llibre de Maanteniment i del certificaat de l'últimaa inspecció oficial.

‐

L'u
usuari dispossarà del plàànol actualitzat i definittiu de les in
nstal∙lacions,, aportat pe
er l'arquiteccte,
insstal∙lador o promotor
p
o bé haurà dee procedir al aixecament corresponent d'aquelles, de maneera
que en els citatts plànols qu
uedin reflectiits els diferen
nts componeents de l'insttal∙lació.
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‐

ualment, reb
brà els diagraames esquem
màtics dels circuits existtents amb in
ndicació de les zones a les
Igu
que presten seervei, número
o i caracterísstiques de to
ots els elemeents, codificaació e identifficació de caada
una de les líniees, codis d'esspecificació i localització de les caixees de registree i terminalss e indicació de
tottes les caractterístiques principals de l'instal∙lació..

‐

En la documentació s'inclou
urà raó sociaal i domicili de
d l'empresa subministraadora i/o insttal∙ladora.

CIONS. CALD
DERES DE BIO
OMASSA
INSTAL∙LAC
PRECAU
UCIONS
‐

S'eevitaran les agressions
a
co
ontra les cald
deres.

‐

Es comprovarà que coincideix la pressió
ó d'aigua dell manómetro
o amb la determinada en
n l'engegada.

PRESCRIPC
CIONS
‐

L'u
usuari haurà de mantenir les condiccions de segu
uretat especcificades en el projecte del
d mateix i es
posarà en conttacte amb el Servei de Manteniment davant l'apaarició de qualsevol anomalia.

‐

Exccepte els comandamen
haurà de realitzar‐la un
nts del fron
ntal, qualsevol altra manipulació
m
pro
ofessional qu
ualificat.

‐

La propietat haaurà de tenirr un contraccte de mante
eniment amb
b una empreesa autoritzada que s'ocu
upi
del mantenimeent periòdic de la instal∙llació de man
nera que l'ussuari únicam
ment haurà de
d realitzar una
u
d la caldera i els seus ele
ements.
insspecció visuaal periòdica de

‐

Sem
mpre que es revisin less instal∙lacions, un instaal∙lador auto
oritzat reparaarà els defe
ectes oposatts i
rep
posarà les peeces que sigu
uin necessàriies.

PROHIBICIONS
‐

No
o s'emplenarrà el circuit d'aigua
d
amb la caldera caalenta.

‐

No
o es manipulaaran parts in
nteriors del cremador ni de
d les centraaletes de pro
ogramació.

‐

No
o es modificaran les ventiilacions dels recintes on es situïn.

‐

No
o es posarà en
e marxa l'in
nstal∙lació seense haver comprovat el nivell d'aigua del circuiit, procedintt al
seu
u omplimentt si es insuficcient.
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CIONS. SISTEEMES D’EVACUACIÓ DELLS PRODUCT
TES DE LA CO
OMBUSTIÓ
INSTAL∙LAC
PRECAU
UCIONS
‐

Less rematades de les xemeeneies es mantindran sem
mpre lliures sobre els ob
bstacles confrontants, peer a
no perjudicar laa dispersió dels
d fums en l'atmosfera.

PRESCRIPC
CIONS
‐

Haurà de realittzar‐se un esstudi previ i serà
s
necessàària l'adreça d'un tècnic ccompetent per
p a qualsevvol
mo
odificació d'aquesta
d
in
nstal∙lació, per canvi de combu
ustible, pottències d'aparells, can
nvi
d'eemplaçament o de normaativa.

‐

L'u
usuari haurà de realitzar una inspeccció visual pe
eriòdica d'aquelles parts vistes dels conductes
c
i els
seu
us elements..

‐

L'u
usuari haurà d'avisar a un professional qualificcat davant la detecció d'anomaliess com fugues,
corrrosions o deeterioramentt de les subjeeccions.

‐

Després de la reparació
r
de qualsevol deesperfecte, haurà
h
d'efecttuar‐se una p
prova de serrvei.

‐

Sem
mpre que es
e revisin less instal∙lacio
ons, un proffessional quaalificat haurrà de reparaar els defecttes
oposats i adopttar les mesures oportunees.

PROHIBICIONS
‐

No
o es col∙locarran en els co
onductes elem
ments de reggulació de tirr.

‐

No
o es connectaran els con
nductes d'evacuació delss productes de la combu
ustió amb els de ventilacció
forrçada.

INSTAL∙LAC
CIONS. SISTEEMES DE CONDUCCIÓ D’’AIGUA
PRECAU
UCIONS
‐

La instal∙lació es mantindrrà plena d'aaigua, inclós en els periodes de no funcioname
ent, per evittar
a
oxiidacions per entrada de aire.

‐

La bomba acceeleradora ess posarà en marxa prèviiament a l'encès de la ccaldera i s'atturarà desprrès
d'aapagada aquesta.

PRESCRIPC
CIONS
‐

Haaurà de vigilaar‐se el nivell d'omplert del
d circuit de
e calefacció, emplenant‐llo quan fos necessari.
n

‐

Si s'observés que
q els emp
plenats de laa instal∙lació s'han de reealitzar amb
b alguna freq
qüència, hau
urà
nstal∙lador au
utoritzat que
e resolgui la fugida.
f
d'aavisar‐se a l'eempresa o in

‐

Haurà de comp
provar‐se diààriament, mitjançant insspecció visuaal, la temperratura del cirrcuit secundari
dels captadors tèrmics.

‐

usuari haurà d'avisar a un
n professionaal qualificat davant
d
la dettecció de qualsevol anom
malia.
L'u
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‐

mpre que es
e revisin less instal∙lacio
ons, un proffessional quaalificat haurrà de reparaar els defecttes
Sem
oposats i adopttar les mesures oportunees.

PROHIBICIONS
‐

No
o s'utilitzaran
n les canonad
des de l'esteesa de calefaacció o altress conductes metàl∙lics en
n cap concep
pte
com
m presa de terra.
t

‐

No
o es manipulaarà cap elem
ment de la insstal∙lació talss com claus o vàlvules.

‐

No
o es modificaaran les cond
dicions exteriors de seguretat previsttes en la insttal∙lació origiinal, salvo am
mb
un projecte esp
pecífic, desenvolupat perr un tècnic co
ompetent.

CIONS. ELÈCTTRIQUES
INSTAL∙LAC
PRECAU
UCIONS
‐

Cad
da vegada que
q s'abando
oni l'edifici per
p un perío
ode llarg de temps, es d
desconnectarrà l'interrupttor
gen
neral, comprrovant que no
n afecti cap aparell electtrodomèstic.

‐

Abans de realitzar un forat en un paraament, ha de assegurar‐‐se de que een aquest pu
unt no existeix
una canalització elèctrica encastada
e
qu
ue pugui provvocar un accident.

‐

ualsevol aparrell o receptor que es vaagi a connecctar a la xarxxa deurà porrtar les clavillles adequad
des
Qu
per la perfecta connexió, amb la seva corresponentt presa de teerra.

‐

A l'utilitzar
l
o connectar
c
algun aparell elèctric, es tindran sem
mpre les mans seques i s'evitarà esttar
desscalç o amb els peus hum
mits.

PRESCRIPC
CIONS
‐

Davant qualseevol modificaació en la instal∙lació
i
o en les seves condicio
ons d'ús (am
mpliació de la
insstal∙lació o canvi
c
de desstí de l'edifici) un tècnicc competent especialistta en la mattèria haurà de
reaalitzar un esttudi previ.

‐

Qu
uan salti algu
un interrupto
or automàticc, es localitzaarà la causa que
q ho va prroduir abanss de procedirr al
seu
u rearmameent. Si es vaa originar a causa de la connexió d'algun apaarell defectu
uós, aquest es
dessendollarà. Si,
S a pesar d'això, el meccanisme no es
e deixa rearrmar o la inccidència estàà motivada per
p
qualsevol altra causa comp
plexa, s'avisarà a un profe
essional qualificat.

‐

omprovarà m
mitjançant in
nspecció visu
ual
Després de produir‐se algun incident en la instal∙lació, es co
t i dels fusibles de prottecció, l'estaat enfront dee la corrosió de la porta de
l'esstat de l'inteerruptor de tall
l'arrmari i la con
ntinuïtat del conductor de
d posada a terra
t
del marrc metàl∙lic d
de la mateixaa.

‐

L'u
usuari haurà de disposaar del plàno
ol actualitzaat i definitiu
u de l'instal∙lació elèctrica comú del
d
hab
bitatge, de manera qu
ue en aqueest plànol quedin
q
refleectides els d
diferents co
omponents de
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nstal∙lació, co
om quadre general de distribució, circuits inteeriors i puntts de llum, mitjançant un
l'in
sím
mbol i/o núm
mero específic.
‐

Abans de posar en marxa un
u aparell elèèctric nou, haurà
h
d'asseggurar‐se de q
que la tensió
ó d'alimentacció
coiincideix amb
b la que subm
ministri la xarrxa.

‐

Abans de manipular qualseevol aparell elèctric,
e
es de
esconnectarà de la xarxaa.

‐

d
corrent, es deu deesendollar im
mmediatameent i avisar a un tècnicc o instal∙lad
dor
Si un aparell dona
d desconneexió pot ressultar perillo
osa, convé d
desconnectaar l'interrupttor
auttoritzat. Si l'operació de
gen
neral abans de
d procedir a la desconn
nexió de l'apaarell.

‐

Less clavilles que posseeixin
n presa de teerra es conne
ectaran exclu
usivament a una presa de
d corrent am
mb
preesa de terra, perquè el reeceptor que es connecti a través d'ellla quedi pro
otegit i amb això
a al seu to
orn
es protegeixi laa integritat de l'usuari.

‐

t
de totss els electrod
doméstics i llluminàries que
q incorporren
Es obligatoria la conexió a la xarxa de terra
c
corrresponent. To
ot receptor que
q tingui clavilla amb co
onnexió a teerra haurà de
e ser connecttat
la conexió
excclusivament en preses am
mb dita conn
nexió a terra.

‐

Es mantindran desconnectaats de la xarxxa durant la seva neteja els aparells eelèctrics i elss mecanismees.

‐

m del cable. El bon maanteniment ha
els aparells elèèctrics es deesendollaran llençant de la clavilla, mai
ncloure l'abssència de co
ops i trencam
ments. Davaant qualsevo
ol símptoma de foguejatt (cremada per
p
d'in
altes temperattures a causaa de connexions defectu
uoses), se su
ubstituirà la cclavilla (i l'en
ndoll, si tam
mbé
esttigués afectaat).

PROHIBICIONS
No es tocarà el quadre de comandamen
c
nt i protecció
ó amb les maans mulladess o humides,, ni s'accionaarà
cap dels seeus mecanism
mes.
‐

No
o se suprimiraan ni pontejaaran, sota caap motiu, elss fusibles i intterruptors diferencials.

‐

No
o se suprimiraan ni s'augm
mentarà unilaateralment laa intensitat dels
d interrupttors magnetotérmicos.

‐

No
o es permetrrà la prolongació inconttrolada d'una línia elècttrica mitjanççant mànegaa subjecta a la
parret o tiratge al sòl.

‐

No
o es manipulaaran els cables dels circuits ni les sevves caixes de connexió o derivació.

‐

No
o es tocarà mai
m cap aparrell elèctric estant
e
dintre
e de la banyeera o la dutxxa i, en gene
eral, dintre del
d
vollum de prohibició de cam
mbres de ban
ny.

‐

No
o s'endollarà una clavilla les espiguess de la qual no
n estiguin perfectamen
p
nt afermadess als alvèols de
la presa
p
de corrent, ja que aquest fet origina avarie
es que poden
n arribar a seer molt greuss.

‐

No
o es forçarà laa introducció
ó d'una clavilla en una prresa inadequ
uada de menors dimensio
ons.
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‐

o es connectaaran clavilless amb preses múltiples o lladres, treet que incorp
porin les sevves proteccio
ons
No
esp
pecífiques.

‐

No
o es tocaran ni
n les clavillees ni els recep
ptors elèctriccs amb les mans
m
mulladees o humidess.

‐

L'u
usuari no maanipularà elss fils dels cables, pel que mai conneectarà cap aaparell que no
n posseeixi la
clavilla corresp
ponent.

‐

o es premeràà repetida i in
nnecessàriam
ment els mecanismes intteriors, ja qu
ue amb indep
pendència dels
No
perjudicis que pogués ocasionar al receptor
r
al que s'alimeenti s'està faatigant prem
maturament el
meecanisme.

‐

No
o es connectaaran aparellss de llum o qualsevol
q
alttre receptor que arribi a els 220 wattts de potènccia,
ja que
q la conseqüència imm
mediata és po
ossibilitar l'in
nici d'un inceendi en el meecanisme.

‐

L'u
usuari no retiirarà ni maniipularà els mecanismes
m
de
d la instal∙laació.

‐

No
o es manipularan els alvèèols de les preses
p
de corrent amb caap objecte n
ni es tocaran
n amb líquidss o
humitats.

‐

o es connectaran recepto
ors que superin la potència de la pròpia
p
presa ni es conne
ectaran endo
olls
No
mú
últiples o "llaadres" la potèència total dels
d quals sup
peri a la de laa pròpia pressa.

INSTAL∙LAC
CIONS. AIGU
UA
PRECAU
UCIONS
‐

L'u
usuari utilitzaarà els difeerents elemeents i equip
ps o components de laa instal∙lació
ó en les sevves
con
ndicions norrmals recom
manades perr el fabrican
nt. Per això seguirà less instruccion
ns indicades al
cattàleg o manu
ual correspo
onent, sense forçar o exp
posar a situaacions límit q
que podrien compromettre
greeument el co
orrecte funcio
onament dels mateixos.

PRESCRIPC
CIONS
‐

El paper
p
de l'ussuari haurà de
d limitar‐se a l'observació de la instaal∙lació i les sseves prestaccions.

‐

Qu
ualsevol mod
dificació que es desitgi realitzar en
e el tub d'alimentació
ó haurà de comptar am
mb
l'asssessoramen
nt d'un tècnicc competentt.

‐

Qu
ualsevol ano
omalia obseervada haurà de ser comunicad
da immediatament a la companyyia
sub
bministradorra.

‐

Sem
mpre que ess revisin les instal∙lacion
ns, un instal∙∙lador autoriitzat repararrà els defecttes que pugu
uin
preesentar fugid
des o deficièències de fun
ncionament en conduccions, accesso
oris i resta d'equips. En cas
c
que sigui necesssari, es repo
osaran les peeces que ho precisin.
p
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‐

n es posin en
e servei dessprés de 4 se
emanes des del
d
En les instal∙laccions d'aiguaa de consum humà que no
u termini, o aquelles
a
quee romanguin fora de servvei més de 6 mesos, es taancará la sevva connexió i es
seu
passarà al seu buidat.
b

‐

Less instal∙lacio
ons d'aigua de consum humà que hagin estat posades ffora de servvei i buidad
des
pro
ovisionalmen
nt haurien dee rentar‐se a fons per a la nova posad
da en servei.

‐

Si calgués
c
proccedir al canvi o substituciió d'algun brranc o part de la instal∙lació, haurà d''atendre's a les
reccomanacionss que faci l'eespecialista en
e la matèria, fonamenttalment en eels aspectes concernentss a
ido
oneïtat i com
mpatibilitat deels possibless materials a emprar.

‐

En cas que calgui realitzar qualsevol reparació, haaurà de buid
dar‐se i aïllarr‐se el sector en el qual es
tro
obi l'avaria, procedint
p
a tancar totess les claus de
d pas i a ob
brir les claus de desguààs. Quan s'haagi
reaalitzat la repaaració, es pro
ocedirà a la neteja i desinfecció del sector.
s

PROHIBICIONS
No es manipulaaran ni modificaran les xaarxes ni es re
ealitzaran caanvis de mateerials en les mateixes.
‐

o s'utilitzaran
n les canonades de la insstal∙lació de fontaneria com
c
conducttors per a laa instal∙lació de
No
posada a terra..

INSTAL∙LAC
CIONS. CONTTRA INCEND
DI
PRECAUCIO
ONS
‐

Es mantindran desconnecttats els interrruptors auto
omàtics corresponents aals circuits de
e la instal∙lacció
m
nt, tant en laa reposició dels
d llums co
om
d'eenllumenat, durant les fases de reallització del mantenimen
durant la neteja dels equips.

PRESCRIPCIONS
‐

Davant qualseevol modificaació en la instal∙lació
i
o en les seves condicio
ons d'ús (am
mpliació de la
insstal∙lació o caanvi de destinació de l'edifici) un tèccnic competeent especialiista en la maatèria haurà de
reaalitzar un esttudi previ i ceertificar la id
doneïtat de laa mateixa d'aacord amb laa normativa vigent.

‐

El paper
p
de l'ussuari haurà de
d limitar‐se a l'observació de la instaal∙lació i les sseves prestaccions.

‐

Qu
ualsevol anom
malia observvada haurà de ser comun
nicada a la co
ompanyia sub
bministradora.

‐

Tottes les llums de recanvi seran
s
de les mateixes carracterístiquees que les reeemplaçades.

‐

Sem
mpre que es revisin less instal∙lacions, un instaal∙lador auto
oritzat reparaarà els defe
ectes oposatts i
rep
posarà les peeces que sigu
uin necessàriies.

‐

La reposició deels llums dels equips s'h
haurà d'efecctuar abans que esgotin la seva vidaa útil. Aquessta
posició s'efecctuarà preferentment peer grups d'eq
quips compleets i àrees d'iil∙luminació.
rep
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ACIONS. EVACUACIÓ AIG
GÜES
INSTAL∙LA
PRECAUCIO
ONS
‐

S'eevitarà abocaar a la xarxaa productes que contingguin olis quee engreixin lles canonade
es, àcids forrts,
ageents no biodegradables, colorants peermanents o substàncies tòxiques qu
ue puguin danyar o obstruir
alggun tram de la
l xarxa, així com objectees que puguiin obstruir lees baixants.

‐

Es mantindrà aigua
a
permaanentment a les bunere
es, caixes siffòniques i siffons individu
uals per evittar
maals olors i es netejaran els de les terraasses i terratts.

PRESCRIPCIONS
‐

L'u
usuari haurà de disposar del plànol actualitzat
a
i definitiu
d
de l'instal∙lació,
l
de manera que en aqueest
plàànol quedin reflectides
r
e diferents sectors de laa xarxa, buneeres i punts d'evacuació i senyalitzacció
els
els equips i co
omponents principals, mitjançant
m
un símbol i/o
o número eespecífic. La documentacció
dora.
incclourà raó social i domicilli de la emprresa instal∙lad

‐

Less obres que es realitzin en els locaals pels quals travessin les derivacio
ons individuals, hauran de
resspectar aqueestes sense que siguin danyades, mogudes o posades en
n contacte amb
a
materials
inccompatibles.

‐

En cas d'haver de fer l'abo
ocament de residus moltt agressius, haurà
h
de diluir‐se al màxxim amb aiggua
mateixa ho ad
dmet.
per a evitar detterioracions en la xarxa o cerciorar‐se que el matterial de la m

‐

da vegada que hi hagi ob
bstruccions o es produeixxi una disminució apreciable del cabal d'evacuacció,
Cad
s'haurà de revisar i desemb
bussar els sifons i vàlvule
es.

‐

usuari, hauràà d'avisar‐se a un instal∙laador autoritzzat
En cas d'apreciar‐se algunaa anomalia per part de l'u
deixi a reparaar els defectes trobats i adopti
a
les meesures oporttunes.
per que proced

‐

mpre que es
e revisin less derivacion
ns individuals, un instal∙∙lador acred
ditat es farà càrrec de les
Sem
rep
paracions en
n cas d'aparició de fuitess, així com de
d la modificació de les mateixes sii fos necessaari,
preevia consultaa amb un tèècnic compeetent. Es rep
pararan els defectes
d
trob
bats i, en caas de que siggui
neccessari, es reeposarà les peces
p
que ho
o precisin.

PROHIBICIONS
No es llençaran
n al inodor objectes que puguin obstrruir l'instal∙laació.
‐

utilitzaran les canonadess metàl∙liques com elem
ments de po
osada a terrra d'aparellss o
En cap cas s'u
insstal∙lació elècctrica.

‐

No
o es modificcaran ni ampliaran les condicions
c
d'ús
d
ni el trraçat de la instal∙lació existent sen
nse
con
nsultar a un tècnic comp
petent.
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‐

o s'utilitzarà la
l xarxa de sanejament
s
c
com
a escom
mbraries, abo
ocant bolqueers, compresses o bosses de
No
plààstic.

INSTRUCCIIONS DE MA
ANTENIMENTT PER PROFEESSIONAL QU
UALIFICAT. CALENDARI
C
M
MANTENIMEENT
IC CALEFA
ACCIÓ I A.C..S.
ICQ CALD
DERES DE BIO
OMASA
CAD
DA MES:

CADA 6 MESOS:
M

C
CADA ANY:

Per a instal∙lacions de
Una vegad
da a l'inici de la temporada i altra
potencia tèrrmica nominaal a la meitatt del període d'ús, per a
> 70 kW:
instal∙lacio
ons de potènccia tèrmica no
ominal
> 70 KW:
Neteja del cremador
c
de la
caldera.
Comprovaació i neteja, si
s és necessarri, de
circuits dee fums de cald
deras.
Comprovacció
d'estanqueitat de
Revisió i neteja
n
de filtrees d'aigua.
tancament entre
e
el
Revisió deel sistema de control autom
màtic.
cremador i caldera.
c

Per a instal∙lacions d
de potencia tè
èrmica nomin
nal
<= 70 kW:
Comp
provació i neteeja, si és necessari, de circu
uits
de fum
ms de calderass.
Comp
provació d'estaanqueitat de tancament
t
en
ntre
el crem
mador i calderra.
Revisiión general dee la caldera.
Revisiió del sistemaa de control au
utomàtic.
Per a instal∙lacions de potencia tèrmica
t
nomin
nal
> 70 kW
W:
Comp
provació d'estaanqueitat de tancament
t
en
ntre
el crem
mador i calderra.

ICO SISTEEMES D'EVAC
CUACIÓ DELS PRODUCTEES DE LA COMBUSTIÓ
CADA ANY
Y:

CADA 5 ANYS:

Comprovaciió del funcionament i de l'eestat de conseervació dels
conductes, aspiradores
a
estàtiques i barrets.

Comprovacció de l'estanq
quitat de l'escomesa del
conducte d'evacuació
d
a lla xemeneia.

Comprovacció dels elemeents de subjeccció i ancoratgge.

Neteja de la xemaneia d
dels aparells que
q utilitzen
combustiblle sòlid.
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ICS SISTEM
MES DE CONDUCCIÓ D'A
AIGUA
CADA MES:

CADA 3 MESOS:
M

Per a instal∙lacions de Bu
uidat de l'aire del flascó
potencia tèrrmica
deel purgador manual.
m
nominal > 70
7 kW:
Purgat de l'acu
umulación
Revisió del vas
dee fang de la paart inferior
d'expansió.
deel dipòsito acu
umulador
so
olar.
Comprovacció de
nivells d'aigua en
circuits.

CADA 6 MESOS:

CADA AN
NY:

Revisió i neteja de filtres
R
d
d'aigua,
una a l'inici de la
t
temporada
i altra a la meitaat
d període d'ús, per a
del
instal∙lacions de
d potència
t
tèrmica
nomin
nal > 70 KW.

Per a instal∙lacions de po
otencia tèrmicca
nominal <== 70 kW:
Revisió del vas d'expanssió.
Comprovaació de nivells d'aigua en
circuits.
Revisió del sistema de producció
p
d'aigua calenta sanitàriaa.
Revisió de l'estat de l'aïïllament tèrmiic.

Comprovacció de tara
d'elements de
seguretat.

Per a instaal∙lacions de potencia
p
tèrmiica
nominal > 70 kW:

Revisió de bombes.
b

Comprovaació d'estanqu
ueitat de circu
uits
de tuberiess.

Revisió del sistema
de producciió d'aigua
calenta saniitària.

Revisió de bateries d'inttercambi tèrm
mic.
Revisió de l'estat de l'aïïllament tèrmiic.

IE ELÈCTR
RIQUES
IEI INSTAL∙LACIONS IN
NTERIORS
CADA ANY:

CADA 2 AN
NYS:

CA
ADA 5 ANYS:

CA
ADA 10 ANYS::

1
103

IEI INSTAL∙LACIONS IN
NTERIORS
CADA ANY:

CADA 2 AN
NYS:

Comprovaciió del
funcionameent de tots els
interruptorss del quadre de
d
comandameent i protecció
ó,
verificant qu
ue son establees
en les sevess posicions
d'obert i tan
ncat.
Revisió de les
l instal∙lacio
ons
de garatges per instal∙lad
dors
autoritzats lliurement
l
triaats
pels propiettaris o usuariss de
la instal∙lació. L'instal∙lador
estendrà un
n butlletí de
reconeixement de la
indicada revvisió, que seràà
lliurat al pro
opietari de la
instal∙lació.

CA
ADA 5 ANYS:

Revisió general,
g
comp
provant l'estatt
del quad
dre de comand
dament i
protecció, els mecanissmes allotjatss i
connexio
ons.

Comprovacció dels dispossitius
de protecció contra
curtcircuitss, contactes directes
i indirectess, així com les seves
intensitats nominals en rrelació
Compro
ovació mitjanççant inspecció
ó amb la seccció dels condu
uctors
visual dee l'estat de l'in
nterruptor de que proteggeixen, reparant‐se
tall i delss fusibles de protecció,
p
els defectees trobats.
l'estat en
nfront de la co
orrosió de la
porta dee l'armari i la continuitat
c
de
el Revisió de la rigidesa
conducto
or de posada a terra del
dielèctrica entre els
marc meetàl∙lic de la mateixa.
m
conductorss.

CA
ADA 10 ANYS::
Revisiió general de
l'instaal∙lació. Tots els
e
temess de cablejat son
s
exclussius de la
empre
esa autoritzad
da.

Verificacció de l'estat de
d conservaciió
de les co
obertes aïllantts dels
interruptors i bases d''endoll de la
instal∙lacció, reparant‐sse els defecte
es
oposats..

IF FONTA
ANERIA
IFB TUBS D'ALIMENTA
ACIÓ
CADA 2 ANYS:
Revisió de laa instal∙lació en
e general i, si existissin ind
dicis d'alguna manifestació patològica tals com corrosió o incrustacció,
s'efectuaria una prova d'eestanqueïtat i pressió de fu
uncionament, sota la supervisió d'un tècnic competen
nt.

II IL∙LUMIINACIÓ
III INTERIOR
CAD
DA 2 ANYS:
Revisió de lees lluminàriess i reposició deels llums per
grups d'equips complets i àrees d'il∙lum
minació, en
oficines.

CADA 3 A
ANYS:
Revisió de les lluminààries i reposiciió dels llums per
p grups
d'equipss complets i àrees d'il∙lumin
nació, en zone
es comunes i
garatges.
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IO CONTTRA INCENDIS
IOA ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA
CADA 3 ANYS:
Revisió de lees lluminàriess i reposició deels llums per grups
g
d'equips complets i àrees
à
d'il∙lumin
nació.

IOX EXTIN
NTORS
CA
ADA 3 MESO
OS:
Comprovaciió de l'accessibilitat,
senyalització
ó i bon estat aparent
a
de
conservació
ó.

CADA ANY:
A

CADA 5 ANYS:

Comprovació
ó del pes i presssió, en el seu
u cas.

Reetimbrat de l'e
extintor, a parrtir
dee la data de tim
mbrat, i per trres
En el cas d'exxtintors de po
ols amb flascons de gas veegades.
d'impulsió, co
omprovació del bon estat de
d l'agent
Inspecció ocular
o
de segurs, precintes extintor i del pes i aspecte extern del flaascó.
e inscripcion
ns.
Inspecció ocu
ular de l'estatt de la mànegaa, broquet
Comprovacció del pes i prressió, en el o llança, vàlvu
ules i parts me
ecàniques.
seu cas.
Inspecció ocular
o
de l'estaat extern de
les parts meecàniques (bro
oquet,
vàlvula i màànega).
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INSTRUCCIONS DE MANTENIMENT PER L’USUARI. CALENDARI MANTENIMENT
IC CALEFACCIÓ, CLIMATITZACIÓ I A.C.S.
ICQ CALDERES DE BIOMASA
CADA ANY:
Neteja i comprovació del equip de la caldera, al final de cada temporada d'us, asseguran‐se que no
existeixen fissures, corrosions o traspuaments per els junts i que els accesoris de control i medició, així
com els dispositius de seguretat, estiguin en bon funcionament.

ICS SISTEMES DE CONDUCCIÓ D'AIGUA
CADA ANY:
Inspecció visual de les canonades, l'aïllament i del sistema d'omplert del circuit primari per a comprovar
l'absència d'humitats i fugides.
Inspecció visual de les canonades i l'aïllament del circuit secundari dels captadors tèrmics per a
comprovar l'absència d'humitats i fugides.

IE ELÈCTRIQUES
IEI INSTAL∙LACIONS INTERIORS
CADA 3 MESOS:

CADA ANY:

CADA 5 ANYS:

IEI INSTAL∙LACIO
ONS INTERIO
ORS
C
CADA
3 MESSOS:
nspeccció visual de
mecanismes interio
ors per a
possib
ble detecció
d'ano
omalies visiblees i
donarr avís al professional.

CADA ANY
Y:
Com
mprovació del correcte funccionament de
l'interruptor diferrencial del quadre general de
distribució de l'haabitatge, mitjaançant el segü
üent
proccediment:
Accció manual sobre el botó de
e prova que in
nclueix
el propi interrupttor diferenciall.

C
CADA 5 ANYSS:
Netejaa superficial de les
clavillees i receptors
elèctriics, sempre am
mb
baietees seques i en estat
de dessconnexió.

Dessconnexió auttomàtica del pas
p de la correent
elècctrica mitjançaant la recuperració de la possició
de repòs
r
(0) de co
omandament de connexió‐‐
descconnexió.

Netejaa superficial dels
mecan
nismes, semprre amb
baietees seques i
preferriblement amb
b
descon
nnexió prèvia de la
Accció manual sobre el mateix comandamen
nt per corren
nt elèctrica.
colo
ocar‐lo a la sevva posició de connexió (1) per
p
recu
uperar el subm
ministrament elèctric.
Com
mprovació del correcte funcionament deels
inteerruptors magnetotèrmics. Quan per
sobreintensitat o curtcircuit saaltés un interruptor
maggnetotèrmic hauria
h
que acttuar de la segü
üent
man
nera:
Dessconnexió d'aquell receptor elèctric amb
b el
qual es va produir l'avaria o, si escau,
descconnectar el corresponent
c
interruptor.
Reaarmament (o activat)
a
del magnetotérmic
m
co de
la faallada per a reecuperar el subministramen
nt
habitual.
Revvisió del recep
ptor elèctric que ha originatt el
prob
blema o, si escau, comprovvació que la seeva
potèència és meno
or que la qual suporta el
maggnetotérmico..
Insp
pecció visual per
p a comprovvar el bon esttat
delss endolls a través del bon co
ontacte amb les
l
espiigues de les cllavilles que su
uporti i de
l'abssència de possibles foguejaats dels seus
alvèèols.
Netteja superficiaal dels endollss amb un drap
p sec.
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IF FO
ONTANERIA
A
IFB TUBS D'ALIM
MENTACIÓ
C
CADA
ANY:

CA
ADA 2 ANYS:

Neteja de les arqueetes, al final de
d l'estiu.

Revisió de les claus, en general.

Comprovació del bon
b funcionam
ment d'obertu
ura i tancamen
nt de les clauss.
Comprovació d'absència de corrosió i incrusttacions excesssives.
Comprovació de l'absència de cops
c
d'ariet.

II ILL∙LUMINACIÓ
Ó
III IN
NTERIOR
CADA ANY:
Neteja dels llums, preferentmen
p
nt en sec.
Neteja de les lluminàries, mitjan
nçant drap humitejat en aiggua jabonosa, assecant‐se p
posteriormentt amb
drap de
d gamuza o similar.
s

IO CONTRA INC
CENDIS
IOA ENLLUMEN
NAT D'EMERG
GÈNCIA
CADA ANY:
Neteja dels llums, preferentmen
p
nt en sec.
Neteeja de les lluminàries, mitjan
nçant drap hu
umitejat en aiggua jabonosa,, assecant‐se posteriormen
nt amb
drap de
d gamuza o similar.
s
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IOX EXTINTORS
C
CADA
3 MESO
OS:
Comp
provació de la seva accessib
bilitat, el bon estat de conservació, fiado
ors, precintes, inscripcions i
màneega.
Comprovació de l'estat de càrreega (pes i presssió) de l'extin
ntor i del flascó de gas impu
ulsor (si existe
eix) i
l'estat de les parts mecàniques (broquet,
(
vàlvvules i mànegaa), reposant‐lees en cas neceessari.

IS EVACUACIÓ
E
D'AIGÜES

ISD DERIVACION
D
NS INDIVIDU
UALS
CADA MESS:
Abocaament d'aiguaa calenta, solaa o amb sosa càustica
c
(amb summa precaaució, doncs pot
p produir
esquitxades) pels desguassos
d
deels aparells san
nitaris
per a desgreixar less parets de less canalitzacions de la
xarxa i aconseguir un millor funccionament de la
mateixa.

CA
ADA 6 MESOSS:

C
CADA ANY:

Netteja dels
Comprovacció de l'estanq
quitat
envvasos sifònics.. general de la xarxa i de
l'absència d'olors, prestaant
especial attenció a les
possibles fuites.
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AN
NNEX 4. PL
LANIFICA
ACIÓ ACT
TUACIONS
S. DESCR
RIPCIÓ AC
CTUACION
NS I
DES
SENVOLU
UPAMENT
T DEL CAL
LENDARII
En prrimer terme es desenvo
oluparà una fase adminiistrativa quee inclourà un
n procedime
ent de
licitacció i posterio
or adjudicació de les obres. Abans d’iniciar
d
els treballs,
t
es p
procurarà reaalitzar
algun
nes reunionss prèvies enttre l’empresaa adjudicatària i els servveis tècnics m
municipals per
p tal
de planificar corrrectament lees actuacionss. L’obtenció
ó de la corresponent llicèència d’obre
es, així
com la coordinació de les tasques en mattèria de segu
uretat i salut seran requissits necessarris per
l’inicii dels treballss per part dee l’empresa adjudicatària
a
a.
Per tal
t de facilittar l’execució de les ob
bres és convvenient que, en la messura del posssible,
s’agru
upin la tipolo
ogia de feinees a realitzarr pels equipss de treball im
mplicats. Aquest fet com
mporta
l’execcució simultàània de trebaalls en difereents emplaçaaments del projecte.
p
Per alta
a banda, seria
s
conven
nient que lees obres es poguessin
p
emplaçar en el període de
d no
activiitat de Les instal∙lacionss tèrmiques i de baixa utilització
u
de l’equipament per minim
mitzar
riscoss de segurettat per a less persones, interferència
i
a dels treballls respectius i disminucció del
confo
ort tèrmic.
Respeecte al calen
ndari previst per l’execució de les obrres, es propo
osen les segü
üents fases:
1. Priimerament, es realitzaràà un replantteig d’inici de les obres, concretant els traçats de
d les
install∙lacions i la ubicació delss equips i eleements d’obra previstos.
2. Es realitzaran treballs
t
de paaleteria per la preparació
ó de passos de
d la instal∙laació de distribució
d’aigu
ua, tant delss trams aeris com dels soterrats.
3. S’eexecutarà la llosa de form
migó que ha d’allotjar
d
el mòdul
m
de bio
omassa
4. Al mateix temp
ps que es reealitzi la llosaa, es realitzaran les feinees d’execució
ó dels tramss de la
xarxaa hidràulica que
q discorren
n de forma enterrada.
e
5. Un
n cop obertaa la rasa, ess realitzarà l’estesa
l
i col∙locació de les canonad
des de distribució
d’aigu
ua així com les respectives canalitzaccions pel pass de cablejat elèctric, el ccablejat de co
ontrol
i el caablejat de co
omunicació. Un
U cop col∙lo
ocades les caanonades, ess reblirá la raasa.
6. Es procedirà, un
u cop finalitzada la clausura de la rasa, a refer la llosa dee l’escala que
e hagi
estat demolida prrèviament.
2 dies de la formació de la llosa, i essent aq
questa
7. Haavent transccorregut un mínim de 28
fragu
uada i llesta per
p rebre càrrregues, es procedirà
p
a laa col∙locació del mòdul p
prefabricat que
q ha
de feer les funcio
ons de sala de màquin
nes. S’habilittaran els paassos d’instaal∙lacions i trams
necesssaris de can
nalització asssociat a la salla de màquin
nes.
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8. Un
n cop el mòd
dul prefabricaat (sala de caalderes) estigui correctament posicio
onat, es proccedirà
a la col∙locació i instal∙lació
ó dels equips de gene
eració tèrmica i els resspectius sisttemes
d’alim
mentació de la biomassa.
9. Tott seguit, els treballs
t
es fo
ocalitzaran en
e l’adaptació
ó de la sala de
d calderes aactual del paavelló,
amb la interconnexió hidràuliica i de contrrol de la biom
massa.
Q
la caldeera estigui definitivamen
d
nt col∙locadaa, s’iniciaran els treballs d’execució de
d les
10. Quan
install∙lacions hidràuliques a l’interior dee la sala de
e calderes. Finalitzaran
F
aquestes, amb la
intercconnexió de les instal∙laccions interiorrs amb la xarrxa de distrib
bució.
11. Es continuaraan les feines de la sala dee calderes, executant
e
less instal∙lacion
ns elèctrique
es i de
contrrol. En paral∙lel s’instal∙laaran els equip
ps i sistemess de protecció contra incendis.
12. Finalment
F
s’iniciarà un període de proves, tant
t
de fun
ncionament general com de
comp
provació de cada subsisttema. Tot seeguit, es durà a terme laa posta en m
marxa i deixaant en
funcionament less instal∙lacion
ns.
me s’elaboraarà la docum
mentació precceptiva per part
p de l’emp
presa instal∙ladora
13. En darrer term
ponsables tèccnics, i serà entregada
e
a les correspo
onents admin
nistracions i titular.
i resp
La planificació dee les actuacions es mosstra de mane
era detallada en el segü
üent diagram
ma de
Ganttt.
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DIES

Elaboració preceptiva d'empresa instal∙ladora i legalització
de la instal∙lació

Posta en marxa, proves de funcionament

Connexions hidràuliques, de control a equipaments

Instal∙lacions
Instal
lacions elèctriques al mòdul prefabricat

Instal∙lació de calefacció al mòdul prefabricat

Col∙locació de mòdul prefabricat

Execució d
d'instal
instal∙lacions
lacions elèctriques i de control a la sala
de calderes

Execució d'instal∙lacions hidràuliques a la sala de calderes

Execució de la part de la llosa de fonamentació de l'escala
d'evacuació enderrocada

Reblert de rases i formació de paviment demolit

Estesa i col∙locació de canonades

Excavació de rases i formació arquetes

Treballs de paleteria i passos d'instal∙lació

Execució de la llosa de fonamentació

Replanteig i inici obres

TASQUES
1

1

3

4

5

1 1 1 1

2

6

7

1

1 1 1

1
1 1
1 1 1 1 1

1

1 1 1 1 1

1 1

1 1
1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1

1 1 1 1 1

1 1 1

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

1 1
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PLANIFICACIÓ
Ó D'ACTUACIONS

ANN
NEX 5. PE
ERMISOS NECESSA
N
ARIS D'OR
RGANISME
ES PÚBLIICS
Els tràmits necesssaris per a laa correcte exxecució i postterior legalittzació de les instal∙lacions, són
els qu
ue es relacionen a contin
nuació:
Preseentació d’un projecte tèccnic per a la tramitació de la llicènciaa municipal d
d’obres, signat per
tècnic competentt i visat pel col∙legi oficial correspon
nent. El projecte haurà d
de contempllar les
caraccterístiques tècniques
t
contemplades en el presen
nt projecte executiu.
Legalització de les instal∙lacio
ons tèrmiquees afectades pel present projecte,
p
con
nsistent en:
‐

‐
‐
‐

Projecte tècnic de la instal·la
ació d’acord
d amb el RD
R
1027/20
007 i les seves
modificac
cions posterriors, si la potència
p
tèrm
mica total su
upera els 70
0kW tèrmics
s. Així
com el certificat
c
fin
nal d’obra i proves rea
alitzades que
e acrediti q
que la instal·lació
reuneix le
es condicion
ns tècniques requerides pel
p RITE. Sig
gnat per tècn
nic competent.
Memòria justificativa de la instal·lació si la potència
p
tèrm
mica total es
s inferior a 70
7 kW
tèrmics. Signat per professional
p
competent.
Contracte
e de manten
niment amb una empresa instal·lado
ora si la insta
al·lació supe
era els
70 kW tè
èrmics
Certificatts CE de co
onformitat del equips que formen la instal·lació (rendime
ent de
calderes, aparell a ga
as, aparell a pressió i xe
emeneies)
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ANN
NEX 6. JUSTIFICAC
CIÓ DEL COMPLIM
MENT DE SEGURET
TAT EN CA
AS
NDI
D'INCEN
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Objeccte
L’objeecte del present annex és
é donar com
mpliment al que disposaa el Real Deccreto 314/20
006 de
17 de març pel que s’aprovva el Código
o Técnico de la Edificacción (Docum
mento Básico
o SI ‐
Segurridad en caso
o de incendio).
En aq
quest estudii es defineixxen les cond
dicions tècniques que haa de compliir la nova saala de
caldeeres en matèèria de segureetat contra incendis.
SI 1‐ Propagació interior
Es traacta d’un loccal de risc esp
pecial baix (P
P<200KW).
Comp
partimentacció en sectors d’incendi
Per lees caracterísstiques de co
onfiguració i ubicació de
el local, aqueest constitueeix un únic sector
s
d’inceendi.
SI 2‐ Propagació exterior
e
En aq
quest cas es tracta
t
d’una edificació aïïllada separaada 2,2m de l’edificació m
més propera.
No obstant, en cas d’existir, les mitjanerres o murs colindants
c
am
mb altres ed
dificis seran com
c
a
mínim
m de EI 120.
Façan
nes
En cas que la prop
pagació exterrior sigui a traavés de la faççana i entre diferents
d
edifficis, els punts de
façan
na entre edificis que no sigguin EI 60 haan d’estar separats una distància míniima “d” en fu
unció
de l’aangle , form
mat pel pla extterior de les corresponen
c
DB SI 2.
ts façanes, apartat 1 del D


0ºº

45º

60º

90º

1
135º

180
0º

d (m)

3,0
00

2,75

2,50

2,00

1
1,25

0,50
0

p veure la justificació del
d complime
ent de la pro
opagació exteerior.
En elss plànols es pot
SI 3 ‐ Evacuació dels ocupantss
Càlcu
ul de l’ocupaació
La so
ortida d’ús habitual
h
i elss recorregutts fins a l’esspai exteriorr segur estan
n situats a espais
e
indep
pendents d’aaltres edificiss.
Per determinar
d
l’’ocupació dee l’establimeent s’han con
nsiderat els valors de deensitat d’ocu
upació
que s’indiquen
s
a la taula 2.1 d’aquesta
d
Seecció del DB.
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‐ Zo
ona d’ocupaació ocasion
nal i accessib
bles únicam
ment a efectes de mantteniment: saala de
màqu
uines, etc… : Ocupació nu
ul∙la.
El loccal només dissposa d’una única sortidaa d’evacuació. En aquestt cas, la sortida d’evacuació és
directta a l’espai exterior
e
segu
ur. Aquesta sortida d’evacuació te less següents caaracterístiques:


Serà abattible sobre un eix de gir vertical.
v



Disposaràà d’un sistem
ma d’obertu
ura fàcil i ràp
pida (encaraa que hagi estat tancadaa amb
clau des de
d l’exterior)).



Obrirà en
n el sentit d’eevacuació.

Longiitud recorregguts evacuació
El reccorregut màxxim d’aquestta sortida d’eevacuació se
erà inferior a 6 metres.
Sortid
des d’evacuaació
L’amp
plada de les portes d’evaacuació es caalcula a partir de la taula 4.1 d’aquesta Secció del DB.
A ≥ P / 200 ≥ 0,8 m
Porta d’evacuació:

A = 75 / 200
2 = 0,375 » A ≥ 0,8 m

No és
é necessari que la porrta s’obri en
n el sentit d’evacuació
d
mativa
ja que segons la norm
d’aplicació, l’ocup
pació previstta en cas d’in
ncendi és inferior a 50 peersones.
mergència
Enllumenat d’em
uips, distribu
uïts tal i com
c
s’indicaa en els plànols
Es precisa instaal∙lar els seegüents equ
mpliment a laa taula 1.1 del DB – SI 4 – 1.
correesponents, peer donar com
‐

Ubicació de l’enllumeenat d’emerggència

Es projecta una lluminària d’emergència situada a un
na altura míínima de 2 m
metres respe
ecte el
nivelll del paviment, tal i com s’estableix en
e el punt 2.2 de la Secció 4 del DB – SU. La llum
minària
s’insttal∙larà a so
obre les porrtes de sorttida, prop d’on
d
s’ubica el quadress de distribució i
accionament de la instal∙lació
ó d’enllumen
nat.
‐

Caracteríístiques de laa instal∙lació

La insstal∙lació pro
ojectada per l’enllumenaat d’emergèn
ncia serà fixaa i disposarà de la seva pròpia
p
font d’energia, en
e la qual aquesta
a
entrrarà en funccionament si es produeeix una fallad
da en
l’alim
una fallada d’alimentaci
mentació de l’enllumenatt normal. Es considerarà
c
d
ó en el cas que
q es
produ
ueixi un desscens de la tensió d’aliimentació per sota del 70% del seeu valor nom
minal.
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L’enlllumenat d’em
mergència de les vies d’eevacuació s’aaconseguirà com a mínim
m el 50% del nivell
d’il∙lu
uminació req
querit al cap de 5 segons i el 100% al cap de 60 seegons.
Es prrojecta la insstal∙lació d’eenllumenat d’emergènci
d
ia a l’interio
or de l’estab
bliment per tal
t de
garan
ntir un mínim
m de 1 lux en
n els recorreeguts d’evacuació i de 5 lux en els pu
unts on es disposi
d
d’equ
uips de proteecció contra incendis d’u
utilització manual, tal i com
c
s’estableix en el punt 2.3
del DB–SU–4.
D
Si 4 ‐ Detecció, co
ontrol i extinció d’incendis
El dissseny, la execcució, la postta en marxa i el manteniment d’aqueestes instal∙lacions, així com
c
els materials,
m
com
mponents i equips
e
han dee complir el que està establert en el “Reglamento
o de
Instalaciones de Protección
P
co
ontra Incend
dios”.
Extintors portàtills
d
po
ortàtils distribuïts adequ
uadament peer tal de garaantir una correcta
El loccal disposa d’extintors
proteecció. Per taal de determinar el nomb
bre i tipus d’extintors s’h
ha estudiat l’’àrea existen
nt, així
com la classe dee foc segonss els diferen
nts tipus de matèries prresents en l’establimentt. Així
doncs, els tipus de foc que po
odran aparèixxer a l’interio
or de l’edificci es classificaaran en dos:


Classe A: Foc de materials
m
sò
òlids, princip
palment de tipus orgànic. El millor tipus
d’extinttor serà el dee pols polivaalent.



Classe B: Foc de líq
quids o de sò
òlids que am
mb la calor passen
p
a estaat líquid. El millor
tipus d’’extintor serà el de Diòxid de Carbon
ni (CO2)

Per aquest
a
motiu
u, es disposaarà d’un exttintor de pols polivalentt i d’un extintor tipus CO
C 2 al
costaat del quadree elèctric.
Els exxtintors es trroben col∙loccats sobre su
uports fixes de
d forma que la part sup
perior de l’exxtintor
està situada a un
na alçada màxima
m
de teerra de 1,70
0 m. La sevaa distribució
ó s’ha efectu
uat de
formaa que es tro
obin col∙locatts preferentment pròxim
ms a les sorttides i en llo
ocs de fàcil accés
a
i
visibilitat, evitantt els obstacles que dificu
ultin la sevaa localització. El recorreggut màxim des
d de
qualssevol origen d’evacuació fins a l’extin
ntor serà de 15m.
1
Els exxtintors estan senyalitzatts mitjançantt senyals deffinides a la norma UNE‐EEN 23033‐1 amb
a
unes mides de 21
10x210 mm.
bministrameent de l’enllu
umenat norm
mal.
Les seenyals són viisibles inclúss en cas de faallada del sub
Boqu
ues d’incendii equipades
No caal disposar de boques d’incendi.
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Sistem
ma d’alarmaa
No caal disposar de sistema d’alarma.
Sistem
ma de deteccció d’incend
dis
No caal disposar de sistema dee detecció d’incendis.
Siste
ema d’extincció automàtica
Per detectar
d
i exxtingir possib
bles situacion
ns d'incendis a la sitja, s’instal∙laran
s
n dos extinto
ors de
pols tipus ABC amb
a
detecció
ó i activació
ó automàticaa d'incendis per temperratura penjjats al
sostre de la sitja.
SI 5 ‐ Intervenció dels bombers
Cond
dicions d’aproximació i entorn
e
Aproximació als edificis:
e
ue fa referència l’apartaat següent han de
Els viials d’aproximació en elss espais de maniobra qu
comp
plir les condicions següen
nts:


Amplada mínima lliurre de 3,5 metres.



d 4,5 metrees.
Altura míínima lliure de



Capacitatt portant del vial de 20KN
N/m2.

uedar delimittat per la trraça d’una corona
En els trams de corba, el carril de rodera ha de qu
m
de 5,,3m. i 12,5 m,
m amb una amplada mínima per circu
ulació de 7,2
2 m.
circullar de radis mínims
Entorrn dels edificcis:
Els ed
dificis amb una altura d’evacuació
d
descendent major de 9 m. hauran de disposarr d’un
espaii de maniobra que compleixi les següents cond
dicions al llarg de les façanes on esstiguin
situatts els accesso
os principalss.
L’altu
ura d’evacuaació de l’estaabliment és inferior a aquests
a
9m ja
j que està situat a la planta
p
baixaa de l’edifici.


Amplada mínima lliurre de 5 m.



ure igual quee la de l’edifici.
Altura lliu
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Separació
ó màxima deel vehicle a l’edifici (des del
d pla de faççana fins a l’eeix del vial):
o

2 m. per ediificis de fins a 15 m. d’alttura d’evacuaació.
23

o

1 m. per ediificis de més de 15 m. i fins a 20 m. d’altura d’evaacuació.
18

o

1 m. per ediificis de més de 20 m. d’aaltura d’evaccuació.
10



Distància màxima finss a qualsevol accés principal de l’ediffici de 30 m.



Pendent màxima del 10%



nament del sòl
s de 10 tones sobre 20 cm de diàmeetre.
Resistènccia al punxon

ondició referrida al punxo
onament ha de complir‐sse a les tapess de registree de canalitzaacions
La co
de seerveis públicss situats en aquest
a
espaii, quan les se
eves dimensions siguin m
majors que 0,15m.
0
x 0,15
5m. havent de
d cenyir‐se a les especifficacions de la
l norma UN
NE‐EN 124:19
995.
L’esp
pai de maniobra ha dee mantenir‐sse lliure de mobiliari urbà,
u
arbrat,, jardins o altres
obstaacles. De la mateixa manera,
m
on es previngu
ui l’accés a una façanaa amb escaales o
plataformes hidràuliques, s’eevitaran elem
ments com cables
c
elèctrrics aeris o b
branques d’aarbres
que puguin
p
interfferir amb l’esscala.
En el cas que un edifici estiggui equipat amb
a
columnaa seca hi haurà un accéss per un equ
uip de
bomb
beig a menyss de 18 metrres de cada punt de connexió a aqueesta. El puntt de connexió
ó serà
visible des del cam
mió de bomb
beig.
da de més de
d 20 metress de llarg es disposarà d’’un espai sufficient
A les vies d’accéss sense sortid
per a la maniobraa dels vehiclees de servei d’extinció
d
d’incendis.
Accesssibilitat perr façana
Les façanes
f
que fa referènccia a l’apartaat anterior han
h de disposar de foraats que permetin
l’accéés des de l’eexterior al personal
p
dell servei d’exxtinció d’inceendis. Aquests forats han de
comp
plir les condicions següen
nts:


Facilitar l’accés a cad
da una de lees plantes de
d l’edifici, de
d manera q
que l’alçada de la
cornisa reespecte el nivell de la plaanta que s’acccedeix no siigui superiorr a 1,2m.



Les seves dimension
ns horitzontals i verticaals han de ser, almenyys, 0,8m. x 1,2m.
respectivvament. La distància màxxima entre ells eixos verticals de dos fforats consecutius
no ha d’aaccedir de 25
5m, mesurad
da sobre la faaçana.
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No s’han d’instal∙lar a la façana elements qu
ue impedeixiin o dificultin l’accessibilitat a
l’interior de l’edifici per
p aquest forats
f
indicats, exceptuaant els elements de segu
uretat
n els forats de
d les plantess amb una alltura d’evacu
uació que no
o accedeixi de
e 9m.
situats en

SI 6 ‐ Resistència al foc de l’esstructura
La saala de calderres, en trob
bar‐se sota una
u coberta no previstaa per evacuaació i que laa seva
fallad
da no supossi risc per l’estabilitat d’altres plan
ntes ni per la comparttimentació contra
c
incen
ndis, podran ser R30.
Per lees caracterísstiques d’ús i emplaçameent, els requ
uisits en quant a resistèn
ncia i estabilitat al
foc de l’estructura portant po
odran ser R30
0 i les paretss i sostres po
odran ser EI30.
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ANN
NEX 7. MIILLORES D’EFICIÈ
ÈNCIA ENE
ERGÈTICA DELS E
EDIFICIS A
CALEFA
ACTAR (TA
ANT TÈR
RMIQUES COM ELÈ
ÈCTRIQUE
ES)
TÈCNICA
AMENT QUANTIFI
Q
ICADES I VALORA
ADES
ECONÒM
MICAMEN
NT.
1 Substitu
1‐
ució de les lààmpades de la pista del pavelló
Descrripció
La zo
ona de pista del pavelló Polivalent dee Sant Dalmai disposa d’una instal∙laació d’il∙luminació
formaada per 35 fo
ocus d’haloggenurs metàll∙lics.
Degut a que ocupació a les pistes
p
es con
ncentra principalment en horari de tarda i vesp
pre, es
propo
osa substituir els 35 focu
us halogenurs metàl∙lics per lluminààries de tipuss LED dissenyades
per a pistes esportives de potència 200W
W i amb flux lluminós de 14.400 lúmeens (similar al
a flux
lluminós dels focu
us actuals).
mació de la in
nversió
Estim
La invversió inclou
u el desmun
ntatge dels equips
e
actuaals, muntatge dels nous equips, con
nnexió
elèctrica, mitjanss auxiliars, posta
p
en maarxa i resta d’elements necessaris per una correcte
execu
ució del sisteema.
El cosst s’estima en uns 13.800
0€.
Estalvvi energètic previst
L’estaalvi energètic previst amb la implantaació d’aquessta mesura seerà d’uns 5.6
600 kWh/anyy.

2 Revestim
2‐
ment superfficial exteriior del mòd
dul
Descrripció
Per taal de millorar la integració arquitectò
ònica de la nova sala de calderes
c
(con
ntenidor
prefaabricat metàll∙lic), es prop
posa revestirr l’exterior de
el mòdul amb fusta de pii tractada am
mb
autocclau (risc IV).
Estim
mació de la in
nversió
El cosst de l’actuacció s’estima en uns 2.240
0€.
Estalvvi energètic previst
No exxistirà estalvvi energètic.
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3 Implantaació d’un siistema de gestió
3‐
g
energgètica
Descrripció
Es proposa implaantar un sisteema d’integrració i telege
estió que permeti una geestió més accurada
del fu
uncionamentt de la instal∙lació.
Aqueest sistema permetrà
p
un control i sup
pervisió remo
ota de la insttal∙lació així com un estaalvi de
costo
os d’energia i d’operació i disposarr de dades que permetin una millora continu
ua del
procéés.
El sistema serà compatible
c
a
amb
la regulació dels eq
quips instal∙laats mitjançant connexió
ó bus i
perm
metrà:
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Visualitzaació de les daades de caldera i dels circuits associaats.
Visualitzaació a temp
ps real de tots
t
els parràmetres dee la instal∙laació; temperratura
exterior i de consignaa, estat delss elements de
d control dee la instal∙lacció, accés a dades
històriques, alarmes, estat de la instal∙lació, etc...
e
Codi lliuree de l’aplicacció.
Aplicació disponible des
d de qualseevol navegad
dor i inexistèència de peattges.
Vinculació de disposittius remots en
e un mateixx entorn.
Connexio
ons mitjançan
nt protocol industrial VPN.
Configuraació i activacció de registrre de valors i visualització
ó en gràfiquees.
Visualitzaació i registrre de l’evolu
ució de tem
mperatures de
d caldera, d
dipòsit d’inè
èrcia i
estacionss de transferència.
Configuraació i activaació d’alarmes dels dife
erents equip
ps i enviameent automàttic de
correu electrònic .
v
i registre de
d consums elèctrics, d
d’energia tè
èrmica
Gestió energètica; visualització
s calderess, d’energia tèrmica
t
cedida a estacions de transfeerència.
cedida a sala
Supervisió del sistem
ma a sala callderes; repre
esentació dee temperatures dels dife
erents
d modificacció de consignes d’instal∙llació.
equips, pressions circcuit primari, possibilitat de
Supervisió de les esstacions de transferènccia; represen
ntació temp
peratures an
nada i
retorn, pressió del cirrcuit secundaari i possibilitat de modifficació de consignes.
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A con
ntinuació es pot veure l’’esquema sin
nòptic i l’índ
dex de control que admeet el program
ma en
aquesta aplicació
ó en concret:

Esquema sin
nòptic del sistema proposat

Pàgina principal deel sistema. Índe
ex de les operaccions
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Estim
mació de la in
nversió
La inversió inclou el sistemaa de telegestió, router,, tarjetes co
omunicació, font alimen
ntació,
softw
ware, integrració comptaadors energètics, cablejat i resta d’’elements necessaris pe
er una
correecte execució
ó del sistemaa.
El cosst s’estima en uns 3.918,,40€.
Estalvvi energètic previst
L’estaalvis no es pot assignar a un únic pro
océs, ja que les possibilittats que oferreix van lligades al
tractaament que es faci amb la informacció registrad
da. D’aquestta manera ees poden detectar
fàcilm
ment consum
ms en horarris on no n’hi haurien d’haver, resultats d’ap
plicar les me
esures
d’estalvi adoptad
des, efecte qu
ue puguin teenir futures actuacions,
a
e
etc.
bstant s’estim
ma un estalvvi energètic d’uns
d
4.888 kWh/any.
k
No ob
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DO
OCUMEN
NT II. PL
LÀNOL
LS













Plànol de sittuació i parà
P
àmetres urb
banístics
E
Emplaçame
nt
R
Recorregut
d canonad
de
des (indican
nt diàmetre de trams i distància
d
de
e recorreguts)
S
Sitja
i Sala de
d calderess. Planta
S
Sitja
i Sala de
d calderess. Alçat
P
Planta.
Insta
al·lacions de
e la sala de
e calderes
E
Esquema
hiidràulic de la sala de calderes
c
ex
xistent i inte
erconnexion
ns amb sale
es de
c
calderes
exiistents
E
Esquema
hiidràulics de sala de callderes de biomassa (in
ndicant diàm
metre, mate
erials i
a
aïllaments)
E
Esquema
de
e control.
A
Accés
vehiccle descàrre
ega
In
ncendis. Ju
ustificació mesures
m
protecció contrra-incendis
E
Esquema
ellèctric
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1.‐‐ PLEC DE CLÀ
ÀUSULES ADM
MINISTRATIVEES
1.1.‐ Disposicio
ons Generals
Lees disposicionss de caràcter general, les reelatives a treb
balls i materiaals, així com lees recepcions d'edificis i ob
bres annexes,
ess regiran per l'exposat
l
en el
e Plec de Clàusules Particu
ulars per a co
ontractes amb
b l'Administraació Pública co
orresponent,
seegons el que es disposa en la Llei 3/2011,, de Contractees del Sector Públic
P
(LCSP).
1.1.1.‐ Declaracció d’obra com
mpleta
En
n complimentt de l’article corresponent
c
de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, d’Obra Pública i d
dels articles 105
1 i 107 del
Reeglament geneeral de la llei de contractees del sector públic,
p
es fa constar que l’o
obra definida en el present projecte és
co
omplerta per entendre quee comprèn to
ots i cadascun
n dels elements necessaris i que, per taant, és suscep
ptible d’ésser
lliu
urada a l’ús geeneral i públicc que li corresspon.
1.1.2.‐ Propostaa de classificaació del contraactista
Attès que les presents
p
obrees obeeixen a un pressupost inferior als
a 500.000 euros,
e
ens éss d’aplicació la Disposició
Ad
ddicional Sisena del RDL 9/2008
9
i les seves
s
modificcacions posterriors per la qual
q
cosa, en compliment dels articles
co
orresponents del Text refó
ós de la Llei de Contractees de les Administracions Públiques (TTLCAP), no caal establir la
claassificació mín
nima exigible que haurien d’acreditar lees empreses que
q desitgin participar
p
en eel procés d’adjudicació del
co
orresponent co
ontracte d’exeecució d’obrees.
1.2
2.‐ Disposicio
ons Facultative
es
1.2
2.1.‐ Definició
ó, atribucionss i obligacionss dels agents de
d l'edificació
ó
Lees atribucionss dels diferents agents inttervinents en l'edificació són
s les regulaades per la Llei 38/99 d'O
Ordenació de
l'EEdificació (L.O.E.).
Ess defineixen agents de l'ediificació totes les persones, físiques o jurrídiques, que intervenen en
n el procés de
e l'edificació.
Lees seves obliggacions quedeen determinades pel dispo
osat en la L.O
O.E. i altres disposicions qu
ue siguin d'ap
plicació i pel
co
ontracte que origina
o
la sevaa intervenció.
Lees definicions i funcions dels
d
agents que intervenen en l'edificaació queden recollides
r
en el capítol IIII "Agents de
l'eedificació", considerant‐se:
1.2
2.1.1.‐ El Prom
motor
Éss la persona fíísica o jurídicaa, pública o privada,
p
que in
ndividual o co
ol∙lectivamentt decideix, im
mpulsa, prograama i finança
am
mb recursos propis
p
o alien
ns, les obres d'edificació
d
per a si o per a la seva posterior alienació, lliuramen
nt o cessió a
tercers sota quaalsevol títol.
ot el procés de l'edificaciió, impulsant la gestió neecessària per a portar a terme
t
l'obra
Asssumeix la iniciativa de to
iniicialment projjectada, i es faa càrrec de to
ots els costos necessaris.
n
Seegons la legisslació vigent, a la figura del promoto
or s'equiparen
n també les de gestor de societats cooperatives,
c
co
omunitats de propietaris,
p
o altres anàlogues que assum
meixen la gesttió econòmicaa de l'edificació.
Qu
uan les Admiinistracions públiques
p
i els organismess subjectes a la legislació de contractees de les Adm
ministracions
pú
úbliques actuïïn com promo
otors, es regiran per la legislació de conttractes de les Administracions públiquess i, en el que
no
o està contem
mplat en la matteixa, per les disposicions de
d la L.O.E.
1.2
2.1.2.‐ El Projjectista
Éss l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la norm
mativa tècnicaa i urbanísticaa corresponen
nt, redacta el
prrojecte.
Po
odran redactaar projectes paarcials del pro
ojecte, o parts que ho com
mplementin altres tècnics, d
de forma coordinada amb
l'aautor d'aquestt.
Qu
uan el projectte es desenvolupi o compleeti mitjançant projectes parrcials o altres documents tèècnics segons el previst en
l'aapartat 2 de l'aarticle 4 de la L.O.E., cada projectista
p
asssumirà la titularitat del seu projecte.
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1.2.1.3.‐ El Constructor
C
o Contractista
És l'agent qu
ue assumeix, contractualm
c
ent davant el Promotor, el compromís d'executar
d
amb mitjans hum
mans i materiaals,
propis o alieens, les obres o part de les mateixes amb
b subjecció al Projecte i al Contracte
C
d'ob
bra.
S'HA D'EFEC
CTUAR ESPEC
CIAL MENCIÓ QUE LA LLEI ASSENYALA COM RESPONSABLE EXPLLÍCIT DELS VIC
CIS O DEFECTTES
CONSTRUCTTIUS AL CONTTRACTISTA GEENERAL DE L'O
OBRA, SENSE PERJUDICI DEEL DRET DE R
REPETICIÓ D'A
AQUEST CAP ALS
A
SUBCONTRA
ACTISTES.
1.2.1.4.‐ El Director
D
d'Obrra
És l'agent que,
q
formant part de la dirrecció facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'o
obra en els aspectes
a
tècniics,
estètics, urb
banístics i meediambientalss, de conform
mitat amb el projecte
p
que la defineix, laa llicència d'edificació i altres
autoritzacions preceptivees, i les condiccions del contrracte, amb l'o
objecte d'asseggurar la seva aadequació per fi proposat.
Podran diriggir les obres dels projectes parcials altress tècnics, sota la coordinaciió del Directorr d'Obra.
1.2.1.5.‐ El Director
D
de l'EExecució de l'O
Obra
És l'agent qu
ue, formant part
p de la Direcció facultativva, assumeix la funció tècnica de dirigir ll'Execució Material de l'Obra i
de controlar qualitativa i quantitativaament la consstrucció i quaalitat de l'edificat. Per a aaixò és requissit indispensable
nàlisi prèvia del
d projecte d'execució una vegada re
edactat per l''Arquitecte, p
procedint a sol∙licitar‐li,
s
am
mb
l'estudi i an
antelació a l'inici
l
de les ob
bres, totes aq
quells aclarimeents, reparacions o documeents complem
mentaris que, dintre
d
de la seeva
competència i atribucionss legals, estim
més necessariss per a poder dirigir
d
de man
nera solvent l'execució de le
es mateixes.
d control de qualitat de l'eedificació
1.2.1.6.‐ Less entitats i elss laboratoris de
Són entitatss de control de qualitat de l'edificació aq
quelles capacitades per a atorgar
a
assistèència tècnica en la verificació
de la qualitaat del projectte, dels materrials i de l'exeecució de l'ob
bra i les seves instal∙lacionss d'acord amb
b el projecte i la
normativa aplicable.
a
Són laborattoris d'assajoss per al conttrol de qualittat de l'edificcació els capacitats per a atorgar assiistència tècniica,
mitjançant la realització d'assajos
d
o pro
oves de servei dels materiaals, sistemes o instal∙lacionss d'una obra d'edificació.
d
dors de produ
uctes
1.2.1.7.‐ Els subministrad
Es consideren subministradors de productes els fabricants,
f
en
ncarregats de magatzems, importadors o venedors de
ó.
productes de construcció
a
que es fabrica per a la seva incorporació perm
manent en un
na obra, incloeent
S'entén per producte de construcció aquell
mponents i ob
bres o part de
e les mateixes, tant acabadees com en pro
océs d'execució.
materials, elements semielaborats, com
nts que intervvenen en l'obrra segons Llei 38/1999 (L.O
O.E.)
1.2.2.‐ Agen
La relació d'agents intervinents es trob
ba en la memò
òria descriptivva del projectee.
1.2.3.‐ Agen
nts en matèriaa de seguretat i salut segon
ns RD 1627/1997
La relació d'agents intervinents en mattèria de segurretat i salut ess troba en la memòria
m
descriptiva del pro
ojecte.
nts en matèriaa de gestió de
e residus sego
ons RD 105/20
008
1.2.4.‐ Agen
La relació d''agents intervvinents en mattèria de gestió
ó de residus, es
e troba en l'EEstudi de Gestió de Residuss de Construccció
i Demolició.
1.2.5.‐ La Diirecció Facultaativa
En correspo
ondència amb la L.O.E., la Direcció
D
faculttativa està com
mposta per laa direcció d'Ob
bra i la direcció d'Execució de
l'Obra. A la Direcció facultativa s'integgrarà el Coord
dinador en maatèria de Seguretat i Salut en fase d'exe
ecució de l'ob
bra,
dicat aquesta missió a facultatiu distint dels
d anteriors.
en el cas que s'hagi adjud
os del promottor durant l'e
execució de l''obra dirigint el procés de
e construcció en
Representa tècnicament els interesso
funció de less atribucions professionals de cada tècnic participant..
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1.2
2.6.‐ Visites faacultatives
Só
ón les realitzaades a l'obra de manera conjunta
c
o ind
dividual per qualsevol
q
delss membres q
que componen la Direcció
faccultativa. La intensitat i no
ombre de visittes dependrà de les comeses que a cadaa agent li són pròpies, pode
ent variar en
funció dels requeriments específics i de la
l major o meenor exigènciia presencial requerida al tècnic a aque
est efecte en
ns cadascuna de les fases de
d l'obra. Hauran d'adaptarr‐se al procés lògic de consstrucció, podent els agents
cada cas i segon
ncreta que s'e
estigui desenvvolupant a cad
da moment i de
d la comesa
éssser o no coinccidents en l'obra en funció de la fase con
exxigible a cadasscú.
1.2
2.7.‐ Obligacions dels agen
nts intervinen
nts
Lees obligacions dels agents que
q intervenen
n en l'edificacció són les con
ntingudes en els
e articles 9, 10, 11, 12, 13
3, 14, 15 i 16,
deel capítol III dee la L.O.E. i alttra legislació aplicable.
a
1.2
2.7.1.‐ El Prom
motor
Osstentar sobre el solar la titu
ularitat d'un dret
d que li facu
ulti per a consstruir en ell.
Faacilitar la docu
umentació i informació prèvia necessàrria per a la re
edacció del projecte, així ccom autoritzaar al Director
d'O
Obra, al Dirrector de l'EExecució de l'Obra i al Contractista posteriors modificacions
m
del mateix que fossin
im
mprescindibless per a dur a bon
b terme el projectat.
p
Triar i contractaar als diferentts agents, amb
b la titulació i capacitat pro
ofessional neccessària, que ggaranteixin el compliment
ns legalment exigibles
e
per a realitzar en la seva globalitat i dur a bo
on terme l'objjecte del prom
mogut, en els
dee les condicion
terminis estipulats i en les co
ondicions de qualitat exigibles mitjançant el complim
ment dels requ
uisits bàsics estipulats
e
per
alss edificis.
Geestionar i ferr‐se càrrec de
d les precep
ptives llicènciies i altres autoritzacions
a
s administratives procede
ents que, de
co
onformitat am
mb la normativva aplicable, comporta
c
la co
onstrucció d'e
edificis, la urbanització que procedís en el
e seu entorn
im
mmediat, la reaalització d'obrres que en ells s'executin i la seva ocupació.
Gaarantir els dan
nys materials que l'edifici pugui
p
sofrir, peer a l'adequad
da protecció dels
d interessoss dels usuaris finals, en les
co
ondicions legaalment estableertes, assumin
nt la responsaabilitat civil de forma perso
onal i individu
ualitzada, tant per a actes
prropis com per a actes d'altres agents pelss que, conform
me a la legislaació vigent, s'h
ha de respond
dre.
La subscripció obligatòria
o
d'una assegurança, d'acord a les normes concretes fixxades a aquesst efecte, que
e cobreixi els
dicions d'habiitabilitat en trres anys o que
e afectin a la
daanys materialss que ocasionin en l'edifici l'incompliment de les cond
seeguretat estru
uctural en el termini de deu anys, amb
a
especial esment alss habitatges individuals en
e règim de
au
utopromoció, que es regiran per tot allò especialmentt legislat a aqu
uest efecte.
Co
ontractar als tècnics
t
redacttors del preceeptiu Estudi de
d Seguretat i Salut o Estudi Bàsic, si esscau, igual qu
ue als tècnics
co
oordinadors en la matèria en
e la fase quee correspongu
ui, tot això seggons l'estableert en el R.D. 1
1627/97, de 24
2 d'octubre,
peel qual s'estab
bleixen les disp
posicions mínimes en matèèria de seguretat i salut en les
l obres de cconstrucció.
Su
ubscriure l'actta de recepció
ó final de les obres, una veegada acabad
des aquestes, fent constar l'acceptació de
d les obres,
qu
ue podrà efecctuar‐se amb o sense reserrves i que hau
urà d'abastar la totalitat dee les obres o ffases complettes. En el cas
dee fer esment exprés
e
a reserrves per a la recepció,
r
haurien d'esmentar‐se de man
nera detalladaa les deficiènccies i s'haurà
dee fer constar el
e termini que haurien de quedar resolts els defectes observats.
o
Lliurar al comprrador i usuari inicial, si escaau, el denomiinat Llibre de l'Edifici que conté
c
el manu
ual d'ús i mantteniment del
ocumentació d'obra executtada, o qualseevol altre docu
ument exigible per les Adm
ministracions competents.
c
mateix i altra do
1.2
2.7.2.‐ El Projjectista
Reedactar el projjecte per encààrrec del Prom
motor, amb su
ubjecció a la normativa
n
urb
banística i tècn
nica en vigor i contenint la
do
ocumentació necessària
n
per a tramitar taant la llicènciaa d'obres i altres permisos administratius ‐projecte bààsic‐ com per
a ser interprettada i poder executar tottalment l'obrra, lliurant al Promotor lees còpies auttoritzades corresponents,
deegudament vissades pel seu col∙legi profeessional.
Deefinir el conceepte global deel projecte d'execució amb
b el nivell de detall gràfic i escrit suficieent i calcular els elements
fonamentals dee l'edifici, espeecialment la fo
onamentació i l'estructura. Concretar en
n el Projecte l'emplaçamentt de cambres
d comptadorrs, fornícules, espais assign
nats per a pu
ujada de cond
ductes, reservves de buits de
d ventilació,
dee màquines, de
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allotjament de sistemes de telecomunicació i, en general, d'aq
quells elements necessaris en l'edifici per a facilitar les
ón comeses dels projecttes parcials, havent aqueests
determinaciions concretees i especificcacions detalllades que só
d'adaptar‐see al Projecte d'Execució, no
n podent con
ntravenir‐ho de
d cap manera. Haurà de lliurar‐se neccessàriament un
exemplar deel projecte com
mplementari a l'Arquitectee abans de l'inici de les obrees o instal∙lacions corresponents.
Acordar amb el Promotorr la contractacció de col∙labo
oracions parciials d'altres tèècnics professionals.
c
n
necessària
perquè es produeixi l'adequaada coordinacció amb els prrojectes parcials exigibles per
p
Facilitar la col∙laboració
la legislació o la normativva vigent i quee sigui necesssari incloure per
p al desenvo
olupament adequat del pro
océs constructtiu,
n de ser redaactats per tèccnics competeents, sota la seva responssabilitat i sub
bscrits per pe
ersona física. Els
que haurien
projectes paarcials seran aquells
a
redactats per altres tècnics la com
mpetència dels quals pot seer distinta i incompatible am
mb
les competèències de l'Arq
quitecte i, per tant, d'exclussiva responsabilitat d'aquessts.
Elaborar aquells projectees parcials o estudis comp
plementaris exxigits per la legislació vigeent en els quaals és legalmeent
ord amb el Prromotor, podeent
competent per a la seva redacció, exccepte declinació expressa de l'Arquitectte i previ aco
mpensació ecconòmica en concepte
c
de cessió de dre
ets d'autor i de
d la propietaat intel∙lectuaal si s'hagués de
exigir la com
lliurar a altrres tècnics, igu
ualment competents per a realitzar el treball, docum
ments o plans del projecte per ell redacttat,
en suport paaper o informàtic.
Ostentar la propietat inteel∙lectual del seu
s treball, tan
nt de la docum
mentació escrrita com dels ccàlculs de quaalsevol tipus, així
a
uts en la totalitat del projeccte i qualsevo
ol dels seus do
ocuments com
mplementaris.
com dels plàànols contingu
1.2.7.3.‐ El Constructor
C
o Contractista
Tenir la cap
pacitat professsional o titulació que hab
bilita per al co
ompliment dee les condicio
ons legalmentt exigibles per a
actuar com constructor.
e treballs de construcció
ó per a comp
plir amb els terminis previstos, d'acord al correspon
nent Pla d'Ob
bra,
Organitzar els
efectuant lees instal∙lacion
ns provisionalss i disposant dels
d mitjans auxiliars necessaris.
Elaborar, i exigir de cad
da subcontracctista, un pla de seguretaat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn,
mentin les preevisions contingudes en l'e
estudi o estudi bàsic, en ffunció del seu propi sistema
desenvolupiin i complem
d'execució de l'obra. En
n aquests plaans s'inclouraan, si escau, les propostees de mesurees alternative
es de prevenció
nica, que no podran implicar disminucció dels nivells de proteccció
proposades,, amb la corresponent justificació tècn
prevists en l'estudi
l
o estu
udi bàsic.
Comunicar a l'autoritat laaboral compettent l'obertura del centre de
d treball en laa qual inclourrà el Pla de Seguretat i Salutt al
que es referreix l'article 7 del RD 1627/9
97 de 24 d'octubre.
Adoptar tottes les mesurres preventivves que comp
pleixin els pre
eceptes en matèria
m
de Prrevenció de Riscos
R
laborals i
Seguretat i Salut que estableix
e
la legislació vigeent, redactan
nt el corresponent Pla dee Seguretat i ajustant‐se al
de tots els mittjans necessarris i
complimentt estricte i perrmanent de l'eestablert en l'Estudi de Segguretat i Salutt, disposant d
dotant al peersonal de l'eequipament de seguretat exigibles,
e
així com complir les ordres effectuades pel coordinador en
matèria de Seguretat
S
i Salut en la fase d'Execució dee l'obra.
Supervisar de
d manera co
ontinuada el compliment
c
de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels treballadorss al
seu càrrec i,, si escau, relleevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menysscabar les condicions bàsiqu
ues de segureetat
personals o generals, perr no estar en lees condicions adequades.
ecució com dels
d
Examinar laa documentació aportada pels tècnicss redactors corresponentss, tant del Prrojecte d'Exe
projectes co
omplementariis, així com dee l'Estudi de Seguretat i Salut, verificant que li resulta suficient per a la compren
nsió
de la totalitaat de l'obra co
ontractada o, en cas contraari, sol∙licitant els aclarimen
nts pertinents.
Facilitar la tasca de la Dirrecció facultattiva, subscrivint l'Acta de Replanteig exeecutant les ob
bres amb subje
ecció al Projecte
q haurà d'h
haver examinaat prèviament, a la legislacció aplicable, a les Instrucccions de l'Arq
quitecte Director
d'Execució que
d'Obra i del Director de l'Execució Matterial de l'Obraa, a fi d'arribaar a la qualitatt exigida en el projecte.
nt els criteris a l'ús que só
ón propis de la correcta co
onstrucció, qu
ue té l'obligacció de conèixeer i
Efectuar less obres seguin
posar en prràctica, així co
om de les lleiis generals deels materials o lex artis, en
ncara quan aquests criteris no estiguesssin
específicament ressenyatts en la seva totalitat
t
en la documentació de projectee. A aquest efeecte, ostenta la prefectura de
nal que intervvingui en l'obrra i coordina lees tasques dels subcontracttistes.
tot el person

1
147

Disposar dels mitjans
m
materials i humanss que la naturralesa i entitaat de l'obra im
mposin, disposant del nom
mbre adequat
oficials, subofficials i peons que l'obra req
quereixi a cad
da moment, bé
b per personaal propi o mitjjançant subco
ontractistes a
d'o
aq
quest efecte, procedint
p
a encavalcar aqu
uells oficis en l'obra que sigguin compatib
bles entre si i que permetin escometre
differents treballls alhora sensse provocar in
nterferències,, contribuint amb
a
això a la agilització i fiinalització de l'obra dintre
deels terminis prrevistos.
Orrdenar i dispo
osar a cada moment
m
de peersonal suficient al seu càrrec perquè efectuï
e
les acctuacions perttinents per a
exxecutar les obres
o
amb so
olvència, diliggentment i sense interrup
pció, program
mant‐les de manera coorrdinada amb
l'A
Arquitecte Tèccnic o Aparellaador, Directorr d'Execució Material
M
de l'O
Obra.
Su
upervisar perssonalment i de
d manera continuada i co
ompleta la maarxa de les ob
bres, que hau
urien de transscórrer sense
dillació i amb adequat
a
ordree i concert, així com respo
ondre directament dels treeballs efectuaats pels seus treballadors
su
ubordinats, exxigint‐los el co
ontinu autoco
ontrol dels trreballs que effectuïn, i ordeenant la mod
dificació de to
otes aquelles
tasques que es presentin malament efectu
uades.
oneïtat de totts i cadascun dels materials utilitzats i elements
e
constructius, com
mprovant els preparats en
Asssegurar la ido
ob
bra i rebutjaant, per iniciativa pròpiaa o per prescripció facu
ultativa del Director
D
de l'Execució de
e l'obra els
su
ubministramen
nts de materrial o prefab
bricats que no contin amb les garanties, documen
ntació mínima exigible o
do
ocuments d'id
doneïtat requeerits per les normes
n
d'aplicació, haventt de recaptar de la Direcció
ó facultativa la informació
qu
ue necessiti peer a complir adequadament la seva comeesa.
Do
otar de materrial, maquinària i utillatges adequats als operaris que intervinguin en
e l'obra, per a efectuar adequadament
less instal∙lacion
ns necessàriess i no menysccabar amb la posada en obra
o
les caraccterístiques i naturalesa de
els elements
co
onstructius que componen l'edifici una veegada finalitzaat.
Po
osar a la disposició de l'Arrquitecte Tècn
nic o Aparellaador els mitjaans auxiliars i personal necessari per a efectuar les
prroves pertinen
nts per al Control de Qualitat, recaptan
nt la dita tècnica el pla a seguir quant a les preses de mostres,
traasllats, assajos i altres actuaacions necesssàries.
Cu
uidar que el peersonal de l'obra guardi el degut
d
respectte a la Direcció
ó facultativa.
Au
uxiliar al Direector de l'Execució de l'Ob
bra en els acttes de replan
nteig i signar posteriormen
nt i una vegaada finalitzat
aq
quest, l'acta co
orresponent d'inici
d
d'obra, així com la dee recepció finaal.
Faacilitar als Arq
quitectes Directors d'Obraa les dades necessàries
n
per
p a l'elaborració de la documentació final d'obra
exxecutada.
Su
ubscriure les garanties
g
d'ob
bra que s'assenyalen en l'Arrticle 19 de la Llei d'Ordenaació de l'Edificcació i que, en
n funció de la
seeva naturalesaa, arriben a peeríodes de 1 any
a (danys perr defectes de terminació o acabat de less obres), 3 anyys (danys per
deefectes o vicis d'elements constructius
c
o d'instal∙lacions que afectin
n a l'habitabilitat) o 10 anyys (danys en fo
onamentació
o estructura
e
que compromettin directamen
nt la resistènccia mecànica i l'estabilitat de
d l'edifici).
1.2
2.7.4.‐ El Direector d'Obra
Dirigir l'obra co
oordinant‐la amb
a
el Projecte d'Execució
ó, facilitant la seva interpreetació tècnicaa, econòmica i estètica als
aggents que inteervenen en el procés constrructiu.
Deetenir l'obra per
p causa greu
u i justificada,, que s'haurà de fer constar necessàriam
ment en el Llib
bre d'Ordres i Assistències,
do
onant explicaccions immediaates al Promottor.
Reedactar les modificacions,
m
ajustamentss, rectificacions o plànols complementtaris que es precisin per a l'adequat
deesenvolupameent de les obres.
o
És facultat expresssa i única la redacció d'aquelles mod
dificacions o aclariments
dirrectament reelacionats am
mb l'adequació de la fonaamentació i de l'estructu
ura projectades a les característiques
geeotècniques del terreny; el càlcul o recààlcul del dimeensionament i armat de totts i cadascun dels elementts principals i
co
omplementaris de la fonamentació i de
d l'estructura vertical i horitzontal;
h
e quals afecctin substancialment a la
els
disstribució d'espais i les solu
ucions de façaana i coberta i dimensionament i composició de buitts, així com laa modificació
deels materials previstos.
p
Asssessorar al Director
D
de l'Execució de l'O
Obra en aqueells aclarimentts i dubtes qu
ue poguessin esdevenir pe
er al correcte
deesenvolupameent de la mateeixa, pel que fa
f a les interprretacions de les especificaccions de projeecte.
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Assistir a lees obres a fi de resoldre les contingèn
ncies que es produeixin per a asseguraar la correctaa interpretaciió i
execució del projecte, aixxí com impartir les solucion
ns aclaridores que fossin neecessàries, consignant en el
e Llibre d'Ordres
es ressenyar per
p a la correccta interpretacció de tot el que
q
i Assistènciees les instruccions precises que s'estimesssin oportune
està projecttat, sense perjjudici d'efectu
uar tots els aclariments i ord
dres verbals que
q s'estimés oportú.
Signar l'Actaa de replanteeig o de com
mençament d'obra i el Cerrtificat Final d'Obra
d
així co
om signar el vistiplau de les
certificacion
ns parcials refeerides al perccentatge d'obrra efectuada i,i si escau i a instàncies
i
del Promotor, la supervisió dee la
documentacció que se li presenti
p
relattiva a les unitats d'obra realment execu
utades prèvia a la seva liqu
uidació final, tot
això amb elss visats que si escau fossin preceptius.
Informar pu
untualment al
a Promotor d'aquelles modificacions substancials que, per rao
ons tècniquess o normativves,
comporten una variació del
d construït pel
p que fa al projecte
p
bàsicc i d'execució i que afectin o puguin afecctar al contracte
or i els destinaataris finals deels habitatges.
subscrit entre el promoto
utat, incorporaant
Redactar la documentació final d'obraa, pel que fa a la documenttació gràfica i escrita del projecte execu
uades. Per a això, els tèècnics redacto
ors de projectes i/o estu
udis complem
mentaris haurran
les modificaacions efectu
obligatòriam
ment lliurar‐li la documentaació final en laa que es faci constar
c
l'estatt final de les o
obres i/o instaal∙lacions per ells
e
redactades, supervisades i realmentt executades,, sent responsabilitat dels signants la veracitat i exactitud dels
d
documents presentats.
F
d'Obra s'annexarà
s
l'Accta de Recepcció Final; la relació identificcativa dels ageents que han intervingut
i
en
n el
Al Projecte Final
procés d'edificació, inclossos tots els su
ubcontractistees i oficis interrvinents; les in
nstruccions d'Ús i Manteniment de l'Edifici
ns, de conform
mitat amb la normativa
n
que
e li sigui d'aplicació.
i de les sevees instal∙lacion
La documen
ntació a la qu
ual es fa referrència en els dos apartats anteriors és part constitu
uent del Llibre
e de l'Edifici i el
Promotor haurà
h
de lliurrar una còpiaa completa als
a usuaris fin
nals del mateeix que, en eel cas d'edificis d'habitatgges
plurifamiliarrs, es materialitza en un exxemplar que haurà
h
de ser custodiat
c
pel president
p
de la Comunitat de Propietaris o
per l'Administrador, sentt aquests els responsables
r
de divulgar a la resta de propietaris el sseu contingut i de fer comp
plir
ment que conssten en la citada documentació.
els requisits de mantenim
otes les faculttats que correesponen a l'Arquitecte Dire
ector d'Obra, expressades en els articless precedents, és
A més de to
missió específica seva la direcció mediata, denomin
nada alta dire
ecció en el qu
ue al compliment de les dirrectrius generrals
ó del construïtt a aquest.
del projectee es refereix, i a l'adequació
S'ha d'assen
nyalar expresssament que laa resistència al complimen
nt de les ordrres dels Arquitectes Directo
ors d'Obra en
n la
seva tasca d'alta
d
direcció es considerarà com falta greu
g
i, en cas que,
q
al seu paarer, d'incomp
pliment de l'o
ordenat posés en
perill l'obra o les personees que en ellaa treballen, podrà recusar al Contractistta i/o acudir a les autoritats judicials, seent
responsablee el Contractissta de les consseqüències leggals i econòmiques.
1.2.7.5.‐ El Director
D
de l'EExecució de l'O
Obra
Correspon a l'Arquitecte Tècnic
T
o Aparrellador, segons s'estableix en l'Article 13
3 de la LOE i aaltra legislació
ó vigent a aquest
efecte, les atribucions competencials i obligacions que
q s'assenyalen a continuaació
La direcció immediata de l'Obra.
Verificar peersonalment la recepció a peu d'obra, previ al seu aplec o col∙llocació definiitiva, de tots els productees i
materials subministrats
s
bra, comprovvant que s'aajusten amb precisió a les
necessaris per a l'execcució de l'ob
determinaciions del projeecte i a les normes
n
exigib
bles de qualittat, amb la plena
p
potestaat d'acceptació o rebuig dels
d
mateixos en
n cas que ho considerés
c
op
portú i per causa justificadaa, ordenant laa realització d
de proves i asssajos que fosssin
necessaris.
ons de la mem
mòria i dels plàànols del Proje
ecte, així com
m, si
Dirigir l'execcució material de l'obra d'aacord amb les especificacio
escau, amb les instruccions complementàries necessàries que reccaptés del Director d'Obra.
osada en obraa, requerint els aclarimentss a l'Arquitecte o
Anticipar‐see amb l'antelació suficient a les diferents fases de la po
Arquitectes Directors d'O
Obra que fossiin necessàriess i planificant de manera anticipada i co
ontinuada amb
b el Contractista
principal i ells subcontracttistes els treballs a efectuarr.
Comprovar els replanteiggs, els materiaals, formigons i altres produ
uctes subminiistrats, exigintt la presentació dels oportu
uns
certificats de idoneïtat deels mateixos.
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Veerificar la corrrecta execució
ó i disposició dels
d elementss constructius i de les instal∙lacions, estenent‐se aquessta comesa a
tots els elemen
nts de fonam
mentació i esttructura horitzontal i vertical, amb com
mprovació de les seves especificacions
oncretes de dimensionat d'elements, tip
pus de biguettes i adequació a fitxa tècn
nica homologgada, diàmetrres nominals,
co
lon
ngituds d'anco
oratge i encavvallaments ad
dequats i doblegat de barre
es.
Ob
bservança dels temps d'enccofrat i desencofrat de bigu
ues, pilars i fo
orjats assenyalats per la Insttrucció del Fo
ormigó vigent
i d'aplicació.
d
Co
omprovació del
d correcte dimensioname
d
ent de rampees i escales i del seu adeq
quat traçat i replanteig am
mb acord als
peendents, desnivells projectaats i al compliment de totes les normativves que són d'aplicació; a d
dimensions paarcials i totals
d'eelements, a laa seva forma i geometria específica,
e
aixxí com a les distàncies
d
quee han de guarrdar‐se entre ells, tant en
ho
oritzontal com
m en vertical.
Veerificació de d'adequada
d
p
posada
en obra de fàbriqu
ues i tancame
ents, al seu co
orrecte i com
mplet entrellaççament i, en
geeneral, al que pertoca a l'eexecució mateerial de la totalitat de l'obrra i sense exccepció alguna, d'acord als criteris i lleis
deels materials i de la correctaa construcció (lex artis) i a les
l normatives d'aplicació.
Asssistir a l'obraa amb la freqü
üència, dedicaació i diligènccia necessàrie
es per a comp
plir eficaçmen
nt la deguda supervisió
s
de
l'eexecució de la mateixa en to
otes les sevess fases, des deel replanteig inicial fins a la total finalitzaació de l'edificci, donant les
orrdres precises d'execució al Contractista i, si escau, alss subcontractistes.
Co
onsignar en ell Llibre d'Ordrres i Assistènccies les instrucccions precise
es que considerés oportú ressenyar per a la correcta
exxecució materrial de les obrees.
Su
upervisar postteriorment el correcte co
ompliment dee les ordres prèviament efectuades
e
i l'adequació del
d realment
exxecutat a l'ord
denat prèviam
ment.
Veerificar l'adeq
quat traçat d'instal∙lacion
ns, conductess, escomesess, xarxes d'eevacuació i el seu dime
ensionament,
co
omprovant la seva idoneïtaat i ajustamen
nt tant a l'esp
pecificacions del
d projecte d'execució
d
com dels projecctes parcials,
co
oordinant aquestes actuacio
ons amb els tèècnics redacto
ors corresponents.
Deetenir l'Obra si, al seu judici, existís cau
usa greu i jusstificada, que s'haurà de feer constar neecessàriamentt en el Llibre
d'O
Ordres i Assisstències, don
nant compte immediata alls Arquitectess Directors d'Obra que haaurien de neccessàriament
co
orroborar‐la per a la seva pllena efectivitaat, i al Promottor.
Su
upervisar les proves
p
pertineents per al Control de Qualitat, respecte a l'especificat per la normativa vigent, en
e la comesa
dee la qual i ob
bligacions té legalment competència exxclusiva, proggramant sota la seva resp
ponsabilitat i degudament
co
oordinat i auxxiliat pel contrractista, les preses
p
de mosstres, trasllatss, assajos i alttres actuacion
ns necessàriess d'elements
esstructurals, així com les proves d'estanquitat de façanes i dels seus elements, de cobertes i les seves
im
mpermeabilitzaacions, comprrovant l'eficàccia de les solucions.
Infformar amb promptitud
p
alss Arquitectes Directors d'O
Obra dels resultats dels Assaajos de Contro
ol conforme es
e vagi tenint
co
oneixement deels mateixos, proposant‐li la realització de
d proves com
mplementàriess en cas de resultats adverssos.
Deesprés de l'op
portuna comp
provació, emeetre les certifficacions parccials o totals relatives a less unitats d'ob
bra realment
exxecutades, am
mb els visats qu
ue si escau fossin preceptiu
us.
Co
ol∙laborar acttiva i positivaament amb els
e restants agents intervvinents, serviint de nexe d'unió entre aquests, el
Co
ontractista, elss Subcontracttistes i el perso
onal de l'obraa.
Elaaborar i subsccriure respon
nsablement la documentacció final d'obrra relativa als resultats del Control de Qualitat
Q
i, en
co
oncret, a aqueells assajos i verificacions
v
d
d'execució
d'o
obra realitzats sota la sevaa supervisió relatius als ele
ements de la
fonamentació, murs i estructtura, a les pro
oves d'estanq
quitat i vessam
ment de cobertes i de façan
nes, a les veriificacions del
d les instal∙laacions de sanejament i dessguassos de pluvials
p
i altres aspectes assenyalats en la normativa
funcionament de
Q
dee Control de Qualitat.
Su
ubscriure conjuntament el Certificat
C
Finaal d'Obra, acreeditant amb això
a la seva co
onformitat a la correcta exe
ecució de les
ob
bres i a la com
mprovació i verrificació positiva dels assajo
os i proves reaalitzades.
Si es fes cas om
mís de les ordrees efectuadess per l'Arquiteecte Tècnic, Diirector de l'Exxecució de les Obres, es con
nsiderés com
n cas que, al seu judici, l'iincomplimentt de l'ordenatt posés en peerill l'obra o les persones que en ella
falta greu i, en
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treballen, podrà
p
acudir a les autoritats judicials, sent responsable el Co
ontractista dee les conseqü
üències legalls i
econòmiquees.
1.2.7.6.‐ Less entitats i elss laboratoris de
d control de qualitat de l'eedificació
Prestar assisstència tècnica i lliurar els resultats
r
de laa seva activitat a l'agent auttor de l'encàrrrec i, en tot caas, al director de
l'execució de les obres.
p a realitzar adequadam
ment els trebaalls
Justificar la capacitat suficient de miitjans materiaals i humans necessaris per
Comunitats Autònomes
A
am
mb
contractats, si escau, a través de la corresponent acreditació oficial atorgada per les C
competència en la matèria.
dors de produ
uctes
1.2.7.7.‐ Els subministrad
a
les espe
ecificacions dee la comandaa, responent del seu origen,
Realitzar elss lliuraments dels producttes d'acord amb
identitat i qu
ualitat, així co
om del compliment de les exigències
e
que
e, si escau, esttableixi la normativa tècnicca aplicable.
Facilitar, qu
uan escaigui, les instruccio
ons d'ús i maanteniment de
els productess subministratts, així com les
l garanties de
qualitat corrresponents, per
p a la seva in
nclusió en la documentació
d
de l'obra exeecutada.
1.2.7.8.‐ Els propietaris i els usuaris
Són obligaciions dels prop
pietaris conseervar en bon estat l'edificaació mitjançan
nt un adequat ús i manten
niment, així co
om
rebre, conseervar i transm
metre la docum
mentació de l'o
obra executad
da i les assegu
urances i garanties amb que
e aquesta con
nti.
Són obligacions dels usu
uaris siguin o no propietarris, la utilitzacció adequadaa dels edificiss o de part dels mateixos de
nt contingudess en la docum
mentació de l'o
obra executad
da.
conformitatt amb les instrruccions d'ús i mantenimen
1.2.8.‐ Docu
umentació final d'obra: Llib
bre de l'Edifici
D'acord a l'A
Article 7 de la Llei d'Ordenaació de l'Edificcació, una vegada finalitzad
da l'obra, el prrojecte amb laa incorporació
ó, si
escau, de lees modificacio
ons degudameent aprovadess, serà facilitaat al promotorr pel director d'Obra per a la formalització
dels corresp
ponents tràmitts administrattius.
A aquesta documentació s'adjuntarà, almenys,
a
l'acta de recepció, la relació ideentificativa deels agents que
e han intervinggut
ons,
durant el prrocés d'edificaació així com la relativa a lees instruccionss d'ús i manteeniment de l'eedifici i les seves instal∙lacio
de conformiitat amb la no
ormativa que lil sigui d'aplicaació.
Tota la documentació qu
ue fan referència els aparttats anteriorss, que constittuirà el Llibre de l'Edifici, serà lliurada als
usuaris finalls de l'edifici.
1.2.8.1.‐ Els propietaris i els usuaris
Són obligaciions dels prop
pietaris conseervar en bon estat l'edificaació mitjançan
nt un adequat ús i manten
niment, així co
om
rebre, conseervar i transm
metre la docum
mentació de l'o
obra executad
da i les assegu
urances i garanties amb que
e aquesta con
nti.
Són obligacions dels usu
uaris siguin o no propietarris, la utilitzacció adequadaa dels edificiss o de part dels mateixos de
nt contingudess en la docum
mentació de l'o
obra executad
da.
conformitatt amb les instrruccions d'ús i mantenimen
1.3.‐ Dispossicions Econòm
miques
Es regiran per
p l'exposat en
e el Plec de Clàusules
C
Adm
ministratives Particulars
P
peer a contractes amb l'Admin
nistració Públlica
corresponen
nt, segons el que
q es disposaa en la Llei 3/2
2011, de Conttractes del Secctor Públic (LC
CSP).
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2.‐‐ PLEC DE CON
NDICIONS TÈC
CNIQUES PAR
RTICULARS
2.1.‐ Prescripcio
ons sobre els materials
Peer a facilitar laa labor a reallitzar, per parrt del Director de l'Execuciió de l'Obra per
p al control de recepció en obra dels
prroductes, equips i sistemes que se subministrin a l'obra d'acord am
mb l'especificaat en l'article 7
7.2. del CTE, en
e el present
prrojecte s'espeecifiquen les característiq
ques tècniquees que haurien de comp
plir els productes, equipss i sistemes
su
ubministrats.
Elss productes, equips i sisteemes subministrats haurien
n de complir les condicion
ns que sobre ells s'especiffiquen en els
differents docum
ments que componen el Prrojecte. Així mateix,
m
les sevves qualitats seran
s
acords amb les diferrents normes
qu
ue sobre ells estiguin publicades i que tindran
t
un caaràcter de com
mplementarieetat a aquest apartat del Plec.
P
Tindran
prreferència en quant a la seva
s
acceptab
bilitat aquellss materials que estiguin en
e possessió de Document d'Idoneïtat
Tèècnica que avaali les seves qu
ualitats, emèss per Organism
mes Tècnics re
econeguts.
Aq
quest control de recepció en
e obra de pro
oductes, equip
ps i sistemes comprendrà
c
segons l'articlee 7.2. del CTE::




El control de la documeentació dels su
ubministraments, realitzat d'acord
d
amb l'article
l
7.2.1.
El control mitjançant distintius de qu
ualitat o avaluaacions tècniqu
ues d'idoneïtaat, segons l'article 7.2.2.
El control mitjançant asssajos, conform
me a l'article 7.2.3.
7

Peer part del Con
nstructor o Co
ontractista haa d'existir obliggació de comu
unicar als sub
bministradors de productess les qualitats
qu
ue s'exigeixen
n per als disstints materiaals, aconsellaant‐se que prèviament a l'ocupació d
dels mateixoss se sol∙liciti
l'aaprovació del Director d'Exeecució de l'Ob
bra i de les enttitats i laborattoris encarreggats del contro
ol de qualitat de l'obra.
El Contractista serà responsaable que els materials
m
emp
pleats comple
eixin amb les condicions exxigides, indep
pendentment
ntrol de qualittat que s'estableixi per a l'aacceptació dels mateixos.
deel nivell de con
El Contractista notificarà al Director
D
d'Exeecució de l'Ob
bra, amb suficcient antelació
ó, la procedèn
ncia dels materials que es
q
així ho sol∙liciti el Direector d'Execució de l'Obra,, les mostres i dades necessàries per a
prroposi utilitzar, aportant, quan
deecidir sobre la seva acceptaació.
Aq
quests materials seran reconeguts pell director d'EExecució de l'Obra
l
abans de la seva ocupació en obra, sense
l'aaprovació de laa qual no pod
dran ser apilatts en obra ni es
e podrà proce
edir a la seva col∙locació. A
Així mateix, encara després
dee col∙locats en
n obra, aquellls materials que presentin defectes no percebuts en el primer recconeixement, sempre que
vaagi en perjudicci del bon acaabat de l'obraa, seran retiraats de l'obra. Tots
T
les despeses que això
ò ocasionés se
eran a càrrec
deel Contractistaa.
El fet que el Con
ntractista sub
bcontracti qualsevol partidaa d'obra no li eximeix
e
de la seva responsaabilitat.
d Tècnics no
n suposa la recepció abso
oluta dels maateixos, sent els oportuns
La simple inspeecció o exameen per part dels
esponsabilitat contractual d
del Contractissta a aquests
assajos els quals determinin la seva idoneïtat, no extingint‐se la re
efectes fins a la recepció defiinitiva de l'obra.
es de qualitat (Marcat CE)
2.1.1.‐ Garantie
El terme producte de construcció queda definit
d
com qualsevol prod
ducte fabricat per la seva in
ncorporació, amb
a
caràcter
nieria civil quee tinguin incid
dència sobre els
e següents reequisits esenccials:
peermanent, a lees obres d'edificació i engen







Resistència mecànica i estabilitat.
e
Seguretat en cas d'incèn
ndi.
Higiene, saalut i medi am
mbient.
Seguretat d'utilització.
Protecció contra el soro
oll.
Estalvi d'energia i aïllam
ment tèrmic.

El marcat CE d'u
un producte de
d construcció
ó indica:



Que aquest compleixi amb
a
unes detterminades especificacionss tècniques reelacionades amb los requissits esencials
des (EN) i en les
l GuíasDITE (Guies pel Do
ocument d'Ido
oneïtat Tècnicca Europeu).
contingutss en les Normes Armonitzad
Que s'ha complert
c
el sistema d'avalluació i verificcació de la co
onstància de les prestacion
ns indicat en els mandats
relatius a les
l normes haarmonitzades i en les especcificacions tècniques harmo
onitzades.
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Sent el fabriicant el responsable de la seva
s
fixació i l'Administració competent en matèria d'industria la que
q s'asseguri de
la correcta utilització
u
del marcat CE.
És obligació
ó del Directorr de l'Execució de l'Obra verificar si els
e productes que entren en l'obra esttan afectats pel
complimentt del sistema del
d marcat CEE i, en cas de ser
s així, si es compleixen lees condicions establertes en
e el Real Deccret
1630/1992 pel
p qual es traansposa al nosstre ordenament legal la Diirectiva de Pro
oductes de Co
onstrucció 89//106/CEE.
El marcat CEE es materialittza mitjançan el símbol “CEE” acompanyat d'una inform
mació complementària.
El fabricant ha de cuidar que
q el marcatt CE figuri, perr ordre de pre
eferència:





En el producte
p
propiament dit.
En unaa etiqueta adh
herida al mateeix.
En el seeu envàs o em
mbalatge.
En la documentació comercial que l'acompanyya.

h de tenir una
u dimensió vertical
v
no infferior a 5 mm..
Les lletres del símbol CE han
h
d'estar situades en una
u de les qu
uatre possibles localitzacions una sèriie d'inscripcio
ons
A més del símbol CE han
mina en les no
ormes armoniitzades i Guíe
es DITE per caada
complementàries, el contingut especíífic de les quaals es determ
nclouen:
familia de productes, entre les que s'in










el nom
mbre d'identificació de l'organisme notificcat (quan proccedeixi)
el nom
m comercial o la
l marca distintiva del fabricant
la direccció del fabriccant
el nom
m comercial o la
l marca distintiva de la fàb
brica
les duees últimes xifres de l'any en
n el qual s'ha estampat
e
el marcat
m
en el prroducte
el nom
mbre del certificat CE de con
nformitat (quaan procedeixi))
el nom
mbre de la norma armonitzaada i en cas dee veure's afectada per diverses els nomb
bres de totes elles
e
la desiggnació del pro
oducte, el seu ús previst i laa seva designaació normalitzzada
informació addicion
nal que permeeti identificarr les caracteríístiques del producte
p
aten
nent les sevess especificacio
ons
ues
tècniqu

Les inscripcions complem
mentàries del marcat CE no
o tenen perquè tenir un format,
f
tipus de lletra, colo
or o composició
plir únicamentt les caracterísstiques remarrcades anterio
orment pel sím
mbol.
especial, havvent de comp
Dins de les característiqu
c
es del produccte podem tro
obar que alguna d'elles preesenti l'esment "Prestació no
n determinad
da"
(PND).
D és una classse que pot ser consideraada si almenyys un estat membre
m
no tté requisits le
egals per a una
u
L'opció PND
determinada característicca i el fabrican
nt no desitja facilitar el valo
or d'aquesta característica.
c
2.1.2.‐ Form
migons
2.1.2.1.‐ Forrmigó estructtural
2.1.2.1.1.‐ Condicions
C
de subministre
El formigó
ó s'ha de tran
nsportar utilittzant procediments adequ
uats per a aco
onseguir que les masses arribin
a
al lloc de
lliuramentt en les condicions estipullades, sense experimentar
e
r variació senssible en les ccaracterístique
es que posseïïen
acabades de pastar.
 Quan el formigó
f
es pasta complettament en ceentral i es transporta en pastadores m
mòbils, el vollum de formigó
transportaat no haurà d'excedir del 80%
8 del volum
m total del tam
mbor. Quan el formigó es p
pasta, o s'acaba de pastar, en
pastadoraa mòbil, el volu
um no excedirà dels dos terços del volum
m total del tam
mbor.
 Els equips
s de transporrt haurien d'eestar exemptss de residus de formigó o morter endurit, per a això es netejarran
curosament abans de procedir
p
a la càrrega
c
d'una nova massa fresca
f
de form
migó. Així mateix, no hauriien de presen
ntar
omogeneïtat del
desperfectes o desgasttos en les paaletes o en laa seva superffície interior que puguin aafectar a l'ho
formigó.
 El transpo
ort es podrà realitzar en pastadores
p
m
mòbils,
a la ve
elocitat d'agittació o en eq
quips amb o sense
s
agitado
ors,
sempre qu
ue tals equipss tinguin superfícies llises i arrodonides i siguin capacees de mantenir l'homogene
eïtat del formigó
durant el transport
t
i la descàrrega.
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2.1
1.2.1.2.‐ Receepció i controll


Documentació dels submin
nistraments:

Els submiinistradors lliuraran al Co
onstructor, qu
ui els facilitaarà a la Direecció Facultattiva, qualsevo
ol document
d'identificcació del producte exigit per la reglam
mentació aplicable o, si escau,
e
pel prrojecte o perr la Direcció
facultativaa. Es facilitaran els següents documents:
 Abans del subministtrament:
 Els documents de conformitatt o autoritzaciions administrratives exigide
es reglamentààriament.
 Es lliuraran els certificats
c
d'asssaig que garaanteixin el co
ompliment de l'establert en
n la Instrucció
ó de Formigó
Estructural (EHE‐‐08).
 Durantt el subministrrament:
 Cad
da càrrega dee formigó fabrricat en centrral, tant si aquesta pertanyy o no a les instal∙lacions d'obra,
d
anirà
aco
ompanyada d'una fulla dee subministram
ment que esttarà en tot moment
m
a la disposició de
e la Direcció
d'O
Obra, i en la qu
ual haurien dee figurar, com a mínim, les següents dades:
 Nom de la ce
entral de fabricació de form
migó.
 Nombre de sèrie del full de
e subministrament.
 Data d'entreg
ga.
 Nom del peticionari i del responsable de
e la recepció.
 Especificació del formigó.
 En cas que el formigó es
e designi per propietats:
 Design
nació.
 Contin
ngut de cimen
nt en quilos peer metre cúbicc (kg/m³) de formigó,
f
amb una tolerància de ±15 kg.
 Relació aigua/ciment del formigó
ó, amb una to
olerància de ±0
0,02.
 En cas que el formigó es
e designi per dosificació:
 Contin
ngut de cimen
nt per metre cúbic
c
de formiigó.
 Relació aigua/ciment del formigó
ó, amb una to
olerància de ±0
0,02.
 Tipus d'ambient.
 Tipus, classe i marca de
el ciment.
 Consistèn
ncia.
 Grandària
a màxima de l'àrid.
 Tipus d'ad
dditiu, si ho haagués, i en cas contrari indicació expresssa que no con
nté.
 Procedèn
ncia i quantitaat d'addició (cendres
(
volaants o fum de
d silici) si l'h
hagués i, en cas contrari,
indicació expressa que no conté.
 Designació esspecífica del lloc del subministrament (n
nom i lloc).
 Quantitat de formigó que compon la càrrega, expressada en metre
es cúbics de fo
ormigó fresc.
 Identificació del camió formigonera (o equip
e
de transsport) i de la persona
p
que p
procedeixi a laa descàrrega.
 Hora límit d'ú
ús per al form
migó.
 Despré
és del subminiistrament:
 El certificat
c
de garantia
g
del producte
p
subm
ministrat, sign
nat per perso
ona física amb
b poder de re
epresentació
suficient.
 Distintius de qualitat
q
i avaluacions d'idoneïtat tècnicaa:
 Assajos:
A




La compro
ovació de les propietats o característiqu
ues exigibles a aquest material es realitza segons la Instrucció
I
de
Formigó Estructural
E
(EH
HE‐08).

2.1
1.2.1.3.‐ Consservació, emm
magatzamatg
ge i manipulacció


En l'abocameent i col∙locacció de les masses, fins i to
ot quan aquesstes operacio
ons es realitzin d'una mane
era contínua
mitjançant co
onduccions ap
propiades, s'ad
doptaran les degudes
d
precaaucions per a evitar la disgrregació de la barreja.
b

2.1
1.2.1.4.‐ Reco
omenacions per a el seu ús en obra


El temps tran
nscorregut enttre l'addició d'aigua
d
de passtat al cimentt i als àrids i la col∙locació del formigó, no ha de ser
major d'hora i mitja. En temps caloróss, o sota cond
dicions que contribueixin a un ràpid en
nduriment de
el formigó, el
t
temps
límit haurà
h
de ser inferior, tret que
q s'adoptin mesures esp
pecials que, seense perjudicar la qualitat del formigó,
augmentin el temps d'endu
uriment.
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Formigonaat en temps frred:

La tem
mperatura de la massa de fo
ormigó, en el moment
m
d'abocar‐la en el motlle
m
o encofrat, no serà inferior a 5°C.
Es prohibeix abocarr el formigó so
obre elements (armadures, motlles, etc..) la temperattura de les qu
uals sigui inferrior
a zero graus centígrads.
 En gen
neral, se suspendrà el form
migonat sempre que es pre
evingui que, dintre
d
de les q
quaranta‐vuit hores següen
nts,
pugui descendir
d
la temperatura ambienti
a
per sota
s
de zero graus
g
centígrad
ds.
 En els casos que, per
p absoluta necessitat, s'hagi de form
migonar en temps de gelad
des, s'adoptarran les mesures
duriment dell formigó, no
o es produirran
necesssàries per a garantir quee, durant l'aadormiment i primer end
deterio
oracions locaals en els elements corresponents, ni minvam
ments permanents apreciables de les
caracteerístiques resistents del maaterial.
 Formigona
at en temps calorós:





Si la teemperatura am
mbient és sup
perior a 40°C o hi ha un ven
nt excessiu, see suspendrà eel formigonat, tret que, prèèvia
autorittzació expresssa de la Direccció d'Obra, s'aadoptin mesurres especials.

2.1.3.‐ Acerss per a formiggó armat
2.1.3.1.‐ Aceers corrugats
2.1.3.1.1.‐ Condicions
C
de subministre


Els acers s'han
s
de transportar proteggits adequadament contra la
l pluja i l'agreessivitat de l'aatmosfera ambiental.

2.1.3.1.2.‐ Recepció
R
i con
ntrol


Documenttació dels sub
bministramentts:


Els subministradorss lliuraran al Constructor, qui els faccilitarà a la Direcció
D
Facu
ultativa, qualssevol documeent
d'identtificació del producte exigit per la reeglamentació aplicable o, si escau, pel projecte o per la Direccció
facultaativa. Es facilittaran els següents documents:
 Aba
ans del subministrament:
 Els documentts de conform
mitat o autoritzacions admin
nistratives exigides reglameentàriament.
 Fins a l'entrada en vigor de
el marcat CE, s'adjuntaran els certificats d'assaig que garanteixin el compliment de
ues:
les següents característiqu
 Caracterísstiques mecàn
niques mínimees garantides pel fabricant.
 Absència d'esquerdes després
d
de l'aassaig de doblegat‐desdobleegat.
 Aptitud al doblegat sim
mple.
 Els acers soldables am
mb característtiques especiials de ductilitat haurien d
de complir els requisits dels
d
ormació altern
nativa.
assajos dee fatiga i defo
 Caracterísstiques d'adherència. Quan
n el fabricant garanteixi less característiq
ques d'adherè
ència mitjançaant
l'assaig dee la biga, pressentarà un cerrtificat d'homo
ologació d'adherència, en eel qual constarà, almenys:
 Marca
a comercial dee l'acer.
 Forma
a de subministtrament: barrra o rotllo.
 Límits admissibles de
d variació dee les caracterísstiques geomèètriques dels ressalts.
 Composic
ció química.
 En la docume
entació, a méss, constarà:
 El nom de
el laboratori. En el cas que no es tracti d'un
d
laboratori públic, decllaració d'estar acreditat peer a
l'assaig reeferit.
 Data d'em
missió del certtificat.
 Durrant el submin
nistrament:
 Les fulles de subministram
ment de cada partida
p
o reme
esa.
 Fins a l'entra
ada en vigor del
d marcat CEE, s'adjuntarà una declaració del sistemaa d'identificacció de l'acer que
q
hagi emprat el
e fabricant.
nica s'especificarà mitjançaant un codi d''identificació del tipus d'accer mitjançantt engrandiments
 La classe tècn
o omissions de corruguess o gràfiles. A més, les baarres corrugad
des haurien d
de dur gravad
des les marqu
ues
d'identificació que incloueen informació sobre el país d'origen i el faabricant.
e el producte d'acer corruggat sigui subm
ministrat en ro
otllo o proced
deixi d'operaciions de redreçat
 En el cas que
prèvies al seu subministrament, haurà
h
d'indiccar‐se explícitament en la correspo
onent fulla de
ment.
subministram
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En el cas de barres
b
corruggades en les quals, donaades les caraacterístiques de l'acer, es precisi de
ocediments esspecials per al procés de soldadura, el fabricant haurà d'indicar‐los..
pro
 Despré
és del subminiistrament:
 El certificat
c
de garantia
g
del producte
p
subm
ministrat, sign
nat per perso
ona física amb
b poder de re
epresentació
suficient.
 Distintius de qualitat
q
i avaluacions d'idoneïtat tècnicaa:
Si escau, els subminisstradors lliuraran al Consstructor, qui la facilitarà a la Direcció Facultativaa, una còpia
da per perso
ona física dels certificats que avalin que els produ
uctes que se subministraran estan en
compulsad
possessió d'un distintiu de qualitat oficialment
o
recconegut, on almenys constaarà la següentt informació:
 Identifficació de l'enttitat certificad
dora.
 Logotip
p del distintiu de qualitat.
 Identifficació del fabricant.
 Abast del
d certificat.
 Garanttia que queda coberta pel distintiu
d
(nivelll de certificacció).
 Nombrre de certificat.
 Data d'expedició del certificat.
 Abans de l'inici del subministramentt, la Direcció Facultativa
F
valorarà, en fun
nció del nivell de garantia del
d distintiu i
mb l'indicat en
n el projecte i l'establert en
n la Instrucció de Formigó Estructural
E
(EH
HE‐08), si la do
ocumentació
d'acord am
aportada és suficient per a l'acceeptació del producte
p
subministrat o, si escau, qu
uines compro
ovacions han
d'efectuarr‐se.
 Assajos:
A


La compro
ovació de les propietats o característiqu
ues exigibles a aquest material es realitza segons la Instrucció
I
de
Formigó Estructural
E
(EH
HE‐08).
 En el cas d'efectuar‐se
d
ompanyats de
e la incertesa
assaigs, els laaboratoris de control facilittaran els seuss resultats aco
de mesuraa per a un detterminat niveell de confiançça, així com laa informació relativa a les d
dates, tant de l'entrada de
la mostra en el laborato
ori com de la realització
r
dels assaigs.
 Les entita
ats i els laborratoris de con
ntrol de qualitat lliuraran els resultats de la seva acctivitat a l'age
ent autor de
l'encàrrec i, en tot cas, a la Direcció Facultativa.
F


2.1
1.3.1.3.‐ Consservació, emm
magatzamatg
ge i manipulacció
Durant l'emm
magatzematgee els armadurees és protegiran adequadam
ment contra la pluja i de l'aagressivitat de
e l'atmosfera
ambiental. Fins el momen
nt de la seva ocupació, és conservessin en obra, currosament classsificades seggons els seus
t
tipus,
qualitatts, diàmetres i procedènciees, per a garan
ntir la necessàària traçabilidaat.
 Abans
A
de la seva utilització
ó i especialmeent després d'un llarg perío
ode d'emmaggatzematge en
n obra, s'exam
minarà l'estat
perfície, amb la finalitat d'aassegurar‐se que
q no presen
nta alteracion
ns perjudicials. Una lleugeraa capa d'òxid
de la seva sup
en la superfície de les barrees no es considera perjudiccial per la sevaa utilització. No
N obstant aixxò, no s'admettran pèrdues
ovades despréés d'una nete
eja amb raspaall de filferross fins llevar l'òxid adherit,
de pes per oxxidació superrficial, compro
que siguin sup
periors a l'1% respecte el pes inicial de laa mostra.
 En el moment de la seva utilització,
u
les armadures paassives han d'estar exempttes de substàncies estranye
es en la seva
s
superfície
talss com grassa, oli, pintura, pols,
p
terra o qualsevol
q
altre
e material perrjudicial per laa seva bona conservació o
la seva adherèència.
 L'elaboració d'armadures mitjançant processos
p
de ferralla requ
uereix disposaar d'unes insstal∙lacions que permetin
desenvoluparr, almenys, less següents acttivitats:


Emmagatzzematge dels productes d'aacer emprats.
Procés de redreçat, en el cas d'emprar‐se acer corrrugat submin
nistrat en rotllo.
 Processos de tall, doble
egat, soldadurra i armat, seggons el cas.



2.1
1.3.1.4.‐ Reco
omenacions per a el seu ús en obra
Per a prevenir la corrosió, s'haurà
s
de ten
nir en comptee totes les consideracions reelatives als espessors de recobriment.
m diferent
Pel que fa alss materials uttilitzats, es prrohibeix posarr en contacte les armadurees amb altress metalls de molt
potencial galvvànic.
 Es prohibeix emprar mate
erials compon
nents (aigua, àrids, additius i/o addicion
ns) que continguin ions de
espassivants,
s
i sulfatts, en proporccions superiors a les estable
ertes.
com clorurs, sulfurs
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2.1.3.2.‐ Ma
alles electroso
oldades
2.1.3.2.1.‐ Condicions
C
de subministre


Les malless s'han de tran
nsportar proteegides adequaadament conttra la pluja i l'aagressivitat dee l'atmosfera ambiental.

2.1.3.2.2.‐ Recepció
R
i con
ntrol


Documenttació dels sub
bministramentts:

Els subministradorss lliuraran al Constructor, qui els faccilitarà a la Direcció
D
Facu
ultativa, qualssevol documeent
d'identtificació del producte exigit per la reeglamentació aplicable o, si escau, pel projecte o per la Direccció
facultaativa. Es facilittaran els següents documents:
 Aba
ans del subministrament:
 Els documentts de conform
mitat o autoritzacions admin
nistratives exigides reglameentàriament.
 Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntarà un
u certificat de garantia del fabricant siggnat per perso
ona
s
i que abasti totess les caracterrístiques contemplades en la Instrucció de
física amb reepresentació suficient
Formigó Estructural (EHE‐0
08).
 Es lliurarà còpia de docum
mentació relatiiva a l'acer per a armaduress passives.
 Durrant el submin
nistrament:
 Les fulles de subministram
ment de cada partida
p
o reme
esa.
 Fins a l'entra
ada en vigor del
d marcat CEE, s'adjuntarà una declaració del sistemaa d'identificacció de l'acer que
q
hagi emprat el
e fabricant.
ècniques s'especificaran mitjançant
m
cod
dis d'identificaació dels tipu
us d'acer emp
prats en la maalla
 Les classes tè
mitjançant els
e correspon
nents engruixximents o om
missions de corrugues o gràfiles. A més,
m
les barres
corrugades o els filferross, si escau, haurien
h
de dur gravades les marques d'identificaciió que inclou
uen
informació so
obre el país d''origen i el fab
bricant.
ministrament::
 Dessprés del subm
 El certificat de
d garantia del
d producte subministrat,
s
d representació
signat per peersona física amb poder de
suficient.
 Distintius de qualitat i avaluacions
a
d'idoneïtat tècn
nica:


Si escau, els subm
ministradors lliuraran al Constructor,
C
qui
q la facilitaarà a la Direecció Facultativa, una còpia
ulsada per peersona física dels certificaats que avalin
n que els productes que se subministtraran estan en
compu
possesssió d'un distin
ntiu de qualitaat oficialmentt reconegut, on
o almenys co
onstarà la segü
üent informacció:
 Identificació de l'entitat certifficadora.
 Log
gotip del distin
ntiu de qualitaat.
 Identificació del fabricant.
 Aba
ast del certificcat.
 Garrantia que que
eda coberta pel
p distintiu (n
nivell de certifficació).
 Nombre de certificat.
 Datta d'expedició
ó del certificatt.
 Abans de l'inici del subministram
ment, la Direccció Facultativaa valorarà, en funció del nivell de garanttia del distintiu i
d amb l'indicaat en el projeccte i l'establerrt en la Instruccció de Formiggó Estructural (EHE‐08), si la
l documentació
d'acord
aportaada és suficieent per a l'aacceptació deel producte subministrat o, si escau, quines com
mprovacions han
h
d'efecttuar‐se.
 Assajos:


La com
mprovació de les propietats o caracterísstiques exigiblles a aquest material
m
es reealitza segons la Instrucció de
Formiggó Estructural (EHE‐08).
 En el cas
c d'efectuarr‐se assaigs, els laboratoris de control faacilitaran els seus
s
resultats acompanyatss de la incerteesa
de mesura per a un determinat nivell
n
de confiiança, així com
m la informació relativa a lees dates, tantt de l'entrada de
oratori com dee la realització
ó dels assaigs.
la mosstra en el labo
 Les en
ntitats i els laboratoris de control de qualitat lliuraran els resultaats de la sevaa activitat a l'agent
l
autor de
l'encàrrrec i, en tot cas,
c a la Direccció Facultativaa.
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2.1
1.3.2.3.‐ Consservació, emm
magatzamatg
ge i manipulacció
Durant l'emm
magatzematgee les armadurees es protegiraan adequadam
ment contra laa pluja, i de l'aagressivitat de
e l'atmosfera
ambiental. Fins el momen
nt de la seva ocupació, es conservaran en obra, currosament classsificades seggons els seus
t
tipus,
qualitatts, diàmetres i procedènciees, per a garan
ntitzar la nece
essària traçabilidat.
 Abans
A
de la seva utilització
ó i especialmeent després d'un llarg perío
ode d'emmaggatzematge en
n obra, s'exam
minarà l'estat
perfície, amb la finalitat d'aassegurar‐se que
q no presen
nta alteracion
ns perjudicials. Una lleugeraa capa d'òxid
de la seva sup
en la superfície de les barrees no es considera perjudiccial per la sevaa utilització. No
N obstant aixxò, no s'admettran pèrdues
ovades despréés d'una nete
eja amb raspaall de filferross fins llevar l'òxid adherit,
de pes per oxxidació superrficial, compro
que siguin sup
periors a l'1% respecte el pes inicial de laa mostra.
 En el moment de la seva utilització,
u
les armadures paassives han d'estar exempttes de substàncies estranye
es en la seva
s
superfície
talss com grassa, oli, pintura, pols,
p
terra o qualsevol
q
altre
e material perrjudicial per laa seva bona conservació o
la seva adherèència.


2.1
1.3.2.4.‐ Reco
omenacions per a el seu ús en obra
Per a prevenir la corrosió, s'haurà
s
de ten
nir en comptee totes les consideracions reelatives als espessors de recobriment.
m diferent
Pel que fa alss materials uttilitzats, es prrohibeix posarr en contacte les armadurees amb altress metalls de molt
potencial galvvànic.
 Es prohibeix emprar mate
erials compon
nents (aigua, àrids, additius i/o addicion
ns) que continguin ions de
espassivants,
s
i sulfatts, en proporccions superiors a les estable
ertes.
com clorurs, sulfurs



2.1.4.‐ Acers pe
er a estructure
es metàl∙lique
es
2.1
1.4.1.‐ Acers en
e perfils lam
minats
2.1
1.4.1.1.‐ Cond
dicions de sub
bministre
Els acers s'han de transportar d'una maanera segura, de manera que
q no es produeixin deforrmacions perm
manents i els
m
Els com
mponents han d'estar prottegits contra possibles dan
nys en els pun
nts de bragat
danys superfiicials siguin mínims.
(per on se sub
bjecten per a hissar‐los).
 Els componen
nts prefabricaats que s'emm
magatzemen abans
a
del tran
nsport o del muntatge
m
han
n d'estar apilaats per sobre
del terreny i sense
s
contactte directe amb aquest. Ha d'evitar‐se qu
ualsevol acum
mulació d'aigua. Els compon
nents han de
mantenir‐se nets
n i col∙locatts de manera que s'evitin lees deformacio
ons permanen
nts.


1.4.1.2.‐ Receepció i controll
2.1


Documentació dels submin
nistraments:

Per als pro
oductes plans:
 Exceptte acord en co
ontrari, l'estatt de subministtrament dels productes
p
plaans dels tipus S235, S275 i S355
S
de grau
JR queda a elecció del
d fabricant.
 Si en
e la comandaa se sol∙licita inspecció i asssaig, s'haurà d'indicar:
d
 Tipus d'inspe
ecció i assajos (específics o no específics).
 El tipus de do
ocument de laa inspecció.
 Per als pro
oductes llargs:
 Exceptte acord en co
ontrari, l'estatt de subministtrament dels productes
p
llarrgs dels tipus S235, S275 i S355
S
de grau
JR queda a elecció del
d fabricant.
 Distintius de qualitat
q
i avaluacions d'idoneïtat tècnicaa:
 Assajos:
A




La compro
ovació de less propietats o característiq
ques exigibless a aquest maaterial es reaalitza segons la normativa
vigent.

2.1
1.4.1.3.‐ Consservació, emm
magatzamatg
ge i manipulacció


SSi els materiaals han estat emmagatzema
e
ats durant un llarg període
e de temps, o d'una manerra tal que pogguessin haver
s
sofert
una deterioració imp
portant, hauriien de ser com
mprovats aban
ns de ser utilittzats, per a asssegurar‐se qu
ue segueixen
b la norma de producte co
orresponent. Els productes d'acer resisstents a la co
orrosió atmosffèrica poden
complint amb
requerir un reegalim lleuger abans de la seva ocupació per a propo
orcionar‐los una base unifo
orme per a l'e
exposició a la
intempèrie.
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El materiaal haurà d'emm
magatzemar‐sse en condicio
ons que comp
pleixin les insttruccions del sseu fabricant,, quan es disp
posi
d'aquestes.

2.1.4.1.4.‐ Recomenacion
R
ns per a el seu
u ús en obra


El materiaal no haurà d'eemprar‐se si s'ha
s superat laa vida útil en magatzem
m
esp
pecificada pel seu fabricantt.

2.1.5.‐ Mortters
2.1.5.1.‐ Mo
orter per acaccabat i lliscat
2.1.5.1.1.‐ Condicions
C
de subministre



El morter s'ha de subministrar en saccs de 25 o 30 kg.
Els sacs seeràn de doble fulla de paper amb làmina intermèdia de polietilè.

2.1.5.1.2.‐ Recepció
R
i con
ntrol


Documenttació dels sub
bministramentts:

Aquestt material ha d'estar proveeït del marcatt CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha
estat objecte
o
d'un procediment
p
d
d'avaluació
dee la conformitaat.
 Haurie
en de figurar en l'envàs, en
e l'albarà de subministram
ment, en les fitxes tècniqu
ues dels fabricants, o bé, en
qualseevol documentt que acompaanyi al producte, la designació o el codi de
d designació de la identificcació.
 Distintius de qualitat i avaluacions
a
d'idoneïtat tècn
nica:
 Assajos:




La com
mprovació de les propietatts o caracteríístiques exigib
bles a aquestt material es realitza sego
ons la normattiva
vigent.

2.1.5.1.3.‐ Conservació,
C
e
emmagatzam
matge i manipu
ulació


Es podrà conservar
c
fins a 12 mesos des
d de la data de fabricació amb l'embalaatge tancat i een local coberrt i sec.

2.1.5.1.4.‐ Recomenacion
R
ns per a el seu
u ús en obra
Es respecctaràn, per a cada pastat,, les proporccions d'aigua indicades. Amb
A
la fi d'evvitar variacions de color, és
importantt que tots els pastats
p
es facin amb la matteixa quantitaat d'aigua i de la mateixa forma.
 Temperatures d'aplicac
ció compresess entre 5°C i 30°C.
 No s'aplic
carà amb inso
olació directa, vent fort o pluja. La plu
uja i les gelad
des poden provocar l'aparició de taquees i
carbonataacions superficcials.
 És conven
nient, una veggada aplicat el
e morter, hu
umitejar‐lo du
urant les duess primeres seetmanes a partir de 24 hores
després dee la seva apliccació.
 Al revestirr àrees camb diferents
d
supo
orts, es recom
mana col∙locar malla.


2.1.6.‐ Mate
erials ceràmiccs
2.1.6.1.‐ Ma
aons ceràmicss per revestir
2.1.6.1.1.‐ Condicions
C
de subministre
Els maonss s'han de subministrar emp
paquetats i so
obre palets.
Els paquetts no han de ser
s totalment hermètics, peer a permetre l'absorció de la humitat am
mbient.
 La descàrrrega s'ha de re
ealitzar directtament en les plantes de l'e
edifici, situantt els palets pro
op dels pilars de l'estructurra.



2.1.6.1.2.‐ Recepció
R
i con
ntrol


Documenttació dels sub
bministramentts:

Aquestt material ha d'estar proveeït del marcatt CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha
estat objecte
o
d'un procediment
p
d
d'avaluació
dee la conformitaat.
 Distintius de qualitat i avaluacions
a
d'idoneïtat tècn
nica:
 Assajos:




La com
mprovació de les propietatts o caracteríístiques exigib
bles a aquestt material es realitza sego
ons la normattiva
vigent.
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2.1
1.6.1.3.‐ Consservació, emm
magatzamatg
ge i manipulacció
SS'han d'apilarr sobre superffícies netes, pllanes, horitzontals i on no es
e produeixin aportamentss d'aigua, ni ess recepcionin
altres materiaals o es realitzzin altres trebaalls de l'obra que
q els puguin tacar o deteeriorar.
 Els maons no han d'estar en
e contacte amb el terrenyy, ja que pode
en absorbir hu
umitat, sals so
olubles, etc., provocant
p
en
t
i efloreescències.
la posterior posta en obra l'aparició de taques
 Els maons s'han de conserv
var empaquettats fins al mo
oment del seu
u ús, preservaant‐los d'accio
ons externes que
q alterin el
s aspecte.
seu
 S'agruparan
S
p partides, tenint
per
t
en compte el tipus i la
l classe.
 El trasllat s'ha
a de realitzar, sempre que es pugui, amb
b mitjans meccànics i la sevaa manipulació
ó ha de ser cu
urosa, evitant
f
frecs
entre less peces.
 Els maons s'han de tallar so
obre la taula de
d tall, que esstarà neta en tot
t moment i disposarà de doll d'aigua sobre el disc.
 Una vegada tallada
t
correcttament la peçça, s'ha de neetejar la superfície vista, deeixant assecar el maó aban
ns de la seva
posta en obraa.
 Per a evitar que s'embrutin
n els maons, s'ha
s de netejar la màquina, especialment cada vegadaa que es canviiï de color de
maó.


2.1
1.6.1.4.‐ Reco
omenacions per a el seu ús en obra


Els maons s'han d'humitejaar abans de la seva posta en
n obra.

1.6.2.‐ Revolttons ceràmics
2.1
2.1
1.6.2.1.‐ Cond
dicions de sub
bministre


Els revoltons s'han de subm
ministrar empaquetats i sob
bre palets.

2.1
1.6.2.2.‐ Receepció i controll


Documentació dels submin
nistraments:

En cada subministrameent d'aquest material que arribi a l'obrra s'ha de verrificar com a mínim que es disposa de
ó documental sobre el com
mpliment dels assajos de ruptura a flexió i d'expansió p
per humitat.
certificació
 Aquest ma
aterial ha de portar
p
marcatt:
 El nom
m i adreça del fabricant
f
i la marca
m
comerccial.
 Data de fabricació.
 Dimensions i altres característiqu
c
ues de subministrament.
 Distintius de qualitat
q
i avaluacions d'idoneïtat tècnicaa:
 Assajos:
A


La compro
ovació de less propietats o característiq
ques exigibless a aquest maaterial es reaalitza segons la normativa
vigent.
 Inspeccions:




En cada subministram
ment d'aquesst material que
q
arribi a l'obra s'ha de verificar com a mín
nim que les
des en la docu
umentació grààfica de Projeccte.
característtiques geomèètriques coinciideixen amb les especificad

2.1
1.6.2.3.‐ Consservació, emm
magatzamatg
ge i manipulacció


L'emmagatzematge es reaalitzarà de maanera que no
o es trenquin ni s'esbroquiin i evitant el contacte dirrecte amb el
t
terreny.

2.1
1.6.3.‐ Rajolees ceràmiquess
2.1
1.6.3.1.‐ Cond
dicions de sub
bministre


Les rajoles s'h
han de submin
nistrar empaq
quetades en caaixes, de manera que no s'aalterin les sevves característtiques.

2.1
1.6.3.2.‐ Receepció i controll


Documentació dels submin
nistraments:

Aquest material ha d'eestar proveït del
d marcat CEE, que és una indicació que compleix ells requisits esssencials i ha
c
estat objeecte d'un procediment d'avaaluació de la conformitat.
 Distintius de qualitat
q
i avaluacions d'idoneïtat tècnicaa:
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Assajos:


La com
mprovació de les propietatts o caracteríístiques exigib
bles a aquestt material es realitza sego
ons la normattiva
vigent.

2.1.6.3.3.‐ Conservació,
C
e
emmagatzam
matge i manipu
ulació


L'emmagaatzematge es realitzarà en el
e seu embalaatge, en llocs protegits
p
d'impactes i de la intempèrie.

2.1.6.3.4.‐ Recomenacion
R
ns per a el seu
u ús en obra
Col∙locació
ó en capa gruixuda: És el siistema tradicional, pel que es col∙loca la ceràmica directament sob
bre el suport. No
es recomaana la col∙locaació de rejolees ceràmiquess de format su
uperior a 35x35 cm, o supeerfície equivaalent, mitjançaant
aquest sistema.
 Col∙locació
ó en capa finaa: Es un sistem
ma més recentt que la capa gruixuda,
g
pel que es col∙locca la ceràmicaa sobre una caapa
prèvia de regulariztació
ó del suport, jaa siguin enfoscats en les paarets o bases de
d morter en els sòls.


2.1.7.‐ Instaal∙lacions
2.1.7.1.‐ Tub
bs de plàstic (PP,
(
PE‐X, PB, PVC)
2.1.7.1.1.‐ Condicions
C
de subministre
Els tubs s'han
s
de subm
ministrar a peu d'obra en
n camions am
mb sòl pla, seense paletitzaar, i els accessoris en caixxes
adequadees per a ells.
 Els tubs s''han de col∙lo
ocar sobre esl camions de forma
f
que no
o se produeixiin deformacio
ons per contacte amb arestes
vives, cadeenes, etc., i dee forma que no
n quedin tram
ms sortints innecessaris.
 Els tubs i accessoris s'h
han de carreggar de maneraa que no es produeixi
p
cap deterioració durant el traansport. Els tu
ubs
pilar a una altu
ura màxima d''1,5 m.
s'han d'ap
 S'ha d'evittar la col∙locac
ció de pes exccessiu damuntt dels tubs, co
ol∙locant les caaixes d'accessoris en la base
e del camió.
 Quan els tubs
t
se subministrin en rottllos, s'han dee col∙locar de forma horitzontal en la baase del camió
ó, o damunt dels
d
tubs subm
ministrats en barres
b
si els haagués, cuidantt d'evitar que s'aixafin.
 Els rotllos de gran diàm
metre que, perr les seves dim
mensions, la plataforma
p
deel vehicle no aadmeti en possició horitzonttal,
nint la precaucció que roman
nguin el meno
or temps possible en aquestta posició.
han de col∙locar‐se vertticalment, ten
 Els tubs i accessoris
a
s'haan de cargar i descargar cuidadosamente
e.


2.1.7.1.2.‐ Recepció
R
i con
ntrol


Documenttació dels sub
bministramentts:

Els tub
bs han d'estar marcats a inttervals màxims d'1 m i alme
enys una vegaada per accesssori, amb:
 Els caràcters corresponents a la designació normalitzada
a.
 La traçabilitat
t
deel tub (inform
mació facilitadaa pel fabrican
nt que indiqui la data de fabricació, en xifres
x
o en cod
di, i
un nombre o cod
di indicatiu dee la factoria dee fabricació en
n cas d'existir més d'una).
 Els carràcters de marcat han d'esttar impresos o gravats dire
ectament sobre el tub o acccessori de maanera que siguin
llegiblees després del seu emmagaatzematge, exxposició a la in
ntempèrie, insstal∙lació i possada en obra
 El marrcat no ha de produir fissu
ures o altre tipus de defectte que influeiixi desfavorab
blement en el comportameent
funcional del tub o accessori.
a
 Si s'utilitza el sistem
ma d'impressió
ó, el color de la informació ha
h de ser diferent al color b
base del tub o accessori.
 La gran
ndària del marcat ha de serr fàcilment llegible sense au
ugment.
 Els tub
bs i accessoris certificats per una tercera part poden estar marcats en
e conseqüèn
ncia.
 Distintius de qualitat i avaluacions
a
d'idoneïtat tècn
nica:
 Assajos:




La com
mprovació de les propietatts o caracteríístiques exigib
bles a aquestt material es realitza sego
ons la normattiva
vigent.

2.1.7.1.3.‐ Conservació,
C
e
emmagatzam
matge i manipu
ulació
S'han d'evvitar el dany en les superffícies i en els extrems delss tubs i accesssoris. S'han d
d'utilitzar, si fos possible, els
embalatgees d'origen.
 S'ha d'evittar l'emmagattzematge a la llum directa del
d sol durantt llargs períodees de temps.


1
161

SS'ha de disposar d'una zon
na d'emmagattzematge que tingui el sòl llis
l i anivellat o un jaç pla d
d'estructura de
d fusta, amb
ol corbatura o deterioració
ó dels tubs.
la finalitat d'eevitar qualsevo
 Els tubs amb embocadura i amb access
soris muntats prèviament s'han de disp
posar de maneera que estiguin protegits
din lliures de càrregues, pe
er exemple, alternant els exxtrems amb embocadura
e
i
contra la deteerioració i els extrems qued
els extrems seense embocad
dura o en capes adjacents.
 Els tubs en ro
otllos s'han d'eemmagatzem
mar en pisos apilats un sobrre un altre o verticalment
v
een suports o prestatgeries
p
especialment dissenyades per a aquest fi.
f


El desenrotllaat dels tubs haa de fer‐se tan
ngencialmentee al rotllo, rod
dant‐lo sobre si
s mateix. No s'ha de fer maai en espiral.
Ha d'evitar‐see tot risc de deteriorament
d
t portant els tubs i accesso
oris sense arrrossegar fins eel lloc de treb
ball, i evitant
dejar‐los caurre sobre una superfície
s
dura.
 Quan s'utilitzin mitjants mecànics de manipulació, le
es tècniques utilitzades
u
han
n d'assegurar que no produ
ueixen danys
nxos i cadenes emprades en
e la manipulaació no han d'entrar en con
ntacte amb el
en els tubs. Lees eslinguess de metall, gan
t
tub.
 S'ha
S
d'evitarss qualsevol indici de brutíccia en els accessoris i en le
es boques deels tubs, donccs pot donar lloc, si no es
neteja, a insttal∙lacions deffectuoses. Elss extrems dels tubs s'han de cobrir o protegir
p
amb el fi d'evitar l'entrada de
brutícia en aq
quests. La neteeja del tub i dels accessoriss s'ha de realittzar seguint lees instruccionss del fabricantt.
 El tub s'ha de tallar amb el seu corresponent tallatubs
s.



2.1
1.7.2.‐ Tubs de
d coure
2.1
1.10.2.1.‐ Con
ndicions de su
ubministre


Els tubs se subministren en
n barres i en ro
otllos:



En barres:: aquests tubss se subministren en estat dur
d en longitu
uds de 5 m.
En rotllos: els tubs reccuits s'obteneen a partir deels durs per mitjà
m
d'un tractament tèrm
mic; els tubs en rotllos se
m sempre en
e longitud dee 50 m; es po
oden sol∙licitarr rotllos amb
subministren fins a un diàmetre exterior de 22 mm,
nstal∙lacions vistes.
v
cromat exxterior per a in

2.1
1.7.2.2.‐ Receepció i controll


Documentació dels submin
nistraments:

Els tubs dee DN >= 10 mm i DN <= 54 mm han d'esttar marcats, in
ndeleblementt, a intervals m
menors de 600
0 mm al llarg
d'una generatriu, amb la
l designació normalitzada.
 Els tubs de
e DN > 6 mm i DN < 10 mm
m, o DN > 54 mm mm han d'estar marcats d'idènticaa manera alme
enys en els 2
extrems.
 Distintius de qualitat
q
i avaluacions d'idoneïtat tècnicaa:
 Assajos:
A




La compro
ovació de less propietats o característiq
ques exigibless a aquest maaterial es reaalitza segons la normativa
vigent.

2.1
1.7.2.3.‐ Consservació, emm
magatzamatg
ge i manipulacció


L'emmagatzematge es reaalitzarà en llo
ocs protegits d'impactes
d
i de la humitatt. Es col∙locarran paral∙lels i en posició
obre superfíciees planes.
horitzontal so

2.1
1.7.2.4.‐ Reco
omenacions per a el seu ús en obra


Les caracterísstiques de la instal∙lació d'aaigua o calefacció a la qual va destinat el
e tub de courre són les que
e determinen
l'elecció de l'eestat del tub: dur o recuit.
Els tubs en
e estat dur s'utilitzen
s
en instal∙lacions que requereixen una gran
n rigidesa o een aquelles que els trams
rectes són
n de gran longgitud.
 Els tubs recuits
r
s'utilittzen en instaal∙lacions amb
b recorregutss de gran lon
ngitud, sinuossos o irregulaars, quan és
necessari adaptar‐los al lloc en el quee vagin a ser col∙locats.
c


2.1
1.7.3.‐ Tubs d'acer
d
2.1
1.7.3.1.‐ Cond
dicions de sub
bministre


Els tubs s'han de subministtrar protegits, de manera que no s'alterin
n les seves característiquess.
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2.1.7.3.2.‐ Recepció
R
i con
ntrol


Documenttació dels sub
bministramentts:

Aquestt material ha d'estar marcaat periòdicameent al llarg d'u
una generatriu
u, de forma in
ndeleble, amb
b:
 La marca
m
del fabricant.
 Els caràcters corresponents a la designació normalitzada
a.
 Distintius de qualitat i avaluacions
a
d'idoneïtat tècn
nica:
 Assajos:




La com
mprovació de les propietatts o caracteríístiques exigib
bles a aquestt material es realitza sego
ons la normattiva
vigent.

C
e
emmagatzam
matge i manipu
ulació
2.1.7.3.3.‐ Conservació,
L'emmagaatzematge es realitzarà en
n llocs protegits d'impactes i de la hum
mitat. Es col∙lo
ocaran paral∙lels i en posició
horitzontaal sobre superrfícies planes.
 El tub s'ha
a de tallar perpendicularmeent al eix del tub
t i quedar net de rebavess.


2.1.8.‐ Variss
2.1.8.1.‐ Sottaponts, porta
asotaponts i basculants.
b
2.1.8.1.1.‐ Condicions
C
de subministre
Els sotapo
onts, portasottaponts i bassculants s'han
n de transporrtar convenientment empaaquetats, de tal manera que
q
s'evitin less situacions dee risc per caigguda d'algun element
e
duran
nt el trajecte.
 Els sotapo
onts i portaso
otaponts s'han
n de transporttar en paquetts amb formaa de cilindres d'aproximadaament un meetre
de diàmettre.
 Els bascula
ants s'han de transportar en
e els mateixo
os palets en qu
ue es subministren.


2.1.8.1.2.‐ Recepció
R
i con
ntrol


Documenttació dels sub
bministramentts:

El subm
ministrador faacilitarà la doccumentació qu
ue es relacion
na a continuacció:
 Doc
cuments d'oriigen, fulla de subministram
s
ment i etiquetaatge.
 Cerrtificat de gara
antia del fabriicador, signat per persona física.
f
 Doc
cuments de co
onformitat o autoritzacions
a
s administratives exigides reglamentària
r
ament.
 Distintius de qualitat i avaluacions
a
d'idoneïtat tècn
nica:
 Assajos:


La com
mprovació de les propietatts o caracteríístiques exigib
bles a aquestt material es realitza sego
ons la normattiva
vigent.
 Inspeccion
ns:


En cad
da subministraament d'aquest material qu
ue arribi a l'ob
bra s'ha de con
ntrolar com a mínim:
 La rectitud,
r
planitud i absènciaa d'esquerdess en els difere
ents elements metàl∙lics.
 Verrificació de less dimensions de
d la peça.
 L'esstat i acabat de
d les soldadu
ures.
 L'ho
omogeneïtat de l'acabat fin
nal de proteccció (pintura), verificant‐ne
v
l
l'adherència
d
de la mateixa amb rasquetaa.
 En cas de sotapo
onts i portasottaponts, tamb
bé s'ha de con
ntrolar:
 Que no hi hagi
h
deformaacions longitu
udinals superriors a 2 cm,, ni abonyeggaments impo
ortants, ni faalta
d'elements.
uin taques d'òxxid generalitzades.
 Que no tingu
c
tam
mbé:
 En cas de basculants, s'ha de controlar
 Que no estigu
uin doblegats, ni tinguin ab
bonyegamentss o esquerdess importants.
 Que tinguin dos
d taps de plàstic i els llistons de fusta fixats.
f
 Que el passad
dor estigui en
n bon estat i que al tancar‐lo
o faci topall amb el cos del basculant.
2.1.8.1.3.‐ Conservació,
C
e
emmagatzam
matge i manip
pulació
 L'emmaga
atzematge es realitzarà de manera que no
n es deformin i en llocs seecs i ventilatss, sense contaacte directe am
mb
el terra.
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2.2
2.‐ Prescripcio
ons quant a l''Execució per Unitat d'Obra
Lees prescripcion
ns per a l'execcució de cadasscuna de les diferents
d
unitaats d'obra s'orrganitzen en eels següents apartats:
MESURES PER A ASSEGURAR
R LA COMPATTIBILITAT ENTTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMEN
NTS I SISTEMEES
ONSTRUCTIUSS QUE COMPO
ONEN LA UNITTAT D'OBRA.
CO
S'eespecifiquen, en el cas quee existeixin, lees possibles in
ncompatibilitats, tant físiques com a quím
miques, entre
e els diversos
co
omponents qu
ue componen la unitat de obra,
o
o entre el
e suport i els components.
c
CA
ARACTERÍSTIQ
QUES TÈCNIQUES
Ess descriu la unitat
u
d'obra,, detallant dee manera deetallada els elements
e
que la componeen, amb la nomenclatura
esspecífica correecta de cadasccun d'ells, d'accord als criterris que marca la pròpia norm
mativa.
NO
ORMATIVA D'APLICACIÓ
S'eespecifiquen les
l normes qu
ue afecten a laa realització de la unitat d'o
obra.
CR
RITERI D'AMID
DAMENT EN PROJECTE
P
Ind
dica com s'haa amidat la un
nitat d'obra en
n la fase de reedacció del projecte, amidament que deesprés serà co
omprovat en
ob
bra.
CO
ONDICIONS PR
RÈVIES QUE S'HAN
S
DE COM
MPLIR ABANSS DE LA EXECU
UCIÓ DE LES UNITATS
U
D'OB
BRA
Ab
bans d'iniciar‐‐se els treballs d'execució de cada una de les unitatts d'obra, el Director de l''Execució de l'Obra haurà
rebut els materrials i els certtificats acredittatius exigiblees, en base a l'establert en
n la documen
ntació pertinent pel tècnic
p
per part del Directo
or de l'Execució de l'Obraa de tots els
redactor del prrojecte. Serà preceptiva l''acceptació prèvia
l unitat d'obrra.
materials que constitueixen la
r
un
na sèrie de com
mprovacions prèvies
p
sobre les condicion
ns del suport, les condicionss ambientals
Aixxí mateix, es realitzaran
dee l'entorn, i la qualificació de
d la mà d'obrra, en el seu caas.
DEL SUPORTT
S'estableixen una sèrie dee requisits preevis sobre l'esstat de les unitats d'obra reealitzades prèvviament, que poden servir
de suport a la nova unitatt d'obra.
AMBIENTALLS
En determin
nades condicio
ons climàtiqu
ues (vent, pluja, humitat, ettc.) no es pod
dran iniciar els treballs d'exxecució de la
unitat d'obra, s'hauran d'interrompre o serà necessaari adoptar un
na sèrie de meesures protecctores.
ACTISTA
DEL CONTRA
En alguns caasos, serà neccessària la preesentació al Director de l'Exxecució de l'O
Obra d'una sèrrie de docume
ents per part
del Contracttista, que acreeditin la seva qualificació, o la de l'empre
esa per ell sub
bcontractada,, per realitzar cert tipus de
treballs. Perr exemple la posada en ob
bra de sistemes constructius en possesssió d'un Docu
ument d'Idone
eïtat Tècnica
(DIT), hauraan de ser reealitzats per la mateixa empresa prop
pietària del DIT,
D o per em
mpreses espe
ecialitzades i
qualificadess, reconegudes per aquesta i sota el seu control
c
tècnicc.
PR
ROCÉS D'EXEC
CUCIÓ
En
n aquest aparttat es desenvo
olupa el procéés d'execució de cada unitaat d'obra, asseegurant a cadaa moment les condicions
qu
ue permetin aconseguir el nivell
n
de qualitat previst peer a cada elem
ment constructtiu en particullar.
FASES D'EXEECUCIÓ
S'enumeren
n, per ordre d'execució, les fases de les quals consta el procés d'exeecució de la un
nitat d'obra.
CONDICION
NS DE TERMIN
NACIÓ
En algunes unitats
u
d'obraa es fa referèn
ncia a les cond
dicions en les que
q s'ha de finalitzar una d
determinada unitat
u
d'obra,
perquè no in
nterfereixi negativament en el procés d'eexecució de laa resta d'unitaats.
Un
na vegada acabats els treb
balls correspo
onents a l'exeecució de cad
da unitat d'ob
bra, el Contraactista retiraràà els mitjans
au
uxiliars i proceedirà a la netteja de l'element realitzat i de les zoness de treball, recollint
r
les reestes de mate
erials i altres
residus originatts per les op
peracions reallitzades per a executar l'u
unitat d'obra,, sent tots ellls classificatss, carregats i
c
de reciclatge, abocad
dor específic o centre d'aco
ollida o transfferència.
traansportats a centre

164

PROVES DE SERVEI
bra que sigui necessari, s''indiquen les proves de servei a realittzar pel propi Contractistaa o
En aquelless unitats d'ob
empresa insstal∙ladora, el cost de les qu
uals es troba inclòs en el propi preu de laa unitat d'obraa.
Aquelles altres proves dee servei o assaigs que no esttan inclosos en
e el preu de la
l unitat d'obra, i que és ob
bligatòria la seeva
p mitjà de laboratoris
l
accreditats es troben detallaades i pressup
postades, en el correspone
ent capítol X de
realització per
Control de Qualitat
Q
i Assaaigs, del Pressupost d'Execu
ució Material (PEM).
(
Per exemplee, això és el que passa a la unitat d'obra ADP010, on s'indica
s
que no
n està inclòs en el preu de
e la unitat d'ob
bra
el cost de l'aassaig de denssitat i humitatt "in situ".
CONSERVAC
CIÓ I MANTEN
NIMENT
En algunes unitats d'ob
bra s'estableiixen les cond
dicions que han de prottegir‐se per a la correctaa conservació
ó i
nt en obra, fin
ns a la seva recepció final.
mantenimen
CRITERI D'A
AMIDAMENT EN
E OBRA I CO
ONDICIONS D'ABONAMENT
T
Indica com es comprovaran en obra els amidaments de Projeccte, una vegad
da superats ttots els controls de qualitaat i
nal per part deel Director d'EExecució de l'O
Obra.
obtinguda l'acceptació fin
nt del nombre d'unitats d'obra que haa d'abonar‐se
e es realitzaràà, si escau, d
d'acord amb les normes que
q
L'amidamen
estableix aq
quest capítol, tindrà lloc en
n presència i amb
a
intervencció del Contraactista, enteneent que aquest renúncia a tal
dret si, avisat oportunam
ment, no comparegués a teemps. En tal cas,
c serà vàlid
d el resultat q
que el Directo
or d'Execució de
l'Obra consigni.
nitats d'obra s'abonaran als preus estableerts en el Presssupost. Els mencionats
m
preeus s'abonaraan per les unitats
Totes les un
acabades i executades d'acord
d
amb el
e present Pleec de Condicions Tècniquees Particulars i Prescripcio
ons pel que faa a
bra.
l'Execució per Unitat d'Ob
nitats compreenen el subministrament, cànons, transp
port, manipulaació i ocupaciió dels materiials, maquinària,
Aquestes un
mitjans auxiiliars, mà d'ob
bra necessàriaa per a la sevva execució i costos
c
indirecctes derivats d
d'aquests conceptes, així co
om
quantes neccessitats circu
umstancials es
e requereixin
n per a l'execcució de l'obrra, tals com iindemnitzacio
ons per danys a
tercers o occupacions tem
mporals i costo
os d'obtenció dels permisos necessaris, així com de lees operacions necessàries per
p
a la reposicció de servitu
uds i serveis públics o privats afectats tant pel pro
océs d'execucció de les obrres com per les
instal∙lacions auxiliars.
a
conceeptes que s'especifiquen en
e la definició
ó de cada uniitat d'obra, lees operacionss descrites en
n el
Igualment, aquells
procés d'exeecució, els asssajos i provess de servei i posada
p
en fun
ncionament, in
nspeccions, permisos, butlletins, llicènciies,
taxes o similars.
olum de qualsevol tipus d'o
obra que el deefinit en els p
plànols o en le
es modificacio
ons
No s'abonarrà al Contracttista major vo
autoritzadess per la Direccció facultativva. Tampoc li serà abonat,, si escau, el cost de la restitució de l'o
obra a les sevves
dimensions correctes, ni l'obra que haggués hagut dee realitzar perr ordre de la Direcció
D
facultativa per a resoldre qualsevol
defecte d'exxecució.
TERMINOLO
OGIA APLICAD
DA EN EL CRITTERI DE MESU
URAMENT.
A continuació, es detalla el significat d''alguns dels teermes utilitzatts en els diferrents capítols d'obra.
Y
ACONDICIONAMENT DEL TERRENY
nt es referirà a l'estat de less terres una vvegada extrete
es. Per a això, la
Volum de terres en perfil esponjat. L'amidamen
e resulti d'aplicar el percenttatge d'espon
njament mig que
q
forma d''obtenir el volum de terress a transportar, serà la que
procedeixi, en funció de les caracteerístiques del terreny.
t
d reble en peerfil compactat. L'amidament es referirrà a l'estat deel reble una vvegada finalitzzat el procés de
Volum de
compacttació.
Volum teeòric executatt. Serà el volu
um que resultii de consideraar les dimensio
ons de les secccions teòriques especificad
des
en els plànols de Projeecte, independentment que les seccionss excavades haaguessin qued
dat amb majors dimensionss.
FONAMEENTACIONS
Superfície teòrica exeecutada. Serà la superfície que resulti de
d considerarr les dimensio
ons de les secccions teòriqu
ues
p
de Prrojecte, indep
pendentment que la superrfície ocupadaa pel formigó
ó hagués qued
dat
especificcades en els plànols
amb majjors dimensions.
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Volum teòric executat. Seerà el volum que
q resulti de considerar les dimensions de les seccion
ns teòriques especificades
e
ols de Projectee, independen
ntment que les seccions de formigó hagu
uessin quedat amb majors dimensions.
d
en els plàno
ESTRUCTUR
RES
Volum teòric executat. Seerà el volum que
q resulti de considerar les dimensions de les seccion
ns teòriques especificades
e
ols de Projeccte, independentment quee les seccions dels elemen
nts estructurals haguessin quedat amb
en els plàno
majors dimeensions.
ESTRUCTUR
RES METÀL∙LIQ
QUES
Pes nominal amidat. Seraan els kg que resultin d'ap
plicar als elem
ments estructu
urals metàl∙lics els pesos no
ominals que,
n en taules.
segons dimeensions i tipuss d'acer figurin
ESTRUCTUR
RES (FORJATS))
Deduint els buits de supeerfície major de X m². Es mesurarà
m
la su
uperfície dels forjats de cara exterior a cara exterior
escomptant únicament
ú
elss buits o passos de forjats
dels cèrcols que delimiteen el perímetrre de la seva superfície, de
m
que tinguin una superfíciee major de X m².
f
diferen
nts, objecte de preus unitaris distints, qu
ue donin supo
ort o encastin
En els casos de dos drapss formats per forjats
c
comu
una a ambdós draps, cadasccuna de les un
nitats d'obra d
de forjat s'am
midarà des de
en una jàsseera o mur de càrrega
fora a cara exterior
e
dels elements
e
delim
mitadors a l'eix de la jàssera o mur de cààrrega comunaa.
En els casoss de forjats in
nclinats es preendrà en verittable magnitu
ud la superfície de la cara inferior del fo
orjat, amb el
mateix criteri anteriormeent assenyalat per a la dedu
ucció de buits..
RES (MURS)
ESTRUCTUR
Deduint els buits de supeerfície major de
d X m². S'apliccarà el mateixx criteri que per a façanes i particions.
P
FAÇANES I PARTICIONS
Deduint els buits de supeerfície major de
d X m². S'amidaran els paraaments verticcals de façanes i particions
nt únicament aquells buits la superfície dels
d quals sigu
ui major de X m²,
m el que significa que:
descomptan
Quan elss buits siguin més petits dee X m² es messuraran a cintta correguda com
c
si no hi h
hagués buits. Al no deduir
cap buit, en compenssació de mesu
urar buit per massís, no ess mesuraran els
e treballs dee formació de
e queixals en
brancals i llindes.
duirà la superffície d'aquests buits, però ees sumarà al mesurament
Quan elss buits siguin més grans dee X m², es ded
la superffície de la partt interior del buit,
b
correspo
onent al desen
nvolupament dels queixals.
Deduint totss els buits. Es mesuraran els paraments verticals de faaçanes i particions descom
mptant la supe
erfície de tots
els buits, peerò s'inclou l'eexecució de tots
t
els treballs precisos pe
er a la resolucció del buit, aaixí com els materials
m
que
formen llind
des, brancals i escopidors.
Als efectes anteriors, s'entendrà com buit, qualsevvol obertura que
q tingui queeixals i llinda per a porta o finestra. En
uit en la fàbrica sense llinda, ampit ni fusteria, es deduirà
d
sempre el mateix a l'amidar la
cas de tracttar‐se d'un bu
fàbrica, sigu
ui com sigui la seva superfíccie.
En el supòsit de tancameents de façanaa on les fulles,, en lloc de do
onar suport directament en
n el forjat, reccolzin en una
des de regularització que abastin
a
tot l'eespessor del tancament, a l'efectuar l'aamidament de les unitats
o dues filad
d'obra es mesurarà la sevva alçada des del forjat i, en
n compensació
ó, no es mesu
urarà les filadees de regularittzació.
INSTAL∙LACIONS
ment segons desenvolupam
d
ment longitudiinal resultant,, considerant,, si escau, els
Longitud reaalment executada. Amidam
trams ocupaats per peces especials.
REVESTIMENTS (GUIXOS I ESQUERDEJJATS DE CIMEENT)
n els buits dee superfície major
m
de X m²,
m l'excés sob
bre els X m². Els paramen
nts verticals i horitzontals
Deduint, en
s'amidaran a cinta corregguda, sense deescomptar bu
uits de superfíície menor a X m². Per a bu
uits de major superfície,
s
es
descomptarrà únicament l'excés sobree aquesta superfície. En ambdós
a
casoss es considerrarà inclosa l'execució de
queixals, fon
ns de llindes i arestes. Els paraments qu
ue tinguin arm
maris de parett no seran ob
bjecte de desccompte, sigui
com sigui la seva dimensió.
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2.3.‐ Prescriipcions sobre verificacions en l'edifici accabat
D'acord amb l'article 7.4 del CTE, a l'o
obra acabadaa, bé sobre l'e
edifici en el seeu conjunt, o bé sobre less seves diferents
uguin establir‐‐se amb caràccter
parts i les seeves instal∙laccions, totalment acabades, han de realitzzar‐se, a més de les que pu
voluntari, lees comprovaccions i proves de servei previstes en el present plec,, per part del constructor,, i al seu càrrrec,
independen
ntment de less ordenades per la Direccció Facultativva i les exigid
des per la legislació aplicaable, que serran
realitzades per
p laboratori acreditat i el cost de les quals
q
s'especiffica detalladament en el caapítol de Conttrol de Qualitaat i
Assaigs, del Pressupost d''Execució matterial (PEM) del projecte.
NTACIONS
C FONAMEN
Segons el CTTE DB SE C, en
n el seu apartaat 4.6.5, abans de la posadaa en servei dee l'edifici s'ha d
de comprovarr que:





La fonaamentació es comporta en la forma prevvista en el pro
ojecte.
No s'ap
precia que s'eestiguin superaant les càrregues admissibles.
Els asseentaments s'aajusten al prevvist, si, en cassos especials, així ho exigeixx el projecte o el Director d'Obra.
d
No s'haan plantat arb
bres les arrels dels quals pu
uguin originar canvis d'hum
mitat en el terrreny de fonam
mentació, o creeat
zones verdes
v
el dren
natge de les quals no estigu
ui previst en el
e projecte, sobretot en terrrenys expansius.

Així mateix,, és recomanable controlaar els movimeents del terre
eny per a qu
ualsevol tipus de construccció, per part de
l'empresa co
onstructora, i obligatori en
n el cas d'edifiicis del tipus C‐3
C (construcccions entre 11 i 20 plantess) i C‐4 (conjunts
monumentaals o singulars i edificis dee més de 20 plantes), mitjançant l'estaabliment per part d'una organització am
mb
experiència en aquest tipus de trebaalls, dirigida per un tècnicc competent,, d'un sistema d'anivellaciió per contro
olar
obra, en les se
egüents condicions:
l'assentameent a les zoness més caracterrístiques de l'o







El puntt de referènccia ha d'estar protegit de qualsevol
q
eve
entual pertorb
bació, de man
nera que pugui considerarr‐se
com a immòbil duraant tot el perío
ode d'observaació.
El nom
mbre de pilars a anivellar no serà inferio
or al 10% del total
t
de l'edifficació. En el ccas que la sup
perestructura es
recolzi sobre murs, es preveurà un punt d'ob
bservació cadaa 20 m de longitud, com a mínim. En qualsevol
q
cas,, el
ecisió de l'anivvellació serà de 0,1 mm.
nombrre mínim de reeferències d'aanivellació serà de 4. La pre
La cadèència de lectu
ures serà l'adeequada per advertir qualse
evol anomaliaa en el compo
ortament de laa fonamentacció.
És reco
omanable efecctuar‐les en completar‐se el
e 50% de l'esttructura, al fin
nal de la mateeixa, i en acab
bar els envans de
cada dues plantes.
El resultat final de lees observacion
ns s'incorporaarà a la docum
mentació de l'o
obra.

URES
E ESTRUCTU
Un cop finalitzada l'execu
ució de cada fase de l'estructura, en entrar en càrregga es compro
ovarà visualme
ent el seu eficcaç
n el projecte n
ni apareixen esquerdes
e
en els
comportament, verificantt que no es produeixen deformacions no previstes en
elements esstructurals.
En cas contrrari i quan s'aapreciï algun problema,
p
s'han de realitzaar proves de càrrega,
c
el co
ost de la qual serà a càrrec de
l'empresa co
onstructora, per
p avaluar la seguretat dee l'estructura, en la seva tottalitat o d'unaa part d'ella. Aquestes
A
provves
de càrrega es
e realitzaran
n d'acord amb
b un Pla d'Asssaigs que avalluï la viabilitat de les provees, per una organització
o
am
mb
experiència en aquest tip
pus de treballss, dirigida per un tècnic com
mpetent.
F FAÇANES I PARTICIONS
Prova d'esco
orrentia per comprovar
c
l'eestanquitat a l'aigua d'una zona de façaana mitjançan
nt simulació de
d pluja sobree la
superfície dee prova, en el pany més deesfavorable.
Prova d'esco
orrentia, per part del constructor, i al seu càrrec, per comprovar l'estanquitat a l'aigua de portes
p
i finestres
de la fusterria exterior dels buits de façana,
f
en almenys un bu
uit cada 50 m²
m de façana i no menys d'un
d
per façana,
incloent les lluernes de co
oberta, si les hi
h hagués.
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I IN
NSTAL∙LACION
NS
Lees proves finalls de la instal∙∙lació s'efectu
uaran, un cop estigui l'edifici acabat, perr l'empresa instal∙ladora, que disposarà
deels mitjans maaterials i humaans necessariss per a la sevaa realització.
To
otes les provees s'efectuaraan en presènccia de l'instal∙lador autorittzat o del director d'Execu
ució de l'Obraa, que ha de
do
onar la seva co
onformitat tan
nt al procedim
ment seguit co
om als resultats obtinguts.
Elss resultats de les diferents proves realitzzades a cadasccun dels equip
ps, aparells o subsistemes, passaran a fo
ormar part de
la documentació final de laa instal∙lació. S'indicaran marca
m
i mode
el i es mostraran, per a ccada equip, les dades de
s
projectte i les dades mesurades en
n obra durantt la posada en marxa.
funcionament segons
uan per esten
ndre el certificat de la instal∙lació sigui necessari disp
posar d'energgia per realitzar proves, es sol∙licitarà a
Qu
l'eempresa subm
ministradora d'energia
d
un subministram
ment provisional per a pro
oves, per l'insstal∙lador autoritzat o pel
dirrector de la in
nstal∙lació, i so
ota la seva ressponsabilitat.
Seeran a càrrec de l'empresa instal∙ladora totes les despeses ocasion
nades per la realització
r
d'aquestes proves finals, així
co
om les despesees ocasionadees per l'incom
mpliment de les mateixes.
2.4
4.‐ Prescripcio
ons en relació
ó amb l'emmaagatzematge, maneig, sepaaració i altress operacions d
de gestió dels residus de
co
onstrucció i de
emolició
El corresponentt Estudi de Geestió dels Resiidus de Construcció i Demo
olició, contindrà les següents prescripcio
ons en relació
mb l'emmagattzematge, maneig, separació i altres opeeracions de ge
estió dels resid
dus de l'obra:
am
El dipòsit temporal dels endeerrocs es realitzarà en conttenidors metààl∙lics amb la ubicació i con
ndicions estab
blertes en les
unicipals, o bé
b en sacs in
ndustrials am
mb un volum inferior a un metre cúb
bic, quedant degudament
orrdenances mu
seenyalitzats i seegregats de la resta de resid
dus.
Aq
quells residus valoritzables,, com fustes, plàstics, ferraalla, etc., Es diipositaran en contenidors d
degudament senyalitzats i
seegregats de la resta de resid
dus, per tal dee facilitar la seeva gestió.
Elss contenidors hauran d'estaar pintats amb colors vius, que siguin vissibles durant la
l nit, i han dee comptar am
mb una banda
dee material reflectant de, almenys, 15 ceentímetres al llarg de tot el
e seu perímettre, figurant d
de forma claraa i llegible la
seegüent informació:





Raó social.
Codi d'Identificació Fisccal (C.I.F.).
Número de telèfon del titular
t
del con
ntenidor / envvàs.
Número d'inscripció en el Registre dee Transportisttes de Residuss del titular deel contenidor.

Aq
questa inform
mació haurà dee quedar tam
mbé reflectida a través d'ad
dhesius o plaq
ques, en els envasos industtrials o altres
eleements de contenció.
El responsable de l'obra a la qual dóna seervei el conten
nidor d'adoptaar les mesurees pertinents p
per evitar que
e es dipositin
E contenido
ors romandran
n tancats o co
oberts fora dee l'horari de ttreball, amb tal
t d'evitar el
residus aliens a la mateixa. Els
pòsit de restees aliens a l'ob
bra i el vessam
ment de dels reesidus.
dip
A l'equip d'obraa s'hauran d'establir els mitjans
m
human
ns, tècnics i procediments
p
de separació que es dediccaran a cada
pus de RCE.
tip
S'h
hauran de com
mplir les presscripcions estaablertes en lees ordenancess municipals, els requisits i condicions de
d la llicència
d'o
obra, especialment si obligguen a la sepaaració en origgen de determ
minades matèries objecte d
de reciclatge o deposició, i
el constructor o el cap d'obra realitzar un
na avaluació econòmica de
e les condicio
ons en què éss viable aquessta operació,
onsiderant les possibilitats reals de fer‐laa, és a dir, qu
ue l'obra o co
onstrucció ho permeti i quee es disposi de
d plantes de
co
reciclatge o gesstors adequatss.
d
de
d manera qu
ue els transp
portistes i gesstors de RCE
El constructor haurà d'efecttuar un estriccte control documental,
ment a destin
nació final. En el cas que elss residus es reeutilitzin en altres obres o
prresentin els vaals de cada retirada i lliuram
prrojectes de resstauració, s'haaurà d'aportar evidència do
ocumental de la destinació final.
Lees restes derivades del reentat de les canaletes dee les cubes de
d subministrament de fo
ormigó prefaabricat seran
co
onsiderats com
m a residus i gestionats
g
com
m li correspon (LER 17 01 01
1).
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S'ha d'evitaar la contam
minació mitjan
nçant producctes tòxics o perillosos dels
d
materials plàstics, restes de fussta,
abassegameents o conteniidors de runess, amb la finallitat de proced
dir a la seva adequada segrregació.
Les terres superficials
s
que es puguin
n destinar a jardineria o la recuperaciió de sòls deegradats, seraan acuradameent
retirades i emmagatzema
e
ades durant el
e menor temp
ps possible, disposades en cavallons d'alçada no supe
erior a 2 metrres,
evitant la hu
umitat excessiiva, la seva manipulació i laa seva contam
minació.
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DO
OCUMEN
NT IV AMIDAM
MENTS

10:226

BIOMASSA
A SANT DAL
LMAI
Com
mentari

P.ig.

Llarg

Ample

Alt

Subtotal
l

Tota
al

1.1
1 MOVIMENT DE TERRES
1.1
1.1 ADL005

m²

brossada i netteja del terren
ny, fins a una profundidad m
mínima de 25
Esb
cm
m, amb mitjanss mecànics, re
etirada dels materials
m
excavvats i càrrega a
cam
mió, sense inccloure transpo
ort a l'abocador autoritzat.
TTotal m²............:

1.1
1.2 DMX021

m²

Deemolició de so
olera o pavime
ent de formigó
ó armat de fin
ns a 15 cm de
gru
uix, amb marttell pneumàticc, i càrrega maanual d'enderrrocs sobre
cam
mió o conteniidor. Inclou taall previ pavim
ment.
12,0
000
0,700
8,400
TTotal m²............:

1.1
1.4 ADE010

m³

m³

m³

m³

Volum teò
òric

òric
Volum teò

m³

640
8,6

Traansport de terrres amb camió a abocadorr específic, insstal∙lació de
traactament de residus de con
nstrucció i dem
molició extern
na a l'obra o
cen
ntre de valorittzació o eliminació de resid
dus, situat a una distància no
n
lim
mitada.
2
22,4
22,400
TTotal m³............:

1.1
1.8 GRA020

760
5,7

Reblert principaal de rases perr instal∙lacionss, amb terra d
de la pròpia
mpactació al 95
5% del Procto
or Modificat amb safata
exccavació, i com
vib
brant de guiat manual.
24,0
000
0,600
00
8,640
0,60
TTotal m³............:

1.7 GTA020
1.1

400
14,4

Reblert principaal de rases perr instal∙lacionss, amb sorra 0
0/5 mm, i
9 del Procttor Modificat amb safata vibrant de guiat
compactació al 95%
maanual.
24,0
000
0,600
00
5,760
0,40
TTotal m³............:

1.1
1.6 ADR010b

400
8,4

Exccavació en rasses per instal∙lacions en qualsevol tipus d
de terreny, am
mb
mitjans mecàniccs, retirada de
els materials excavats
e
i càrrrega a camió de
d
terrres sobrants.
24,0
000
0,600
1,00
00
14,400
TTotal m³............:

1.1
1.5 ADR010

000
52,0

400
22,4

Traansport amb camió
c
de messcla sense classsificar de resiidus inerts
pro
oduïts en obrees de construcció i/o demo
olició, a abocador específic,
insstal∙lació de trractament de residus de construcció i deemolició externa
a l''obra o centree de valoritzacció o eliminació de residus.
2,5
2,500
TTotal m³............:

500
2,5

BIOMASSA SANT
B
S
DALMA
AI
Coment
tari
1.1.9 AMC010
A

P.ig.
m³

Llarg

Ample

Alt

S
Subtotal

Total

Reblim
ment a cel obeert amb grava 20/30 mm, i compactació al 95% del
Procto
or Modificat amb compactaador tàndem autopropulsat
a
t, en capa
de 10 cm de gruix, fins
f assolir una densitat secca no inferior al 95% de la
ma obtinguda en l'assaig Pro
octor Modificat, per a millo
ora de les
màxim
propieetats resistentts del terreny de suport de la fonamentaació.
Totaal m³............:

3,600

Perforració per al paas d'instal∙lacio
ons, realitzada en mur, de 300 mm de
diàmeetre, fins a unaa profunditat màxima de 35
5 cm, mitjançaant
perforradora amb co
orona diamantada i càrregaa de runa man
nual.
Totaal Ut............:

2,000

m² Soleraa de formigó armat
a
de 15 cm
m d'espessor, realitzada am
mb formigó
HA‐25
5/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb cubilo
ot, estès i
vibrat manual, i malla electrosold
dada ME 20x2
20 Ø 8‐8 B 500
0 T 6x2,20
UNE‐EEN 10080 sobrre separadorss homologats.
Totaal m²............:

38,000

1.2 OB
BRA CIVIL
1.2.2 HPH010
H

1.2.3 ANS010
A

1.2.7 UXC020
U

Ut

m² Paviment continu exterior
e
de forrmigó armat, amb
a
junts, de 15 cm
ó HA‐25/B/20
0/IIa fabricat een central, i
d'espeessor, realitzatt amb formigó
abocament amb bo
omba, estès i vibrat
v
manual, i malla electrosoldada
5x15 Ø 8‐8 B 500
5 T 6x2,20 UNE‐EN
U
10080
0; tractat supeerficialment
ME 15
amb capa de trànsitt de rendimen
nt 3 kg/m², am
mb acabat rem
molinat
nic.
mecàn
8,400
12,000
0,700
Totaal m²............:

1.3 SALA CALDERES BIOMASSA
1.3.1 Mòdul
M
prefabrricat

8,400

BIOMASSA
A SANT DAL
LMAI
Com
mentari
3.1.1 ICQ070
1.3

1.3
3.1.2 EPV010

P.ig.
Ut

m

Llarg

Ample

Alt

Subtotal
l

Tota
al

Blo
oc tèrmic per a caldera de biomassa
b
i sitjja POWERCHIP 100 o de
qualitat similar amb
a
els eleme
ents necessarris segons plàn
nols adjunts.
Incclou
CK
K CONTENIDOR
R METÀL∙LIC prefabricat
p
o edifici
e
metàl∙lic executat in
situ de dimensio
ons segons plàànols adjunts per a mòdul d
de caldera.
000 MANTENIMENT CALDEERA
REGISTRE COBERTA 1200 X 10
ASSAMURS SALA CALDERA / SITJA
PA
VENTILACIO SALLA CALDERES SEGONS
S
RITE
ONNEXIONS EX
XTERIORS, DESAIGUA
CO
INSST. ELECTRICA
A BLOCTERMIC
C
CK
K CONTENIDOR
R metàl∙lic pre
efabricat o ed
difici metàl∙lic executat in situ
de dimensions segons
s
plànolss per a mòdul de SITJA
omologats en el seu
Esttructura consttruïda mitjanççant perfils ho
perímetre i paneelat sandwich
h.
oberta preparaada per a la re
ecepció d'aigü
ües pluvials.
Co
2 BOQUES
B
EMPLLENAT PENUM
MATIC STORZ amb les respeectives
exttensions fins a una altura de
d 1,2m respecte al terra i ttapes reixadess
am
mb candau.
FO
ORMACIO PENDENTS BASE SITJA
S
PANELA
AT FUSTA
DIV
VISORA SITJA / SALA CALDEERA
PO
ORTA ACCES A SITJA AMB PA
ANELAT POSTTERIOR
VENTILACIO SITJJA
untatge elemeents principals:
Mu
MU
UNTATGE CALLDERA POWER
RCHIP 100
MU
UNTATGE SISTTEMA D'ALIMENTACIO
MU
UNTATGE XEM
MENEIA AILLA
ADA 180/250
MU
UNTATGE DIPOSIT INERCIA
A + VAS EXPAN
NSIO
Insstal•lació, con
nnexionat, aïllament:
CK
K HIDRA CONN
NEXIONAT CALLDERA ‐ DIPOSSIT INERCIA
FU
USIOTHERM ML.
M TUB CLIMA
ATHERM 50X4
4,6 MM
KA
AIMANN M.L. AILLAMENT
A
EF 19X54 (30))
FU
USIOTHERM EN
NLLAÇ CIRCULLAR 50‐11/2" F
FU
USIOTHERM IN
NGERT 50‐3/4"" F
FU
USIOTHERM TEE 50 MM
FU
USIOTHERM CO
OLZE 90º 50 MM
M
SU
UBMINISTRE MUNTAT
M
I AILLLAT
CK
K HIDRA CONN
NEXIONAT DIP
POSIT D'INERC
CIA ‐ DISTRIBU
UCIO
FU
USIOTHERM ML.
M TUB CLIMA
ATHERM 50X4
4,6 MM
KA
AIMANN M.L. AILLAMENT
A
EF 19X54 (30))
FU
USIOTHERM EN
NLLAÇ CIRCULLAR 50‐11/2" F
FU
USIOTHERM CO
OLZE 90º 50 MM
M
SU
UBMINISTRE MUNTAT
M
I AILLLAT
TTotal Ut............:

000
1,0

Grua autopropu
ulsada de braçç telescòpic am
mb una capacitat d'elevació
ó
ma de treball..
de 30 t i 27 m d''altura màxim
Total m............:

000
1,0

3.2 Generació tèrmica i alim
mentació
1.3

BIOMASSA SANT
B
S
DALMA
AI
Coment
tari
1.3.2.1
1 ICQ010

2 ICS075_3.2
1.3.2.2

P.ig.
Ut

Ut

1.3.2.3
3 ICS075_3.2.1
1 Ut

1.3.2.4
4 ICS125

5 ICQ020
1.3.2.5

Ut

Ut

A
Agitador

1.3.2.6
6 ICO015

m

1.3.2.7
7 ICE155_100 Ut

Llarg

Ample

Alt

S
Subtotal

Calderra per a la com
mbustió d'este
elles, GUNTAM
MATIC POWER
RCHIP 100 o
calderra de similars característiqu
ues, amb potèència modularr de 22 a
100kW
W, rendiment a màxima pottència del 92,2% i rendimen
nt amb
modulació de la pottència de fins a un 95,4%. Inclou vis‐senss‐fi de
m, 2 sondes d'immersió dipò
òsit inèrcia i so
onda fums, sisstema
2,25m
d'extraacció de cend
dres pneumàtiic fins a conteenidor de 240litres,
compllement regulaació base, exte
ensió regulació mural, transsport,
descàrrrega i col∙locaació, posta en
n marxa i form
mació.
Totaal Ut............:

Total

1,000

ulada a 50ºC
Vàlvula de seguretaat, GUNT regu
Totaal Ut............:

1,000

Vàlvula de seguretaat, de 3/4" de diàmetre, am
mb rosca, recorregut curt,
onze muntadaa superficialment.
de bro
Totaal Ut............:

1,000

Bloc de seguretat per a caldera, format
f
per presòstat, purgaador
màtic d'aire am
mb vàlvula de retenció, man
nòmetre amb escala de 0
autom
a 4 bar i connexió feemella de 1" de
d diàmetre.
Totaal Ut............:

1,000

Agitad
dor per a sitja de 3m de diàmetre, motorr, extensions d
de vis‐sens‐
fi de 2,2m,
2
0,22m i 0,55m.
1
1,000
Totaal Ut............:

1,000

Xemen
neia modular metàl∙lica INO
OX‐INOX, de doble
d
paret, p
paret
interio
or d'acer inoxiidable AISI 316L de 180 mm
m de diàmetree i paret
exterio
or d'acer inoxxodable AISI 304 de 230 mm
m, amb aïllament entre
paretss mitjançant llana de roca de
d 25 mm d'esspessor. Inclou 8 mòduls
rectess de 1000mm, 2 mòduls recctes de 500mm
m, mòdul exteensible,
mòdul comprovació
ó, T 45º amb descàrrega,
d
reegulador de tiratge,
ptador a caldeera, 5 suportss a paret
suportt a paret, barrret cònic, adap
regulaables i abraçad
deres. Totalment instal∙lat.
Totaal m............:

1,000

Sistem
ma de regulaciió de la tempe
eratura compo
ost de termòsstat de
tempeeratura ambieent. Inclou cab
blejat i tub pro
otector
Totaal Ut............:

1,000

d
sego
ons RITE. Form
mat per 2 m de
d tub de polieetilè
Punt d'omplert
reticulat (PE‐X) amb
b barrera d'oxxigen (EVOH), de 32 mm dee diàmetre
or i 2,9 mm dee gruix, PN=6 atm, per a calefacció, col∙lo
ocat
exterio
superfficialment, am
mb aïllament mitjançant
m
cam
misa aïllant fleexible
d'escu
uma elastomèrica. Inclou, vàlvula
v
retenciió, filtre, comp
ptador
d'aigua, manòmetree i material au
uxiliar.
Totaal Ut............:

1,000

1.3.3 In
nstal∙lació hid
dràulica
1.3.3.5
5 ICS005

Ut

BIOMASSA
A SANT DAL
LMAI
Com
mentari
3.3.6 ICS078
1.3

3.3.8 ICS010
1.3

P.ig.
Ut

m

Ut
1.3
3.3.9
ICSS020_3.3.1_25
50_1

Circuit prim
mari

Llarg

Ample

Alt

Subtotal
l

Vàlvula d'omplim
ment automàtic, amb cos de
d llautó crom
mat, pressió
mààxima 10 bar, pressió de tara entre 0,5 i 4 bar, temperratura de
treeball entre 5°C
C i 95°C, filtre de malla de 0,3
0 mm de llum
m, connexions
de 1 1/4" de diààmetre. i presaa per a manòm
metre de 1/4"" femella.
TTotal Ut............:

1,0
000

Canonada de disstribució d'aiggua calenta dee calefacció fo
ormada per tu
ub
opolímer rand
dom (PP‐R), de 50 mm de d
diàmetre
de polipropilè co
ment en el inteerior de l'edifici,
extterior, PN=10 atm, col∙locat superficialm
am
mb aïllament mitjançant
m
esccuma elastom
mèrica.
Total m............:

24,0
000

Eleectrobomba centrífuga HALLM HEP OPTIM
MO L 30‐8.0 o qualitat
sim
milar. Inclou reegulació i control amb centtraleta, conmu
utació de
bombes dobles en paral∙lel i mòdul
m
DVP14SS211R, regulador pressió
mb display. Incclou també jocc de ràcords, maneguets i ccablejat.
am
2,000
2
TTotal Ut............:

1.3
3.3.10
ENERG_MAN.CA
AL.

1.3
3.3.11 ICS015

1.3
3.3.12 ICS075b
b

Ut

Ut

Ut

1.3
3.3.13 3.3.2energ Ut

1.3
3.3.14 ICS075cc

Ut

1.3
3.3.16 ICS075ff

1.3
3.3.17 ICS130

U

U

U

000
2,0

Maanòmetre de glicerina
g
per a una pressió de 0 a 10 bar,, d'esfera de 63
6
mm
m i rosca d'1/4
4' de D, col∙locat roscat
TTotal Ut............:

000
6,0

Punt de buidatgge format per 2 m de tub dee polietilè retiiculat (PE‐X)
mb barrera d'o
oxigen (EVOH)), de 32 mm de diàmetre exxterior i 2,9 mm
m
am
de gruix, PN=6 atm,
a
per a cale
efacció, col∙lo
ocat superficiaalment.
TTotal Ut............:

000
2,0

Vàlvula de reten
nció de llautó per roscar dee 1 1/2".
TTotal Ut............:

3,0
000

TTotal Ut............:

3,0
000

Termòmetre D6
63 0‐120ºC 10cm post a/vaiina

Vàlvula de 3 viess de 1 1/2", mescladora,
m
am
mb actuador d
de 230 V.
TTotal Ut............:

3.3.15 ICS075h
h
1.3

Tota
al

1,0
000

Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per rosccar de 1 1/2".
Total U............:

12,0
000

Vàlvula d'equilib
brat dinàmic de
d llautó estam
mpat amb jun
ntes de EPDM,
nexions roscad
des, amb cartu
utx metàl∙lic.
de 32 mm, conn
Total U............:

000
1,0

òlids en suspensió, pressió nominal
n
10 baar, temperatu
ura
Separador de sò
c
de
e 1 1/2" de diàmetre femellla.
mààxima 110°C, connexions
Total U............:

000
1,0

BIOMASSA SANT
B
S
DALMA
AI
Coment
tari
1.3.3.1
18 ICS075g

1.3.3.1
19 ICS040

P.ig.
U

Ut

Llarg

Ample

Alt

S
Subtotal

Vàlvula de seguretaat, de llautó, amb
a
rosca de 1 1/4" de diàm
metre,
taradaa a 3 bar de prressió.
Tottal U............:

1,000

Compttador d'energgia KAMSTRUP
P MULTICAL 602 o qualitat similar,
DN50,, per a cabal nominal
n
6,0 m³/h, per a mesurament de
tempeeratures del co
omptador d'e
energia entre 5°C
5 i 150°C. Permet
incorp
porar targeta de
d comunicacció.
Totaal Ut............:

1.3.3.2
21 ICS020

1,000

Got d'expansió tanccat amb una capacitat
c
de 100 l.
Totaal Ut............:

20 ICS085_100
0 Ut
1.3.3.2

Total

1,000

Electro
obomba centrrífuga HALM HEP
H OPTIMO L 30‐8.0 o quaalitat
similarr. Inclou regulació i control amb centraleeta, conmutacció de
bombees dobles en paral∙lel
p
i mòd
dul DVP14SS211R, regulado
or pressió
amb display.
d
Inclou també joc de
e ràcords, man
neguets i cablejat.
C
Circuit
connexxió pavelló
1
1,000

1.3.3.2
22 ICS065

Ut

Ut

1.3.3.2
23 3.3.2energ Ut

1.3.3.2
24 ICS080

Ut

Totaal Ut............:

1,000

Acumu
ulador d'acer al carboni, de
e terra, 1500l, altura 2150m
mm,
diàmeetre 1250mm. Amb 4 conne
exions al primari i dos connexions al
secund
dari.
Totaal Ut............:

1,000

Termò
òmetre D63 0‐‐120ºC 10cm post a/vaina
Totaal Ut............:

2,000

Purgad
dor automàticc d'aire amb boia
b i rosca dee 1/2" de diàm
metre, cos i
tapa de
d llautó.
Totaal Ut............:

2,000

Quadrre general de comandamen
nt i protecció per
p a sala de ccalderes.
Formaat per un armaari, plaques de
e muntatge, tapes
t
cegues, kits
d'qeuiipament amb tapes a nivell de porta per aparellatge m
modular i
perfil DIN regulablee, interruptor general
g
trifàsic amb bobinaa d'emissió
mptador electtricitat, difereencials, magneetotèrmics,
per accoblament,com
contacctors, pilos senyalització, de
e carril, comm
mutadors...seggons
esquema elèctric. In
nclou bolet d'emergència a l'accés de la sala de
nat, retolat.
calderres dins caixa amb clau, totalment cablejjat, connexion
Totaal Ut............:

1,000

Cable unipolar ES07
7Z1‐K (AS), reaacció al foc claasse Cca‐s1b,d
d1,a1, amb
uctor multifilar de coure classe 5 (‐K) de 1,5
1 mm² de seecció, amb
condu
aïllament de compo
ost termoplàsttic a força de poliolefina lliu
ure de
orrosius (Z1).
halògeens amb baixaa emissió de fums i gasos co
Totaal m............:

45,000

1.3.4 In
nstal∙lació elèèctrica
1.3.4.1
1 IEI020

1.3.4.2
2 IEH010c

Ut

m

BIOMASSA
A SANT DAL
LMAI
Com
mentari
3.4.3 IEH010d
1.3

3.4.4 IEH010e
1.3

1.3
3.4.6 IEO010e

1.3
3.4.7 IEO010d

1.3
3.4.8 IEO010c

1.3
3.4.9 III010

3.4.10 IEM020
0
1.3

3.4.11 IEO010ii
1.3

1.3
3.4.12 IEH010m
m

1.3
3.4.13 IEH010n
n

P.ig.
m

m

m

m

m

Ut

Ut

m

m

m

Llarg

Ample

Alt

Subtotal
l

Tota
al

Cable unipolar ES07Z1‐K
E
(AS),, reacció al foc classe Cca‐ss1b,d1,a1, amb
conductor multiifilar de coure
e classe 5 (‐K) de 2,5 mm² de secció, amb
b
aïlllament de com
mpost termop
plàstic a força de poliolefinaa lliure de
halògens amb baixa emissió de
d fums i gaso
os corrosius (ZZ1).
Total m............:

90,0
000

Cable unipolar ES07Z1‐K
E
(AS),, reacció al foc classe Cca‐ss1b,d1,a1, amb
e classe 5 (‐K) de 4 mm² de secció, amb
conductor multiifilar de coure
mpost termop
plàstic a força de poliolefinaa lliure de
aïlllament de com
halògens amb baixa emissió de
d fums i gaso
os corrosius (ZZ1).
Total m............:

45,0
000

Canalització fix en
e superfície de de PVC, sèèrie B, de 32 m
mm de
diààmetre.
Total m............:

000
25,0

Canalització fix en
e superfície de de PVC, sèèrie B, de 40 m
mm de
diààmetre.
Total m............:

000
15,0

Canalització fix en
e superfície de safata perfforada d'acer galvanitzat, de
d
100x25 mm.
Total m............:

000
5,0

uminària estan
nca, de 1576xx170x100 mm,, per a 2 làmp
pades
Llu
fluorescents TL de 58 W.
TTotal Ut............:

000
2,0

Intterruptor unip
polar (1P), gam
mma mitja, inttensitat assign
nada 10 AX,
ten
nsió assignadaa 250 V, amb tecla
t
simple, de
d color blancc i marc
em
mbellidor per a un element,, de color blan
nc, encastat.
TTotal Ut............:

000
1,0

Canalització de tub
t corbable de poliamida,, exempt d'halògens,
ugat, de color gris, de 20 m
mm de diàmetrre
traansversalmentt elàstic, corru
nominal, resistèència a la compressió 320 N,
N amb grau dee protecció IP
547.
Total m............:

25,0
000

Cable multipolar RZ1‐K (AS), sent
s
la seva teensió assignad
da de 0,6/1 kV
V,
d1,a1, amb co
onductor de co
oure classe 5 (‐
reaacció al foc claasse Cca‐s1b,d
K) de 3G1,5 mm
m² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i
d poliolefina lliure de
coberta de compost termoplààstic a força de
d fums i gaso
os corrosius (ZZ1).
halògens amb baixa emissió de
Total m............:

000
12,0

Cable multipolar RZ1‐K (AS), sent
s
la seva teensió assignad
da de 0,6/1 kV
V,
d1,a1, amb co
onductor de co
oure classe 5 (‐
reaacció al foc claasse Cca‐s1b,d
K) de 3G2,5 mm
m² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i
d poliolefina lliure de
coberta de compost termoplààstic a força de
d fums i gaso
os corrosius (ZZ1).
halògens amb baixa emissió de

BIOMASSA SANT
B
S
DALMA
AI
Coment
tari

P.ig.

Llarg

Ample

Alt

S
Subtotal

Total

Totaal m............:

12,000

Cable elèctric per a transmissió de
d dades, senyyals analògics i digitals en
c
en zon
nes amb
plantees industrials i instruments de mesura i control
sorollss elèctrics, Datax "PRYSMIA
AN", tipus LiYC
CY, tensió nom
minal 250 V,
amb conductor de coure
c
recuit, flexible
f
(classee 5), de 2x1 m
mm² de
ó, aïllament dee policlorur de
e vinil (PVC), apantallat
a
amb
b trena de
secció
coure estanyat (cob
bertura superiior al 65%), co
oberta de policlorur de
PVC).
vinil (P
Totaal m............:

40,000

Interru
uptor en càrreega, tetrapolaar (4P), intensitat nominal 2
20 A, tensió
d'aïllament (Ui) 500
0 V, impuls de tensió màxim
m (Uimp) 4 kV, model iSW
0420 "SCHNEID
DER ELECTRIC
C".
A9S60
A subquadre sala
s calderes
1
1,000
a
actual
Tottal U............:

1,000

uptor diferenccial instantani, de 4 mòdulss, tetrapolar (4P),
Interru
intenssitat nominal 40
4 A, sensibilitat 30 mA, po
oder de tall 6 kkA, classe
AC.
A subquadre sala
s calderes
1
1,000
a
actual
Tottal U............:

1,000

1.3.4.1
14 IEH040d

1.3.4.1
15 IEX025

1.3.4.1
16 IEX060

m

U

U

C
incendis
1.3.5 Contra
1.3.5.1
1 IOA020

1.3.5.2
2 IOX010

1.3.5.3
3 IOX010b

1.3.5.4
4 IOS010

1.3.5.5
5 IOS020

1.3.5.6
6 IOX010c

Ut

Ut

Ut

Ut

Ut

Ut

1.4 XARXA DISTRIBU
UCIÓ

nària d'emerggència, instal∙lada en la supeerfície de la paret, amb
Llumin
tub lin
neal fluorescent, 6 W ‐ G5, flux
f lluminós 210
2 lúmens.
Totaal Ut............:

1,000

Extinto
or portàtil de neu carbònica CO2, d'eficààcia 34B, amb 2 kg
d'agen
nt extintor.
Totaal Ut............:

1,000

Extinto
or portàtil de pols químic ABC
A polivalentt antibrasa, am
mb pressió
incorp
porada, d'eficààcia 21A‐144B
B‐C, amb 6 kg d'agent extintor.
Totaal Ut............:

1,000

Senyalització de equips contra in
ncendis, mitjan
nçant plaça dee poliestirè
m.
fotoluminiscent, dee 210x210 mm
Totaal Ut............:

2,000

Senyalització de mittjans d'evacuaació, mitjançaant plaça de poliestirè
m.
fotoluminiscent, dee 210x210 mm
Totaal Ut............:

1,000

or automàtic de pols químiic ABC polivaleent antibrasa,, amb
Extinto
pressió
ó incorporadaa, d'eficàcia A‐B‐C, amb 6 kg d'agent extiintor.
Totaal Ut............:

2,000

BIOMASSA
A SANT DAL
LMAI
Com
mentari

P.ig.

Llarg

Ample

Alt

Subtotal
l

Tota
al

4.1 Instal∙lació hidràulica
1.4
1.4
4.1.1 IFI005

1.4
4.1.3 UBC010cc

m

m

Circuit entterrat

Canonada per in
nstal∙lació inte
erior de fontaneria, col∙locaada
perficialment,, formada perr tub de poliettilè reticulat (P
PE‐X), sèrie 5,,
sup
de 25 mm de diààmetre exteriior, PN=6 atm.
Total m............:

000
18,0

Canonada preaïllada de calefacció per soteerrar 50+50/175mm,
mperatura mààxima de treball 95°C, preaïïllats tèrmicam
ment amb
tem
esccuma de polieetilè reticulat (PE‐X) i proteggits mecànicaament amb tub
corrugat de polietilè d'alta de
ensitat (PEAD//HDPE).
20
20,000
Total m............:

000
20,0

Cable multipolar H07ZZ‐F (ASS), sent la sevaa tensió assign
nada de
1,a1, amb conductor de
450/750 V, reaccció al foc classe Cca‐s1b,d1
m de secció,, amb aïllament de composst
coure classe 5 (‐‐F) de 5G10 mm²
ògens (Z) i cob
berta de
retticulat a base de poliolefinaa lliure de halò
compost reticulaat a base de poliolefina
p
lliure de halògen
ns (Z).
Total m............:

12,0
000

Cable elèctric peer a transmisssió de dades, senyals
s
analòggics i digitals en
e
plaantes industriaals i instruments de mesuraa i control en zones amb
sorrolls elèctrics,, Datax "PRYSMIAN", tipus LiYCY, tensió nominal 250 V,
V
am
mb conductor de coure recu
uit, flexible (classe 5), de 4xx1 mm² de
seccció, aïllament de policlorur de vinil (PVC
C), apantallat amb trena de
e
coure estanyat (cobertura
(
superior al 65%), coberta de policlorur de
nil (PVC).
vin
Total m............:

25,0
000

Co
ol∙lector soterrrat en terrenyy no agressiu, de tub de PVC
C llis, sèrie SN
N‐
4, rigidesa anulaar nominal 4 kN/m²,
k
de 110
0 mm de diàm
metre exterior..
Total m............:

12,0
000

1.4
4.2 Instal∙lació elèctrica i control
4.2.1 IEH010
1.4

1.4
4.2.2 IEH040e

m

m

1.4
4.3 Sanejamen
nt
1.4
4.3.1 UAC010

1.4
4.3.2 ISD008

m

Ut

Caixa sifònica dee PVC, de 110
0 mm de diàmetre, amb reixxeta d'acer
oxidable.
ino
TTotal Ut............:

000
1,0

Canonada de disstribució d'aiggua calenta dee calefacció fo
ormada per tu
ub
opolímer rand
dom resistentt a la temperatura (PP‐RCT),
de polipropilè co
a
col∙locat
de 50 mm de diààmetre exteriior, PN=12,5 atm,
perficialment en el interiorr de l'edifici, amb aïllament mitjançant
sup
cam
misa aïllant fleexible d'escum
ma elastomèrica.
Total m............:

000
25,0

1.5
5 CONNEXIÓ I INSTAL∙LACIÓ
Ó A SALA CALD
DERES PAVELLLÓ
5.11 ICS010b
1.5

m

BIOMASSA SANT
B
S
DALMA
AI
Coment
tari
1.5.15 IEO010h

1.5.16 IEH010l

1.5.17 IEH040c

1.5.18 ICS075i

P.ig.
m

m

m

U

Llarg

Ample

Alt

S
Subtotal

Total

Canalització de tub corbable de poliamida,
p
exeempt d'halògeens,
transvversalment elààstic, corrugatt, de color griss, de 20 mm d
de diàmetre
nomin
nal, resistènciaa a la compresssió 320 N, am
mb grau de prrotecció IP
547.
Totaal m............:

20,000

Cable multipolar RV
V‐K, no propaggador de la flaama, amb con
nductor de
d 3G1,5 mm²² de secció, am
mb aïllament d
de polietilè
coure classe 5 (‐K) de
t
assignaada de 0,6/1
reticulat (R) i cobertta de PVC (V),, sent la seva tensió
kV.
Totaal m............:

40,000

d dades, senyyals analògics i digitals en
Cable elèctric per a transmissió de
c
en zon
nes amb
plantees industrials i instruments de mesura i control
sorollss elèctrics, Datax "PRYSMIA
AN", tipus LiYC
CY, tensió nom
minal 250 V,
amb conductor de coure
c
recuit, flexible
f
(classee 5), de 2x1 m
mm² de
ó, aïllament dee policlorur de
e vinil (PVC), apantallat
a
amb
b trena de
secció
coure estanyat (cob
bertura superiior al 65%), co
oberta de policlorur de
PVC).
vinil (P
Totaal m............:

40,000

Vàlvula de 3 vies dee 1 1/2", mesccladora, amb actuador
a
de 2
230 V.

IInterconnexió
ó hidràulica
b
biomassa
instal∙lació existeent

2

2,000
Tottal U............:

2,000

Conjun
nt de sistemes de protecció
ó col∙lectiva, necessaris
n
perr al
complliment de la normativa vige
ent en matèriaa de Seguretat i Salut en
el Treb
ball.
Totaal Ut............:

1,000

1.6 SEG
GURETAT I SA
ALUT
1.6.1 YCX010
Y

Ut

OCUMEN
NT
DO

V..

PRE
ESSUPOST,

JU
USTIFIC
CACIÓ

I

QU
UADRES
S DE PR
REUS

10:237
1

BIOMASSA SANT
S
DALMAI
Num.

U

Descrripció

Amidamen
nt

Preu (€)

Import (€)
(

52,00
00

0,91

47,3
32

8,40
00

6,41

53,8
84

14,40
00

21,08

303,5
55

5,76
60

22,24

128,1
10

8,64
40

6,63

57,2
28

22,40
00

5,42

121,4
41

2,50
00

4,22

10,5
55

3,60
00

21,95

79,0
02

To
otal 1.1.‐ 1 MO
OVIMENT DE TTERRES:

801,0
07

1.1.‐ MOVIM
MENT DE TERR
RES
1.1.1

1.1.2

1.1.4

1.1.5

1.1.6

1.1.7

1.1.8

1.1.9

m²

m²

m³

m³

m³

m³

m³

m³

Esbro
ossada i netejja del terrenyy, fins a una
profu
undidad mínim
ma de 25 cm, amb mitjans
mecàànics, retiradaa dels materiaals excavats i
càrreega a camió, sense
s
inclouree transport a
l'aboccador autoritzzat.
Demo
olició de solerra o pavimentt de formigó
armat de fins a 15 cm de gruix, amb martell
pneumàtic, i càrrrega manual d'enderrocs
ntenidor. Inclou tall previ
sobree camió o con
pavim
ment.
Excavvació en rases per instaal∙lacions en
qualssevol tipus de
d terreny, amb
a
mitjans
mecàànics, retiradaa dels materiaals excavats i
càrreega a camió dee terres sobrants.
Rebleert principal de
d rases per in
nstal∙lacions,
amb sorra 0/5 mm
m, i compacttació al 95%
del Proctor Modificat amb safatta vibrant de
guiat manual.
d rases per in
nstal∙lacions,
Rebleert principal de
amb terra de la pròpia excavació,
e
i
pactació al 95
5% del Procto
or Modificat
comp
amb safata vibrantt de guiat man
nual.
ó a abocador
Transsport de terrees amb camió
especcífic, instal∙laació de tracctament de
residus de construcció i demolicció externa a
l'obraa o centre dee valorització o eliminació
de residus,
r
situaat a una distància
d
no
limitaada.
Transsport amb camió
c
de mescla sense
classiificar de ressidus inerts produïts en
obress de constrrucció i/o demolició, a
abocaador
especcífic,
instal∙lació
de
tractaament de reesidus de co
onstrucció i
demo
olició externaa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de resid
dus.
Rebliment a cel obert amb grava
g
20/30
mm, i compactacció al 95% del Proctor
or tàndem
Modiificat amb compactado
autop
propulsat, en capa de 10 cm
c de gruix,
fins assolir
a
una deensitat seca no
n inferior al
95% de la màxim
ma obtingudaa en l'assaig
Procttor Modificatt, per a millora de les
propiietats resisten
nts del terren
ny de suport
de la fonamentació
ó.

PRESSUPOS
ST ST DALMAI

BIO
OMASSA SANT DALMAI
Nu
um.

U

Descripciió

Amidament

Pre
eu (€)

Import (€)

2,000

149,85

299,70

38,000

21,28

808,64

8,400

31,06

260,90

CIVIL:
Total 1.2.‐ 2 OBRA C

1.369,24

1.2
2.‐ OBRA CIVIL
1.2
2.2

1.2
2.3

1.2
2.7

Utt

m²²

m²²

Perforació per al pas d'instal∙lacions,
d
realitzada en mur, de 300 mm de diàmetre,
na profunditaat màxima dee 35 cm,
fins a un
mitjançant perforad
dora amb corona
ual.
diamantaada i càrrega de runa manu
Solera de formigó armat de 15 cm
migó HA‐
d'espessor, realitzadaa amb form
ntral, i
25/B/20//IIa fabricaat en cen
abocameent amb cubilot, estès i vibrat
manual, i malla electrrosoldada ME 20x20 Ø
00 T 6x2,20 UNE‐EN 1008
80 sobre
8‐8 B 50
separado
ors homologats.
Paviment continu exterior
e
de formigó
a
junts, de
d 15 cm d'eespessor,
armat, amb
realitzat amb form
migó HA‐25//B/20/IIa
fabricat en central, i abocameent amb
bomba, estès i vibrat manual, i malla
oldada ME 15x15 Ø 8‐8 B 500 T
electroso
6x2,20
UNE‐EN
10080;
tractat
superficialment amb capa de trànsit de
a
acabat remolinat
rendiment 3 kg/m², amb
mecànic.

3.‐ SALA CALD
DERES BIOMASSA
1.3
1.3
3.1.‐ Mòdul prefabricat

PR
RESSUPOST ST DALMAI

BIOMASSA SANT
S
DALMAI
Num.

U

1.3.1.1

Ut

Descrripció

Bloc tèrmic
t
per a caldera
c
de bio
omassa i sitja
POW
WERCHIP 100 o de qualitat similar amb
els elements
e
necessaris sego
ons plànols
adjun
nts. Inclou
CK CONTENIDOR
C
METÀL∙LIC prefabricat o
edificci metàl∙lic executat in situ de
dimensions segon
ns plànols ad
djunts per a
ul de caldera.
mòdu
REGISSTRE COBEERTA 1200 X 1000
MANTENIMENT CA
ALDERA
AMURS SALA CALDERA / SIITJA
PASSA
VENTTILACIO SALA CALDERES SEG
GONS RITE
CONN
NEXIONS EXTEERIORS, DESAIGUA
INST. ELECTRICA BLOCTERMIC
C
CK CONTENIDOR
metàl∙lic prrefabricat o
edificci metàl∙lic executat in situ de
dimensions segons plànols per a mòdul de
A
SITJA
Estructura constrruïda mitjanççant perfils
ologats en el seu perímettre i panelat
homo
sandw
wich.
Cobeerta preparad
da per a la recepció
d'aigü
ües pluvials.
2 BO
OQUES EMPLEENAT PENUM
MATIC STORZ
amb les respectivves extensionss fins a una
alturaa de 1,2m respecte al teerra i tapes
reixad
des amb cand
dau.
FORM
MACIO PENDEENTS BASE SITTJA PANELAT
FUSTTA
DIVISSORA SITJA / SALA
S
CALDERA
A
PORTTA ACCES A SITJA AMB PANELAT
POSTTERIOR
VENTTILACIO SITJA
Munttatge elementts principals:
MUN
NTATGE CALDEERA POWERCH
HIP 100
MUN
NTATGE SISTEM
MA D'ALIMEN
NTACIO
MUN
NTATGE XEMENEIA AILLADA
A 180/250
MUN
NTATGE DIPO
OSIT INERCIIA + VAS
EXPA
ANSIO
Instal•lació, conneexionat, aïllam
ment:
CK HIDRA CONNEXIONAT CALDERA ‐
DIPOSIT INERCIA
OTHERM ML. TUB CLIMATHERM
FUSIO
50X4,6 MM
MANN M.L. AILLLAMENT EF 19X54
1
(30)
KAIM
FUSIO
OTHERM ENLLLAÇ CIRCULAR
R 50‐11/2" F
FUSIO
OTHERM INGEERT 50‐3/4" F
FUSIO
OTHERM TE 50 MM
FUSIO
OTHERM COLZZE 90º 50 MM
M
SUBM
MINISTRE MUNTAT I AILLATT
CK
DIPOSIT
HIDRA
CONNEXIONATT
PRESSUPOS
ST ST DALMAI
D'INEERCIA ‐ DISTRIIBUCIO
FUSIO
OTHERM ML. TUB CLIMATHERM
50X4,6 MM
MANN M.L. AILLLAMENT EF 19X54
1
(30)
KAIM
FUSIO
OTHERM ENLLLAÇ CIRCULAR
R 50‐11/2" F

Amidamen
nt

Preu (€)

Import (€)

BIO
OMASSA SANT DALMAI
Nu
um.

U

Descripciió

1.3
3.1.2

m

Grua au
utopropulsadaa de braç teelescòpic
amb unaa capacitat d'eelevació de 30
0 t i 27 m
d'altura màxima
m
de treeball..

Amidament

Pre
eu (€)

Import (€)

1,000

530,74

530,74

Totaal 1.3.1.‐ 3.1 Mòdul
M
prefabrricat:

19.632,09

3.2.‐ Generació tèrmica i allimentació
1.3
1.3
3.2.1

Utt

1.3
3.2.2

Utt

1.3
3.2.3

Utt

1.3
3.2.4

1.3
3.2.5

1.3
3.2.6

1.3
3.2.7

Utt

Utt

m

Utt

Caldera per a la combustió
c
d'estelles,
MATIC POWERCHIP 100 o caldera
GUNTAM
de similaars caracterísstiques, amb potència
modular de 22 a 100kW,
1
rend
diment a
màxima potència deel 92,2% i reendiment
amb modulació de la potència de fins a un
95,4%. Inclou vis‐seens‐fi de 2,,25m, 2
d
dipòsit inèrcia i sonda
sondes d'immersió
fums, sistema
s
d'exxtracció de cendres
pneumàttic fins a con
ntenidor de 240litres,
2
complem
ment regulació base, extensió
regulació
ó mural, transport, desccàrrega i
col∙locacció, posta en marxa
m
i formacció.
Vàlvula de seguretat, GUNT reggulada a
50ºC
Vàlvula de
d seguretat, de 3/4" de diàmetre,
d
amb rossca, recorreggut curt, dee bronze
muntadaa superficialment.
Bloc de seguretat
s
per a caldera, format per
presòstat, purgador automàtic
a
d'aaire amb
d retenció, manòmetre
m
am
mb escala
vàlvula de
de 0 a 4 bar i conneexió femella de
d 1" de
diàmetree.
Agitadorr per a sitja de 3m de diàmetre,
d
motor, extensions
e
dee vis‐sens‐fi de
d 2,2m,
0,22m i 0,55m.
0
Xemeneiia modular metàl∙lica
m
INO
OX‐INOX,
de doble paret, paret
p
interiorr d'acer
6L de 180 mm de
inoxidable AISI 316
oxodable
diàmetree i paret exterior d'acer ino
AISI 304 de 230 mm,, amb aïllameent entre
m
llan
na de roca dee 25 mm
parets mitjançant
d'espessor. Inclou 8 mòduls reectes de
m, 2 mòduls rectes de 500mm,
1000mm
mòdul extensible,
e
m
mòdul
compro
ovació, T
45º amb
b descàrrega, regulador dee tiratge,
suport a paret, barreet cònic, adaptador a
caldera, 5 suports a paret regu
ulables i
abraçadeeres. Totalment instal∙lat.
Sistema de regulació
ó de la tem
mperatura
mperatura
compostt de termòsstat de tem
ambient. Inclou cablejjat i tub proteector

PR
RESSUPOST ST DALMAI

1,000

23.895,57

23.895,57

1,000

110,65

110,65

1,000

68,30

68,30

1,000

76,90

76,90

1,000

5.308,09

5.308,09

1,000

1.641,24

1.641,24

1,000

127,40

127,40

BIOMASSA SANT
S
DALMAI
Num.

U

Descrripció

Amidamen
nt

Preu (€)

Import (€)
(

T
Total
1.3.2.‐ 3.2 Generació tèrmica
t
i alimeentació:

31.228,1
15

1.3.3.‐ Instal∙lació hidràullica
1.3.3.5

1.3.3.6

1.3.3.8

1.3.3.9

1.3.3.10

1.3.3.11

Ut

Ut

m

Ut

Ut

Ut

1.3.3.12

Ut

1.3.3.13

Ut

1.3.3.14

Ut

Punt d'omplert seegons RITE. Fo
ormat per 2
m dee tub de polieetilè reticulat (PE‐X) amb
barreera d'oxigen (EVOH), de 32 mm de
diàmetre exterior i 2,9 mm de gruix, PN=6
atm,
per
a
calefacció,
col∙locat
superrficialment, amb aïllamentt mitjançant
camissa
aïllant
flexible
d'escuma
elasto
omèrica. Inclo
ou, vàlvula rettenció, filtre,
comp
ptador d'aiguaa, manòmetrre i material
auxiliiar.
Vàlvu
ula d'omplimeent automàtiic, amb cos
de llaautó cromat, pressió màxxima 10 bar,
presssió de tara entre 0,5 i 4 bar,
temp
peratura de treball
t
entre 5°C i 95°C,
filtre de malla de 0,3 mm
m de llum,
1
de diàmeetre. i presa
connexions de 1 1/4"
d 1/4" femellla.
per a manòmetre de
Canonada de distrribució d'aiguaa calenta de
calefaacció formada per tub dee polipropilè
copolímer random
m (PP‐R), de 50 mm de
m, col∙locat
diàmetre exteriorr, PN=10 atm
superrficialment en el interior de l'edifici,
amb
aïllament
mitjançant
escuma
omèrica.
elasto
Electrobomba centrífuga HALM
H
HEP
MO L 30‐8.0 o qualitat sim
milar. Inclou
OPTIM
regulació i con
ntrol amb centraleta,
mutació de bombes dobles en paral∙lel i
conm
mòdu
ul DVP14SS2
211R, regulad
dor pressió
amb display. Inclo
ou també joc de ràcords,
maneeguets i cablejjat.
Manò
òmetre de gliicerina per a una pressió
de 0 a 10 bar, d'eesfera de 63 mm i rosca
4' de D, col∙loccat roscat
d'1/4
Punt de buidatge format
f
per 2 m de tub de
mb barrera
poliettilè reticulatt (PE‐X) am
d'oxiggen (EVOH), de 32 mm de
d diàmetre
exterrior i 2,9 mm de
d gruix, PN=6 atm, per a
calefaacció, col∙locaat superficialm
ment.
Vàlvu
ula de retenció de llautó per roscar de
1 1/2
2".
Term
mòmetre D63
3 0‐120ºC 10cm post
a/vaina
Vàlvu
ula de 3 vies de 1 1/2", mescladora,
amb actuador de 230
2 V.

PRESSUPOS
ST ST DALMAI

1,00
00

344,22

344,2
22

1,00
00

71,84

71,8
84

24,00
00

23,55

565,2
20

2,00
00

765,92

1.531,8
84

6,00
00

17,77

106,6
62

2,00
00

42,34

84,6
68

3,00
00

12,24

36,7
72

3,00
00

15,98

47,9
94

1,00
00

295,21

295,2
21

BIO
OMASSA SANT DALMAI
Nu
um.

U

Descripciió

1.3
3.3.15

U

1.3
3.3.16

U

Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per
roscar dee 1 1/2".
Vàlvula d'equilibrat dinàmic dee llautó
estampat amb juntes de EPDM, dee 32 mm,
ons roscades, amb cartutx metàl∙lic.
m
connexio
Separado
or de sòlids en
e suspensió, pressió
nominal 10 bar, temperatura
t
màxima
c
dee 1 1/2" de diàmetre
d
110°C, connexions
femella.
Vàlvula de
d seguretat, de llautó, am
mb rosca
de 1 1/4
4" de diàmetre, tarada a 3 bar de
pressió.
Got d'exxpansió tancaat amb una capacitat
c
de 100 l.
Comptad
dor
d'energia
KA
AMSTRUP
MULTICA
AL 602 o qualitat similar, DN50,
D
per
a cabal nominal 6,0 m³/h, per a
ment
de
del
mesuram
temperaturees
comptad
dor d'energiaa entre 5°C i 150°C.
Permet incorporar tarrgeta de comu
unicació.
Electrobo
omba centrífuga HALM
M HEP
OPTIMO L 30‐8.0 o qualitat
q
similaar. Inclou
ó i contro
ol amb ceentraleta,
regulació
conmutaació de bombees dobles en paral∙lel
p
i
mòdul DVP14SS211R
R, regulador pressió
play. Inclou també joc de ràcords,
amb disp
manegueets i cablejat.
Acumulaador d'acer al
a carboni, de
d terra,
1500l, alltura 2150mm
m, diàmetre 1250mm.
1
Amb 4 connexions al primarii i dos
ons al secundaari.
connexio

1.3
3.3.17

1.3
3.3.18

U

U

1.3
3.3.19

Utt

1.3
3.3.20

Utt

1.3
3.3.21

1.3
3.3.22

Utt

Utt

1.3
3.3.23

Utt

1.3
3.3.24

Utt

Amidament

Pre
eu (€)

Import (€)

12,000

26,21

314,52

1,000

130,82

130,82

1,000

98,53

98,53

1,000

77,37

77,37

1,000

253,83

253,83

1,000

500,91

500,91

1,000

765,92

765,92

1,000

1.602,43

1.602,43

2,000

15,98

31,96

2,000

11,24

22,48

ulica:
Total 1..3.3.‐ 3.3 Instaal∙lació hidràu

6.883,04

Termòmetre D63 0‐120ºC
0
10ccm post
a/vaina
Purgador automàtic d'aire
d
amb boia i rosca
d diàmetre, cos
c i tapa de llautó.
de 1/2" de

1.3
3.4.‐ Instal∙lacció elèctrica

PR
RESSUPOST ST DALMAI

BIOMASSA SANT
S
DALMAI
Num.

U

Descrripció

1.3.4.1

Ut

Quad
dre general de comandament i
proteecció per a sala
s
de caldeeres. Format
per un
u armari, plaaques de mun
ntatge, tapes
ceguees, kits d'qeeuipament am
mb tapes a
nivelll de porta peer aparellatgee modular i
perfill DIN regulable, interrup
ptor general
trifàssic amb bobina
b
d'em
missió per
acobllament,compttador
electricitat,
difereencials, magnetotèrmics, contactors,
pilos
carril,
senyalització,
dee
mutadors...seggons esquem
ma elèctric.
comm
Inclou
u bolet d'em
mergència a l''accés de la
sala de calderes dins caixa amb clau,
ment cablejatt, connexionatt, retolat.
totalm
Cablee unipolar ES0
07Z1‐K (AS), reeacció al foc
classee Cca‐s1b,d
d1,a1, amb conductor
multiifilar de couree classe 5 (‐K) de 1,5 mm²
de secció,
s
amb aïllament de
d compost
termo
oplàstic a forçça de polioleffina lliure de
halòggens amb baixxa emissió de fums i gasos
corro
osius (Z1).
Cablee unipolar ES0
07Z1‐K (AS), reeacció al foc
classee Cca‐s1b,d
d1,a1, amb conductor
multiifilar de couree classe 5 (‐K) de 2,5 mm²
de secció,
s
amb aïllament de
d compost
termo
oplàstic a forçça de polioleffina lliure de
halòggens amb baixxa emissió de fums i gasos
corro
osius (Z1).
Cablee unipolar ES0
07Z1‐K (AS), reeacció al foc
classee Cca‐s1b,d
d1,a1, amb conductor
multiifilar de couree classe 5 (‐K
K) de 4 mm²
de secció,
s
amb aïllament de
d compost
termo
oplàstic a forçça de polioleffina lliure de
halòggens amb baixxa emissió de fums i gasos
corro
osius (Z1).
Canalització fix en superfície de de PVC,
sèrie B, de 32 mm de diàmetre.
Canalització fix en superfície de de PVC,
sèrie B, de 40 mm de diàmetre.
e superfíciee de safata
Canalització fix en
orada d'acer galvanitzat, de 100x25
perfo
mm.
Llumiinària estancaa, de 1576x17
70x100 mm,
per a 2 làmpades fluorescents
f
T de 58 W.
TL

1.3.4.2

1.3.4.3

1.3.4.4

m

m

m

1.3.4.6

m

1.3.4.7

m

1.3.4.8

m

1.3.4.9

Ut

PRESSUPOS
ST ST DALMAI

Amidamen
nt

Preu (€)

Import (€)
(

1,00
00

1
1.130,79

1.130,7
79

45,00
00

0,84

37,8
80

90,00
00

1,05

94,5
50

45,00
00

1,34

60,3
30

25,00
00

3,56

89,0
00

15,00
00

4,04

60,6
60

5,00
00

9,49

47,4
45

2,00
00

79,64

159,2
28

BIO
OMASSA SANT DALMAI
Nu
um.

U

Descripciió

1.3
3.4.10

Utt

Interrupttor unipolar (1P), gamm
ma mitja,
intensitaat assignadaa 10 AX, tensió
assignada 250 V, amb tecla simple, de color
m
embellid
dor per a un element,
blanc i marc
de color blanc, encastat.
Canalitzaació de tub co
orbable de po
oliamida,
exempt
d'halògens,
transversalment
c
de co
olor gris, de 20 mm de
elàstic, corrugat,
diàmetree nominal, resistència a la
compresssió 320 N, am
mb grau de protecció
p
IP 547.

1.3
3.4.11

1.3
3.4.12

1.3
3.4.13

1.3
3.4.14

1.3
3.4.15

1.3
3.4.16

m

m

m

m

U

U

Amidament

Pre
eu (€)

Import (€)

1,000

14,63

14,63

25,000

1,62

40,50

12,000

1,53

18,36

12,000

1,90

22,80

40,000

1,24

49,60

1,000

63,63

63,63

1,000

93,99

93,99

Total 1.3.4.‐ 3.4 Instal∙lació elècttrica:

1.983,23

m
RZ1
1‐K (AS), sentt la seva
Cable multipolar
tensió asssignada de 0,6/1 kV, reaccció al foc
classe Cca‐s1b,d1,a1,
C
, amb condu
uctor de
coure claasse 5 (‐K) de 3G1,5 mm² de
d secció,
amb aïllament de po
olietilè reticu
ulat (R) i
d compost teermoplàstic a força de
coberta de
poliolefin
na lliure de halògens am
mb baixa
emissió de
d fums i gaso
os corrosius (ZZ1).
Cable multipolar
m
RZ1
1‐K (AS), sentt la seva
tensió asssignada de 0,6/1 kV, reaccció al foc
classe Cca‐s1b,d1,a1,
C
, amb condu
uctor de
coure claasse 5 (‐K) de 3G2,5 mm² de
d secció,
amb aïllament de po
olietilè reticu
ulat (R) i
d compost teermoplàstic a força de
coberta de
poliolefin
na lliure de halògens am
mb baixa
emissió de
d fums i gaso
os corrosius (ZZ1).
Cable elèèctric per a transmissió
t
de dades,
senyals analògics i digitals en plantes
ments de mesura
m
i
industriaals i instrum
control en zones amb sorolls elèctrics,
"
Datax "PRYSMIAN",
tipus LiYCYY, tensió
nominal 250 V, amb
b conductor de
d coure
recuit, fllexible (classee 5), de 2x1 mm² de
secció, aïllament dee policlorur de vinil
a
am
mb trena de coure
(PVC), apantallat
estanyatt (cobertura superior al
a 65%),
coberta de
d policlorur de
d vinil (PVC)..
Interrupttor en càrreega, tetrapolar (4P),
intensitaat nominal 20
0 A, tensió d'aaïllament
(Ui) 500 V, impuls de tensió màxim
m (Uimp)
m
iSW A9
9S60420 "SCHNEIDER
4 kV, model
ELECTRIC
C".
Interrupttor diferenciial instantani, de 4
mòduls, tetrapolar (4P), intensitat nominal
nsibilitat 30 mA,
m poder de tall 6 kA,
40 A, sen
classe AC
C.

PR
RESSUPOST ST DALMAI

BIOMASSA SANT
S
DALMAI
Num.

U

Descrripció

Amidamen
nt

Preu (€)

Import (€)
(

1,00
00

57,17

57,1
17

1,00
00

86,71

86,7
71

1,00
00

43,85

43,8
85

2,00
00

7,27

14,5
54

1,00
00

7,23

7,2
23

2,00
00

76,17

152,3
34

Total 1.3.5.‐‐ 3.5 Contra in
ncendis:

361,8
84

1
3 SALA CALDERES
C
BIOMASSA:
Total 1.3.‐

60.088,3
35

1.3.5.‐ Contra incendis
1.3.5.1

Ut

1.3.5.2

Ut

1.3.5.3

Ut

1.3.5.4

1.3.5.5

1.3.5.6

Ut

Ut

Ut

Llumiinària d'emerrgència, instaal∙lada en la
superrfície de la paret, amb tub lineal
fluoreescent, 6 W ‐ G5, flux lluminós 210
lúmens.
Extinttor portàtil de neu carb
bònica CO2,
d'eficcàcia 34B, amb 2 kg d'agentt extintor.
Extinttor portàtil de pols químic
q
ABC
polivaalent
antib
brasa,
amb
b
pressió
incorrporada, d'eficcàcia 21A‐144
4B‐C, amb 6
kg d'aagent extintorr.
Senyaalització de equips contra incendis,
mitjançant
de
plaaça
poliestirè
uminiscent, de 210x210 mm
m.
fotolu
Senyaalització de mitjans d'evacuació,
mitjançant
de
poliestirè
plaaça
uminiscent, de 210x210 mm
m.
fotolu
Extinttor automàtic de pols químic
q
ABC
polivaalent
antib
brasa,
amb
b
pressió
incorrporada, d'efiicàcia A‐B‐C, amb 6 kg
d'ageent extintor.

1.4.‐ XARXA DISTRIBUCIÓ
Ó
1.4.1.‐ Instal∙lació hidràullica
1.4.1.1

1.4.1.3

m

m

Canonada per instal∙lació interior de
fontaaneria, col∙locada supeerficialment,
formaada per tub de
d polietilè reticulat (PE‐
X), sèèrie 5, de 25 mm
m de diàmeetre exterior,
PN=6
6 atm.
Canonada preaïllada de caleefacció per
50+50//175mm,
t
temperatura
soterrrar
màxim
ma de trreball 95°C, preaïllats
tèrmicament amb escuma de
d polietilè
ulat (PE‐X) i protegits meecànicament
reticu
amb tub corruggat de polietilè d'alta
DPE).
densiitat (PEAD/HD

1.4.2.‐ Instal∙lació elèctricca i control

PRESSUPOS
ST ST DALMAI

18,00
00

6,09

109,6
62

20,00
00

67,64

1.352,8
80

dràulica:
Totaal 1.4.1.‐ 4.1 Instal∙lació hid

1.462,4
42

BIO
OMASSA SANT DALMAI
Nu
um.

U

Descripciió

1.4
4.2.1

m

Cable mu
ultipolar H07ZZZ‐F (AS), sen
nt la seva
tensió asssignada de 450/750
4
V, reeacció al
foc classe Cca‐s1b,d1,a1, amb cond
ductor de
d secció,
coure claasse 5 (‐F) de 5G10 mm² de
amb aïllaament de com
mpost reticulaat a base
de polio
olefina lliure de halògen
ns (Z) i
coberta de compost reticulat a base de
na lliure de haalògens (Z).
poliolefin

1.4
4.2.2

m

Amidament

Pre
eu (€)

Import (€)

12,000

23,37

280,44

25,000

1,55

38,75

To
otal 1.4.2.‐ 4.2
2 Instal∙lació elèctrica
e
i con
ntrol:

319,19

Cable elèèctric per a transmissió
t
de dades,
senyals analògics i digitals en plantes
ments de mesura
m
i
industriaals i instrum
control en zones amb sorolls elèctrics,
"
Datax "PRYSMIAN",
tipus LiYCYY, tensió
nominal 250 V, amb
b conductor de
d coure
recuit, fllexible (classee 5), de 4x1 mm² de
secció, aïllament dee policlorur de vinil
a
am
mb trena de coure
(PVC), apantallat
estanyatt (cobertura superior al
a 65%),
coberta de
d policlorur de
d vinil (PVC)..

1.4
4.3.‐ Sanejam
ment
1.4
4.3.1

1.4
4.3.2

m

Utt

or soterrat en
n terreny no agressiu,
Col∙lecto
de tub de PVC llis, sèrie SN‐4, rigidesa
n
4 kN
N/m², de 110 mm de
anular nominal
diàmetree exterior.
Caixa siffònica de PV
VC, de 110 mm de
diàmetree, amb reixetaa d'acer inoxid
dable.

12,000

14,50

174,00

1,000

28,96

28,96

Total 1.4.3.‐ 4.3 Sanejam
ment:

202,96

Total 1.4.‐ 4 XAR
RXA DISTRIBUCIÓ:

1.984,57

5.‐ CONNEXIÓ
Ó I INSTAL∙LAC
CIÓ A SALA CA
ALDERES PAVEELLÓ
1.5
1.5
5.11

1.5
5.15

m

m

Canonad
da de distribució d'aigua caalenta de
calefacció formada per tub de po
olipropilè
copolímeer random resistent a la
temperatura (PP‐RCTT), de 50 mm de
N=12,5 atm, col∙locat
diàmetree exterior, PN
superficialment en el
e interior de l'edifici,
amb aïlllament mitjaançant camisa aïllant
flexible d'escuma
d
elastomèrica.
Canalitzaació de tub co
orbable de po
oliamida,
exempt
d'halògens,
transversalment
c
de co
olor gris, de 20 mm de
elàstic, corrugat,
diàmetree nominal, resistència a la
compresssió 320 N, am
mb grau de protecció
p
IP 547.

PR
RESSUPOST ST DALMAI

25,000

25,59

639,75

20,000

1,64

32,80

BIOMASSA SANT
S
DALMAI
Num.

U

Descrripció

1.5.16

m

Cablee multipolar RV‐K,
R
no propaagador de la
flamaa, amb conducctor de coure classe 5 (‐K)
de 3G
G1,5 mm² de secció, amb aïllament
a
de
poliettilè reticulat (R) i coberta de PVC (V),
sent la seva tensió
ó assignada dee 0,6/1 kV.
Cablee elèctric per a transmissió de dades,
senyaals analògicss i digitals en plantes
indusstrials i insttruments dee mesura i
contrrol en zoness amb sorollls elèctrics,
Dataxx "PRYSMIAN
N", tipus LiYYCY, tensió
nominal 250 V, amb
a
conducto
or de coure
2 mm² de
recuit, flexible (classe 5), de 2x1
ó, aïllament de policlorur de vinil
secció
(PVC)), apantallat amb trenaa de coure
estan
nyat (cobertura superiorr al 65%),
coberta de policlorrur de vinil (PV
VC).
Vàlvu
ula de 3 vies de 1 1/2", mescladora,
amb actuador de 230
2 V.

1.5.17

1.5.18

m

U

Amidamen
nt

Preu (€)

Import (€)
(

40,00
00

1,38

55,2
20

40,00
00

1,24

49,6
60

2,00
00

295,29

590,5
58

Total 1.5.‐
1
5 CONNEEXIÓ I INSTAL∙LACIÓ A SALA
A CALDERES PA
AVELLÓ:

1.367,9
93

1.6.‐ SEGURETAT I SALUT
1.6.1

Ut

Conju
unt de sistemes de protecció
col∙leectiva, necessaaris per al com
mpliment de
la normativa
n
vigent en matèria
m
de
Segurretat i Salut en el Treball.

PRESSUPOS
ST ST DALMAI

1,00
00

662,53

662,5
53

Total 1.6.‐ 6 SEGURETAT I SALUT:

662,5
53

Total pre
essupost parciial nº 1 BIOMASSA SANT D
DALMAI:

66.273,6
69

Prressupost d'exxecució materrial

Import (€)

1 BIOMASSA
B
SA
ANT DALMAI

66.273,69

1.1.‐ MO
OVIMENT DE TERRES
T

801,07

1.2.‐ OB
BRA CIVIL

1.369,24

1.3.‐ SALA CALDERES BIOMASSA

60.088,35

1.3.1.‐ Mòdul
M
prefabrricat

19.632,09

1.3.2.‐ Generació
G
tèrm
mica i alimenttació

31.228,15

1.3.3.‐ Instal∙lació hid
dràulica

6.883,04

1.3.4.‐ Instal∙lació elèèctrica

1.983,23

1.3.5.‐ Contra
C
incendis

361,84

1.4.‐ XA
ARXA DISTRIBU
UCIÓ

1.984,57

1.4.1.‐ Instal∙lació hid
dràulica

1.462,42

1.4.2.‐ Instal∙lació elèèctrica i contro
ol

319,19

1.4.3.‐ Sanejament
S

202,96
1.367,93

1.5.‐ CO
ONNEXIÓ I INSSTAL∙LACIÓ A SALA
S
CALDERES PAVELLÓ

662,53

1.6.‐ SEG
GURETAT I SA
ALUT
Total ..........:

66.273,69

Pu
uja el pressup
post d'execuciió material a l'expressada
l
q
quantitat
de SEIXANTA‐SISS MIL DOS‐CEN
A‐TRES
NTS SETANTA
EU
UROS AMB SEEIXANTA‐NOU
U CÈNTIMS.

Capítol
l

Import
t

1 BIOMASSSA SANT DALLMAI
M
DEE TERRES .
1.1 MOVIMENT

801,07
7

O
CIVIL .
1.2 OBRA

1.369,24
4

ALA CALDERESS BIOMASSA
1.3 SA
bricat .
1.3.1 Mòdul prefab

19.632,09
9

ntació .
1.3.2 Generació tèèrmica i alimen

31.228,15
5

1.3.3 Instal∙lació hidràulica .

6.883,04
4

1.3.4 Instal∙lació elèctrica .

1.983,23
3

1.3.5 Contra incendis .

361,84
4
Tottal 1.3 SALA CALDERES
C
BIOMASSA ...........:

60.088,35
5

ARXA DISTRIB
BUCIÓ
1.4 XA
1.4.1 Instal∙lació hidràulica .

1.462,42
2

1.4.2 Instal∙lació elèctrica i control .

319,19
9

1.4.3 Sanejament .

202,96
6
Total 1.4 XARXA DISTR
RIBUCIÓ ...........:

NSTAL∙LACIÓ A SALA CALDERES PAVELLÓ .
1.5 CONNEXIÓ I IN
S
.
1.6 SEGURETAT I SALUT

1.367,93
3
662,53
3

T
Total
1 BIOMA
ASSA SANT DALMAI ..........:
Pressupost d'execució material

1.984,57
7

66.273,69
9
66.273,69
9

13% de deespeses generals

8.615,58
8

6% de ben
nefici industrial

3.976,42
2

Suma

78.865,69
9

21% IVA

16.561,79
9

Pressupost d'execució per contractaa

95.427,48
8

Puja el pressupost d'exxecució per co
ontracta a l'expressada quantitat de NOR
RANTA‐CINC M
MIL QUATRE‐C
CENTS VINT‐I‐
OS AMB QUAR
RANTA‐VUIT CÈNTIMS.
C
SET EURO

Annex de justificació dee preus

An
nnex de ju
ustificaci
ió de preu
us
Nu
um. Codi
1

3.3.2energ

U

Descrip
pció
U
Ut

3.3.1_terrm

Tota
l

Termò
òmetre D63 0‐1
120ºC 10cm posst a/vaina

000 Ut
1,0

Termò
òmetre D63 0‐1
120ºC 10cm po
ost
a/vain
na

15,981

15,98

0,0
000 %

Costo
os indirectes

15,980

0,000

Total per Ut ............:

15,98

ROS AMB NORA
ANTA‐VUIT CÈN
NTIMS per Ut.
Són QUINZE EUR
2

ADE010

m
m³

Excavaació en rases peer instal∙lacionss en qualsevol tipus
t
de terrenyy, amb
mitjan
ns mecànics, rettirada dels matterials excavats i càrrega a cam
mió de
terres sobrants.

n020b
mq01exn

0,3
345 h

Retro
oexcavadora hid
dràulica sobre
pneum
màtics, de 115 kW.

48,033

16,57

mo113

0,2
263 h

Peó ordinari
o
constru
ucció.

15,580

4,10

%

2,0
000 %

Mitjans auxiliars

20,670

0,41

0,0
000 %

Costo
os indirectes

21,080

0,000

Total per m³ ............:

21,08

UROS AMB VUITT CÈNTIMS per m³.
Són VINT‐I‐U EU
3

ADL005

m
m²

Esbrosssada i neteja del
d terreny, finss a una profund
didad mínima dee 25
cm, am
mb mitjans meccànics, retiradaa dels materials excavats i càrrrega a
camió
ó, sense inclouree transport a l'aabocador autorritzat.

n010a
mq01pan

0,0
016 h

Pala carregadora
c
sob
bre pneumàticss
de 12
20 kW/1,9 m³.

39,810

0,64

mo113

0,0
016 h

Peó ordinari
o
constru
ucció.

15,580

0,25

%

2,0
000 %

Mitjans auxiliars

0,890

0,02

0,0
000 %

Costo
os indirectes

0,910

0,000

Total per m² ............:

0,91

U CÈNTIMS per m².
Són NORANTA‐U
4

ADR010

m
m³

Reblerrt principal de rases
r
per instal∙lacions, amb so
orra 0/5 mm, i
compaactació al 95% del
d Proctor Mo
odificat amb saffata vibrant de gguiat
manuaal.

010
mt01var0

1,1
100 m

Cinta plastificada.

0,129

0,14

mt01ara0
030

1,8
800 t

Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, per a
reblerrt de rases.

8,856

15,94

mq04duaa020b

0,1
104 h

Dúmp
per de descàrre
ega frontal de 2 t
de càrrega útil.

9,174

0,95

Annex de justificació de preus
Num. Cod
di

U

Descr
ripció

Tota
l

mq02
2rod010d

0,156 h

Saafata vibrant de
e guiat manual,, de
30
00 kg, amplada de treball 70 cm,
c
reeversible.

6,323

0,99

2cia020j
mq02

0,010 h

Caamió cisterna de
d 8 m³ de capaacitat.

39,662

0,40

13
mo11

0,217 h

Peeó ordinari construcció.

15,580

3,38

%

2,000 %

M
Mitjans
auxiliars

21,800

0,44

0,000 %

Co
ostos indirectess

22,240

0,0
000

Total per m³ ............:

22,24

DOS EUROS AM
MB VINT‐I‐QUATTRE CÈNTIMS peer m³.
Són VINT‐I‐D
5

010b
ADR0

m³

nstal∙lacions, am
mb terra de la p
pròpia
Reeblert principal de rases per in
exxcavació, i comp
pactació al 95%
% del Proctor Modificat amb saafata
vib
brant de guiat manual.
m

1var010
mt01

1,100 m

Ciinta plastificadaa.

0,129

0,14

mq04
4dua020b

0,104 h

Dúmper de descàrrega frontal de
d 2t
dee càrrega útil.

9,174

0,95

mq02
2rod010d

0,156 h

Saafata vibrant de
e guiat manual,, de
30
00 kg, amplada de treball 70 cm,
c
reeversible.

6,323

0,99

2cia020j
mq02

0,010 h

Caamió cisterna de
d 8 m³ de capaacitat.

39,662

0,40

mq04
4cab010c

0,016 h

Caamió basculantt de 12 t de càrrrega,
dee 162 kW.

39,751

0,64

13
mo11

0,217 h

Peeó ordinari construcció.

15,580

3,38

%

2,000 %

M
Mitjans
auxiliars

6,500

0,13

0,000 %

Co
ostos indirectess

6,630

0,0
000

Total per m³ ............:

6,63

OS AMB SEIXAN
NTA‐TRES CÈNTTIMS per m³.
Són SIS EURO
6

AMC010

m³

Reebliment a cel obert
o
amb gravaa 20/30 mm, i compactació
c
al 95% del
Prroctor Modificat amb compacttador tàndem autopropulsat,
a
een capa de
10
0 cm de gruix, fiins assolir una densitat
d
seca no inferior al 95%
% de la
màxima obtingud
da en l'assaig Prroctor Modificaat, per a milloraa de les
prropietats resisteents del terrenyy de suport de la fonamentació.

mt01
1arr010b

0,900 t

Grava de pedrera, de 20 a 30 mm
m de
diiàmetre.

17,155

15,44

mq04
4dua020b

0,104 h

Dúmper de descàrrega frontal de
d 2t
dee càrrega útil.

9,174

0,95

mq02
2rot030b

0,104 h

Co
ompactadora tààndem
au
utopropulsat, de
d 63 kW, de 9,65 t,
am
mplada de treb
ball 168 cm.

40,572

4,22

An
nnex de ju
ustificaci
ió de preu
us
Nu
um. Codi

U

Descrip
pció

Tota
l

mq02cia0
020j

0,0
010 h

Camió
ó cisterna de 8 m³ de capacitat.

39,662

0,40

mo113

0,0
033 h

Peó ordinari
o
constru
ucció.

15,580

0,51

%

2,0
000 %

Mitjans auxiliars

21,520

0,43

0,0
000 %

Costo
os indirectes

21,950

0,000

Total per m³ ............:

21,95

UROS AMB NOR
RANTA‐CINC CÈNTIMS per m³.
Són VINT‐I‐U EU
7

ANS010

m
m²

Soleraa de formigó arm
mat de 15 cm d'espessor,
d
realitzada amb formigó
HA‐25
5/B/20/IIa fabricat en central, i abocament am
mb cubilot, estèès i
vibrat manual, i mallaa electrosoldad
da ME 20x20 Ø 8‐8 B 500 T 6x2
2,20
UNE‐EEN 10080 sobree separadors ho
omologats.

mt07aco020e

2,0
000 Ut

Separrador homologaat per soleres.

0,040

0,08

mt07amee010n

1,2
200 m²

Malla electrosoldadaa ME 20x20 Ø 8‐8
8
0 T 6x2,20 UNE‐‐EN 10080.
B 500

3,196

3,84

mt10haf0
010nea

0,1
158 m³

Formiigó HA‐25/B/20
0/IIa, fabricat en
centraal.

67,330

10,64

mt16peaa020b

0,0
050 m²

Panell rígid de poliesstirè expandit,
segon
ns UNE‐EN 1316
63, mecanitzat
lateraal recte, de 20 mm
m d'espessor,,
resistència tèrmica 0,55
0 m²K/W,
uctivitat tèrmica 0,036 W/(mK
K),
condu
per ju
unta de dilatació
ó.

1,326

0,07

mq06vib020

0,0
088 h

Regla vibrant de 3 m.
m

4,622

0,41

mo020

0,1
132 h

Oficiaal 1ª construcció
ó.

19,670

2,60

mo113

0,1
132 h

Peó ordinari
o
constru
ucció.

15,580

2,06

mo077

0,0
067 h

Ajudaant construcció.

17,340

1,16

%

2,0
000 %

Mitjans auxiliars

20,860

0,42

0,0
000 %

Costo
os indirectes

21,280

0,000

Total per m² ............:

21,28

UROS AMB VINTT‐I‐VUIT CÈNTIM
MS per m².
Són VINT‐I‐U EU
8

DMX021

m
m²

Demolició de solera o paviment de formigó
f
armat de fins a 15 cm
m de
gruix, amb martell pn
neumàtic, i càrrrega manual d'eenderrocs sobre
camió
ó o contenidor. Inclou tall prevvi paviment.

mq05mai030

176 h
0,1

Marteell pneumàtic.

4,037

0,71

mq05pdm
m010a

0,1
176 h

Comp
pressor portàtil elèctric 2 m³/m
min
de cabal.

3,770

0,66

mo112

0,1
183 h

Peó especialitzat
e
con
nstrucció.

16,470

3,01

Annex de justificació de preus
Num. Cod
di

U

Descr
ripció

Tota
l

13
mo11

0,122 h

Peeó ordinari construcció.

15,580

1,90

%

2,000 %

M
Mitjans
auxiliars

6,280

0,13

0,000 %

Co
ostos indirectess

6,410

0,0
000

Total per m² ............:

6,41

OS AMB QUARA
ANTA‐U CÈNTIM
MS per m².
Són SIS EURO
9

RG_MAN.CAL.
ENER

Ut

RG_MANO.
ENER

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esffera de 63
mm i rosca d'1/4' de D, col∙locatt roscat
1,000 Ut

Su
ubministrament i instal∙lació
manòmetre Man
m
nòmetre de gliccerina
dee 0 a 10 bar, d'e
esfera de 63 mm i
ro
osca d'1/4' ,

17,772

17,77

0,000 %

Co
ostos indirectess

17,770

000
0,0

Total per Ut ............:

17,77

Són DISSET EUROS
E
AMB SEETANTA‐SET CÈN
NTIMS per Ut.
10

010
EPV0

m

elescòpic amb una
u capacitat d''elevació
Grrua autopropulssada de braç te
dee 30 t i 27 m d'aaltura màxima de
d treball..

7gte010c
mq07

6,000 h

Grua autopropulsada de braç
teelescòpic amb una
u capacitat
d''elevació de 30 t i 27 m d'alturra
m
màxima
de trebaall.

66,288

397,73

46
mo04

5,937 h

Oficial 1ª muntador.

20,650

122,60

%

2,000 %

M
Mitjans
auxiliars

520,330

10,41

0,000 %

Co
ostos indirectess

530,740

0,0
000

Total perr m ............:

530,74

Són CINC‐CEENTS TRENTA EUROS AMB SETTANTA‐QUATREE CÈNTIMS per m.
11

020
GRA0

m³

nerts
Transport amb caamió de mesclaa sense classificcar de residus in
ó, a abocador esspecífic,
prroduïts en obres de construcció i/o demolició
insstal∙lació de traactament de ressidus de construcció i demolicció externa
a l'obra
l
o centre de valorització o eliminació dee residus.

4cap020hb
mq04

0,102 h

Caamió de transport de 12 t amb
b una
caapacitat de 10 m³
m i 3 eixos.

40,632

4,14

%

2,000 %

M
Mitjans
auxiliars

4,140

0,08

0,000 %

Co
ostos indirectess

4,220

000
0,0

Total per m³ ............:

4,22

An
nnex de ju
ustificaci
ió de preu
us
Nu
um. Codi

U

Descrip
pció

Tota
l

Són QUATRE EUROS AMB VINTT‐I‐DOS CÈNTIM
MS per m³.
12

GTA020

m
m³

Transp
port de terres amb
a
camió a ab
bocador específfic, instal∙lació d
de
tractament de residu
us de construcció i demolició externa
e
a l'obraa o
ó o eliminació de
d residus, situaat a una distànccia no
centree de valorització
limitad
da.

mq04cab
b010e

0,1
127 h

Camió
ó basculant de 20 t de càrregaa,
de 21
13 kW.

%

2,0
000 %
0,0
000 %

41,789

5,31

Mitjans auxiliars

5,310

0,11

Costo
os indirectes

5,420

0,000

Total per m³ ............:

5,42

NTA‐DOS CÈNTIMS per m³.
Són CINC EUROSS AMB QUARAN
13

HPH010

U
Ut

Perforració per al pas d'instal∙lacionss, realitzada en mur, de 300 m
mm de
diàmeetre, fins a una profunditat mààxima de 35 cm, mitjançant
perforradora amb corrona diamantad
da i càrrega de runa manual.

mq05perr010

501 h
3,5

Perforadora amb corona diamantad
da
ort.
i supo

24,735

86,60

mo113

3,8
871 h

Peó ordinari
o
constru
ucció.

15,580

60,31

%

2,0
000 %

Mitjans auxiliars

1
146,910

2,94

0,0
000 %

Costo
os indirectes

1
149,850

0,000

Total per Ut ............:

149,85

RANTA‐NOU EU
UROS AMB VUITTANTA‐CINC CÈÈNTIMS per Ut.
Són CENT QUAR
14

100
ICE155_1

mt38esu080a
mt35aia0
090ma

U
Ut

Sistem
ma de regulació de la temperattura compost de
d termòstat dee
tempeeratura ambien
nt. Inclou cablejat i tub protecttor
000 Ut
1,0
10,0
000 m

Termò
òstat de tempe
eratura ambientt
GUNTT RFF25 sonda ambient
a
Tub ríígid de PVC, endollable,
corbaable en calent, de
d color negre, de
16 mm
m de diàmetre nominal, per a
canaliització fixa en superfície.
s
Resisttència a la compressió 1250 N,
resistència a l'impacte 2 joules,
temperatura de treb
ball ‐5°C fins 60°°C,
g
de proteccció IP 547 segon
ns
amb grau
UNE 20324,
2
propietaats elèctriques:
aïllantt, no propagador de la flama.
Segon
ns UNE‐EN 6138
86‐1 i UNE‐EN
61386
6‐22. Fins i tot p/p
p
d'abraaçadores, elem
ments de subjeccció
i acceessoris (corbes, maneguets, tess,
colzess i corbes flexib
bles).

82,826

82,83

0,839

8,39

Annex de justificació de preus
Num. Cod
di

U

Descr
ripció

5cun040aa
mt35

2
20,000
m

Tota
l
Caable unipolar H07V‐K
H
amb
co
onductor multiffilar de coure classe 5
(‐K) de 1,5 mm² de secció, amb
C (V), sent la seva
aïïllament de PVC
teensió assignadaa de 450/750 V.
Seegons UNE 21031‐3.

0,246

4,92

04
mo00

0,764 h

Oficial 1ª calefacctor.

20,330

15,53

03
mo10

0,764 h

Ajjudant calefactor.

17,320

13,23

%

2,000 %

M
Mitjans
auxiliars

124,900

2,50

0,000 %

Co
ostos indirectess

127,400

0,0
000

Total per Ut ............:

127,40

V
EURO
OS AMB QUARA
ANTA CÈNTIMS per Ut.
Són CENT VINT‐I‐SET
15

ICO015

m

Xeemeneia modular metàl∙lica IN
NOX‐INOX, de doble paret, parret interior
d'aacer inoxidablee AISI 316L de 180
1 mm de diàm
metre i paret exxterior
d'aacer inoxodablee AISI 304 de 23
30 mm, amb aïïllament entre p
parets
mitjançant llana de roca de 25 mm
m d'espessor.. Inclou 8 mòdu
uls rectes
dee 1000mm, 2 mòduls rectes de
e 500mm, mòdul extensible, m
mòdul
co
omprovació, T 45º
4 amb descàrrrega, regulador de tiratge, sup
port a
paaret, barret còn
nic, adaptador a caldera, 5 sup
ports a paret reggulables i
ab
braçaderes. Totalment instal∙laat.

0cmn126d
mt20

1,000 Ut

Material auxiliarr per a muntatgge i
M
su
ubjecció a l'obra d'els tubs de doble
paaret, de 200 mm
m de diàmetre
in
nterior.

6,432

6,43

0cmn125dc_3.2
2.7
mt20

1,000 m

Xeemeneia INOX‐‐INOX amb aïllament
dee llana de roca de 25mm. Inclo
ou 8
m
mòduls
rectes de
e 1000mm, 2 mòduls
m
reectes de 500mm
m, mòdul exten
nsible,
m
mòdul
comprovaació, T 45º amb
b
deescàrrega, regu
ulador de tiratge,
su
uport a paret, barret
b
cònic,
ad
daptador a cald
dera, 5 sup

1.218,480

1.218,48

04
mo00

10,203 h

Oficial 1ª calefacctor.

20,330

207,43

03
mo10

10,203 h

Ajjudant calefactor.

17,320

176,72

%

2,000 %

M
Mitjans
auxiliars

1.609,060

32,18

0,000 %

Co
ostos indirectess

1.641,240

0,0
000

Total perr m ............:

1.641,24

A
VINT‐I‐QU
UATRE CÈNTIMSS per m.
Són MIL SIS‐‐CENTS QUARANTA‐U EUROS AMB

An
nnex de ju
ustificaci
ió de preu
us
Nu
um. Codi
16

U

ICQ010

Descrip
pció
U
Ut

Tota
l

Calderra per a la combustió d'estelle
es, GUNTAMATIC POWERCHIP 100 o
calderra de similars caaracterístiques,, amb potència modular de 22
2a
100kW
W, rendiment a màxima potència del 92,2% i rendiment amb
b
modulació de la potèència de fins a un
u 95,4%. Inclou vis‐sens‐fi de 2,25m,
des d'immersió dipòsit inèrcia i sonda fums, sistema
s
d'extraacció de
2 sond
cendrees pneumàtic fiins a contenido
or de 240litres, complement
regulaació base, exten
nsió regulació mural,
m
transportt, descàrrega i
col∙loccació, posta en marxa i formacció.

mt38cbh018acc_100

1,0
000 Ut

Caldeera per a la com
mbustió d'estellees,
GUNTTAMATIC POWEERCHIP 100 amb
potèn
ncia modular de
e 22 a 100kW,
rendiment a màximaa potència del
92,2%
% i rendiment amb modulació de
la pottència de fins a un 95,4%. Inclo
ou
bis‐seens‐fi de 2,25m,, 2 sondes
d'imm
mersió dipòsit in
nèrcia i sonda
fums

20.1
156,480

20.156,48

mt38cbh550a_100

1,0
000 Ut

Regulació base SET MKR
M per contro
ol
d'un circuit
c
directe de
d calefacció, dos
circuitts amb vàlvula 3 vies i un circu
uit
de pro
oducció ACS

2
235,121

235,12

mt38cbh099c

1,0
000 Ut

Base de
d recolzamentt antivibracionss,
per a caldera.

1
138,936

138,94

mt38cbh097a

1,0
000 Ut

Limitaador tèrmic de seguretat, tarat a
95°C, format per vàlvvula i sonda dee
temperatura.

79,114

79,11

mt38cbh320b_100

1,0
000 Ut

Sistem
ma d'extracció de
d cendres amb
b
espiraal transportado
or helicoïdal
flexible, format per tub
t de 5m de
longittud, d'acer inoxxidable, amb du
ues
corbees, cargol sense fi flexible, mottor
de bu
uidatge, pilar i capçal
c
de
transfferència de la cendra.
c

1.5
547,000

1.547,00

mt38cbh321a_100

1,0
000 Ut

Calaixx de cendres d'aacer galvanitzatt,
de 24
40 litres, per a sistema
d'extrracció de cendrres.

4
467,280

467,28

mt38cbh322a

1,0
000 Ut

Munttatge de sistema d'extracció dee
cendrres.

1
149,553

149,55

mt38cbh100c

1,0
000 Ut

Posad
da en marxa i fo
ormació en el
maneeig de caldera de biomassa.

3
346,348

346,35

mo004

14,3
320 h

Oficiaal 1ª calefactor.

20,330

291,13

mo103

14,3
320 h

Ajudaant calefactor.

17,320

248,02

%

1,0
000 %

Mitjans auxiliars

23.6
658,980

236,59

0,0
000 %

Costo
os indirectes

23.8
895,570

0,000

Total per Ut ............:

23.895,57

Són VINT‐I‐TRESS MIL VUIT‐CENTS NORANTA‐C
CINC EUROS AM
MB CINQUANTA
A‐SET
C
CÈNTIMS
per Utt.

Annex de justificació de preus
Num. Cod
di

17

U

ICQ020

Descr
ripció

Ut

Tota
l

Aggitador per a sittja de 3m de diààmetre, motor,, extensions de vis‐sens‐fi
dee 2,2m, 0,22m i 0,55m.
4.122,760

4.122,76

760,320

760,32

Oficial 1ª calefacctor.

20,330

173,29

8,524 h

Ajjudant calefactor.

17,320

147,64

2,000 %

M
Mitjans
auxiliars

5.204,010

104,08

0,000 %

Co
ostos indirectess

5.308,090

0,0
000

Total per Ut ............:

5.308,09

mt38
8cbh145a_100

1,000 Ut

Aggitador extra GUNT D=3 amb motor

mt38
8cbh144a_100

1,000 Ut

Allargaments de transportador
heelicoïdal sense fi tancats de
2,,2m+0,22m+0,5
55m, per a sisteema
d''alimentació de
e caldera de
biiomassa.

04
mo00

8,524 h

03
mo10
%

Són CINC MIL TRES‐CENTS VUIT
V
EUROS AM
MB NOU CÈNTIMS per Ut.

An
nnex de ju
ustificaci
ió de preu
us
Nu
um. Codi
18

ICQ070

U

Descrip
pció
U
Ut

Bloc tèèrmic per a cald
dera de biomasssa i sitja POWEERCHIP 100 o dee
qualitaat similar amb els
e elements ne
ecessaris segon
ns plànols adjun
nts.
Inclou
u
CK CO
ONTENIDOR METÀL∙LIC prefabrricat o edifici metàl∙lic
m
executaat in
situ dee dimensions seegons plànols adjunts
a
per a mòdul de calderaa.
REGISTTRE COBERTA 1200
1
X 1000 MA
ANTENIMENT CALDERA
C
PASSA
AMURS SALA CA
ALDERA / SITJA
VENTILACIO SALA CA
ALDERES SEGON
NS RITE
CONN
NEXIONS EXTERIIORS, DESAIGUA
A
INST. ELECTRICA BLO
OCTERMIC
CK CO
ONTENIDOR mettàl∙lic prefabriccat o edifici mettàl∙lic executat in situ
de dim
mensions segon
ns plànols per a mòdul de SITJA
A
Estrucctura construïdaa mitjançant pe
erfils homologats en el seu perrímetre
i paneelat sandwich.
Coberrta preparada per
p a la recepció
ó d'aigües pluvials.
2 BOQ
QUES EMPLENA
AT PENUMATIC STORZ amb les respectives
extenssions fins a unaa altura de 1,2m
m respecte al teerra i tapes reixaades
amb candau.
c
FORM
MACIO PENDENTTS BASE SITJA PANELAT
P
FUSTA
A
DIVISO
ORA SITJA / SALLA CALDERA
PORTA
A ACCES A SITJA
A AMB PANELA
AT POSTERIOR
VENTILACIO SITJA
Muntaatge elements principals:
p
MUNTTATGE CALDERA
A POWERCHIP 100
MUNTTATGE SISTEMA
A D'ALIMENTAC
CIO
MUNTTATGE XEMENEEIA AILLADA 180
0/250
MUNTTATGE DIPOSIT INERCIA + VAS EXPANSIO
Instal••lació, connexio
onat, aïllament:
CK HID
DRA CONNEXIO
ONAT CALDERA ‐ DIPOSIT INER
RCIA
FUSIO
OTHERM ML. TU
UB CLIMATHERM
M 50X4,6 MM
KAIMA
ANN M.L. AILLA
AMENT EF 19X5
54 (30)
FUSIO
OTHERM ENLLAÇ
Ç CIRCULAR 50‐‐11/2" F
FUSIO
OTHERM INGERTT 50‐3/4" F
FUSIO
OTHERM TE 50 MM
M
FUSIO
OTHERM COLZE 90º 50 MM
SUBM
MINISTRE MUNTTAT I AILLAT
CK HID
DRA CONNEXIO
ONAT DIPOSIT D'INERCIA
D
‐ DISTTRIBUCIO
FUSIO
OTHERM ML. TU
UB CLIMATHERM
M 50X4,6 MM
KAIMA
ANN M.L. AILLA
AMENT EF 19X5
54 (30)
FUSIO
OTHERM ENLLAÇ
Ç CIRCULAR 50‐‐11/2" F
FUSIO
OTHERM COLZE 90º 50 MM
SUBM
MINISTRE MUNTTAT I AILLAT

Tota
l

Annex de justificació de preus
Num. Cod
di
8gil600b
mt38

U

Descr
ripció
1,000 Ut

Tota
l
Blloc tèrmic per a caldera de bio
omassa
i sitja
s
POWERCHIP 100 o de quaalitat
similar amb els elements
e
necesssaris
C
seegons plànols adjunts. Inclou CK
CO
ONTENIDOR 20
0PEUS OPEN SID
DE
ADEQUAT de dim
mensions mòdu
ul de
caaldera contenid
dor marítim 20 peus
6,,05x2,43x2,59m
m. REGISTRE CO
OBERTA
12
200 X 1000 MA
ANTENIMENT
CA
ALDERA PASSAMURS SALA CA
ALDERA
/ SITJA VENTILAC
CIO SALA CALDEERES
SEEGONS RITE CO
ONNEXIONS
EX
XTERIORS, DESA
AIGUA INST.
ELLECTRICA BLOC
CTERMIC CK
CO
ONTENIDOR SITTJA SEGONS
ESSPECIFICACIONS de dimension
ns sitja
esstella: 4,2x2,43x4,2m Estructu
ura
co
onstruïda mitjançant perfils
ho
omologats en el
e seu perímetree i
paanelat sandwich. Coberta prep
parada
peer a la recepció
ó d'aigües pluviaals. 2
BO
OQUES EMPLEN
NAT PENUMATTIC
STTORZ amb les respectives exteensions
fin
ns a una altura de 1,2m respecte al
teerra i tapes reixxades amb cand
dau.
FO
ORMACIO PEND
DENTS BASE SITTJA
PA
ANELAT FUSTA DIVISORA SITJA
A/
SA
ALA CALDERA PORTA
P
ACCES A SITJA
AMB PANELAT POSTERIOR
P
VENTILACIO SITJA Muntatge
pals: MUNTATG
GE
ellements princip
CA
ALDERA POWERCHIP 100
M
MUNTATGE
SISTTEMA
D'ALIMENTACIO MUNTATGE
XEEMENEIA AILLA
ADA 180/250
M
MUNTATGE
DIPO
OSIT INERCIA + VAS
EX
XPANSIO Instal•lació, connexionat,
aïïllament: CK HID
DRA CONNEXIO
ONAT
CA
ALDERA ‐ DIPOSSIT INERCIA
FU
USIOTHERM ML. TUB CLIMATH
HERM
50
0X4,6 MM KAIM
MANN M.L.
AILLAMENT EF 19X54 (30)
FU
USIOTHERM EN
NLLAÇ CIRCULAR 50‐
11
1/2" F FUSIOTH
HERM INGERT 50‐3/4"
5
F FUSIOTHERM TE
T 50 MM
FU
USIOTHERM CO
OLZE 90º 50 MM
M
SU
UBMINISTRE MUNTAT
M
I AILLATT CK
HIDRA CONNEXIONAT DIPOSIT
D'INERCIA ‐ DISTTRIBUCIO
FU
USIOTHERM ML. TUB CLIMATH
HERM
50
0X4,6 MM KAIM
MANN M.L.
AILLAMENT EF 19X54 (30)
FU
USIOTHERM EN
NLLAÇ CIRCULAR 50‐
11
1/2" F FUSIOTH
HERM COLZE 90
0º 50
M SUBMINISTRE MUNTAT I AILLAT
MM
A

18.375,000

18.375,00

An
nnex de ju
ustificaci
ió de preu
us
Nu
um. Codi

U

Descrip
pció

Tota
l

mo003

14,2
269 h

Oficiaal 1ª electricistaa.

20,330

290,09

mo102

14,2
269 h

Ajudaant electricista.

17,320

247,14

%

1,0
000 %

Mitjans auxiliars

18.9
912,230

189,12

0,0
000 %

Costo
os indirectes

19.1
101,350

0,000

Total per Ut ............:

19.101,35

A‐CINC CÈNTIMSS per Ut.
Són DINOU MIL CENT U EUROSS AMB TRENTA
19

ICS005

U
Ut

Punt d'omplert
d
segon
ns RITE. Formatt per 2 m de tub de polietilè reeticulat
(PE‐X) amb barrera d'oxigen
d
(EVOH)), de 32 mm de diàmetre exterior i
2,9 mm
m de gruix, PN==6 atm, per a caalefacció, col∙lo
ocat superficialm
ment,
amb aïllament
a
mitjan
nçant camisa aïïllant flexible d'escuma elastom
mèrica.
Inclou
u, vàlvula retencció, filtre, comp
ptador d'aigua, manòmetre i m
material
auxiliaar.

mt37tpu4
411a

2,0
000 Ut

Material auxiliar perr a muntatge i
subjecció a l'obra de
e les canonadess
de po
olietilè reticulat (PE‐X) amb
barrera d'oxigen (EV
VOH), de 32 mm
m
de diààmetre exteriorr.

0,358

0,72

mt37tpu011ae

2,0
000 m

Tub de
d polietilè reticculat (PE‐X) amb
barrera d'oxigen (EV
VOH), de 32 mm
m
de diààmetre exteriorr i 2,9 mm de
gruix, PN=6 atm, seggons UNE‐EN ISO
15875
5‐2, amb el preu incrementat el
20% en
e concepte d'aaccessoris i peces
especcials.

8,948

17,90

010e
mt37sve0

2,0
000 Ut

Vàlvula d'esfera de llautó niquelat
per ro
oscar de 1 1/4".

15,059

30,12

mt37www060f

1,0
000 Ut

Filtre retenidor de re
esidus de llautó
ó,
amb tamís
t
d'acer ino
oxidable amb
perforacions de 0,5 mm
m de diàmetrre,
amb rosca
r
de 1 1/4", per a una
pressió màxima de treball de 16 bar i
una teemperatura mààxima de 110°C
C.

19,020

19,02

mt37cic0
020d

1,0
000 Ut

Comp
ptador d'aigua freda,
f
per roscaar,
de 1 1/4"
1
de diàmetre.

2
228,610

228,61

mt37svr0
010d

1,0
000 Ut

Vàlvula de retenció de
d llautó per
roscar de 1 1/4".

5,789

5,79

mt17coe050fc

2,0
000 m

Camissa aïllant d'escu
uma
elasto
omèrica, de 36 mm de diàmetre
interior i 22,0 mm de
e gruix
(equivvalent a 25,0 mm
m de RITE IT
1.2.4..2) mm de gruixx, a força de
cautxú sintètic flexib
ble, d'estructuraa
cel∙lular tancada.

7,986

15,97

mt17coe110

0,1
110 l

Adhessiu per camisa aïllant
a
elasto
omèrica.

11,559

1,27

mo004

0,4
480 h

Oficiaal 1ª calefactor.

20,330

9,76

Annex de justificació de preus
Num. Cod
di

U

Descr
ripció

Tota
l

03
mo10

0,480 h

Ajjudant calefactor.

17,320

8,31

%

2,000 %

M
Mitjans
auxiliars

337,470

6,75

0,000 %

Co
ostos indirectess

344,220

0,0
000

Total per Ut ............:

344,22

ROS AMB VINT‐‐I‐DOS CÈNTIMS per Ut.
Són TRES‐CEENTS QUARANTTA‐QUATRE EUR
20

10
ICS01

m

Caanonada de disttribució d'aiguaa calenta de calefacció formad
da per tub
dee polipropilè copolímer random
m (PP‐R), de 50
0 mm de diàmettre
exxterior, PN=10 atm,
a
col∙locat superficialment en el interior d
de l'edifici,
am
mb aïllament mitjançant escum
ma elastomèrica.

7toa400d
mt37

1,000 Ut

Material auxiliarr per a muntatgge i
M
su
ubjecció a l'obra de les canonaades
dee polipropilè co
opolímer random (PP‐
R)), de 50 mm de
e diàmetre exterior.

0,258

0,26

mt37
7toa110de

1,000 m

Tu
ub de polipropiilè copolímer raandom
(P
PP‐R), de 50 mm
m de diàmetre
exxterior, PN=10 atm i 4,6 mm de
d
grruix, segons UN
NE‐EN ISO 15874‐2,
am
mb el preu incrrementat el 20%
% en
co
oncepte d'accesssoris i peces
esspecials.

7,402

7,40

mt17
7coe050id

1,000 m

Caamisa aïllant d'escuma
ellastomèrica, de
e 55 mm de diàmetre
in
nterior i 27,0 mm
m de gruix
(eequivalent a 30,,0 mm de RITE IT
1..2.4.2) mm de gruix,
g
a força dee
caautxú sintètic flexible, d'estrucctura
ceel∙lular tancada.

8,906

8,91

7coe110
mt17

0,085 l

Adhesiu per cam
misa aïllant
ellastomèrica.

11,559

0,98

04
mo00

0,147 h

Oficial 1ª calefacctor.

20,330

2,99

03
mo10

0,147 h

Ajjudant calefactor.

17,320

2,55

%

2,000 %

M
Mitjans
auxiliars

23,090

0,46

0,000 %

Co
ostos indirectess

23,550

000
0,0

Total perr m ............:

23,55

MB CINQUANTA
A‐CINC CÈNTIMS per m.
Són VINT‐I‐TTRES EUROS AM
21

10b
ICS01

m

da per tub
Caanonada de disttribució d'aiguaa calenta de calefacció formad
dee polipropilè copolímer random
m resistent a la temperatura (PP‐RCT),
dee 50 mm de diàmetre exterior,, PN=12,5 atm, col∙locat superrficialment
en
n el interior de l'edifici,
l
amb aïïllament mitjançant camisa aïllant
fleexible d'escumaa elastomèrica.

An
nnex de ju
ustificaci
ió de preu
us
Nu
um. Codi

U

Descrip
pció

Tota
l

mt37toa4
408e

1,0
000 Ut

Material auxiliar perr a muntatge i
subjecció a l'obra de
e les canonadess
de po
olipropilè copolíímer random
resistent a la temperratura (PP‐RCT)),
0 mm de diàmettre exterior.
de 50

0,392

0,39

mt37toa118ee

1,0
000 m

Tub de
d polipropilè co
opolímer rando
om
resistent a la temperratura (PP‐RCT)),
de 50
0 mm de diàmettre exterior,
PN=12,5 atm i 5,6 mm de gruix,
ns UNE‐EN ISO 15874‐2,
1
amb el
e
segon
preu incrementat
i
el 20% en concep
pte
d'acceessoris i peces especials.
e

9,272

9,27

mt17coe050id

1,0
000 m

Camissa aïllant d'escu
uma
elasto
omèrica, de 55 mm de diàmetre
interior i 27,0 mm de
e gruix
m de RITE IT
(equivvalent a 30,0 mm
1.2.4..2) mm de gruixx, a força de
cautxú sintètic flexib
ble, d'estructuraa
cel∙lular tancada.

8,906

8,91

mt17coe110

0,0
085 l

Adhessiu per camisa aïllant
a
elasto
omèrica.

11,559

0,98

mo004

0,1
147 h

Oficiaal 1ª calefactor.

20,330

2,99

mo103

0,1
147 h

Ajudaant calefactor.

17,320

2,55

%

2,0
000 %

Mitjans auxiliars

25,090

0,50

0,0
000 %

Costo
os indirectes

25,590

0,000

Total per m ............:

25,59

C EUROS AMB CINQUANTA‐NO
C
OU CÈNTIMS peer m.
Són VINT‐I‐CINC
22

ICS015

U
Ut

Punt de
d buidatge format per 2 m de
e tub de polietillè reticulat (PE‐‐X) amb
barrerra d'oxigen (EVO
OH), de 32 mm de diàmetre exterior i 2,9 mm
m de
gruix, PN=6 atm, per a calefacció, co
ol∙locat superficcialment.

mt37tpu4
411a

2,0
000 Ut

Material auxiliar perr a muntatge i
subjecció a l'obra de
e les canonadess
olietilè reticulat (PE‐X) amb
de po
barrera d'oxigen (EV
VOH), de 32 mm
m
de diààmetre exteriorr.

0,358

0,72

mt37tpu011ae

2,0
000 m

Tub de
d polietilè reticculat (PE‐X) amb
barrera d'oxigen (EV
VOH), de 32 mm
m
de diààmetre exteriorr i 2,9 mm de
gruix, PN=6 atm, seggons UNE‐EN ISO
5‐2, amb el preu incrementat el
15875
20% en
e concepte d'aaccessoris i peces
especcials.

8,948

17,90

mt37sve0
010e

1,0
000 Ut

Vàlvula d'esfera de llautó niquelat
per ro
oscar de 1 1/4".

15,059

15,06

mo004

0,2
208 h

Oficiaal 1ª calefactor.

20,330

4,23

Annex de justificació de preus
Num. Cod
di

U

Descr
ripció

Tota
l

03
mo10

0,208 h

Ajjudant calefactor.

17,320

3,60

%

2,000 %

M
Mitjans
auxiliars

41,510

0,83

0,000 %

Co
ostos indirectess

42,340

0,0
000

Total per Ut ............:

42,34

NTA‐DOS EURO
OS AMB TRENTA
A‐QUATRE CÈNTIMS per Ut.
Són QUARAN
23

20
ICS02

Ut

Eleectrobomba centrífuga HALM HEP OPTIMO L 30‐8.0 o qualittat similar.
Incclou regulació i control amb ce
entraleta, conm
mutació de bom
mbes
do
obles en paral∙leel i mòdul DVP1
14SS211R, regu
ulador pressió aamb
dissplay. Inclou també joc de ràcords, manegueets i cablejat.

mt37
7bce010oa_3.3.1_250_
1

1,000 Ut

Ellectrobomba ce
entrífuga HALM
M HEP
OPTIMO L 30‐8.0
0 o qualitat similar.
In
nclou regulació i control amb
ceentraleta, conm
mutació de bom
mbes
do
obles en paral∙llel i mòdul
DVP14SS211R, re
egulador pressiió amb
diisplay

602,700

602,70

mt37
7www040c

2,000 Ut

Maneguet antivibració, de gom
M
ma,
am
mb brides DN 50
5 mm, per a un
na
prressió màxima de treball de 10
0 bar.

27,650

55,30

mt37
7tca010ba

0,350 m

Tu
ub de coure rígid amb paret de 1
mm de gruix i 13
m
3/15 mm de
diiàmetre, segons UNE‐EN 1057
7.

4,770

1,67

mt35
5aia090ma

3,000 m

Tu
ub rígid de PVC
C, endollable,
co
orbable en cale
ent, de color neggre, de
16
6 mm de diàme
etre nominal, per a
caanalització fixa en superfície.
Reesistència a la compressió
c
125
50 N,
reesistència a l'im
mpacte 2 joules,
teemperatura de treball ‐5°C finss 60°C,
am
mb grau de pro
otecció IP 547 seegons
UNE 20324, prop
pietats elèctriques:
aïïllant, no propagador de la flam
ma.
Seegons UNE‐EN 61386‐1
6
i UNE‐‐EN
61
1386‐22. Fins i tot p/p
d''abraçadores, elements
e
de sub
bjecció
i accessoris
a
(corb
bes, maneguetss, tes,
co
olzes i corbes flexibles).

0,839

2,52

5cun040ab
mt35

9,000 m

Caable unipolar H07V‐K
H
amb
co
onductor multiffilar de coure classe 5
(‐K) de 2,5 mm² de secció, amb
C (V), sent la seva
aïïllament de PVC
teensió assignadaa de 450/750 V.
Seegons UNE 21031‐3.

0,394

3,55

05
mo00

2,308 h

Oficial 1ª instal∙lador de climatiització.

20,330

46,92

04
mo10

2,208 h

Ajjudant instal∙lador de climatitzzació.

17,320

38,24

An
nnex de ju
ustificaci
ió de preu
us
Nu
um. Codi

U

Descrip
pció

%

Tota
l

2,0
000 %

Mitjans auxiliars

7
750,900

15,02

0,0
000 %

Costo
os indirectes

7
765,920

0,000

Total per Ut ............:

765,92

CÈNTIMS per U
S
C EUROS AMB NORANTA‐DOS
N
Ut.
Són SET‐CENTS SEIXANTA‐CINC
24

ICS020_3
3.3.1_250_1 Ut
U

Electro
obomba centríffuga HALM HEP
P OPTIMO L 30‐‐8.0 o qualitat ssimilar.
Inclou
u regulació i con
ntrol amb centrraleta, conmutaació de bombess
dobless en paral∙lel i mòdul
m
DVP14SSS211R, regulado
or pressió amb
displayy. Inclou tambéé joc de ràcordss, maneguets i cablejat.
c

250_
mt37bce010oa_3.3.1_2
1

1,0
000 Ut

Electrrobomba centríífuga HALM HEP
OPTIM
MO L 30‐8.0 o qualitat
q
similar.
Inclou
u regulació i con
ntrol amb
centraaleta, conmutació de bombes
doblees en paral∙lel i mòdul
DVP14SS211R, regulador pressió am
mb
displaay

6
602,700

602,70

mt37www040c

2,0
000 Ut

Maneeguet antivibracció, de goma,
amb brides
b
DN 50 mm,
m per a una
pressió màxima de treball de 10 bar.

27,650

55,30

mt37tca0
010ba

0,3
350 m

Tub de
d coure rígid am
mb paret de 1
mm de
d gruix i 13/15 mm de
diàmeetre, segons UN
NE‐EN 1057.

4,770

1,67

mt35aia0
090ma

3,0
000 m

Tub ríígid de PVC, endollable,
corbaable en calent, de
d color negre, de
16 mm
m de diàmetre nominal, per a
canaliització fixa en superfície.
s
Resisttència a la compressió 1250 N,
resistència a l'impacte 2 joules,
ball ‐5°C fins 60°°C,
temperatura de treb
g
de proteccció IP 547 segon
ns
amb grau
UNE 20324,
2
propietaats elèctriques:
aïllantt, no propagador de la flama.
Segon
ns UNE‐EN 6138
86‐1 i UNE‐EN
61386
6‐22. Fins i tot p/p
p
d'abraaçadores, elem
ments de subjeccció
i acceessoris (corbes, maneguets, tess,
colzess i corbes flexib
bles).

0,839

2,52

mt35cun040ab

9,0
000 m

Cablee unipolar H07V
V‐K amb
condu
uctor multifilar de coure classee 5
(‐K) de 2,5 mm² de secció, amb
aïllam
ment de PVC (V)), sent la seva
tensió
ó assignada de 450/750 V.
Segon
ns UNE 21031‐3
3.

0,394

3,55

mo005

2,3
308 h

Oficiaal 1ª instal∙lador de climatitzacció.

20,330

46,92

mo104

2,2
208 h

Ajudaant instal∙lador de climatització
ó.

17,320

38,24

%

2,0
000 %

Mitjans auxiliars

7
750,900

15,02

0,0
000 %

Costo
os indirectes

7
765,920

0,000

Annex de justificació de preus
Num. Cod
di

U

Descr
ripció

Tota
l
Total per Ut ............:

765,92

NTS SEIXANTA‐C
CINC EUROS AM
MB NORANTA‐D
DOS CÈNTIMS p
per Ut.
Són SET‐CEN
25

40
ICS04

Ut

ot d'expansió taancat amb una capacitat de 10
00 l.
Go

8vex010m
mt38

1,000 Ut

Got d'expansió tancat
t
amb unaa
caapacitat de 100
0 l, 870 mm d'alltura,
45
50 mm de diàm
metre, amb roscca de
1"" de diàmetre i 10 bar de pressió.

194,856

194,86

mt42
2www040

1,000 Ut

Manòmetre amb
M
b bany de glicerrina i
diiàmetre d'esferra de 100 mm, amb
a
prresa vertical, pe
er a muntatge roscat
r
dee 1/2", escala de
d pressió de 0 a 5
baar.

10,840

10,84

04
mo00

1,146 h

Oficial 1ª calefacctor.

20,330

23,30

03
mo10

1,146 h

Ajjudant calefactor.

17,320

19,85

%

2,000 %

M
Mitjans
auxiliars

248,850

4,98

0,000 %

Co
ostos indirectess

253,830

0,0
000

Total per Ut ............:

253,83

MS per Ut.
Són DOS‐CENTS CINQUANTTA‐TRES EUROSS AMB VUITANTTA‐TRES CÈNTIM
26

65
ICS06

Ut

d terra, 1500l, altura 2150mm
m, diàmetre
Accumulador d'acer al carboni, de
12
250mm. Amb 4 connexions al primari i dos co
onnexions al secundari.
1.420,898

1.420,90

1,663

1,66

Oficial 1ª calefacctor.

20,330

80,16

3,943 h

Ajjudant calefactor.

17,320

68,29

2,000 %

M
Mitjans
auxiliars

1.571,010

31,42

0,000 %

Co
ostos indirectess

1.602,430

0,0
000

Total per Ut ............:

1.602,43

mt38
8bur710g

1,000 Ut

Accumulador d'accer al carboni, 1500l,
1
alltura 2150 mm,, diàmetre 1250
0mm,
aïïllament de 100
0mm de poliureetà
fleexible densitat 20kg/m3. Amb
b4
co
onnexions al prrimari i 2 al secu
undari.

8www010
mt38

1,000 Ut

Material auxiliarr per instal∙lacio
M
ons de
caalefacció.

04
mo00

3,943 h

03
mo10
%

ARANTA‐TRES CÈNTIMS per Ut.
Són MIL SIS‐‐CENTS DOS EUROS AMB QUA
27

75_3.2
ICS07

Ut

Vààlvula de segureetat, GUNT regulada a 50ºC

An
nnex de ju
ustificaci
ió de preu
us
Nu
um. Codi

U

Descrip
pció

Tota
l

mt38csl5
510f_3.2

1,0
000 Ut

Vàlvula de seguretatt, GUNT 50ºC

1
104,202

104,20

mt38www012

0,1
100 Ut

Material auxiliar perr a instal∙lacionss
de calefacció i A.C.S..

2,079

0,21

mo004

0,1
108 h

Oficiaal 1ª calefactor.

20,330

2,20

mo103

0,1
108 h

Ajudaant calefactor.

17,320

1,87

%

2,0
000 %

Mitjans auxiliars

1
108,480

2,17

0,0
000 %

Costo
os indirectes

1
110,650

0,000

Total per Ut ............:

110,65

E
AMB SEEIXANTA‐CINC CÈNTIMS
C
per Utt.
Són CENT DEU EUROS
28

ICS075_3
3.2.1

U
Ut

Vàlvulla de seguretat,, de 3/4" de diààmetre, amb ro
osca, recorregutt curt,
de bro
onze muntada superficialment
s
t.

020b_3.2.1
mt37svs0

000 Ut
1,0

Vàlvula de seguretatt, de 3/4" de
urt,
diàmeetre, amb roscaa, recorregut cu
de bro
onze muntada superficialment.

mt38www012

0,1
100 Ut

Material auxiliar perr a instal∙lacionss
de calefacció i A.C.S..

mo004

0,1
108 h

mo103
%

62,680

62,68

2,079

0,21

Oficiaal 1ª calefactor.

20,330

2,20

0,1
108 h

Ajudaant calefactor.

17,320

1,87

2,0
000 %

Mitjans auxiliars

66,960

1,34

0,0
000 %

Costo
os indirectes

68,300

0,000

Total per Ut ............:

68,30

VUIT EUROS AM
MB TRENTA CÈN
NTIMS per Ut.
Són SEIXANTA‐V
29

ICS075b

U
Ut

Vàlvulla de retenció de
d llautó per roscar de 1 1/2".

mt37svr0
010e

1,0
000 Ut

Vàlvula de retenció de
d llautó per
roscar de 1 1/2".

7,719

7,72

mt38www012

0,1
100 Ut

Material auxiliar perr a instal∙lacionss
de calefacció i A.C.S..

2,079

0,21

mo004

0,1
108 h

Oficiaal 1ª calefactor.

20,330

2,20

mo103

0,1
108 h

Ajudaant calefactor.

17,320

1,87

%

2,0
000 %

Mitjans auxiliars

12,000

0,24

0,0
000 %

Costo
os indirectes

12,240

0,000

Total per Ut ............:

12,24

OS AMB VINT‐I‐QUATRE CÈNTTIMS per Ut.
Són DOTZE EURO

Annex de justificació de preus
Num. Cod
di
30

ICS07
75c

U

Descr
ripció
Ut

Tota
l

Vààlvula de 3 vies de 1 1/2", messcladora, amb actuador
a
de 230
0 V.

mt38
8vvg020w

1,000 Ut

Vààlvula de 3 viess de 1 1/2",
mescladora, amb
m
b actuador de 230
2 V.

285,144

285,14

mt38
8www012

0,100 Ut

Material auxiliarr per a instal∙laccions
M
dee calefacció i A..C.S.

2,079

0,21

04
mo00

0,108 h

Oficial 1ª calefacctor.

20,330

2,20

03
mo10

0,108 h

Ajjudant calefactor.

17,320

1,87

%

2,000 %

M
Mitjans
auxiliars

289,420

5,79

0,000 %

Co
ostos indirectess

295,210

0,0
000

Total per Ut ............:

295,21

A
VINT‐I‐U CÈÈNTIMS per Ut..
Són DOS‐CENTS NORANTA‐‐CINC EUROS AMB
31

75f
ICS07

U

Vààlvula d'equilibrrat dinàmic de llautó estampat amb juntes dee EPDM,
dee 32 mm, conneexions roscadess, amb cartutx metàl∙lic.
m

mt37
7svq010g

1,000 U

brat dinàmic de llautó
Vààlvula d'equilib
esstampat amb ju
untes de EPDM,, de 32
m connexionss roscades, amb
mm,
b
caartutx metàl∙lic, PN25, rang dee
teemperatura de ‐20 a 120°C, rang de
prressió de 7 a 60
00 kPa, pèrdua de
cààrrega mínima de 12 kPa.

mt38
8www012

0,100 Ut

Material auxiliarr per a instal∙laccions
M
dee calefacció i A..C.S.

04
mo00

0,110 h

03
mo10
%

123,890

123,89

2,079

0,21

Oficial 1ª calefacctor.

20,330

2,24

0,110 h

Ajjudant calefactor.

17,320

1,91

2,000 %

M
Mitjans
auxiliars

128,250

2,57

0,000 %

Co
ostos indirectess

130,820

000
0,0

Total perr U ............:

130,82

A
VUITANTA
A‐DOS CÈNTIMS per U.
Són CENT TRENTA EUROS AMB
32

75g
ICS07

U

Vààlvula de segureetat, de llautó, amb rosca de 1 1/4" de diàmeetre, tarada
a 3 bar de pressió
ó.

mt37
7svs010s

1,000 U

Vààlvula de segurretat, de llautó, amb
ro
osca de 1 1/4" de
d diàmetre, taarada a
3 bar de pressió..

8www012
mt38

0,100 Ut

Material auxiliarr per a instal∙laccions
M
dee calefacció i A..C.S.

04
mo00

0,110 h

Oficial 1ª calefacctor.

71,490

71,49

2,079

0,21

20,330

2,24

An
nnex de ju
ustificaci
ió de preu
us
Nu
um. Codi

U

Descrip
pció

Tota
l

mo103

0,1
110 h

Ajudaant calefactor.

17,320

1,91

%

2,0
000 %

Mitjans auxiliars

75,850

1,52

0,0
000 %

Costo
os indirectes

77,370

0,000

Total per U ............:

77,37

Són SETANTA‐SEET EUROS AMB TRENTA‐SET CÈNTIMS per U.
33

ICS075h

U

Vàlvulla d'esfera de llautó niquelat per
p roscar de 1 1/2".

010f
mt37sve0

1,0
000 Ut

Vàlvula d'esfera de llautó niquelat
oscar de 1 1/2".
per ro

21,341

21,34

mt38www012

0,1
100 Ut

Material auxiliar perr a instal∙lacionss
de calefacció i A.C.S..

2,079

0,21

mo004

0,1
110 h

Oficiaal 1ª calefactor.

20,330

2,24

mo103

0,1
110 h

Ajudaant calefactor.

17,320

1,91

%

2,0
000 %

Mitjans auxiliars

25,700

0,51

0,0
000 %

Costo
os indirectes

26,210

0,000

Total per U ............:

26,21

NT‐I‐U CÈNTIMSS per U.
Són VINT‐I‐SIS EUROS AMB VIN
34

ICS075i

U

Vàlvulla de 3 vies de 1 1/2", mesclad
dora, amb actuaador de 230 V.

mt38vvg020w

000 Ut
1,0

Vàlvula de 3 vies de 1 1/2",
V
mesclladora, amb acttuador de 230 V.

mt38www012

0,1
100 Ut

Material auxiliar perr a instal∙lacionss
de calefacció i A.C.S..

mo004

0,1
110 h

mo103
%

2
285,144

285,14

2,079

0,21

Oficiaal 1ª calefactor.

20,330

2,24

0,1
110 h

Ajudaant calefactor.

17,320

1,91

2,0
000 %

Mitjans auxiliars

2
289,500

5,79

0,0
000 %

Costo
os indirectes

2
295,290

0,000

Total per U ............:

295,29

NC EUROS AMB VINT‐I‐NOU CÈÈNTIMS per U.
Són DOS‐CENTS NORANTA‐CIN
35

ICS078

U
Ut

Vàlvulla d'omplimentt automàtic, am
mb cos de llautó
ó cromat, pressiió
màxim
ma 10 bar, presssió de tara entrre 0,5 i 4 bar, teemperatura de treball
entre 5°C i 95°C, filtree de malla de 0,3
0 mm de llum, connexions dee 1
1/4" de
d diàmetre. i presa
p
per a man
nòmetre de 1/4
4" femella.

Annex de justificació de preus
Num. Cod
di

U

Descr
ripció

Tota
l

8alb755a_3.3.4
mt38

1,000 Ut

Vààlvula d'omplim
ment automàticc, amb
co
os de llautó cro
omat, pressió màxima
m
10
0 bar, pressió de
d tara entre 0,5
5i4
baar, temperaturaa de treball enttre 5°C
i 95°C,
9
filtre de malla
m
de 0,3 mm
m de
llu
um, connexionss de 1 1/4".

8www012
mt38

0,100 Ut

Material auxiliarr per a instal∙laccions
M
dee calefacció i A..C.S.

04
mo00

0,108 h

03
mo10
%

66,153

66,15

2,079

0,21

Oficial 1ª calefacctor.

20,330

2,20

0,108 h

Ajjudant calefactor.

17,320

1,87

2,000 %

M
Mitjans
auxiliars

70,430

1,41

0,000 %

Co
ostos indirectess

71,840

0,0
000

Total per Ut ............:

71,84

MB VUITANTA‐Q
QUATRE CÈNTIM
MS per Ut.
Són SETANTTA‐U EUROS AM
36

80
ICS08

Ut

Pu
urgador automààtic d'aire amb boia i rosca de 1/2" de diàmeetre, cos i
tapa de llautó.

mt37
7sgl020d

1,000 Ut

Pu
urgador automàtic d'aire amb
b boia i
ro
osca de 1/2" de
e diàmetre, cos i tapa
dee llautó, per a una
u pressió màxxima
dee treball de 6 bar i una temperatura
m
màxima
de 110°C.

6,847

6,85

8www012
mt38

0,050 Ut

Material auxiliarr per a instal∙laccions
M
dee calefacció i A..C.S.

2,079

0,10

04
mo00

0,108 h

Oficial 1ª calefacctor.

20,330

2,20

03
mo10

0,108 h

Ajjudant calefactor.

17,320

1,87

%

2,000 %

M
Mitjans
auxiliars

11,020

0,22

0,000 %

Co
ostos indirectess

11,240

0,0
000

Total per Ut ............:

11,24

UROS AMB VINT‐I‐QUATRE CÈÈNTIMS per Ut.
Són ONZE EU
37

85_100
ICS08

Ut

Co
omptador d'eneergia KAMSTRU
UP MULTICAL 60
02 o qualitat sim
milar,
DN
N50, per a cabaal nominal 6,0 m³/h,
m
per a messurament de
temperatures del comptador d'energia entre 5°C
5 i 150°C. Perrmet
inccorporar targetta de comunicació.

An
nnex de ju
ustificaci
ió de preu
us
Nu
um. Codi

U

Descrip
pció

Tota
l

mt38alb7
729a_3.3.3

1,0
000 Ut

Comp
ptador d'energia KAMSTRUP
MULTTICAL 602, DN50, per a cabal
nomin
nal 6,0 m³/h, fo
ormat per un
comp
ptador volumètrric per ultrason
ns,
un mò
òdul electrònic per a lectura de
d
dadess, extraïble, perr a mesuramentt
de tem
mperatures dell comptador
d'eneergia entre 5°C i 150°C. Permett
incorp
porar targeta de comunicació..

mt38www012

0,0
050 Ut

Material auxiliar perr a instal∙lacionss
de calefacció i A.C.S..

mo004

1,4
426 h

Oficiaal 1ª calefactor.

%

2,0
000 %
0,0
000 %

4
462,000

462,00

2,079

0,10

20,330

28,99

Mitjans auxiliars

4
491,090

9,82

Costo
os indirectes

5
500,910

0,000

Total per Ut ............:

500,91

N
CÈNTIMS per Ut.
Són CINC‐CENTSS EUROS AMB NORANTA‐U
38

ICS125

U
Ut

Bloc de seguretat per a caldera, form
mat per presòstat, purgador
màtic d'aire amb
b vàlvula de rettenció, manòmeetre amb escalaa de 0 a
autom
4 bar i connexió femeella de 1" de diàmetre.
71,110

71,11

2,079

0,21

Oficiaal 1ª calefactor.

20,330

2,20

0,1
108 h

Ajudaant calefactor.

17,320

1,87

2,0
000 %

Mitjans auxiliars

75,390

1,51

0,0
000 %

Costo
os indirectes

76,900

0,000

Total per Ut ............:

76,90

mt38alb7
750a_3.2.3

1,0
000 Ut

Bloc de
d seguretat pe
er a caldera,
formaat per presòstatt, purgador
autom
màtic d'aire amb vàlvula de
retenció, manòmetre amb escala de 0
a 4 baar i connexió femella de 1" de
diàmeetre.

mt38www012

0,1
100 Ut

Material auxiliar perr a instal∙lacionss
de calefacció i A.C.S..

mo004

0,1
108 h

mo103
%

Són SETANTA‐SIS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS per Ut.
39

ICS130

mt38alb9
900d

U

Separaador de sòlids en
e suspensió, pressió
p
nominal 10 bar, temperatura
màxim
ma 110°C, conneexions de 1 1/2
2" de diàmetre femella.
1,0
000 U

Separrador de sòlids en suspensió,
pressió nominal 10 bar,
b temperatura
màxim
ma 110°C, conn
nexions de 1 1/2
2"
de diààmetre femella, amb vàlvula de
d
descààrrega de sòlidss.

92,240

92,24

Annex de justificació de preus
Num. Cod
di

U

Descr
ripció

Tota
l

8www012
mt38

0,100 Ut

Material auxiliarr per a instal∙laccions
M
dee calefacció i A..C.S.

2,079

0,21

04
mo00

0,110 h

Oficial 1ª calefacctor.

20,330

2,24

03
mo10

0,110 h

Ajjudant calefactor.

17,320

1,91

%

2,000 %

M
Mitjans
auxiliars

96,600

1,93

0,000 %

Co
ostos indirectess

98,530

0,0
000

Total perr U ............:

98,53

ANTA‐TRES CÈNTIMS per U.
Són NORANTTA‐VUIT EUROSS AMB CINQUA
40

10
IEH01

m

s
la seva ten
nsió assignada d
de 450/750
Caable multipolar H07ZZ‐F (AS), sent
V, reacció al foc classe
c
Cca‐s1b,d
d1,a1, amb con
nductor de courre classe 5
(‐FF) de 5G10 mm² de secció, am
mb aïllament de compost reticu
ulat a base
dee poliolefina lliu
ure de halògenss (Z) i coberta de compost reticulat a
baase de poliolefin
na lliure de halò
ògens (Z).

mt35
5cun090o

1,000 m

Caable multipolarr H07ZZ‐F (AS), sent la
seeva tensió assiggnada de 450/7
750 V,
reeacció al foc claasse Cca‐s1b,d1
1,a1
seegons UNE‐EN 50575,
5
amb
co
onductor de coure classe 5 (‐FF) de
5G
G10 mm² de se
ecció, amb aïllam
ment
dee compost reticculat a base de
po
oliolefina lliure de halògens (ZZ) i
co
oberta de comp
post reticulat a base
dee poliolefina lliu
ure de halògens (Z).
Seegons UNE‐EN 50525‐3‐21.
5

21,260

21,26

03
mo00

0,044 h

Oficial 1ª electriccista.

20,330

0,89

02
mo10

0,044 h

Ajjudant electricista.

17,320

0,76

%

2,000 %

M
Mitjans
auxiliars

22,910

0,46

0,000 %

Co
ostos indirectess

23,370

0,0
000

Total perr m ............:

23,37

MB TRENTA‐SETT CÈNTIMS per m.
Són VINT‐I‐TTRES EUROS AM
41

10c
IEH01

m

eacció al foc claasse Cca‐s1b,d1
1,a1, amb
Caable unipolar ESS07Z1‐K (AS), re
co
onductor multiffilar de coure classe 5 (‐K) de 1,5
1 mm² de seccció, amb
aïlllament de com
mpost termoplàstic a força de poliolefina
p
lliure de
haalògens amb baaixa emissió de fums i gasos co
orrosius (Z1).

An
nnex de ju
ustificaci
ió de preu
us
Nu
um. Codi

U

Descrip
pció

Tota
l

mt35cun020a

1,0
000 m

Cablee unipolar ES07ZZ1‐K (AS), sent la
seva tensió
t
assignad
da de 450/750 V,
V
reacció al foc classe Cca‐s1b,d1,a1
segon
ns UNE‐EN 5057
75, amb
condu
uctor multifilar de coure classee 5
(‐K) de 1,5 mm² de secció, amb
ment de composst termoplàstic a
aïllam
força de poliolefina lliure
l
de halògeens
amb baixa
b
emissió de fums i gasos
corrosius (Z1). Segon
ns UNE 211025.

0,410

0,41

mo003

0,0
011 h

Oficiaal 1ª electricistaa.

20,330

0,22

mo102

0,0
011 h

Ajudaant electricista.

17,320

0,19

%

2,0
000 %

Mitjans auxiliars

0,820

0,02

0,0
000 %

Costo
os indirectes

0,840

0,000

Total per m ............:

0,84

QUATRE CÈNTIMS per m.
Són VUITANTA‐Q
42

IEH010d

m

Cable unipolar ES07ZZ1‐K (AS), reacció al foc classe Cca‐s1b,d1,a1, amb
uctor multifilar de
d coure classe
e 5 (‐K) de 2,5 mm²
m de secció, aamb
condu
aïllament de composst termoplàstic a força de polio
olefina lliure dee
e
de fum
ms i gasos corrossius (Z1).
halògeens amb baixa emissió

mt35cun020b

1,0
000 m

Cablee unipolar ES07ZZ1‐K (AS), sent la
seva tensió
t
assignad
da de 450/750 V,
V
reacció al foc classe Cca‐s1b,d1,a1
segon
ns UNE‐EN 5057
75, amb
condu
uctor multifilar de coure classee 5
(‐K) de 2,5 mm² de secció, amb
aïllam
ment de composst termoplàstic a
força de poliolefina lliure
l
de halògeens
b
emissió de fums i gasos
amb baixa
corrosius (Z1). Segon
ns UNE 211025.

mo003

0,0
011 h

mo102
%

0,620

0,62

Oficiaal 1ª electricistaa.

20,330

0,22

0,0
011 h

Ajudaant electricista.

17,320

0,19

2,0
000 %

Mitjans auxiliars

1,030

0,02

0,0
000 %

Costo
os indirectes

1,050

0,000

Total per m ............:

1,05

MB CINC CÈNTIM
MS per m.
Són U EURO AM
43

IEH010e

m

Cable unipolar ES07ZZ1‐K (AS), reacció al foc classe Cca‐s1b,d1,a1, amb
condu
uctor multifilar de
d coure classe
e 5 (‐K) de 4 mm
m² de secció, am
mb
aïllament de composst termoplàstic a força de polio
olefina lliure dee
halògeens amb baixa emissió
e
de fum
ms i gasos corrossius (Z1).

Annex de justificació de preus
Num. Cod
di

U

Descr
ripció

Tota
l

5cun020c
mt35

1,000 m

Caable unipolar ES07Z1‐K (AS), sent la
seeva tensió assiggnada de 450/7
750 V,
reeacció al foc claasse Cca‐s1b,d1
1,a1
seegons UNE‐EN 50575,
5
amb
co
onductor multiffilar de coure classe 5
(‐K) de 4 mm² de
e secció, amb
aïïllament de com
mpost termoplààstic a
fo
orça de polioleffina lliure de halògens
am
mb baixa emisssió de fums i gasos
co
orrosius (Z1). Se
egons UNE 211025.

0,900

0,90

03
mo00

0,011 h

Oficial 1ª electriccista.

20,330

0,22

02
mo10

0,011 h

Ajjudant electricista.

17,320

0,19

%

2,000 %

M
Mitjans
auxiliars

1,310

0,03

0,000 %

Co
ostos indirectess

1,340

0,0
000

Total perr m ............:

1,34

O AMB TRENTA‐‐QUATRE CÈNTIIMS per m.
Són U EURO
44

10l
IEH01

m

Caable multipolar RV‐K, no propaagador de la flama, amb condu
uctor de
co
oure classe 5 (‐K
K) de 3G1,5 mm
m² de secció, am
mb aïllament dee polietilè
reticulat (R) i cob
berta de PVC (V), sent la seva tensió
t
assignada de 0,6/1
V.
kV

mt35
5cun030v

1,000 m

Caable multipolarr RV‐K, no propagador
dee la flama, amb
b conductor de coure
classe 5 (‐K) de 3G1,5
3
mm² de secció,
s
mb aïllament de polietilè reticculat
am
(R
R) i coberta de PVC
P (V), sent la seva
teensió assignadaa de 0,6/1 kV. Seegons
UNE 21123‐2.

0,742

0,74

03
mo00

0,016 h

Oficial 1ª electriccista.

20,330

0,33

02
mo10

0,016 h

Ajjudant electricista.

17,320

0,28

%

2,000 %

M
Mitjans
auxiliars

1,350

0,03

0,000 %

Co
ostos indirectess

1,380

0,0
000

Total perr m ............:

1,38

O AMB TRENTA‐‐VUIT CÈNTIMS per m.
Són U EURO
45

10m
IEH01

m

Caable multipolar RZ1‐K (AS), sen
nt la seva tensió
ó assignada de 0,6/1 kV,
reacció al foc classse Cca‐s1b,d1,,a1, amb condu
uctor de coure cclasse 5 (‐
b aïllament de polietilè
p
reticulat (R) i
K) de 3G1,5 mm²² de secció, amb
co
oberta de comp
post termoplàsttic a força de po
oliolefina lliure de
haalògens amb baaixa emissió de fums i gasos co
orrosius (Z1).

An
nnex de ju
ustificaci
ió de preu
us
Nu
um. Codi

U

Descrip
pció

Tota
l

mt35cun010y1

1,0
000 m

Cablee multipolar RZ1
1‐K (AS), sent laa
seva tensió
t
assignad
da de 0,6/1 kV,
reacció al foc classe Cca‐s1b,d1,a1
segon
ns UNE‐EN 5057
75, amb
condu
uctor de coure classe 5 (‐K) dee
3G1,5
5 mm² de secció
ó, amb aïllamen
nt
de po
olietilè reticulat (R) i coberta de
comp
post termoplàsttic a força de
poliolefina lliure de halògens
h
amb
baixa emissió de fum
ms i gasos
corrosius (Z1). Segon
ns UNE 21123‐4
4.

0,860

0,86

mo003

0,0
017 h

Oficiaal 1ª electricistaa.

20,330

0,35

mo102

0,0
017 h

Ajudaant electricista.

17,320

0,29

%

2,0
000 %

Mitjans auxiliars

1,500

0,03

0,0
000 %

Costo
os indirectes

1,530

0,000

Total per m ............:

1,53

MB CINQUANTA‐TRES CÈNTIMSS per m.
Són U EURO AM
46

IEH010n

m

Cable multipolar RZ1
1‐K (AS), sent la seva tensió asssignada de 0,6//1 kV,
reacció al foc classe Cca‐s1b,d1,a1,
C
amb conductorr de coure classse 5 (‐
K) de 3G2,5
3
mm² de secció,
s
amb aïlllament de polieetilè reticulat (R
R) i
cobertta de compost termoplàstic a força de polioleefina lliure de
halògeens amb baixa emissió
e
de fum
ms i gasos corrossius (Z1).

mt35cun010z1

1,0
000 m

Cablee multipolar RZ1
1‐K (AS), sent laa
seva tensió
t
assignad
da de 0,6/1 kV,
reacció al foc classe Cca‐s1b,d1,a1
segon
ns UNE‐EN 5057
75, amb
condu
uctor de coure classe 5 (‐K) dee
3G2,5
5 mm² de secció
ó, amb aïllamen
nt
de po
olietilè reticulat (R) i coberta de
comp
post termoplàsttic a força de
poliolefina lliure de halògens
h
amb
baixa emissió de fum
ms i gasos
corrosius (Z1). Segon
ns UNE 21123‐4
4.

mo003

0,0
017 h

mo102
%

1,220

1,22

Oficiaal 1ª electricistaa.

20,330

0,35

0,0
017 h

Ajudaant electricista.

17,320

0,29

2,0
000 %

Mitjans auxiliars

1,860

0,04

0,0
000 %

Costo
os indirectes

1,900

0,000

Total per m ............:

1,90

MB NORANTA CÈÈNTIMS per m.
Són U EURO AM

Annex de justificació de preus
Num. Cod
di
47

IEH04
40c

U

Descr
ripció
m

Tota
l

Caable elèctric perr a transmissió de dades, senyyals analògics i d
digitals en
plaantes industrials i instrumentss de mesura i co
ontrol en zoness amb
so
orolls elèctrics, Datax
D
"PRYSMIAN", tipus LiYC
CY, tensió nomin
nal 250 V,
am
mb conductor de
d coure recuit, flexible (classee 5), de 2x1 mm
m² de
seecció, aïllament de policlorur de
d vinil (PVC), apantallat amb ttrena de
co
oure estanyat (ccobertura superior al 65%), co
oberta de policlo
orur de
vin
nil (PVC).

mt35
5pry110y

1,000 m

er a transmissió
ó de
Caable elèctric pe
daades, senyals analògics i digitaals en
pllantes industriaals i instrumentts de
m
mesura
i control en zones amb sorolls
ellèctrics, Datax "PRYSMIAN",
"
tipus
LiYCY, tensió nom
minal 250 V, am
mb
co
onductor de coure recuit, flexiible
(cclasse 5), de 2x1
1 mm² de secció
ó,
aïïllament de policlorur de vinil (PVC),
ap
pantallat amb trena
t
de coure
esstanyat (coberttura superior al 65%),
co
oberta de policlorur de vinil (P
PVC), i
am
mb les següents característiqu
ues: no
prropagació de laa flama, baixa emissió
dee fums opacs, lliure de halògens i
nu
ul∙la emissió de
e gasos corrosiu
us.
Seegons VDE 812 LiYCY.

03
mo00

0,020 h

02
mo10
%

0,464

0,46

Oficial 1ª electriccista.

20,330

0,41

0,020 h

Ajjudant electricista.

17,320

0,35

2,000 %

M
Mitjans
auxiliars

1,220

0,02

0,000 %

Co
ostos indirectess

1,240

000
0,0

Total perr m ............:

1,24

O AMB VINT‐I‐Q
QUATRE CÈNTIM
MS per m.
Són U EURO
48

40d
IEH04

m

Caable elèctric perr a transmissió de dades, senyyals analògics i d
digitals en
plaantes industrials i instrumentss de mesura i co
ontrol en zoness amb
so
orolls elèctrics, Datax
D
"PRYSMIAN", tipus LiYC
CY, tensió nomin
nal 250 V,
am
mb conductor de
d coure recuit, flexible (classee 5), de 2x1 mm
m² de
seecció, aïllament de policlorur de
d vinil (PVC), apantallat amb ttrena de
co
oure estanyat (ccobertura superior al 65%), co
oberta de policlo
orur de
vin
nil (PVC).

An
nnex de ju
ustificaci
ió de preu
us
Nu
um. Codi

U

Descrip
pció

Tota
l

mt35pry1
110y

1,0
000 m

Cablee elèctric per a transmissió
t
de
dadess, senyals analò
ògics i digitals en
plantees industrials i instruments
i
dee
mesura i control en zones
z
amb soro
olls
elèctrrics, Datax "PRYYSMIAN", tipus
LiYCY,, tensió nominaal 250 V, amb
condu
uctor de coure recuit, flexible
(classe 5), de 2x1 mm
m² de secció,
aïllam
ment de policlorrur de vinil (PVC
C),
apanttallat amb trenaa de coure
estanyat (cobertura superior al 65%
%),
coberrta de policlorur de vinil (PVC),, i
amb les següents característiques: no
propaagació de la flam
ma, baixa emisssió
de fum
ms opacs, lliure
e de halògens i
nul∙la emissió de gassos corrosius.
Segon
ns VDE 812 LiYC
CY.

0,464

0,46

mo003

0,0
020 h

Oficiaal 1ª electricistaa.

20,330

0,41

mo102

0,0
020 h

Ajudaant electricista.

17,320

0,35

%

2,0
000 %

Mitjans auxiliars

1,220

0,02

0,0
000 %

Costo
os indirectes

1,240

0,000

Total per m ............:

1,24

Són U EURO AM
MB VINT‐I‐QUATTRE CÈNTIMS pe
er m.
49

IEH040e

mt35pry1
110J

m

Cable elèctric per a transmissió de dades,
d
senyals analògics
a
i digittals en
mb
plantees industrials i instruments de mesura i contrrol en zones am
sorollss elèctrics, Dataax "PRYSMIAN", tipus LiYCY, teensió nominal 2
250 V,
amb conductor
c
de co
oure recuit, flexxible (classe 5), de 4x1 mm² dee
secció
ó, aïllament de policlorur
p
de vinil (PVC), apanttallat amb trena de
coure estanyat (cobeertura superior al 65%), cobertta de policlorurr de
vinil (P
PVC).
1,0
000 m

Cablee elèctric per a transmissió
t
de
dadess, senyals analò
ògics i digitals en
plantees industrials i instruments
i
dee
mesura i control en zones
z
amb soro
olls
elèctrrics, Datax "PRYYSMIAN", tipus
LiYCY,, tensió nominaal 250 V, amb
condu
uctor de coure recuit, flexible
(classe 5), de 4x1 mm
m² de secció,
aïllam
ment de policlorrur de vinil (PVC
C),
apanttallat amb trenaa de coure
estanyat (cobertura superior al 65%
%),
coberrta de policlorur de vinil (PVC),, i
amb les següents característiques: no
propaagació de la flam
ma, baixa emisssió
de fum
ms opacs, lliure
e de halògens i
nul∙la emissió de gassos corrosius.
Segon
ns VDE 812 LiYC
CY.

0,732

0,73

Annex de justificació de preus
Num. Cod
di

U

Descr
ripció

Tota
l

03
mo00

0,021 h

Oficial 1ª electriccista.

20,330

0,43

02
mo10

0,021 h

Ajjudant electricista.

17,320

0,36

%

2,000 %

M
Mitjans
auxiliars

1,520

0,03

0,000 %

Co
ostos indirectess

1,550

0,0
000

Total perr m ............:

1,55

O AMB CINQUAN
NTA‐CINC CÈNTTIMS per m.
Són U EURO
50

IEI020

Ut

uadre general de
d comandame
ent i protecció per
p a sala de calderes.
Qu
Fo
ormat per un arrmari, plaques de
d muntatge, taapes cegues, kits
d'q
qeuipament am
mb tapes a nivell de porta per aparellatge mo
odular i
peerfil DIN regulab
ble, interruptorr general trifàsic amb bobina d
d'emissió
peer acoblament,ccomptador elecctricitat, diferen
ncials, magneto
otèrmics,
co
ontactors, pilos senyalització, de
d carril, comm
mutadors...segons
essquema elèctricc. Inclou bolet d'emergència
d
a l'accés de la saala de
calderes dins caixxa amb clau, totalment cablejaat, connexionatt, retolat.

5cgm040K
mt35

1,000 Ut

Caaixa de superfíccie amb porta opaca,
o
peer allotjament dels
d interruptors de
prrotecció de la in
nstal∙lació, 1 fila de 4
m
mòduls
+ 2 files de 24 mòduls.
Faabricada en ABSS autoextingible, amb
grrau de protecció IP 40, doble
aïïllament (classe
e II), color blancc RAL
90
010. Segons UN
NE‐EN 60670‐1. Inclou
co
omptador.

129,970

129,97

5cgm021abeah
mt35

1,000 Ut

In
nterruptor gene
eral automàtic (IGA),
(
dee 4 mòduls, tetrapolar (4P), am
mb 6
kA
A de poder de tall,
t de 20 A
d''intensitat nom
minal, corba C, in
nclús
p//p d'accessoris de muntatge. Segons
S
UNE‐EN 60898‐1
1.

77,938

77,94

mt35
5cgm029ag

2,000 Ut

In
nterruptor diferrencial instantani,
2P
P/40A/300mA, de 2 mòduls, in
nclús
p//p d'accessoris de muntatge. Segons
S
UNE‐EN 61008‐1
1.

90,257

180,51

mt35
5cgm031aa

1,000 Ut

In
nterruptor diferrencial instantani,
4P
P/40A/30mA, de
d 4 mòduls, incclús
p//p d'accessoris de muntatge. Segons
S
UNE‐EN 61008‐1
1.

164,337

164,34

5cgm021bbbab
mt35

4,000 Ut

In
nterruptor auto
omàtic
m
magnetotèrmic,
de 2 mòduls, bipolar
b
(2
2P), amb 6 kA de poder de tall,, de 10
A d'intensitat no
ominal, corba C,, inclús
p//p d'accessoris de muntatge. Segons
S
UNE‐EN 60898‐1
1.

12,300

49,20

An
nnex de ju
ustificaci
ió de preu
us
Nu
um. Codi

U

Descrip
pció

Tota
l

mt35cgm
m021bbbah_3.4
4.1

1,0
000 Ut

Interrruptor automàttic
magn
netotèrmic, de 2 mòduls, bipollar
(2P), amb
a
6 kA de po
oder de tall, de 16
A d'in
ntensitat nomin
nal, corba C, inclús
p/p d'accessoris de muntatge.
m
Sego
ons
UNE‐EEN 60898‐1.

13,933

13,93

mt35cgm
m021bbeah_3.4
4.2

3,0
000 Ut

Interrruptor automàttic
magn
netotèrmic, de 4 mòduls,
tetrap
polar (4P), amb
b 6 kA de poder de
tall, de 16 A d'intenssitat nominal,
corbaa C, inclús p/p d'accessoris
d
de
muntatge. Segons UNE‐EN 60898‐1
1.

77,937

233,81

mt35cgm
m050a_3.4.3

4,0
000 Ut

Contaactors

41,671

166,68

mt35aia0
090ac

2,0
000 m

Tub ríígid de PVC, enrotllable,
corbaable en calent, de
d color negre, de
25 mm
m de diàmetre nominal, per a
canaliització fixa en superfície.
s
Resisttència a la compressió 1250 N,
resistència a l'impacte 2 joules,
temperatura de treb
ball ‐5°C fins 60°°C,
amb grau
g
de proteccció IP 547 segon
ns
UNE 20324,
2
propietaats elèctriques:
aïllantt, no propagador de la flama.
Segon
ns UNE‐EN 6138
86‐1, UNE‐EN
61386
6‐22 i UNE‐EN 60423.
6
Fins i tot
p/p d'abraçadores, elements
e
de
subjecció i accessoris (corbes,
maneeguets, tes, colzzes i corbes
flexibles).

1,663

3,33

mt35cun020d

3,0
000 m

Cablee unipolar ES07ZZ1‐K (AS), no
propaagador de la flama, amb
condu
uctor multifilar de coure classee 5
(‐K) de 6 mm² de seccció, amb
aïllam
ment de composst termoplàstic a
força de poliolefina lliure
l
de halògeens
b
emissió de fums i gasos
amb baixa
corrosius (Z1), sent la seva tensió
nada de 450/75
50 V. Segons UN
NE
assign
21102
25.

1,306

3,92

mt33seg502

1,0
000 Ut

Polsad
dor monobloc estanc
e
per
instal∙lació en superffície (IP 55), collor
gris.

7,917

7,92

mt35www010

3,0
000 Ut

Material auxiliar perr a instal∙lacionss
elèctrriques.

1,465

4,40

mo003

2,3
335 h

Oficiaal 1ª electricistaa.

20,330

47,47

mo102

1,4
455 h

Ajudaant electricista.

17,320

25,20

%

2,0
000 %

Mitjans auxiliars

1.1
108,620

22,17

0,0
000 %

Costo
os indirectes

1.1
130,790

0,000

Total per Ut ............:

1.130,79

Annex de justificació de preus
Num. Cod
di

U

Descr
ripció

Tota
l

Són MIL CEN
NT TRENTA EUR
ROS AMB SETANTA‐NOU CÈNTTIMS per Ut.
51

020
IEM0

Ut

olar (1P), gamm
ma mitja, intenssitat assignada 1
10 AX,
Intterruptor unipo
tensió assignada 250 V, amb teccla simple, de color blanc i marc
em
mbellidor per a un element, de
e color blanc, encastat.

3gmg100a
mt33

1,000 Ut

nterruptor unipolar (1P) per a
In
en
ncastar, gammaa mitja, intensittat
asssignada 10 AX,, tensió assignaada
25
50 V, segons EN
N 60669.

5,809

5,81

mt33
3gmg105a

1,000 Ut

Teecla simple, perr a
in
nterruptor/commutador, gamm
ma
m
mitja,
de color blanc.

1,881

1,88

3gmg950a
mt33

1,000 Ut

Marc embellidorr per a un element,
M
gaamma mitja, de
e color blanc.

2,435

2,44

03
mo00

0,207 h

Oficial 1ª electriccista.

20,330

4,21

%

2,000 %

M
Mitjans
auxiliars

14,340

0,29

0,000 %

Co
ostos indirectess

14,630

0,0
000

Total per Ut ............:

14,63

Són CATORZZE EUROS AMB SEIXANTA‐TRES CÈNTIMS per Ut.
52

IEO010c

m

Caanalització fix en superfície de safata perforada d'acer galvanitzat, de
10
00x25 mm.

5ait030fo
mt35

1,000 m

Saafata perforadaa d'acer galvanitzat,
dee 100x25 mm, per
p a suport i
co
onducció de cab
bles elèctrics, in
nclús
p//p d'accessoris.. Segons UNE‐EEN
61
1537.

03
mo00

0,074 h

02
mo10
%

6,535

6,54

Oficial 1ª electriccista.

20,330

1,50

0,073 h

Ajjudant electricista.

17,320

1,26

2,000 %

M
Mitjans
auxiliars

9,300

0,19

0,000 %

Co
ostos indirectess

9,490

0,0
000

Total perr m ............:

9,49

UROS AMB QUA
ARANTA‐NOU CÈNTIMS
C
per m..
Són NOU EU
53

IEO010d

m

Caanalització fix en superfície de de PVC, sèrie B,
B de 40 mm dee diàmetre.

An
nnex de ju
ustificaci
ió de preu
us
Nu
um. Codi

U

Descrip
pció

Tota
l

mt36tie0
010bc

1,0
000 m

Tub de
d PVC, sèrie B, de 40 mm de
diàmeetre i 3 mm de gruix, amb
extrem
m atrompetat, segons UNE‐EN
N
1329‐‐1, amb el preu incrementat el
10% en
e concepte d'aaccessoris i peces
especcials.

1,855

1,86

mo003

0,0
057 h

Oficiaal 1ª electricistaa.

20,330

1,16

mo102

0,0
054 h

Ajudaant electricista.

17,320

0,94

%

2,0
000 %

Mitjans auxiliars

3,960

0,08

0,0
000 %

Costo
os indirectes

4,040

0,000

Total per m ............:

4,04

ATRE CÈNTIMS per
p m.
Són QUATRE EUROS AMB QUA
54

IEO010e

m

Canaliització fix en su
uperfície de de PVC,
P
sèrie B, dee 32 mm de diàmetre.

010ac
mt36tie0

1,0
000 m

Tub de
d PVC, sèrie B, de 32 mm de
diàmeetre i 3 mm de gruix, amb
extrem
m atrompetat, segons UNE‐EN
N
1329‐‐1, amb el preu incrementat el
10% en
e concepte d'aaccessoris i peces
especcials.

mo003

0,0
052 h

mo102
%

1,475

1,48

Oficiaal 1ª electricistaa.

20,330

1,06

0,0
055 h

Ajudaant electricista.

17,320

0,95

2,0
000 %

Mitjans auxiliars

3,490

0,07

0,0
000 %

Costo
os indirectes

3,560

0,000

Total per m ............:

3,56

ANTA‐SIS CÈNTIMS per m.
Són TRES EUROSS AMB CINQUA
55

IEO010h

m

Canaliització de tub corbable de poliiamida, exemptt d'halògens,
transvversalment elàsstic, corrugat, de color gris, de 20 mm de diàm
metre
nomin
nal, resistència a la compressió
ó 320 N, amb grau de protecciió IP
547.

Annex de justificació de preus
Num. Cod
di

U

Descr
ripció

Tota
l

mt35
5aia030b

1,000 m

Tu
ub corbable de poliamida, exeempt
d''halògens, transsversalment elààstic,
co
orrugat, de colo
or gris, de 20 mm
m de
diiàmetre nominaal, per a instal∙llacions
ellèctriques en ed
dificis públics i per a
evvitar emissions de fum i gasos àcids.
Reesistència a la compressió
c
320
0 N,
reesistència a l'im
mpacte 2 joules,
teemperatura de treball ‐5°C finss 90°C,
am
mb grau de pro
otecció IP 547 seegons
UNE 20324, no propagador
p
de la
flaama. Segons UN
NE‐EN 61386‐1
1 i UNE‐
EN
N 61386‐22.

03
mo00

0,018 h

02
mo10
%

0,860

0,86

Oficial 1ª electriccista.

20,330

0,37

0,022 h

Ajjudant electricista.

17,320

0,38

2,000 %

M
Mitjans
auxiliars

1,610

0,03

0,000 %

Co
ostos indirectess

1,640

0,0
000

Total perr m ............:

1,64

O AMB SEIXANTA
A‐QUATRE CÈN
NTIMS per m.
Són U EURO
56

IEO010i

m

ub corbable de poliamida, exeempt d'halògens,
Caanalització de tu
traansversalment elàstic, corrugaat, de color griss, de 20 mm de diàmetre
no
ominal, resistèn
ncia a la compre
essió 320 N, am
mb grau de prottecció IP
54
47.

5aia030b
mt35

1,000 m

ub corbable de poliamida, exeempt
Tu
d''halògens, transsversalment elààstic,
co
orrugat, de colo
or gris, de 20 mm
m de
diiàmetre nominaal, per a instal∙llacions
ellèctriques en ed
dificis públics i per a
evvitar emissions de fum i gasos àcids.
Reesistència a la compressió
c
320
0 N,
reesistència a l'im
mpacte 2 joules,
teemperatura de treball ‐5°C finss 90°C,
am
mb grau de pro
otecció IP 547 seegons
UNE 20324, no propagador
p
de la
flaama. Segons UN
NE‐EN 61386‐1
1 i UNE‐
EN
N 61386‐22.

0,860

0,86

03
mo00

0,018 h

Oficial 1ª electriccista.

20,330

0,37

02
mo10

0,021 h

Ajjudant electricista.

17,320

0,36

%

2,000 %

M
Mitjans
auxiliars

1,590

0,03

0,000 %

Co
ostos indirectess

1,620

000
0,0

Total perr m ............:

1,62

O AMB SEIXANTA
A‐DOS CÈNTIM
MS per m.
Són U EURO

An
nnex de ju
ustificaci
ió de preu
us
Nu
um. Codi
57

IEX025

U

Descrip
pció
U

Tota
l

Interru
uptor en càrregga, tetrapolar (4
4P), intensitat nominal
n
20 A, tensió
d'aïllament (Ui) 500 V,
V impuls de tensió màxim (Uimp) 4 kV, modeel iSW
A9S60
0420 "SCHNEIDER ELECTRIC".

mt35ase713ga

1,0
000 U

Interrruptor en càrregga, tetrapolar
(4P), intensitat
i
nomiinal 20 A, tensió
ó
d'aïllaament (Ui) 500 V, impuls de
tensió
ó màxim (Uimp) 4 kV, model iSSW
A9S60
0420 "SCHNEID
DER ELECTRIC",
vida útil
ú en buit 3000
00 maniobres,
vida útil
ú en càrrega 30000
3
maniobres,
de 36
6x77x70 mm, grrau de protecció
ó
IP 20, muntatge sobre carril DIN (35
5
mm), segons UNE‐EN
N 60947‐3.

54,550

54,55

mo003

0,3
385 h

Oficiaal 1ª electricistaa.

20,330

7,83

%

2,0
000 %

Mitjans auxiliars

62,380

1,25

0,0
000 %

Costo
os indirectes

63,630

0,000

Total per U ............:

63,63

MB SEIXANTA‐TR
RES CÈNTIMS per
p U.
Són SEIXANTA‐TTRES EUROS AM
58

IEX060

U

Interru
uptor diferencial instantani, de 4 mòduls, tettrapolar (4P),
intenssitat nominal 40
0 A, sensibilitat 30 mA, poder de tall 6 kA, claasse AC.

mt35amcc101bb

1,0
000 U

Interrruptor diferencial instantani, de
d
4 mòd
duls, tetrapolarr (4P), intensitat
nomin
nal 40 A, sensib
bilitat 30 mA,
poderr de tall 6 kA, cllasse AC, de
72x80
0x77,8 mm, graau de protecció IP
20, muntatge
m
sobre carril DIN (35
mm) i fixació a carril mitjançant
grapees, segons UNE‐‐EN 61008‐1.

84,320

84,32

mo003

0,3
385 h

Oficiaal 1ª electricistaa.

20,330

7,83

%

2,0
000 %

Mitjans auxiliars

92,150

1,84

0,0
000 %

Costo
os indirectes

93,990

0,000

Total per U ............:

93,99

MB NORANTA‐N
NOU CÈNTIMS per
p U.
Són NORANTA‐TTRES EUROS AM
59

IFI005

mt37tpu4
400c

m

Canon
nada per instal∙lació interior de
e fontaneria, co
ol∙locada
superfficialment, form
mada per tub de
e polietilè reticulat (PE‐X), sèrie 5, de
25 mm
m de diàmetre exterior,
e
PN=6 atm.
1,0
000 Ut

Material auxiliar perr a muntatge i
subjecció a l'obra de
e les canonadess
de po
olietilè reticulat (PE‐X), sèrie 5,,
de 25
5 mm de diàmettre exterior.

0,168

0,17

Annex de justificació de preus
Num. Cod
di

U

Descr
ripció

Tota
l

7tpu010cc
mt37

1,000 m

Tu
ub de polietilè reticulat (PE‐X), sèrie
5,, de 25 mm de diàmetre
d
exterrior,
PN
N=6 atm i 2,3 mm
m de gruix, segons
UNE‐EN ISO 15875‐2, amb el prreu
in
ncrementat el 10%
1 en conceptte
d''accessoris i pecces especials.

3,760

3,76

08
mo00

0,054 h

Oficial 1ª lampistta.

20,330

1,10

07
mo10

0,054 h

Ajjudant lampistaa.

17,320

0,94

%

2,000 %

M
Mitjans
auxiliars

5,970

0,12

0,000 %

Co
ostos indirectess

6,090

0,0
000

Total perr m ............:

6,09

OS AMB NOU CÈNTIMS
C
per m.
Són SIS EURO
60

0
III010

Ut

Llu
uminària estancca, de 1576x170x100 mm, perr a 2 làmpades
flu
uorescents TL de 58 W.

mt34
4ode100lfl

1,000 Ut

nca, de 1576x17
70x100
Lluminària estan
m per a 2 làmpades fluoresceents TL
mm,
dee 58 W, amb co
os de polièster
reeforçat amb fibra de vidre; refflector
in
nterior de xapa d'acer,
teermoesmaltat, blanc; difusor de
d
m
metacrilat;
balasst electrònic;
prrotecció IP 65 i rendiment majjor del
65
5%.

4tuf010m
mt34

2,000 Ut

mt34
4www011

47,251

47,25

Tu
ub fluorescent TL de 58 W.

8,926

17,85

1,000 Ut

Material auxiliarr per instal∙lació
M
ó
d''aparells d'il∙lum
minació.

0,890

0,89

03
mo00

0,321 h

Oficial 1ª electriccista.

20,330

6,53

02
mo10

0,321 h

Ajjudant electricista.

17,320

5,56

%

2,000 %

M
Mitjans
auxiliars

78,080

1,56

0,000 %

Co
ostos indirectess

79,640

000
0,0

Total per Ut ............:

79,64

A‐QUATRE CÈNTTIMS per Ut.
Són SETANTTA‐NOU EUROS AMB SEIXANTA
61

IOA020

Ut

Llu
uminària d'emeergència, instal∙∙lada en la supeerfície de la parret, amb
tub lineal fluoresscent, 6 W ‐ G5,, flux lluminós 210
2 lúmens.

An
nnex de ju
ustificaci
ió de preu
us
Nu
um. Codi

U

Descrip
pció

Tota
l

mt34aem
m010e

1,0
000 Ut

Lluminària d'emergè
ència, amb tub
lineal fluorescent, 6 W ‐ G5, flux
llumin
nós 210 lúmenss, carcassa de
245x1
110x58 mm, claasse II, IP 42, am
mb
bateries de Ni‐Cd d'aalta temperatura,
auton
nomia de 1 h, alimentació a 23
30
V, tem
mps de càrrega 24 h.

47,965

47,97

mo003

0,2
215 h

Oficiaal 1ª electricistaa.

20,330

4,37

mo102

0,2
214 h

Ajudaant electricista.

17,320

3,71

%

2,0
000 %

Mitjans auxiliars

56,050

1,12

0,0
000 %

Costo
os indirectes

57,170

0,000

Total per Ut ............:

57,17

A‐SET EUROS AMB DISSET CÈN
NTIMS per Ut.
Són CINQUANTA
62

IOS010

U
Ut

Senyalització de equiips contra incen
ndis, mitjançant plaça de polieestirè
2
mm.
fotoluminiscent, de 210x210

mt41sny0
020g

1,0
000 Ut

Placa de senyalitzaciió d'equips contra
incendis, de poliestirrè
fotolu
uminiscent, de 210x210 mm,
segon
ns UNE 23033‐1
1.

3,464

3,46

mt41sny100

1,0
000 Ut

Material auxiliar perr a la fixació de
placa de senyalitzaciió.

0,297

0,30

mo113

0,2
216 h

Peó ordinari
o
constru
ucció.

15,580

3,37

%

2,0
000 %

Mitjans auxiliars

7,130

0,14

0,0
000 %

Costo
os indirectes

7,270

0,000

Total per Ut ............:

7,27

Són SET EUROS AMB VINT‐I‐SETT CÈNTIMS perr Ut.
63

IOS020

U
Ut

Senyalització de mitjans d'evacuació
ó, mitjançant plaça de poliestiirè
fotoluminiscent, de 210x210
2
mm.

mt41sny0
020s

1,0
000 Ut

Placa de senyalitzaciió de mitjans
d'evacuació, de polie
estirè
fotolu
uminiscent, de 210x210 mm,
segon
ns UNE 23034.

3,464

3,46

mt41sny100

1,0
000 Ut

Material auxiliar perr a la fixació de
placa de senyalitzaciió.

0,297

0,30

mo113

0,2
214 h

Peó ordinari
o
constru
ucció.

15,580

3,33

%

2,0
000 %

Mitjans auxiliars

7,090

0,14

0,0
000 %

Costo
os indirectes

7,230

0,000

Total per Ut ............:

7,23

Annex de justificació de preus
Num. Cod
di

U

Descr
ripció

Tota
l

Són SET EUR
ROS AMB VINT‐‐I‐TRES CÈNTIM
MS per Ut.
64

IOX010

Ut

d neu carbònica CO2, d'eficàcia 34B, amb 2 kg d'agent
Exxtintor portàtil de
exxtintor.

1ixo010a
mt41

1,000 Ut

Exxtintor portàtil de neu carbònica
CO
O2, d'eficàcia 34B,
3
amb 2 kg d'agent
d
exxtintor, amb vas difusor, segons
UNE‐EN 3.

83,054

83,05

13
mo11

0,126 h

Peeó ordinari construcció.

15,580

1,96

%

2,000 %

M
Mitjans
auxiliars

85,010

1,70

0,000 %

Co
ostos indirectess

86,710

0,0
000

Total per Ut ............:

86,71

A
SETANTA‐‐U CÈNTIMS per Ut.
Són VUITANTA‐SIS EUROS AMB
65

IOX010b

Ut

d pols químic ABC polivalent antibrasa, amb
b pressió
Exxtintor portàtil de
inccorporada, d'efficàcia 21A‐144
4B‐C, amb 6 kg d'agent
d
extinto
or.

1ixi010a
mt41

1,000 Ut

Exxtintor portàtil de pols químic ABC
po
olivalent antibrrasa, amb presssió
in
ncorporada, d'eficàcia 21A‐144
4B‐C,
am
mb 6 kg d'agent extintor, amb
b
m
manòmetre
i màànega amb filtree
diifusor, segons UNE‐EN
U
3.

41,394

41,39

13
mo11

0,103 h

Peeó ordinari construcció.

15,580

1,60

%

2,000 %

M
Mitjans
auxiliars

42,990

0,86

0,000 %

Co
ostos indirectess

43,850

0,0
000

Total per Ut ............:

43,85

NTA‐TRES EURO
OS AMB VUITANTA‐CINC CÈNTTIMS per Ut.
Són QUARAN
66

IOX010c

Ut

Exxtintor automàttic de pols quím
mic ABC polivaleent antibrasa, amb pressió
inccorporada, d'efficàcia A‐B‐C, am
mb 6 kg d'agent extintor.

mt41
1ixi030a

1,000 Ut

Exxtintor automàtic de pols quím
mic
ABC polivalent antibrasa, amb pressió
p
in
ncorporada, d'eficàcia A‐B‐C, amb
a
6
kgg d'agent extinttor, amb manòm
metre
i ampolla
a
fusible per temperatu
ura,
seegons UNE‐EN 3.
3

72,694

72,69

13
mo11

0,128 h

Peeó ordinari construcció.

15,580

1,99

%

2,000 %

M
Mitjans
auxiliars

74,680

1,49

0,000 %

Co
ostos indirectess

76,170

0,0
000

An
nnex de ju
ustificaci
ió de preu
us
Nu
um. Codi

U

Descrip
pció

Tota
l
Total per Ut ............:

76,17

MS per Ut.
Són SETANTA‐SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIM
67

ISD008

U
Ut

Caixa sifònica de PVC
C, de 110 mm de diàmetre, am
mb reixeta d'aceer
inoxidable.

mt36bsj0
010eb

1,0
000 Ut

Caixa sifònica de PVC
C, de 110 mm de
d
diàmeetre, amb cinc entrades
e
de 40
mm de
d diàmetre i un
na sortida de 50
0
mm de
d diàmetre, am
mb reixeta d'aceer
inoxid
dable.

14,408

14,41

mt36tie0
010fd

0,7
700 m

Tub de
d PVC, sèrie B, de 110 mm de
diàmeetre i 3,2 mm de gruix, amb
extrem
m atrompetat, segons UNE‐EN
N
1329‐‐1, amb el preu incrementat el
15% en
e concepte d'aaccessoris i peces
especcials.

6,076

4,25

mt11var0
009

0,0
040 l

Líquid
d netejador perr enganxat
mitjan
nçant adhesiu de
d tubs i
accessoris de PVC.

12,093

0,48

mt11var0
010

0,0
080 l

Adhessiu per tubs i acccessoris de PV
VC.

18,426

1,47

mo008

0,2
270 h

Oficiaal 1ª lampista.

20,330

5,49

mo107

0,1
132 h

Ajudaant lampista.

17,320

2,29

%

2,0
000 %

Mitjans auxiliars

28,390

0,57

0,0
000 %

Costo
os indirectes

28,960

0,000

Total per Ut ............:

28,96

N
CÈÈNTIMS per Ut.
Són VINT‐I‐VUITT EUROS AMB NORANTA‐SIS
68

UAC010

m

Col∙lecctor soterrat en
n terreny no agressiu, de tub de
d PVC llis, sèriee SN‐4,
rigidessa anular nomin
nal 4 kN/m², de
e 110 mm de diiàmetre exterio
or.
3,186

3,35

Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.

11,895

2,99

0,0
027 h

Retro
ocarregadora so
obre pneumàticcs,
de 70
0 kW.

36,139

0,98

mq02rop
p020

0,1
195 h

Picó vibrant
v
de guiatt manual, de 80
0
kg, am
mb placa de 30xx30 cm, tipus
piconadora de grano
ota.

3,464

0,68

mo041

0,1
170 h

Oficiaal 1ª construcció
ó d'obra civil.

19,670

3,34

mt11tpb030a

1,0
050 m

Tub de
d PVC llis, per sanejament
s
soterrrat sense pressió, sèrie SN‐4,
rigideesa anular nomiinal 4 kN/m², dee
110 mm
m de diàmetre
e exterior i 3,2
mm d'espessor,
d
sego
ons UNE‐EN 140
01‐
1.

mt01ara0
010

0,2
251 m³

mq01ret0
020b

Annex de justificació de preus
Num. Cod
di

U

Descr
ripció

Tota
l

87
mo08

0,166 h

Ajjudant construccció d'obra civil.

17,340

2,88

%

2,000 %

M
Mitjans
auxiliars

14,220

0,28

0,000 %

Co
ostos indirectess

14,500

0,0
000

Total perr m ............:

14,50

Són CATORZZE EUROS AMB CINQUANTA CÈÈNTIMS per m.
69

010c
UBC0

m

Caanonada preaïllada de calefaccció per soterrarr 50+50/175mm
m,
temperatura màxxima de treball 95°C, preaïllatss tèrmicament amb
esscuma de poliettilè reticulat (PEE‐X) i protegits mecànicamentt amb tub
co
orrugat de polieetilè d'alta denssitat (PEAD/HDP
PE).

7scu085p
mt37

1,000 m

Caanonada preaïllada de calefaccció per
so
oterrar 50+50/1
175mm, tempeeratura
m
màxima
de trebaall 95°C, preaïllaats
tèèrmicament am
mb escuma de polietilè
p
reeticulat (PE‐X) i protegits
m
mecànicament
amb
a
tub corrugaat de
po
olietilè d'alta de
ensitat
(P
PEAD/HDPE)..

58,540

58,54

7scu185h
mt37

0,100 Ut

Acccessoris d'unió
ó i kits d'aïllameent
peer a canonada

55,540

5,55

04
mo00

0,059 h

Oficial 1ª calefacctor.

20,330

1,20

03
mo10

0,059 h

Ajjudant calefactor.

17,320

1,02

%

2,000 %

M
Mitjans
auxiliars

66,310

1,33

0,000 %

Co
ostos indirectess

67,640

000
0,0

Total perr m ............:

67,64

A
SEIXANTA
A‐QUATRE CÈNTTIMS per m.
Són SEIXANTTA‐SET EUROS AMB
70

020
UXC0

m²

Paaviment continu
u exterior de fo
ormigó armat, amb
a
junts, de 15 cm
d'eespessor, realittzat amb formiggó HA‐25/B/20//IIa fabricat en central, i
ab
bocament amb bomba, estès i vibrat manual,, i malla electro
osoldada
ME 15x15 Ø 8‐8 B 500 T 6x2,20 UNE‐EN 10080
0; tractat superfficialment
mb capa de tràn
nsit de rendime
ent 3 kg/m², am
mb acabat remo
olinat
am
mecànic.

0haf010nea
mt10

0,158 m³

Fo
ormigó HA‐25/B
B/20/IIa, fabricat en
ceentral.

67,330

10,64

7ame010l
mt07

1,200 m²

Malla electrosold
M
dada ME 15x15
5 Ø 8‐8
B 500 T 6x2,20 UNE‐EN
U
10080.

3,750

4,50

mt07
7aco020j

2,000 Ut

Seeparador homo
ologat per pavim
ments
co
ontinus.

0,040

0,08

An
nnex de ju
ustificaci
ió de preu
us
Nu
um. Codi

U

Descrip
pció

Tota
l

mt09wncc011eE

3,0
000 kg

Morteer decoratiu de
e rodolament peer
a paviment de formigó color blanc,
comp
post de ciment, àrids de sílice,
additiius orgànics i piigments.

0,500

1,50

mq06vib020

0,0
025 h

Regla vibrant de 3 m.
m

4,622

0,12

mq06bhee010

0,0
006 h

Camió
ó bomba estacionat a obra, peer
bomb
beig de formigó
ó. Inclús p/p de
desplaçament.

1
170,000

1,02

mo041

0,2
287 h

Oficiaal 1ª construcció
ó d'obra civil.

19,670

5,65

mo087

0,4
400 h

Ajudaant construcció d'obra civil.

17,340

6,94

%

2,0
000 %

Mitjans auxiliars

30,450

0,61

0,0
000 %

Costo
os indirectes

31,060

0,000

Total per m² ............:

31,06

E
AMB SISS CÈNTIMS per m².
Són TRENTA‐U EUROS
71

YCX010

U
Ut

Conjunt de sistemes de protecció co
ol∙lectiva, necesssaris per al
complliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salu
ut en el
Treball.
662,531

ó
Sensee descomposició
000 %
0,0

Costo
os indirectes

6
662,531

‐0,001

Total per Ut ............:

662,53

S
EUROS AMB CINQUANTA‐TREES CÈNTIMS perr Ut.
Són SIS‐CENTS SEIXANTA‐DOS

QUAD
DRE DE PREU
US NÚM. 1

Item

1
1.1
1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6

1.1.7

1.1.8

Data

Descripciió

Unita
at

Quantitat

Preu unita
ari (€)

Preu
P
total (€)

B
BIOMASSA
SA
ANT DALMAI

1,000

66
6.273,69

66.273,6
69

M
MOVIMENT
D TERRES
DE

1,000

801,07

801,0
07

m²

52,000

0,91

47,3
32

m²

8,400

6,41

53,8
84

m²

0,000

7,13

0,0
00

m³

14,400

21,08

303,5
55

m³

5,760

22,24

128,10

m³

8,640

6,63

57,2
28

m³

22,400

5,42

121,4
41

m³

2,500

4,22

10,5
55

EEsbrossada i neteja
n
del terrreny, fins a un
na
p
profundidad
m
mínima
de 25 cm, amb mitjjans
m
mecànics,
retirada dels materials excavaats i
c
càrrega
a cam
mió, sense incloure transporrt a
l
l'abocador
autoritzat.
Demolició de solera o pavim
D
ment de formigó
a
armat
de fins a 15 cm de grruix, amb marrtell
p
pneumàtic,
i càrrega
c
manual d'enderrocs
s
sobre
camió o contenidor. Inclou tall preevi
p
paviment.
Demolició de paviment exterior de
D
l
llambordins
i capa de morter o capa de
m
mescla
bituminosa, amb martell pneumààtic, i
c
càrrega
manu
ual d'enderroccs sobre camió
óo
c
contenidor
Inclou tall previi.
EExcavació en rases
r
per instal∙lacions en
q
qualsevol
tipu
us de terreny, amb mitjans
m
mecànics,
retirada dels materials excavaats i
c
càrrega
a cam
mió de terres sobrant.
s
Reblert principal de rases per
R
p instal∙lacio
ons,
a
amb
sorra 0/5
5 mm, i compaactació al 95%
% del
P
Proctor
Modifficat amb safaata vibrant de guiat
m
manual.
Reblert principal de rases per
R
p instal∙lacio
ons,
a
amb
terra de la pròpia excaavació, i
c
compactació
a 95% del Pro
al
octor Modificaat
a
amb
safata vib
brant de guiatt manual.
TTransport de terres
t
amb caamió a abocad
dor
e
específic,
instal∙lació de traactament de reesidus
d construcció
de
ó i demolició externa a l'ob
bra o
c
centre
de valo
orització o elim
minació de residus,
s
situat
a una distància no lim
mitada.
TTransport amb camió de mescla
m
sense
c
classificar
de residus
r
inerts produïts en obres
o
d construcció
de
ó i/o demoliciió, a abocador
e
específic,
instal∙lació de traactament de reesidus
d construcció
de
ó i demolició externa a l'ob
bra o
c
centre
de valo
orització o elim
minació de residus.

14 de
e Novembre de 2019

QUADRE DE PREUS NÚM.
N
1

Item

Descripció

1.1.9

Rebliment a cel obert
o
amb grava 20/30 mm, i
com
mpactació al 95
5% del Procto
or Modificat
amb
b compactado
or tàndem auttopropulsat, en
e
capaa de 10 cm dee gruix, fins asssolir una
densitat seca no inferior
i
al 95%
% de la màxim
ma
M
perr a
obtiinguda en l'assaig Proctor Modificat,
millo
ora de les pro
opietats resistents del terreeny
de suport
s
de la fo
onamentació.

1.2
1.2.2

1.2.3

1.2.7

1.3
1.3.1

Da
ata

Unitat

Quantitat

m³

3,600

21,95

79,02

1,000

1.369
9,24

1.369,24

Ut

2,000

149
9,85

299,70

m²

38,000

21,28

808,64

m²

8,400

31,06

260,90

SALA
A CALDERES BIOMASSA
B

1,000

60.088
8,35

60.088,35

Mòd
dul prefabricaat

1,000

19.632
2,09

19.632,09

OBR
RA CIVIL
Perfforació per al pas d'instal∙laacions,
realitzada en murr, de 300 mm de diàmetre,
fins a una profunditat màxima de 35 cm,
orona
mitjjançant perforradora amb co
diam
mantada i càrrrega de runa manual.
m
Soleera de formigó
ó armat de 15
5 cm d'espesso
or,
realitzada amb fo
ormigó HA‐25//B/20/IIa
nt amb cubilot,
fabrricat en centraal, i abocamen
estèès i vibrat man
nual, i malla electrosoldadaa
ME 20x20 Ø 8‐8 B 500 T 6x2,20
0 UNE‐EN
ologats.
10080 sobre sepaaradors homo
Paviiment continu
u exterior de formigó
f
armatt,
amb
b junts, de 15 cm d'espesso
or, realitzat am
mb
form
migó HA‐25/B//20/IIa fabricaat en central, i
abocament amb bomba, estès i vibrat
nual, i malla electrosoldadaa ME 15x15 Ø 8‐
man
8 B 500 T 6x2,20 UNE‐EN 1008
80; tractat
a
capa de trànsit de
supeerficialment amb
rend
diment 3 kg/m
m², amb acabaat remolinat
meccànic.

14 de No
ovembre de 2019

Preu unitari (€
€)

Preu total (€)

QUAD
DRE DE PREU
US NÚM. 1

Item

Descripciió

1.3.1.1

Bloc tèrmic peer a caldera de biomassa i sitja
B
s
P
POWERCHIP
1 o de qualiitat similar am
100
mb els
e
elements
necessaris segonss plànols adju
unts.
I
Inclou
CK CON
NTENIDOR MEETÀL∙LIC prefaabricat
o edifici metàl∙lic executat in situ de
d
dimensions
seegons plànols adjunts per a
m
mòdul
de cald
dera. REGISTR
RE COBERTA 1200 X
1
1000
MANTEN
NIMENT CALD
DERA, PASSAM
MURS
S
SALA
CALDERA
A / SITJA, VEN
NTILACIO SALA
A
C
CALDERES
SEG
GONS RITE, CO
ONNEXIONS
E
EXTERIORS,
D
DESAIGUA
INSTT. ELECTRICA
B
BLOCTERMIC
CK CONTENID
DOR metàl∙lic
p
prefabricat
o edifici metàl∙llic executat in
n situ
d dimensions segons plànols per a mòd
de
dul de
S
SITJA.
Estructura construïda mitjançant perfils
p
h
homologats
e el seu perím
en
metre i panelaat
s
sandwich.
Cob
berta preparaada per a la
r
recepció
d'aiggües pluvials. 2 BOQUES
E
EMPLENAT
PEENUMATIC STTORZ amb les
r
respectives
exxtensions fins a una altura de
d
1
1,2m
respectee al terra i tap
pes reixades amb
c
candau.
FORM
MACIO PENDEENTS BASE SITTJA
P
PANELAT
FUSTA, DIVISORA
A SITJA / SALA
C
CALDERA,
PORTA ACCES A SITJA AMB
P
PANELAT
POSSTERIOR, VENTTILACIO SITJA,
M
Muntatge
elements princip
pals: MUNTATTGE
C
CALDERA
POW
WERCHIP 100,, MUNTATGE
S
SISTEMA
D'ALLIMENTACIO, MUNTATGE
X
XEMENEIA
AILLLADA 180/25
50, MUNTATG
GE
D
DIPOSIT
INERC
CIA + VAS EXP
PANSIO,
I
Instal•lació,
connexionat, aïllament:CK
a
H
HIDRA
C
CONNEXIONA
AT CALDERA ‐ DIPOSIT INERCIA
F
FUSIOTHERM
MATHERM 50X4,6
ML. TUB CLIM
M KAIMAN
MM,
NN M.L. AILLAM
MENT EF 19X5
54
(
(30),
FUSIOTH
HERM ENLLAÇ CIRCULAR 50
0‐
1
11/2"
F, FUSIO
OTHERM INGEERT 50‐3/4" F,
F
FUSIOTHERM
TE 50 MM, FUSIOTHERM COLZE
C
9 50 MM, SUBMINISTRE
90º
S
MUNTAT I AILLAT,
C HIDRA CON
CK
NNEXIONAT DIPOSIT
D
D'INERCIA ‐
D
DISTRIBUCIO,
FUSIOTHERM
M ML. TUB
C
CLIMATHERM
M 50X4,6 MM, KAIMANN M.L.
A
AILLAMENT
EF 19X54 (30)), FUSIOTHERM
M
E
ENLLAÇ
CIRCU
ULAR 50‐11/2" F, FUSIOTHEERM
C
COLZE
90º 50 MM, SUBMIN
NISTRE MUNTTAT I
A
AILLAT

Data

14 de
e Novembre de 2019

Unita
at

Quantitat

Ut

1,000

Preu unita
ari (€)

19
9.101,35

Preu
P
total (€)

19.101,3
35

QUADRE DE PREUS NÚM.
N
1

Item

1.3.1.2

1.3.2
1.3.2.1

Descripció

Grua autopropulssada de braç telescòpic
t
amb
una capacitat d'elevació de 30 t i 27 m
d'alttura màxima de
d treball.

Cald
dera per a la combustió
c
d'estelles,
GUN
NTAMATIC PO
OWERCHIP 100
0 o caldera dee
simiilars característiques, amb potència
mod
dular de 22 a 100kW, rendiment a màxim
ma
potèència del 92,2
2% i rendimen
nt amb
mod
dulació de la potència
p
de fins a un 95,4%
%.
Inclo
ou vis‐sens‐fi de 2,25m, 2 sondes
s
d'im
mmersió dipòssit inèrcia i son
nda fums,
sisteema d'extraccció de cendress pneumàtic fiins
a co
ontenidor de 240litres,
2
com
mplement
regu
ulació base, exxtensió regulaació mural,
tran
nsport, descàrrrega i col∙locaació, posta en
marrxa i formació.
Vàlvvula de segureetat, GUNT regulada a 50ºC
C

1.3.2.3

Vàlvvula de segureetat, de 3/4" de
d diàmetre,
amb
b rosca, recorrregut curt, dee bronze
mun
ntada superficcialment.

1.3.2.5

1.3.2.6

1.3.2.7

Da
ata

Quantitat

m

1,000

530
0,74

530,74

1,000

31.228
8,15

31.228,15

Ut

1,000

23.895
5,57

23.895,57

Ut

1,000

110
0,65

110,65

Ut

1,000

68
8,30

68,30

Ut

1,000

76
6,90

76,90

Ut

1,000

5.308
8,09

5.308,09

m

1,000

1.641,24

1.641,24

Ut

1,000

127
7,40

127,40

Gen
neració tèrmicca i alimentacció

1.3.2.2

1.3.2.4

Unitat

Blocc de seguretatt per a calderaa, format per
pressòstat, purgad
dor automàticc d'aire amb
vàlvvula de retencció, manòmetrre amb escalaa
de 0 a 4 bar i connexió femellaa de 1" de
diàm
metre.
Agittador per a sittja de 3m de diàmetre,
d
mottor, extensions de vis‐sens‐‐fi de 2,2m,
0,22
2m i 0,55m.
Xem
meneia modular metàl∙lica INOX‐INOX, dee
dob
ble paret, pareet interior d'accer inoxidablee
AISI 316L de 180 mm de diàmeetre i paret
exteerior d'acer inoxodable AISII 304 de 230
mm, amb aïllameent entre pareets mitjançantt
2 mm d'espeessor. Inclou 8
llanaa de roca de 25
mòd
duls rectes dee 1000mm, 2 mòduls
m
rectess
de 500mm,
5
mòdu
ul extensible, mòdul
com
mprovació, T 45º
4 amb descààrrega,
regu
ulador de tirattge, suport a paret,
p
barret
cònic, adaptador a caldera, 5 suports
s
a pareet
ulables i abraççaderes. Totallment instal∙laat.
regu
Sisteema de regulaació de la tem
mperatura
com
mpost de term
mòstat de temp
peratura
amb
bient. Inclou cablejat
c
i tub protector
p

14 de No
ovembre de 2019

Preu unitari (€
€)

Preu total (€)

QUAD
DRE DE PREU
US NÚM. 1

Item

1.3.3

Descripciió

Unita
at

Preu unita
ari (€)

Preu
P
total (€)

1,000

6
6.883,04

6.883,0
04

Ut

1,000

344,22

344,2
22

Ut

1,000

71,84

71,8
84

m

24,000

23,55

565,2
20

Ut

2,000

765,92

1.531,8
84

Ut

6,000

17,77

106,6
62

Ut

2,000

42,34

84,6
68

1.3.3.12 V
Vàlvula de rettenció de llauttó per roscar de
d 1
1
1/2".

Ut

3,000

12,24

36,7
72

1.3.3.13 Termòmetre
T
D 0‐120ºC 10cm
D63
1
post a/vvaina

Ut

3,000

15,98

47,9
94

1.3.3.14 V
Vàlvula de 3 vies
v de 1 1/2",, mescladora, amb
a
actuador
de 230
2 V.

Ut

1,000

295,21

295,2
21

1.3.3.5

1.3.3.6

1.3.3.8

1.3.3.9

I
Instal∙lació
hidràulica

Quantitat

Punt d'omplert segons RITEE. Format per 2 m
P
d tub de poliietilè reticulatt (PE‐X) amb
de
b
barrera
d'oxiggen (EVOH), de 32 mm de
d
diàmetre
exteerior i 2,9 mm de gruix, PN==6
a
atm,
per a calefacció, col∙lo
ocat
s
superficialme
nt, amb aïllam
ment mitjançaant
c
camisa
aïllantt flexible d'esccuma elastomèrica.
I
Inclou,
vàlvulaa retenció, filttre, comptado
or
d
d'aigua,
manò
òmetre i mateerial auxiliar.
Vàlvula d'omp
V
pliment autom
màtic, amb cos de
l
llautó
cromat,, pressió màxiima 10 bar, prressió
d tara entre 0,5 i 4 bar, temperatura dee
de
t
treball
entre 5°C
5 i 95°C, filtre de malla dee 0,3
m de llum, connexions
mm
c
dee 1 1/4" de
d
diàmetre.
i prresa per a man
nòmetre de 1//4"
f
femella.
Canonada de distribució d'aaigua calenta de
C
c
calefacció
formada per tub
b de polipropilè
c
copolímer
ran
ndom (PP‐R), de
d 50 mm de
d
diàmetre
exteerior, PN=10 atm,
a
col∙locat
s
superficialme
nt en el interiior de l'edifici,, amb
a
aïllament
mitjjançant escum
ma elastomèrica.
EElectrobombaa centrífuga HALM HEP OPTTIMO
L 30‐8.0 o quaalitat similar. Inclou
I
regulacció i
c
control
amb centraleta,
c
con
nmutació de
b
bombes
doblees en paral∙lel i mòdul
D
DVP14SS211R
R, regulador pressió amb display.
I
Inclou
també joc de ràcords, maneguets i
c
cablejat.

1.3.3.10 M
Manòmetre de
d glicerina peer a una pressió de
0 a 10 bar, d'eesfera de 63 mm
m i rosca d'1
1/4' de
D col∙locat ro
D,
oscat
1.3.3.11 P
Punt de buidaatge format peer 2 m de tub de
p
polietilè
reticu
ulat (PE‐X) am
mb barrera d'o
oxigen
(
(EVOH),
de 32
2 mm de diàm
metre exterior i 2,9
m de gruix, PN=6 atm, peer a calefacció
mm
ó,
c
col∙locat
supeerficialment.

Data

14 de
e Novembre de 2019

QUADRE DE PREUS NÚM.
N
1

Item

Unitat

Quantitat

U

12,000

26
6,21

314,52

U

1,000

130
0,82

130,82

U

1,000

98
8,53

98,53

1
1.3.3.18
Vàlvvula de segureetat, de llautó
ó, amb rosca de
d
1 1//4" de diàmetre, tarada a 3 bar de pressió.

U

1,000

77
7,37

77,37

1
1.3.3.19
Got d'expansió taancat amb unaa capacitat dee
100 l.

Ut

1,000

253
3,83

253,83

Ut

1,000

500
0,91

500,91

Ut

1,000

765
5,92

765,92

Ut

1,000

1.602
2,43

1.602,43

1
1.3.3.23
Term
mòmetre D63
3 0‐120ºC 10cm
m post a/vain
na

Ut

2,000

15
5,98

31,96

1
1.3.3.24
Purggador automààtic d'aire amb
b boia i rosca de
1/2"" de diàmetree, cos i tapa dee llautó.

Ut

2,000

11,24

22,48

1,000

1.983
3,23

1.983,23

Descripció

1
1.3.3.15
Vàlvvula d'esfera de
d llautó niquelat per roscaar
de 1 1/2".
1
1.3.3.16
Vàlvvula d'equilibrrat dinàmic dee llautó
estaampat amb juntes de EPDM
M, de 32 mm,
connexions roscaades, amb carttutx metàl∙lic..
1
1.3.3.17
Separador de sòliids en suspensió, pressió
minal 10 bar, temperatura
t
m
màxima
110°C
C,
nom
connexions de 1 1/2"
1
de diàmeetre femella.

1
1.3.3.20
Com
mptador d'eneergia KAMSTRUP MULTICALL
602 o qualitat sim
milar, DN50, per a cabal
minal
6,0
m³/h
h, per a mesurrament de
nom
tem
mperatures del comptador d'energia
d
entrre
5°C i 150°C. Perm
met incorporarr targeta de
municació.
com
1
1.3.3.21
Elecctrobomba centrífuga HALM
M HEP OPTIMO
L 30
0‐8.0 o qualitaat similar. Inclo
ou regulació i
conttrol amb centtraleta, conmu
utació de
bom
mbes dobles en paral∙lel i mòdul
m
DVP
P14SS211R, reegulador presssió amb displaay.
Inclo
ou també joc de ràcords, maneguets
m
i
cabllejat.
1
1.3.3.22
Acumulador d'aceer al carboni, de terra, 1500l,
d
1250
0mm. Amb 4
altura 2150mm, diàmetre
nnexions al
connexions al primari i dos con
undari.
secu

1.3.4

Da
ata

Instal∙lació elèctrrica

14 de No
ovembre de 2019

Preu unitari (€
€)

Preu total (€)

QUAD
DRE DE PREU
US NÚM. 1

Item

Descripciió

1.3.4.1

Quadre generral de comand
Q
dament i proteecció
p a sala de calderes.
per
c
Form
mat per un arm
mari,
p
plaques
de muntatge, tapees cegues, kits
d
d'qeuipament
t amb tapes a nivell de portta per
a
aparellatge
m
modular
i perfil DIN regulablle,
i
interruptor
geeneral trifàsic amb bobina
d
d'emissió
per acoblament,ccomptador
e
electricitat,
diiferencials, maagnetotèrmics,
c
contactors,
pilos senyalització, de carril,
c
commutadors
s...segons esquema elèctricc.
I
Inclou
bolet d'emergència
d
a l'accés de laa sala
d calderes diins caixa amb clau, totalmeent
de
c
cablejat,
conn
nexionat, retolat.

1.3.4.2

1.3.4.3

1.3.4.4

Cable unipolar ES07Z1‐K (A
C
AS), reacció al foc
c
classe
Cca‐s1b
b,d1,a1, amb conductor
m
multifilar
de coure
c
classe 5 (‐K) de 1,5 mm² de
s
secció,
amb aïïllament de co
ompost
t
termoplàstic
a força de poliolefina lliure de
h
halògens
amb
b baixa emissió
ó de fums i gaasos
c
corrosius
(Z1).
Cable unipolar ES07Z1‐K (A
C
AS), reacció al foc
c
classe
Cca‐s1b
b,d1,a1, amb conductor
m
multifilar
de coure
c
classe 5 (‐K) de 2,5 mm² de
s
secció,
amb aïïllament de co
ompost
t
termoplàstic
a força de poliolefina lliure de
h
halògens
amb
b baixa emissió
ó de fums i gaasos
c
corrosius
(Z1).
Cable unipolar ES07Z1‐K (A
C
AS), reacció al foc
c
classe
Cca‐s1b
b,d1,a1, amb conductor
m
multifilar
de coure
c
classe 5 (‐K) de 4 mm
m² de
s
secció,
amb aïïllament de co
ompost
t
termoplàstic
a força de poliolefina lliure de
h
halògens
amb
b baixa emissió
ó de fums i gaasos
c
corrosius
(Z1).

Preu unita
ari (€)

Unita
at

Quantitat

Preu
P
total (€)

Ut

1,000

1
1.130,79

1.130,7
79

m

45,000

0,84

37,8
80

m

90,000

1,05

94,5
50

m

45,000

1,34

60,3
30

1.3.4.6

Canalització fiix en superfíciie de de PVC, sèrie
C
B de 32 mm de
B,
d diàmetre.

m

25,000

3,56

89,0
00

1.3.4.7

Canalització fiix en superfíciie de de PVC, sèrie
C
B de 40 mm de
B,
d diàmetre.

m

15,000

4,04

60,6
60

1.3.4.8

Canalització fiix en superfíciie de safata
C
p
perforada
d'acer galvanitzaat, de 100x25 mm.

m

5,000

9,49

47,4
45

1.3.4.9

LLluminària esttanca, de 1576x170x100 mm,
p a 2 làmpades fluoresceents TL de 58 W.
per
W

Ut

2,000

79,64

159,2
28

Data

14 de
e Novembre de 2019

QUADRE DE PREUS NÚM.
N
1

Item

Descripció

1
1.3.4.10
Inteerruptor unipo
olar (1P), gamma mitja,
inteensitat assignaada 10 AX, ten
nsió assignadaa
250 V, amb tecla simple, de co
olor blanc i maarc
bellidor per a un element, de
d color blancc,
emb
encaastat.
1
1.3.4.11
Canalització de tu
ub corbable de poliamida,
mpt d'halògen
ns, transversaalment elàstic,,
exem
corrrugat, de color gris, de 20 mm
m de diàmettre
nom
minal, resistèn
ncia a la compressió 320 N,
amb
b grau de prottecció IP 547.
1
1.3.4.12
Cable multipolar RZ1‐K (AS), seent la seva
r
al foc
tenssió assignada de 0,6/1 kV, reacció
classe Cca‐s1b,d1
1,a1, amb conductor de cou
ure
G1,5 mm² de secció, amb
classe 5 (‐K) de 3G
aïllaament de polieetilè reticulat (R) i coberta de
com
mpost termopllàstic a força de
d poliolefina
lliurre de halògenss amb baixa emissió de fum
ms
i gassos corrosius (Z1).
1
1.3.4.13
Cable multipolar RZ1‐K (AS), seent la seva
r
al foc
tenssió assignada de 0,6/1 kV, reacció
classe Cca‐s1b,d1
1,a1, amb conductor de cou
ure
G2,5 mm² de secció, amb
classe 5 (‐K) de 3G
aïllaament de polieetilè reticulat (R) i coberta de
com
mpost termopllàstic a força de
d poliolefina
lliurre de halògenss amb baixa emissió de fum
ms
i gassos corrosius (Z1).
1
1.3.4.14
Cable elèctric perr a transmissió
ó de dades,
p
senyyals analògicss i digitals en plantes
indu
ustrials i instru
uments de meesura i control
en zones
z
amb sorrolls elèctrics, Datax
"PRYYSMIAN", tipu
us LiYCY, tensió nominal 25
50
V, amb conductor de coure reccuit, flexible
d
(classse 5), de 2x1 mm² de secció, aïllament de
policlorur de vinill (PVC), apanttallat amb tren
na
c
estanyat (cobertura superior
s
al
de coure
65%
%), coberta de policlorur de vinil (PVC).
1
1.3.4.15
Inteerruptor en càrrega, tetrapo
olar (4P),
inteensitat nominaal 20 A, tensió
ó d'aïllament
(Ui) 500 V, impulss de tensió mààxim (Uimp) 4
9S60420 "SCH
HNEIDER
kV, model iSW A9
CTRIC".
ELEC
1
1.3.4.16
Inteerruptor difereencial instantaani, de 4
mòd
duls, tetrapolaar (4P), intenssitat nominal 40
4
A, seensibilitat 30 mA, poder dee tall 6 kA,
classe AC.

Da
ata

14 de No
ovembre de 2019

Unitat

Quantitat

Ut

1,000

14
4,63

14,63

m

25,000

1,62

40,50

m

12,000

1,53

18,36

m

12,000

1,90

22,80

m

40,000

1,24

49,60

U

1,000

63
3,63

63,63

U

1,000

93
3,99

93,99

Preu unitari (€
€)

Preu total (€)

QUAD
DRE DE PREU
US NÚM. 1

Item

1.3.5
1.3.5.1

Descripciió

C
Contra
incend
dis
LLluminària d'eemergència, in
nstal∙lada en la
l
s
superfície
de la paret, amb tub lineal
f
fluorescent,
6 W ‐ G5, flux lluminós 210
l
lúmens.

1.3.5.2

EExtintor portààtil de neu carrbònica CO2,
d
d'eficàcia
34B
B, amb 2 kg d'aagent extintorr.

1.3.5.3

EExtintor portààtil de pols químic ABC polivvalent
a
antibrasa,
amb pressió inco
orporada, d'efficàcia
2
21A‐144B‐C,
a
amb
6 kg d'agent extintor.

1.3.5.4

1.3.5.5

1.3.5.6

Unita
at

SSenyalització de equips con
ntra incendis,
m
mitjançant
plaaça de poliesttirè
f
fotoluminisce
ent, de 210x21
10 mm.
SSenyalització de mitjans d'eevacuació,
m
mitjançant
plaaça de poliesttirè
f
fotoluminisce
ent, de 210x21
10 mm.
EExtintor autom
màtic de pols químic ABC
p
polivalent
anttibrasa, amb pressió
p
i
incorporada,
d
d'eficàcia
A‐B‐C, amb 6 kg
d
d'agent
extinttor.

Quantitat

Preu unita
ari (€)

Preu
P
total (€)

1,000

361,84

361,8
84

Ut

1,000

57,17

57,17

Ut

1,000

86,71

86,7
71

Ut

1,000

43,85

43,8
85

Ut

2,000

7,27

14,5
54

Ut

1,000

7,23

7,2
23

Ut

2,000

76,17

152,3
34

1.4

X
XARXA
DISTR
RIBUCIÓ

1,000

1
1.984,57

1.984,5
57

1.4.1

I
Instal∙lació
hidràulica

1,000

1
1.462,42

1.462,4
42

m

18,000

6,09

109,6
62

m

20,000

67,64

1.352,8
80

1,000

319,19

319,19

12,000

23,37

280,4
44

1.4.1.1

1.4.1.3

1.4.2
1.4.2.1

Data

Canonada perr instal∙lació in
C
nterior de
f
fontaneria,
co
ol∙locada supeerficialment,
f
formada
per tub
t de polietillè reticulat (PEE‐X),
s
sèrie
5, de 25 mm de diàmeetre exterior, PN=6
a
atm.
Canonada preeaïllada de calefacció per
C
s
soterrar
50+50/175mm, temperatura màxima
d treball 95°C, preaïllats tèèrmicament amb
de
a
e
escuma
de po
olietilè reticulaat (PE‐X) i protegits
m
mecànicamen
nt amb tub corrugat de poliietilè
d
d'alta
densitat (PEAD/HDPEE).
I
Instal∙lació
elèctrica i contrrol
Cable multipo
C
olar H07ZZ‐F (A
AS), sent la seeva
t
tensió
assignaada de 450/75
50 V, reacció al
a foc
c
classe
Cca‐s1b
b,d1,a1, amb conductor de coure
c
classe
5 (‐F) de 5G10 mm² de
d secció, amb
a
aïllament
de compost
c
reticulat a base dee
p
poliolefina
lliu
ure de halògens (Z) i cobertta de
c
compost
reticculat a base dee poliolefina lliure
d halògens (ZZ).
de

14 de
e Novembre de 2019

m

QUADRE DE PREUS NÚM.
N
1

Item

Descripció

1.4.2.2

Cable elèctric perr a transmissió
ó de dades,
senyyals analògicss i digitals en plantes
p
indu
ustrials i instru
uments de meesura i control
en zones
z
amb sorrolls elèctrics, Datax
"PRYYSMIAN", tipu
us LiYCY, tensió nominal 25
50
V, amb conductor de coure reccuit, flexible
d
(classse 5), de 4x1 mm² de secció, aïllament de
policlorur de vinill (PVC), apanttallat amb tren
na
c
estanyat (cobertura superior
s
al
de coure
65%
%), coberta de policlorur de vinil (PVC).

1.4.3
1.4.3.1

1.4.3.2

Col∙lector soterraat en terreny no
n agressiu, de
desa anular
tub de PVC llis, sèèrie SN‐4, rigid
minal 4 kN/m², de 110 mm de
d diàmetre
nom
exteerior.
Caixxa sifònica de PVC, de 110 mm
m de
diàm
metre, amb reeixeta d'acer inoxidable.
CON
NNEXIÓ I INSTTAL∙LACIÓ A SALA
S
CALDEREES
PAV
VELLÓ

1.5.11

Canonada de disttribució d'aigu
ua calenta de
da per tub de polipropilè
caleefacció formad
copo
olímer random
m resistent a la temperaturra
(PP‐‐RCT), de 50 mm
m de diàmettre exterior,
PN==12,5 atm, col∙locat superficcialment en el
e
inteerior de l'edificci, amb aïllam
ment mitjançan
nt
cam
misa aïllant flexxible d'escuma elastomèricca.

1.5.16

Da
ata

Quantitat

m

25,000

1,55

38,75

1,000

202
2,96

202,96

m

12,000

14
4,50

174,00

Ut

1,000

28
8,96

28,96

1,000

1.367
7,93

1.367,93

m

25,000

25
5,59

639,75

m

20,000

1,64

32,80

m

40,000

1,38

55,20

Sanejament

1.5

1.5.15

Unitat

Canalització de tu
ub corbable de poliamida,
mpt d'halògen
ns, transversaalment elàstic,,
exem
corrrugat, de color gris, de 20 mm
m de diàmettre
nom
minal, resistèn
ncia a la compressió 320 N,
amb
b grau de prottecció IP 547.
Cable multipolar RV‐K, no prop
pagador de la
ma, amb condu
uctor de coure classe 5 (‐K))
flam
de 3G1,5
3
mm² dee secció, amb aïllament de
polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V),
d 0,6/1 kV.
sentt la seva tensió assignada de

14 de No
ovembre de 2019

Preu unitari (€
€)

Preu total (€)

QUAD
DRE DE PREU
US NÚM. 1

Item

Descripciió

1.5.17

Cable elèctric per a transmissió de dadess,
C
s
senyals
analòggics i digitals en
e plantes
i
industrials
i in
nstruments dee mesura i con
ntrol
e zones amb
en
b sorolls elèctrrics, Datax
"
"PRYSMIAN",
tipus LiYCY, tensió nominal 250
V amb condu
V,
uctor de couree recuit, flexib
ble
(
(classe
5), de 2x1 mm² de secció,
s
aïllameent de
p
policlorur
de vinil
v (PVC), ap
pantallat amb trena
d coure estanyat (cobertu
de
ura superior all
6
65%),
cobertaa de policlorurr de vinil (PVC
C).

1.5.18
1.6
1.6.1

Vàlvula de 3 vies
V
v de 1 1/2",, mescladora, amb
a
actuador
de 230
2 V.

Quantitat

m

40,000

1,24

49,6
60

U

2,000

295,29

590,5
58

1,000

662,53

662,5
53

1,000

662,53

662,5
53

S
SEGURETAT
I SALUT
Conjunt de sisstemes de pro
C
otecció col∙lecctiva,
n
necessaris
per al complimeent de la norm
mativa
v
vigent
en mattèria de Segurretat i Salut en
n el
T
Treball.
P
Pressupost
d''execució matterial

Preu unita
ari (€)

Unita
at

Ut

Preu
P
total (€)

66.273,6
69

1 de despeeses generals
13%

8.615,5
58

6 de beneficci industrial
6%

3.976,4
42

S
Suma

78.865,6
69

2 IVA
21%

16.561,7
79

P
Pressupost
d''execució per contracta

95.427,4
48

Puja el pressu
P
upost d'execucció per contraacta a l'expresssada quantitaat de NORANTTA‐CINC MIL QUATRE‐CENT
Q
TS
V
VINT‐I‐SET
EU
UROS AMB QU
UARANTA‐VUITT CÈNTIMS.

Data

14 de
e Novembre de 2019

Quad
dre de pre
eus nº 2
Advertència: Els preus d'aqu
uest quadre s'aaplicaran única i exclusivamen
nt en els casos que sigui neceessari abonar obres incomplettes
des, sense que es pugui preteendre la valoracció de cada unittat
quan per resccissió o una altrra causa no arribin a acabar‐see les contractad
d'obra fraccio
onada en altra forma
f
que l'esttablida a l'esmeentat quadre.

Quadre de preus nº 2
Import
Nº

Designació
Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

1 BIOMASSA SANT DALMAI
1.1 MOVIMENT DE TERRES
1.1.1

m² Esbrossada i neteja del terreny, fins a una profundidad mínima de 25 cm, amb mitjans
mecànics, retirada dels materials excavats i càrrega a camió, sense incloure transport a
l'abocador autoritzat.
(Mà d'obra)

mo113

Peó ordinari construcció.

0,016 h

15,580

0,25

0,016 h

39,810

0,64

(Maquinària)
mq01pan010a

Pala carregadora sobre pneumàtics de 120 kW/1,9 m³.
(Resta d'obra)

0,02
Total

0,910
0,91

1.1.2

m² Demolició de solera o paviment de formigó armat de fins a 15 cm de gruix, amb martell
pneumàtic, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. Inclou tall previ
paviment.
(Mà d'obra)

mo112

Peó especialitzat construcció.

0,183 h

16,470

3,01

mo113

Peó ordinari construcció.

0,122 h

15,580

1,90

(Maquinària)
mq05mai030

Martell pneumàtic.

0,176 h

4,037

0,71

mq05pdm010a

Compressor portàtil elèctric 2 m³/min de cabal.

0,176 h

3,770

0,66

(Resta d'obra)

0,13
Total

6,410
6,41

1.1.3

m² Demolició de paviment exterior de llambordins i capa de morter o capa de mescla
bituminosa, amb martell pneumàtic, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor. Inclou tall previ
(Mà d'obra)

mo112

Peó especialitzat construcció.

0,123 h

16,470

2,03

mo113

Peó ordinari construcció.

0,232 h

15,580

3,61

(Maquinària)
mq05mai030

Martell pneumàtic.

0,228 h

4,037

0,92

mq05pdm010a

Compressor portàtil elèctric 2 m³/min de cabal.

0,114 h

3,770

0,43

(Resta d'obra)

0,14
Total

7,130
7,13

1.1.4

m³ Excavació en rases per instal∙lacions en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans
mecànics, retirada dels materials excavats i càrrega a camió de terres sobrants.
(Mà d'obra)

PRES. VS2

Quadre de preus nº 2
Import
Nº

mo113

Designació

Peó ordinari construcció.

Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

0,263 h

15,580

4,10

0,345 h

48,033

16,57

(Maquinària)
mq01exn020b

Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics, de 115
kW.
(Resta d'obra)

0,41
Total

21,080
21,08

1.1.5

m³ Reblert principal de rases per instal∙lacions, amb sorra 0/5 mm, i compactació al 95%
del Proctor Modificat amb safata vibrant de guiat manual.
(Mà d'obra)

mo113

Peó ordinari construcció.

0,217 h

15,580

3,38

(Maquinària)
mq02cia020j

Camió cisterna de 8 m³ de capacitat.

0,010 h

39,662

0,40

mq02rod010d

Safata vibrant de guiat manual, de 300 kg, amplada de
treball 70 cm, reversible.

0,156 h

6,323

0,99

mq04dua020b

Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil.

0,104 h

9,174

0,95

(Materials)
mt01ara030

Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, per a reblert de rases.

1,800 t

8,856

15,94

mt01var010

Cinta plastificada.

1,100 m

0,129

0,14

(Resta d'obra)

0,44
Total

22,240
22,24

1.1.6

m³ Reblert principal de rases per instal∙lacions, amb terra de la pròpia excavació, i
compactació al 95% del Proctor Modificat amb safata vibrant de guiat manual.
(Mà d'obra)

mo113

Peó ordinari construcció.

0,217 h

15,580

3,38

(Maquinària)
mq02cia020j

Camió cisterna de 8 m³ de capacitat.

0,010 h

39,662

0,40

mq02rod010d

Safata vibrant de guiat manual, de 300 kg, amplada de
treball 70 cm, reversible.

0,156 h

6,323

0,99

mq04cab010c

Camió basculant de 12 t de càrrega, de 162 kW.

0,016 h

39,751

0,64

mq04dua020b

Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil.

0,104 h

9,174

0,95

1,100 m

0,129

0,14

(Materials)
mt01var010

Cinta plastificada.
(Resta d'obra)

0,13
Total

6,630
6,63

PRES. VS2

Quadre de preus nº 2
Import
Nº

1.1.7

Designació
Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

m³ Transport de terres amb camió a abocador específic, instal∙lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus, situat a una distància no limitada.
(Maquinària)

mq04cab010e

Camió basculant de 20 t de càrrega, de 213 kW.

0,127 h

41,789

(Resta d'obra)

5,31
0,11

Total

5,420
5,42

1.1.8

m³ Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de
construcció i/o demolició, a abocador específic, instal∙lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
(Maquinària)

mq04cap020hb

Camió de transport de 12 t amb una capacitat de 10
m³ i 3 eixos.

0,102 h

40,632

(Resta d'obra)

4,14

0,08
Total

4,220
4,22

1.1.9

m³ Rebliment a cel obert amb grava 20/30 mm, i compactació al 95% del Proctor Modificat
amb compactador tàndem autopropulsat, en capa de 10 cm de gruix, fins assolir una
densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, per a
millora de les propietats resistents del terreny de suport de la fonamentació.
(Mà d'obra)

mo113

Peó ordinari construcció.

0,033 h

15,580

0,51

(Maquinària)
mq02cia020j

Camió cisterna de 8 m³ de capacitat.

0,010 h

39,662

0,40

mq02rot030b

Compactadora tàndem autopropulsat, de 63 kW, de
9,65 t, amplada de treball 168 cm.

0,104 h

40,572

4,22

mq04dua020b

Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil.

0,104 h

9,174

0,95

0,900 t

17,155

15,44

(Materials)
mt01arr010b

Grava de pedrera, de 20 a 30 mm de diàmetre.
(Resta d'obra)

0,43
Total

21,950
21,95

1.1.10

Ut Talat d'arbre, de 30 a 60 cm de diàmetre de tronc, amb motoserra i camió amb cistella.
(Mà d'obra)

mo040

Oficial 1ª jardiner.

0,891 h

19,670

17,53

mo086

Ajudant jardiner.

1,338 h

17,340

23,20

0,157 h

45,866

7,20

(Maquinària)
mq01exn020a

PRES. VS2

Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics, de 105
kW.

Quadre de preus nº 2
Import
Nº

Designació
Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

mq02roa010a

Corró vibrant de guiat manual, de 700 kg, amplada de
treball 70 cm.

0,363 h

8,372

3,04

mq07cce010a

Camió amb cistell elevador de braç articulat de 16 m
d'altura màxima de treball i 260 kg de càrrega màxima.

0,316 h

18,781

5,93

mq09sie010

Serra de cadena a benzina, de 50 cm d'espasa i 2 kW
de potència.

0,507 h

2,969

1,51

(Resta d'obra)

1,17
Total

59,580
59,58

1.1.11

m³ Desmunt en terreny, fent servir els mitjans mecànics.
(Mà d'obra)

mo020

Oficial 1ª construcció.

0,012 h

19,670

0,24

mo113

Peó ordinari construcció.

0,007 h

15,580

0,11

(Maquinària)
mq01exn050c

Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 85 kW, amb
martell trencador.

0,100 h

64,322

6,43

mq01pan010a

Pala carregadora sobre pneumàtics de 120 kW/1,9 m³.

0,100 h

39,810

3,98

mq05vag010

Vagó perforador hidràulic sobre cadenes, amb martell
en fons i diàmetre de perforació de 150 mm.

0,010 h

114,157

1,14

(Materials)
mt08exc010a

Cordó detonant 12 g.

0,050 m

0,426

0,02

mt08exg010a

Goma‐2, D= 40 mm.

0,038 kg

2,870

0,11

mt08exg020

Nagolita en orri.

0,413 kg

1,009

0,42

mt08ext010a

Detonador elèctric.

0,288 Ut

1,089

0,31

mt08exw010

Fil de connexió.

0,025 kg

0,090

0,00

(Resta d'obra)

0,26
Total

13,020
13,02

1.2 OBRA CIVIL
1.2.1

m² Secció per a viàries amb tràfic de categoria C4 (àrees de vianants, carrers residencials) i
categoria d'explanada E1 (5 <= CBR < 10), pavimentada amb llamborda bicapa de formigó,
format rectangular, 200x100x60 mm, acabat superficial llis, color gris, aparellat a matajunt
per a tipus de col∙locació flexible, sobre una capa de sorra de 0,5 a 5 mm de diàmetre, el
gruix final del qual, una vegada col∙locades les llambordes i vibrat el paviment amb safata
vibrant de guiat manual, serà uniforme i estarà comprès entre 3 i 5 cm, deixant entre ells
una junta de separació entre 2 i 3 mm, pel seu posterior reblert amb sorra natural, fina,
seca i de granulometria compresa entre 0 i 2 mm, realitzat sobre ferm compost per base
flexible de tot‐u natural, de 20 cm d'espessor.
(Mà d'obra)

mo041

PRES. VS2

Oficial 1ª construcció d'obra civil.

0,278 h

19,670

5,47

Quadre de preus nº 2
Import
Nº

mo087

Designació

Ajudant construcció d'obra civil.

Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

0,304 h

17,340

5,27

(Maquinària)
mq01mot010b

Motoanivelladora de 154 kW.

0,007 h

74,109

0,52

mq02cia020j

Camió cisterna de 8 m³ de capacitat.

0,005 h

39,662

0,20

mq02rod010a

Safata vibrant de guiat manual, de 170 kg, amplada de
treball 50 cm, reversible.

0,311 h

4,206

1,31

mq02rov010i

Compactador monocilíndric vibrant autopropulsat, de
129 kW, de 16,2 t, amplada de treball 213,4 cm.

0,012 h

61,650

0,74

(Materials)
mt01arp020

Sorra natural, fina i seca, de granulometria compresa
entre 0 i 2 mm de diàmetre, exempta de sals
perjudicials, presentada en sacs.

1,000 kg

0,340

0,34

mt01arp021c

Sorra de 0,5 a 5 mm de diàmetre, no contenint més
d'un 3% de matèria orgànica i argila. Es tindrà en
compte l'especificat en UNE 83115 sobre la friabilitat i
en UNE‐EN 1097‐2 sobre la resistència a la
fragmentació de la sorra.

0,055 m³

23,750

1,31

mt01zah010a

Tot‐u natural calcari.

0,230 t

8,570

1,97

mt18aph010a

Llamborda bicapa de formigó, format rectangular,
200x100x60 mm, acabat superficial llis, color gris,
quines característiques tècniques compleixen la UNE‐
EN 1338 i una sèrie de propietats predeterminades:
coeficient d'absorció d'aigua <= 6%; resistència de
trencament (splitting test) >= 3,6 MPa; càrrega de
ruptura >= 250 N/mm de la longitud de trencament;
resistència al desgast per abrasió <= 23 mm i
resistència al lliscament (índex USRV) > 60.

52,500 Ut

0,166

8,72

(Resta d'obra)

0,52
Total

26,370
26,37

1.2.2

Ut Perforació per al pas d'instal∙lacions, realitzada en mur, de 300 mm de diàmetre, fins a
una profunditat màxima de 35 cm, mitjançant perforadora amb corona diamantada i
càrrega de runa manual.
(Mà d'obra)

mo113

Peó ordinari construcció.

3,871 h

15,580

60,31

3,501 h

24,735

86,60

(Maquinària)
mq05per010

Perforadora amb corona diamantada i suport.
(Resta d'obra)

2,94
Total

149,850
149,85

1.2.3

m² Solera de formigó armat de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigó HA‐25/B/20/IIa
fabricat en central, i abocament amb cubilot, estès i vibrat manual, i malla electrosoldada
ME 20x20 Ø 8‐8 B 500 T 6x2,20 UNE‐EN 10080 sobre separadors homologats.
(Mà d'obra)

PRES. VS2

Quadre de preus nº 2
Import
Nº

Designació
Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

mo020

Oficial 1ª construcció.

0,132 h

19,670

2,60

mo077

Ajudant construcció.

0,067 h

17,340

1,16

mo113

Peó ordinari construcció.

0,132 h

15,580

2,06

0,088 h

4,622

0,41

(Maquinària)
mq06vib020

Regla vibrant de 3 m.
(Materials)

mt07aco020e

Separador homologat per soleres.

2,000 Ut

0,040

0,08

mt07ame010n

Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8‐8 B 500 T 6x2,20
UNE‐EN 10080.

1,200 m²

3,196

3,84

mt10haf010nea

Formigó HA‐25/B/20/IIa, fabricat en central.

0,158 m³

67,330

10,64

mt16pea020b

Panell rígid de poliestirè expandit, segons UNE‐EN
13163, mecanitzat lateral recte, de 20 mm d'espessor,
resistència tèrmica 0,55 m²K/W, conductivitat tèrmica
0,036 W/(mK), per junta de dilatació.

0,050 m²

1,326

0,07

(Resta d'obra)

0,42
Total

21,280
21,28

1.2.4

m² Paviment de 8 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa en fred de composició
densa, tipus DF25.
(Mà d'obra)

mo041

Oficial 1ª construcció d'obra civil.

0,004 h

19,670

0,08

mo087

Ajudant construcció d'obra civil.

0,018 h

17,340

0,31

(Maquinària)
mq02ron010a

Corró vibrant tàndem autopropulsat, de 24,8 kW, de
2450 kg, amplada de treball 100 cm.

0,002 h

16,407

0,03

mq11com010

Compactador de pneumàtics autopropulsat, de 12/22
t.

0,002 h

57,593

0,12

mq11ext030

Estenedora asfàltica de cadenes, de 81 kW.

0,002 h

79,502

0,16

0,184 t

40,542

7,46

(Materials)
mt47aag030ae

Barreja bituminosa en fred de composició densa, tipus
DF25, amb àrid granític i emulsió bituminosa.
(Resta d'obra)

0,16
Total

8,320
8,32

1.2.5

m² Mur de 15 cm d'espessor de fàbrica de bloc de formigó, llis estàndard color gris,
40x20x15 cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), per revestir, rebuda amb morter
de ciment industrial, color gris, M‐7,5, subministrat a granel, amb peces especials.
(Mà d'obra)

mo021

PRES. VS2

Oficial 1ª construcció en treballs de ram de paleta.

0,696 h

19,670

13,69

Quadre de preus nº 2
Import
Nº

mo114

Designació

Peó ordinari construcció en treballs de ram de paleta.

Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

0,696 h

15,580

10,84

0,080 h

1,712

0,14

12,128 Ut

0,633

7,68

(Maquinària)
mq06mms010

Mesclador continu amb sitja, per a morter industrial
en sec, subministrat a granel.
(Materials)

mt02bhp010Af

Bloc de formigó, llis estàndard color gris, 40x20x15
cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), per
revestir. Segons UNE‐EN 771‐3.

mt02bhp011c

Mig bloc de formigó, llis estàndard color gris,
20x20x15 cm, resistència normalitzada R10 (10
N/mm²), per revestir. Segons UNE‐EN 771‐3.

0,515 Ut

0,406

0,21

mt02bhp012c

Bloc de cantonada de formigó, llis estàndard color gris,
40x20x15 cm, resistència normalitzada R10 (10
N/mm²), per revestir. Segons UNE‐EN 771‐3.

0,536 Ut

1,000

0,54

mt08aaa010a

Aigua.

0,004 m³

1,485

0,01

mt09mif010db

Morter industrial per a obra de paleta, de ciment,
color gris, categoria M‐7,5 (resistència a compressió
7,5 N/mm²), subministrat a granel, segons UNE‐EN
998‐2.

0,021 t

29,984

0,63

(Resta d'obra)

0,67
Total

34,410
34,41

1.2.6

m² Demolició de tanca perimetral formada per 1m de mur d'obra i part superior de malla,
amb mitjans manuals, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou tall previ.
(Mà d'obra)

mo113

Peó ordinari construcció.

0,365 h

15,580

(Resta d'obra)

5,69
0,11

Total

5,800
5,80

1.2.7

m² Paviment continu exterior de formigó armat, amb junts, de 15 cm d'espessor, realitzat
amb formigó HA‐25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb bomba, estès i vibrat
manual, i malla electrosoldada ME 15x15 Ø 8‐8 B 500 T 6x2,20 UNE‐EN 10080; tractat
superficialment amb capa de trànsit de rendiment 3 kg/m², amb acabat remolinat mecànic.
(Mà d'obra)

mo041

Oficial 1ª construcció d'obra civil.

0,287 h

19,670

5,65

mo087

Ajudant construcció d'obra civil.

0,400 h

17,340

6,94

(Maquinària)
mq06bhe010

Camió bomba estacionat a obra, per bombeig de
formigó. Inclús p/p de desplaçament.

0,006 h

170,000

1,02

mq06vib020

Regla vibrant de 3 m.

0,025 h

4,622

0,12

2,000 Ut

0,040

0,08

(Materials)
mt07aco020j
PRES. VS2

Separador homologat per paviments continus.

Quadre de preus nº 2
Import
Nº

Designació
Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

mt07ame010l

Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 8‐8 B 500 T 6x2,20
UNE‐EN 10080.

1,200 m²

3,750

4,50

mt09wnc011eE

Morter decoratiu de rodolament per a paviment de
formigó color blanc, compost de ciment, àrids de
sílice, additius orgànics i pigments.

3,000 kg

0,500

1,50

mt10haf010nea

Formigó HA‐25/B/20/IIa, fabricat en central.

0,158 m³

67,330

10,64

(Resta d'obra)

0,61
Total

31,060
31,06

1.3 SALA CALDERES BIOMASSA
1.3.1 Mòdul prefabricat
1.3.1.1

Ut Bloc tèrmic per a caldera de biomassa i sitja POWERCHIP 100 o de qualitat similar amb
els elements necessaris segons plànols adjunts. Inclou
CK CONTENIDOR METÀL∙LIC prefabricat o edifici metàl∙lic executat in situ de dimensions
segons plànols adjunts per a mòdul de caldera.
REGISTRE COBERTA 1200 X 1000 MANTENIMENT CALDERA
PASSAMURS SALA CALDERA / SITJA
VENTILACIO SALA CALDERES SEGONS RITE
CONNEXIONS EXTERIORS, DESAIGUA
INST. ELECTRICA BLOCTERMIC
CK CONTENIDOR metàl∙lic prefabricat o edifici metàl∙lic executat in situ de dimensions
segons plànols per a mòdul de SITJA
Estructura construïda mitjançant perfils homologats en el seu perímetre i panelat
sandwich.
Coberta preparada per a la recepció d'aigües pluvials.
2 BOQUES EMPLENAT PENUMATIC STORZ amb les respectives extensions fins a una altura
de 1,2m respecte al terra i tapes reixades amb candau.
FORMACIO PENDENTS BASE SITJA PANELAT FUSTA
DIVISORA SITJA / SALA CALDERA
PORTA ACCES A SITJA AMB PANELAT POSTERIOR
VENTILACIO SITJA
Muntatge elements principals:
MUNTATGE CALDERA POWERCHIP 100
MUNTATGE SISTEMA D'ALIMENTACIO
MUNTATGE XEMENEIA AILLADA 180/250
MUNTATGE DIPOSIT INERCIA + VAS EXPANSIO
Instal•lació, connexionat, aïllament:
CK HIDRA CONNEXIONAT CALDERA ‐ DIPOSIT INERCIA
FUSIOTHERM ML. TUB CLIMATHERM 50X4,6 MM
KAIMANN M.L. AILLAMENT EF 19X54 (30)
FUSIOTHERM ENLLAÇ CIRCULAR 50‐11/2" F
FUSIOTHERM INGERT 50‐3/4" F
FUSIOTHERM TE 50 MM
FUSIOTHERM COLZE 90º 50 MM
SUBMINISTRE MUNTAT I AILLAT
CK HIDRA CONNEXIONAT DIPOSIT D'INERCIA ‐ DISTRIBUCIO
FUSIOTHERM ML. TUB CLIMATHERM 50X4,6 MM
KAIMANN M.L. AILLAMENT EF 19X54 (30)
FUSIOTHERM ENLLAÇ CIRCULAR 50‐11/2" F
FUSIOTHERM COLZE 90º 50 MM
SUBMINISTRE MUNTAT I AILLAT
(Mà d'obra)

mo003

Oficial 1ª electricista.

14,269 h

20,330

290,09

mo102

Ajudant electricista.

14,269 h

17,320

247,14

PRES. VS2

Quadre de preus nº 2
Import
Nº

Designació
Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

(Materials)
mt38gil600b

Bloc tèrmic per a caldera de biomassa i sitja
POWERCHIP 100 o de qualitat similar amb els
elements necessaris segons plànols adjunts. Inclou CK
CONTENIDOR 20PEUS OPEN SIDE ADEQUAT de
dimensions mòdul de caldera contenidor marítim 20
peus 6,05x2,43x2,59m. REGISTRE COBERTA 1200 X
1000 MANTENIMENT CALDERA PASSAMURS SALA
CALDERA / SITJA VENTILACIO SALA CALDERES SEGONS
RITE CONNEXIONS EXTERIORS, DESAIGUA INST.
ELECTRICA BLOCTERMIC CK CONTENIDOR SITJA
SEGONS ESPECIFICACIONS de dimensions sitja estella:
4,2x2,43x4,2m Estructura construïda mitjançant perfils
homologats en el seu perímetre i panelat sandwich.
Coberta preparada per a la recepció d'aigües pluvials.
2 BOQUES EMPLENAT PENUMATIC STORZ amb les
respectives extensions fins a una altura de 1,2m
respecte al terra i tapes reixades amb candau.
FORMACIO PENDENTS BASE SITJA PANELAT FUSTA
DIVISORA SITJA / SALA CALDERA PORTA ACCES A SITJA
AMB PANELAT POSTERIOR VENTILACIO SITJA
Muntatge elements principals: MUNTATGE CALDERA
POWERCHIP 100 MUNTATGE SISTEMA
D'ALIMENTACIO MUNTATGE XEMENEIA AILLADA
180/250 MUNTATGE DIPOSIT INERCIA + VAS
EXPANSIO Instal•lació, connexionat, aïllament: CK
HIDRA CONNEXIONAT CALDERA ‐ DIPOSIT INERCIA
FUSIOTHERM ML. TUB CLIMATHERM 50X4,6 MM
KAIMANN M.L. AILLAMENT EF 19X54 (30)
FUSIOTHERM ENLLAÇ CIRCULAR 50‐11/2" F
FUSIOTHERM INGERT 50‐3/4" F FUSIOTHERM TE 50
MM FUSIOTHERM COLZE 90º 50 MM SUBMINISTRE
MUNTAT I AILLAT CK HIDRA CONNEXIONAT DIPOSIT
D'INERCIA ‐ DISTRIBUCIO FUSIOTHERM ML. TUB
CLIMATHERM 50X4,6 MM KAIMANN M.L. AILLAMENT
EF 19X54 (30) FUSIOTHERM ENLLAÇ CIRCULAR 50‐
11/2" F FUSIOTHERM COLZE 90º 50 MM SUBMINISTRE
MUNTAT I AILLAT

1,000 Ut

18.375,000

(Resta d'obra)

18.375,00

189,12
Total

19.101,350
19.101,35

1.3.1.2

m Grua autopropulsada de braç telescòpic amb una capacitat d'elevació de 30 t i 27 m
d'altura màxima de treball..
(Mà d'obra)

mo046

Oficial 1ª muntador.

5,937 h

20,650

122,60

6,000 h

66,288

397,73

(Maquinària)
mq07gte010c

Grua autopropulsada de braç telescòpic amb una
capacitat d'elevació de 30 t i 27 m d'altura màxima de
treball.
(Resta d'obra)

10,41
Total

530,740
530,74

1.3.2 Generació tèrmica i alimentació
PRES. VS2

Quadre de preus nº 2
Import
Nº

1.3.2.1

Designació
Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

Ut Caldera per a la combustió d'estelles, GUNTAMATIC POWERCHIP 100 o caldera de
similars característiques, amb potència modular de 22 a 100kW, rendiment a màxima
potència del 92,2% i rendiment amb modulació de la potència de fins a un 95,4%. Inclou
vis‐sens‐fi de 2,25m, 2 sondes d'immersió dipòsit inèrcia i sonda fums, sistema d'extracció
de cendres pneumàtic fins a contenidor de 240litres, complement regulació base, extensió
regulació mural, transport, descàrrega i col∙locació, posta en marxa i formació.
(Mà d'obra)

mo004

Oficial 1ª calefactor.

14,320 h

20,330

291,13

mo103

Ajudant calefactor.

14,320 h

17,320

248,02

(Materials)
mt38cbh018acc_100

Caldera per a la combustió d'estelles, GUNTAMATIC
POWERCHIP 100 amb potència modular de 22 a
100kW, rendiment a màxima potència del 92,2% i
rendiment amb modulació de la potència de fins a un
95,4%. Inclou bis‐sens‐fi de 2,25m, 2 sondes
d'immersió dipòsit inèrcia i sonda fums

1,000 Ut

20.156,480

20.156,48

mt38cbh097a

Limitador tèrmic de seguretat, tarat a 95°C, format per
vàlvula i sonda de temperatura.

1,000 Ut

79,114

79,11

mt38cbh099c

Base de recolzament antivibracions, per a caldera.

1,000 Ut

138,936

138,94

mt38cbh100c

Posada en marxa i formació en el maneig de caldera
de biomassa.

1,000 Ut

346,348

346,35

mt38cbh320b_100

Sistema d'extracció de cendres amb espiral
transportador helicoïdal flexible, format per tub de 5m
de longitud, d'acer inoxidable, amb dues corbes,
cargol sense fi flexible, motor de buidatge, pilar i
capçal de transferència de la cendra.

1,000 Ut

1.547,000

1.547,00

mt38cbh321a_100

Calaix de cendres d'acer galvanitzat, de 240 litres, per
a sistema d'extracció de cendres.

1,000 Ut

467,280

467,28

mt38cbh322a

Muntatge de sistema d'extracció de cendres.

1,000 Ut

149,553

149,55

mt38cbh550a_100

Regulació base SET MKR per control d'un circuit
directe de calefacció, dos circuits amb vàlvula 3 vies i
un circuit de producció ACS

1,000 Ut

235,121

235,12

(Resta d'obra)

236,59
Total

23.895,570
23.895,57

1.3.2.2

Ut Vàlvula de seguretat, GUNT regulada a 50ºC
(Mà d'obra)

mo004

Oficial 1ª calefactor.

0,108 h

20,330

2,20

mo103

Ajudant calefactor.

0,108 h

17,320

1,87

(Materials)
mt38csl510f_3.2

Vàlvula de seguretat, GUNT 50ºC

1,000 Ut

104,202

104,20

mt38www012

Material auxiliar per a instal∙lacions de calefacció i
A.C.S.

0,100 Ut

2,079

0,21

(Resta d'obra)
PRES. VS2

2,17

Quadre de preus nº 2
Import
Nº

Designació

Total

Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

110,650
110,65

1.3.2.3

Ut Vàlvula de seguretat, de 3/4" de diàmetre, amb rosca, recorregut curt, de bronze
muntada superficialment.
(Mà d'obra)

mo004

Oficial 1ª calefactor.

0,108 h

20,330

2,20

mo103

Ajudant calefactor.

0,108 h

17,320

1,87

(Materials)
mt37svs020b_3.2.1

Vàlvula de seguretat, de 3/4" de diàmetre, amb rosca,
recorregut curt, de bronze muntada superficialment.

1,000 Ut

62,680

62,68

mt38www012

Material auxiliar per a instal∙lacions de calefacció i
A.C.S.

0,100 Ut

2,079

0,21

(Resta d'obra)

1,34
Total

68,300
68,30

1.3.2.4

Ut Bloc de seguretat per a caldera, format per presòstat, purgador automàtic d'aire amb
vàlvula de retenció, manòmetre amb escala de 0 a 4 bar i connexió femella de 1" de
diàmetre.
(Mà d'obra)

mo004

Oficial 1ª calefactor.

0,108 h

20,330

2,20

mo103

Ajudant calefactor.

0,108 h

17,320

1,87

(Materials)
mt38alb750a_3.2.3

Bloc de seguretat per a caldera, format per presòstat,
purgador automàtic d'aire amb vàlvula de retenció,
manòmetre amb escala de 0 a 4 bar i connexió femella
de 1" de diàmetre.

1,000 Ut

71,110

71,11

mt38www012

Material auxiliar per a instal∙lacions de calefacció i
A.C.S.

0,100 Ut

2,079

0,21

(Resta d'obra)

1,51
Total

76,900
76,90

1.3.2.5

Ut Agitador per a sitja de 3m de diàmetre, motor, extensions de vis‐sens‐fi de 2,2m, 0,22m
i 0,55m.
(Mà d'obra)

mo004

Oficial 1ª calefactor.

8,524 h

20,330

173,29

mo103

Ajudant calefactor.

8,524 h

17,320

147,64

1,000 Ut

760,320

760,32

(Materials)
mt38cbh144a_100

PRES. VS2

Allargaments de transportador helicoïdal sense fi
tancats de 2,2m+0,22m+0,55m, per a sistema
d'alimentació de caldera de biomassa.

Quadre de preus nº 2
Import
Nº

mt38cbh145a_100

Designació

Agitador extra GUNT D=3 amb motor

1,000 Ut

4.122,760

(Resta d'obra)

Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

4.122,76
104,08

Total

5.308,090
5.308,09

1.3.2.6

m Xemeneia modular metàl∙lica INOX‐INOX, de doble paret, paret interior d'acer inoxidable
AISI 316L de 180 mm de diàmetre i paret exterior d'acer inoxodable AISI 304 de 230 mm,
amb aïllament entre parets mitjançant llana de roca de 25 mm d'espessor. Inclou 8 mòduls
rectes de 1000mm, 2 mòduls rectes de 500mm, mòdul extensible, mòdul comprovació, T
45º amb descàrrega, regulador de tiratge, suport a paret, barret cònic, adaptador a
caldera, 5 suports a paret regulables i abraçaderes. Totalment instal∙lat.
(Mà d'obra)

mo004

Oficial 1ª calefactor.

10,203 h

20,330

207,43

mo103

Ajudant calefactor.

10,203 h

17,320

176,72

(Materials)
mt20cmn125dc_3.2.7

Xemeneia INOX‐INOX amb aïllament de llana de roca
de 25mm. Inclou 8 mòduls rectes de 1000mm, 2
mòduls rectes de 500mm, mòdul extensible, mòdul
comprovació, T 45º amb descàrrega, regulador de
tiratge, suport a paret, barret cònic, adaptador a
caldera, 5 sup

1,000 m

1.218,480

1.218,48

mt20cmn126d

Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra
d'els tubs de doble paret, de 200 mm de diàmetre
interior.

1,000 Ut

6,432

6,43

(Resta d'obra)

32,18
Total

1.641,240
1.641,24

1.3.2.7

Ut Sistema de regulació de la temperatura compost de termòstat de temperatura ambient.
Inclou cablejat i tub protector
(Mà d'obra)

mo004

Oficial 1ª calefactor.

0,764 h

20,330

15,53

mo103

Ajudant calefactor.

0,764 h

17,320

13,23

(Materials)
mt35aia090ma

Tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, de
color negre, de 16 mm de diàmetre nominal, per a
canalització fixa en superfície. Resistència a la
compressió 1250 N, resistència a l'impacte 2 joules,
temperatura de treball ‐5°C fins 60°C, amb grau de
protecció IP 547 segons UNE 20324, propietats
elèctriques: aïllant, no propagador de la flama. Segons
UNE‐EN 61386‐1 i UNE‐EN 61386‐22. Fins i tot p/p
d'abraçadores, elements de subjecció i accessoris
(corbes, maneguets, tes, colzes i corbes flexibles).

10,000 m

0,839

8,39

mt35cun040aa

Cable unipolar H07V‐K amb conductor multifilar de
coure classe 5 (‐K) de 1,5 mm² de secció, amb
aïllament de PVC (V), sent la seva tensió assignada de
450/750 V. Segons UNE 21031‐3.

20,000 m

0,246

4,92

PRES. VS2

Quadre de preus nº 2
Import
Nº

mt38esu080a

Designació

Termòstat de temperatura ambient GUNT RFF25
sonda ambient

1,000 Ut

82,826

(Resta d'obra)

Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

82,83

2,50
Total

127,400
127,40

1.3.3 Instal∙lació hidràulica
1.3.3.1

Ut Bomba circulació WILO STRATOS P 30/1‐8 o qualitat similar. Inclou joc de ràcords,
regulador pressió amb display, regulació i control per bombes dobles, vàlvules de bola i de
retenció, manòmetres, filtre, maneguets i cablejat.
(Mà d'obra)

mo005_100

Oficial 1ª instal∙lador de climatització.

3,273 h

20,330

66,54

mo104_100

Ajudant instal∙lador de climatització.

3,273 h

17,320

56,69

(Materials)
mt35aia090ma

Tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, de
color negre, de 16 mm de diàmetre nominal, per a
canalització fixa en superfície. Resistència a la
compressió 1250 N, resistència a l'impacte 2 joules,
temperatura de treball ‐5°C fins 60°C, amb grau de
protecció IP 547 segons UNE 20324, propietats
elèctriques: aïllant, no propagador de la flama. Segons
UNE‐EN 61386‐1 i UNE‐EN 61386‐22. Fins i tot p/p
d'abraçadores, elements de subjecció i accessoris
(corbes, maneguets, tes, colzes i corbes flexibles).

3,000 m

0,839

2,52

mt35cun040ab

Cable unipolar H07V‐K amb conductor multifilar de
coure classe 5 (‐K) de 2,5 mm² de secció, amb
aïllament de PVC (V), sent la seva tensió assignada de
450/750 V. Segons UNE 21031‐3.

9,000 m

0,394

3,55

mt37bce005i_3.3.1_100

WILO STRATOS P 30/1‐8 o qualitat similar. Inclou joc
de ràcords, regulador pressió amb display, regulació i
control per bombes dobles,

1,000 Ut

752,220

752,22

mt37sve010b

Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1/2".

2,000 Ut

4,042

8,08

mt37sve010f

Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1
1/2".

2,000 Ut

21,341

42,68

mt37svr010e

Vàlvula de retenció de llautó per roscar de 1 1/2".

1,000 Ut

7,719

7,72

mt37tca010ba

Tub de coure rígid amb paret de 1 mm de gruix i 13/15
mm de diàmetre, segons UNE‐EN 1057.

0,350 m

4,770

1,67

mt37www050f

Maneguet antivibració, de goma, amb rosca de 1 1/2",
per a una pressió màxima de treball de 10 bar.

2,000 Ut

23,867

47,73

mt37www060g

Filtre retenidor de residus de llautó, amb tamís d'acer
inoxidable amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre,
amb rosca de 1 1/2", per a una pressió màxima de
treball de 16 bar i una temperatura màxima de 110°C.

1,000 Ut

25,393

25,39

mt42www040

Manòmetre amb bany de glicerina i diàmetre d'esfera
de 100 mm, amb presa vertical, per a muntatge roscat
de 1/2", escala de pressió de 0 a 5 bar.

1,000 Ut

10,840

10,84

(Resta d'obra)
PRES. VS2

20,51

Quadre de preus nº 2
Import
Nº

Designació

Total

Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

1.046,140
1.046,14

1.3.3.2

Ut Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/2".
(Mà d'obra)

mo004

Oficial 1ª calefactor.

0,108 h

20,330

2,20

mo103

Ajudant calefactor.

0,108 h

17,320

1,87

(Materials)
mt37sve010f

Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1
1/2".

1,000 Ut

21,341

21,34

mt38www012

Material auxiliar per a instal∙lacions de calefacció i
A.C.S.

0,100 Ut

2,079

0,21

(Resta d'obra)

0,51
Total

26,130
26,13

1.3.3.3

Ut Vàlvula de seguretat, de llautó, amb rosca de 3/4" de diàmetre, tarada a 3 bar de
pressió.
(Mà d'obra)

mo004

Oficial 1ª calefactor.

0,108 h

20,330

2,20

mo103

Ajudant calefactor.

0,108 h

17,320

1,87

(Materials)
mt37svs010g

Vàlvula de seguretat, de llautó, amb rosca de 3/4" de
diàmetre, tarada a 3 bar de pressió.

1,000 Ut

8,402

8,40

mt38www012

Material auxiliar per a instal∙lacions de calefacció i
A.C.S.

0,100 Ut

2,079

0,21

(Resta d'obra)

0,25
Total

12,930
12,93

1.3.3.4

Ut Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 3/4".
(Mà d'obra)

mo004

Oficial 1ª calefactor.

0,108 h

20,330

2,20

mo103

Ajudant calefactor.

0,108 h

17,320

1,87

(Materials)
mt37sve010c

Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 3/4".

1,000 Ut

5,888

5,89

mt38www012

Material auxiliar per a instal∙lacions de calefacció i
A.C.S.

0,100 Ut

2,079

0,21

(Resta d'obra)

0,20
Total

PRES. VS2

10,370

Quadre de preus nº 2
Import
Nº

Designació
Parcial

Total

(Euros)

(Euros)
10,37

1.3.3.5

Ut Punt d'omplert segons RITE. Format per 2 m de tub de polietilè reticulat (PE‐X) amb
barrera d'oxigen (EVOH), de 32 mm de diàmetre exterior i 2,9 mm de gruix, PN=6 atm, per
a calefacció, col∙locat superficialment, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible
d'escuma elastomèrica. Inclou, vàlvula retenció, filtre, comptador d'aigua, manòmetre i
material auxiliar.
(Mà d'obra)

mo004

Oficial 1ª calefactor.

0,480 h

20,330

9,76

mo103

Ajudant calefactor.

0,480 h

17,320

8,31

(Materials)
mt17coe050fc

Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 36 mm de
diàmetre interior i 22,0 mm de gruix (equivalent a 25,0
mm de RITE IT 1.2.4.2) mm de gruix, a força de cautxú
sintètic flexible, d'estructura cel∙lular tancada.

2,000 m

7,986

15,97

mt17coe110

Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica.

0,110 l

11,559

1,27

mt37cic020d

Comptador d'aigua freda, per roscar, de 1 1/4" de
diàmetre.

1,000 Ut

228,610

228,61

mt37sve010e

Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1
1/4".

2,000 Ut

15,059

30,12

mt37svr010d

Vàlvula de retenció de llautó per roscar de 1 1/4".

1,000 Ut

5,789

5,79

mt37tpu011ae

Tub de polietilè reticulat (PE‐X) amb barrera d'oxigen
(EVOH), de 32 mm de diàmetre exterior i 2,9 mm de
gruix, PN=6 atm, segons UNE‐EN ISO 15875‐2, amb el
preu incrementat el 20% en concepte d'accessoris i
peces especials.

2,000 m

8,948

17,90

mt37tpu411a

Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de
les canonades de polietilè reticulat (PE‐X) amb barrera
d'oxigen (EVOH), de 32 mm de diàmetre exterior.

2,000 Ut

0,358

0,72

mt37www060f

Filtre retenidor de residus de llautó, amb tamís d'acer
inoxidable amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre,
amb rosca de 1 1/4", per a una pressió màxima de
treball de 16 bar i una temperatura màxima de 110°C.

1,000 Ut

19,020

19,02

(Resta d'obra)

6,75
Total

344,220
344,22

1.3.3.6

Ut Vàlvula d'ompliment automàtic, amb cos de llautó cromat, pressió màxima 10 bar,
pressió de tara entre 0,5 i 4 bar, temperatura de treball entre 5°C i 95°C, filtre de malla de
0,3 mm de llum, connexions de 1 1/4" de diàmetre. i presa per a manòmetre de 1/4"
femella.
(Mà d'obra)

mo004

Oficial 1ª calefactor.

0,108 h

20,330

2,20

mo103

Ajudant calefactor.

0,108 h

17,320

1,87

(Materials)

PRES. VS2

Quadre de preus nº 2
Import
Nº

Designació
Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

mt38alb755a_3.3.4

Vàlvula d'ompliment automàtic, amb cos de llautó
cromat, pressió màxima 10 bar, pressió de tara entre
0,5 i 4 bar, temperatura de treball entre 5°C i 95°C,
filtre de malla de 0,3 mm de llum, connexions de 1
1/4".

1,000 Ut

66,153

66,15

mt38www012

Material auxiliar per a instal∙lacions de calefacció i
A.C.S.

0,100 Ut

2,079

0,21

(Resta d'obra)

1,41
Total

71,840
71,84

1.3.3.7

Ut Vàlvula d'equilibrat dinàmic de llautó estampat amb juntes de EPDM, de 40 mm,
connexions roscades, amb cartutx metàl∙lic.
(Mà d'obra)

mo004

Oficial 1ª calefactor.

0,108 h

20,330

2,20

mo103

Ajudant calefactor.

0,108 h

17,320

1,87

(Materials)
mt37svq010i

Vàlvula d'equilibrat dinàmic de llautó estampat amb
juntes de EPDM, de 40 mm, connexions roscades, amb
cartutx metàl∙lic, PN25, rang de temperatura de ‐20 a
120°C, rang de pressió de 7 a 600 kPa, pèrdua de
càrrega mínima de 12 kPa.

1,000 Ut

127,496

127,50

mt38www012

Material auxiliar per a instal∙lacions de calefacció i
A.C.S.

0,100 Ut

2,079

0,21

(Resta d'obra)

2,64
Total

134,420
134,42

1.3.3.8

m Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub de polipropilè
copolímer random (PP‐R), de 50 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm, col∙locat
superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant escuma elastomèrica.
(Mà d'obra)

mo004

Oficial 1ª calefactor.

0,147 h

20,330

2,99

mo103

Ajudant calefactor.

0,147 h

17,320

2,55

(Materials)
mt17coe050id

Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 55 mm de
diàmetre interior i 27,0 mm de gruix (equivalent a 30,0
mm de RITE IT 1.2.4.2) mm de gruix, a força de cautxú
sintètic flexible, d'estructura cel∙lular tancada.

1,000 m

8,906

8,91

mt17coe110

Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica.

0,085 l

11,559

0,98

mt37toa110de

Tub de polipropilè copolímer random (PP‐R), de 50
mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 4,6 mm de
gruix, segons UNE‐EN ISO 15874‐2, amb el preu
incrementat el 20% en concepte d'accessoris i peces
especials.

1,000 m

7,402

7,40

PRES. VS2

Quadre de preus nº 2
Import
Nº

mt37toa400d

Designació

Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de
les canonades de polipropilè copolímer random (PP‐
R), de 50 mm de diàmetre exterior.

1,000 Ut

0,258

(Resta d'obra)

Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

0,26

0,46
Total

23,550
23,55

1.3.3.9

Ut Electrobomba centrífuga HALM HEP OPTIMO L 30‐8.0 o qualitat similar. Inclou regulació
i control amb centraleta, conmutació de bombes dobles en paral∙lel i mòdul DVP14SS211R,
regulador pressió amb display. Inclou també joc de ràcords, maneguets i cablejat.
(Mà d'obra)

mo005

Oficial 1ª instal∙lador de climatització.

2,308 h

20,330

46,92

mo104

Ajudant instal∙lador de climatització.

2,208 h

17,320

38,24

(Materials)
mt35aia090ma

Tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, de
color negre, de 16 mm de diàmetre nominal, per a
canalització fixa en superfície. Resistència a la
compressió 1250 N, resistència a l'impacte 2 joules,
temperatura de treball ‐5°C fins 60°C, amb grau de
protecció IP 547 segons UNE 20324, propietats
elèctriques: aïllant, no propagador de la flama. Segons
UNE‐EN 61386‐1 i UNE‐EN 61386‐22. Fins i tot p/p
d'abraçadores, elements de subjecció i accessoris
(corbes, maneguets, tes, colzes i corbes flexibles).

3,000 m

0,839

2,52

mt35cun040ab

Cable unipolar H07V‐K amb conductor multifilar de
coure classe 5 (‐K) de 2,5 mm² de secció, amb
aïllament de PVC (V), sent la seva tensió assignada de
450/750 V. Segons UNE 21031‐3.

9,000 m

0,394

3,55

mt37bce010oa_3.3.1_250_ Electrobomba centrífuga HALM HEP OPTIMO L 30‐8.0
1
o qualitat similar. Inclou regulació i control amb
centraleta, conmutació de bombes dobles en paral∙lel i
mòdul DVP14SS211R, regulador pressió amb display

1,000 Ut

602,700

602,70

mt37tca010ba

Tub de coure rígid amb paret de 1 mm de gruix i 13/15
mm de diàmetre, segons UNE‐EN 1057.

0,350 m

4,770

1,67

mt37www040c

Maneguet antivibració, de goma, amb brides DN 50
mm, per a una pressió màxima de treball de 10 bar.

2,000 Ut

27,650

55,30

(Resta d'obra)

15,02
Total

765,920
765,92

1.3.3.10

Ut Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4'
de D, col∙locat roscat
(Mitjans auxiliars)

ENERG_MANO.

Subministrament i instal∙lació manòmetre Manòmetre
de glicerina de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca
d'1/4' ,

1,000 Ut

17,772

17,77

Total

17,770
17,77

PRES. VS2

Quadre de preus nº 2
Import
Nº

1.3.3.11

Designació
Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

Ut Punt de buidatge format per 2 m de tub de polietilè reticulat (PE‐X) amb barrera
d'oxigen (EVOH), de 32 mm de diàmetre exterior i 2,9 mm de gruix, PN=6 atm, per a
calefacció, col∙locat superficialment.
(Mà d'obra)

mo004

Oficial 1ª calefactor.

0,208 h

20,330

4,23

mo103

Ajudant calefactor.

0,208 h

17,320

3,60

(Materials)
mt37sve010e

Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1
1/4".

1,000 Ut

15,059

15,06

mt37tpu011ae

Tub de polietilè reticulat (PE‐X) amb barrera d'oxigen
(EVOH), de 32 mm de diàmetre exterior i 2,9 mm de
gruix, PN=6 atm, segons UNE‐EN ISO 15875‐2, amb el
preu incrementat el 20% en concepte d'accessoris i
peces especials.

2,000 m

8,948

17,90

mt37tpu411a

Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de
les canonades de polietilè reticulat (PE‐X) amb barrera
d'oxigen (EVOH), de 32 mm de diàmetre exterior.

2,000 Ut

0,358

0,72

(Resta d'obra)

0,83
Total

42,340
42,34

1.3.3.12

Ut Vàlvula de retenció de llautó per roscar de 1 1/2".
(Mà d'obra)

mo004

Oficial 1ª calefactor.

0,108 h

20,330

2,20

mo103

Ajudant calefactor.

0,108 h

17,320

1,87

(Materials)
mt37svr010e

Vàlvula de retenció de llautó per roscar de 1 1/2".

1,000 Ut

7,719

7,72

mt38www012

Material auxiliar per a instal∙lacions de calefacció i
A.C.S.

0,100 Ut

2,079

0,21

(Resta d'obra)

0,24
Total

12,240
12,24

1.3.3.13

Ut Termòmetre D63 0‐120ºC 10cm post a/vaina
(Mitjans auxiliars)

3.3.1_term

Termòmetre D63 0‐120ºC 10cm post a/vaina

1,000 Ut

15,981

15,98

Total

15,980
15,98

1.3.3.14

Ut Vàlvula de 3 vies de 1 1/2", mescladora, amb actuador de 230 V.
(Mà d'obra)

mo004
PRES. VS2

Oficial 1ª calefactor.

0,108 h

20,330

2,20

Quadre de preus nº 2
Import
Nº

mo103

Designació

Ajudant calefactor.

Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

0,108 h

17,320

1,87

(Materials)
mt38vvg020w

Vàlvula de 3 vies de 1 1/2", mescladora, amb actuador
de 230 V.

1,000 Ut

285,144

285,14

mt38www012

Material auxiliar per a instal∙lacions de calefacció i
A.C.S.

0,100 Ut

2,079

0,21

(Resta d'obra)

5,79
Total

295,210
295,21

1.3.3.15

U Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/2".
(Mà d'obra)

mo004

Oficial 1ª calefactor.

0,110 h

20,330

2,24

mo103

Ajudant calefactor.

0,110 h

17,320

1,91

(Materials)
mt37sve010f

Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1
1/2".

1,000 Ut

21,341

21,34

mt38www012

Material auxiliar per a instal∙lacions de calefacció i
A.C.S.

0,100 Ut

2,079

0,21

(Resta d'obra)

0,51
Total

26,210
26,21

1.3.3.16

U Vàlvula d'equilibrat dinàmic de llautó estampat amb juntes de EPDM, de 32 mm,
connexions roscades, amb cartutx metàl∙lic.
(Mà d'obra)

mo004

Oficial 1ª calefactor.

0,110 h

20,330

2,24

mo103

Ajudant calefactor.

0,110 h

17,320

1,91

123,890

123,89

2,079

0,21

(Materials)
mt37svq010g

Vàlvula d'equilibrat dinàmic de llautó estampat amb
juntes de EPDM, de 32 mm, connexions roscades, amb
cartutx metàl∙lic, PN25, rang de temperatura de ‐20 a
120°C, rang de pressió de 7 a 600 kPa, pèrdua de
càrrega mínima de 12 kPa.

1,000 U

mt38www012

Material auxiliar per a instal∙lacions de calefacció i
A.C.S.

0,100 Ut

(Resta d'obra)

2,57
Total

130,820
130,82

1.3.3.17

U Separador de sòlids en suspensió, pressió nominal 10 bar, temperatura màxima 110°C,
connexions de 1 1/2" de diàmetre femella.
(Mà d'obra)

PRES. VS2

Quadre de preus nº 2
Import
Nº

Designació
Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

mo004

Oficial 1ª calefactor.

0,110 h

20,330

2,24

mo103

Ajudant calefactor.

0,110 h

17,320

1,91

(Materials)
mt38alb900d

Separador de sòlids en suspensió, pressió nominal 10
bar, temperatura màxima 110°C, connexions de 1 1/2"
de diàmetre femella, amb vàlvula de descàrrega de
sòlids.

1,000 U

92,240

92,24

mt38www012

Material auxiliar per a instal∙lacions de calefacció i
A.C.S.

0,100 Ut

2,079

0,21

(Resta d'obra)

1,93
Total

98,530
98,53

1.3.3.18

U Vàlvula de seguretat, de llautó, amb rosca de 1 1/4" de diàmetre, tarada a 3 bar de
pressió.
(Mà d'obra)

mo004

Oficial 1ª calefactor.

0,110 h

20,330

2,24

mo103

Ajudant calefactor.

0,110 h

17,320

1,91

(Materials)
mt37svs010s

Vàlvula de seguretat, de llautó, amb rosca de 1 1/4"
de diàmetre, tarada a 3 bar de pressió.

1,000 U

71,490

71,49

mt38www012

Material auxiliar per a instal∙lacions de calefacció i
A.C.S.

0,100 Ut

2,079

0,21

(Resta d'obra)

1,52
Total

77,370
77,37

1.3.3.19

Ut Got d'expansió tancat amb una capacitat de 100 l.
(Mà d'obra)

mo004

Oficial 1ª calefactor.

1,146 h

20,330

23,30

mo103

Ajudant calefactor.

1,146 h

17,320

19,85

(Materials)
mt38vex010m

Got d'expansió tancat amb una capacitat de 100 l, 870
mm d'altura, 450 mm de diàmetre, amb rosca de 1" de
diàmetre i 10 bar de pressió.

1,000 Ut

194,856

194,86

mt42www040

Manòmetre amb bany de glicerina i diàmetre d'esfera
de 100 mm, amb presa vertical, per a muntatge roscat
de 1/2", escala de pressió de 0 a 5 bar.

1,000 Ut

10,840

10,84

(Resta d'obra)

4,98
Total

253,830
253,83

PRES. VS2

Quadre de preus nº 2
Import
Nº

1.3.3.20

Designació
Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

Ut Comptador d'energia KAMSTRUP MULTICAL 602 o qualitat similar, DN50, per a cabal
nominal 6,0 m³/h, per a mesurament de temperatures del comptador d'energia entre 5°C i
150°C. Permet incorporar targeta de comunicació.
(Mà d'obra)

mo004

Oficial 1ª calefactor.

1,426 h

20,330

28,99

(Materials)
mt38alb729a_3.3.3

Comptador d'energia KAMSTRUP MULTICAL 602,
DN50, per a cabal nominal 6,0 m³/h, format per un
comptador volumètric per ultrasons, un mòdul
electrònic per a lectura de dades, extraïble, per a
mesurament de temperatures del comptador
d'energia entre 5°C i 150°C. Permet incorporar targeta
de comunicació.

1,000 Ut

462,000

462,00

mt38www012

Material auxiliar per a instal∙lacions de calefacció i
A.C.S.

0,050 Ut

2,079

0,10

(Resta d'obra)

9,82
Total

500,910
500,91

1.3.3.21

Ut Electrobomba centrífuga HALM HEP OPTIMO L 30‐8.0 o qualitat similar. Inclou regulació
i control amb centraleta, conmutació de bombes dobles en paral∙lel i mòdul DVP14SS211R,
regulador pressió amb display. Inclou també joc de ràcords, maneguets i cablejat.
(Mà d'obra)

mo005

Oficial 1ª instal∙lador de climatització.

2,308 h

20,330

46,92

mo104

Ajudant instal∙lador de climatització.

2,208 h

17,320

38,24

(Materials)
mt35aia090ma

Tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, de
color negre, de 16 mm de diàmetre nominal, per a
canalització fixa en superfície. Resistència a la
compressió 1250 N, resistència a l'impacte 2 joules,
temperatura de treball ‐5°C fins 60°C, amb grau de
protecció IP 547 segons UNE 20324, propietats
elèctriques: aïllant, no propagador de la flama. Segons
UNE‐EN 61386‐1 i UNE‐EN 61386‐22. Fins i tot p/p
d'abraçadores, elements de subjecció i accessoris
(corbes, maneguets, tes, colzes i corbes flexibles).

3,000 m

0,839

2,52

mt35cun040ab

Cable unipolar H07V‐K amb conductor multifilar de
coure classe 5 (‐K) de 2,5 mm² de secció, amb
aïllament de PVC (V), sent la seva tensió assignada de
450/750 V. Segons UNE 21031‐3.

9,000 m

0,394

3,55

mt37bce010oa_3.3.1_250_ Electrobomba centrífuga HALM HEP OPTIMO L 30‐8.0
1
o qualitat similar. Inclou regulació i control amb
centraleta, conmutació de bombes dobles en paral∙lel i
mòdul DVP14SS211R, regulador pressió amb display

1,000 Ut

602,700

602,70

mt37tca010ba

Tub de coure rígid amb paret de 1 mm de gruix i 13/15
mm de diàmetre, segons UNE‐EN 1057.

0,350 m

4,770

1,67

mt37www040c

Maneguet antivibració, de goma, amb brides DN 50
mm, per a una pressió màxima de treball de 10 bar.

2,000 Ut

27,650

55,30

(Resta d'obra)
PRES. VS2

15,02

Quadre de preus nº 2
Import
Nº

Designació

Total

Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

765,920
765,92

1.3.3.22

Ut Acumulador d'acer al carboni, de terra, 1500l, altura 2150mm, diàmetre 1250mm. Amb
4 connexions al primari i dos connexions al secundari.
(Mà d'obra)

mo004

Oficial 1ª calefactor.

3,943 h

20,330

80,16

mo103

Ajudant calefactor.

3,943 h

17,320

68,29

(Materials)
mt38bur710g

Acumulador d'acer al carboni, 1500l, altura 2150 mm,
diàmetre 1250mm, aïllament de 100mm de poliuretà
flexible densitat 20kg/m3. Amb 4 connexions al
primari i 2 al secundari.

1,000 Ut

1.420,898

1.420,90

mt38www010

Material auxiliar per instal∙lacions de calefacció.

1,000 Ut

1,663

1,66

(Resta d'obra)

31,42
Total

1.602,430
1.602,43

1.3.3.23

Ut Termòmetre D63 0‐120ºC 10cm post a/vaina
(Mitjans auxiliars)

3.3.1_term

Termòmetre D63 0‐120ºC 10cm post a/vaina

1,000 Ut

15,981

15,98

Total

15,980
15,98

1.3.3.24

Ut Purgador automàtic d'aire amb boia i rosca de 1/2" de diàmetre, cos i tapa de llautó.
(Mà d'obra)

mo004

Oficial 1ª calefactor.

0,108 h

20,330

2,20

mo103

Ajudant calefactor.

0,108 h

17,320

1,87

(Materials)
mt37sgl020d

Purgador automàtic d'aire amb boia i rosca de 1/2" de
diàmetre, cos i tapa de llautó, per a una pressió
màxima de treball de 6 bar i una temperatura màxima
de 110°C.

1,000 Ut

6,847

6,85

mt38www012

Material auxiliar per a instal∙lacions de calefacció i
A.C.S.

0,050 Ut

2,079

0,10

(Resta d'obra)

0,22
Total

11,240
11,24

1.3.4 Instal∙lació elèctrica

PRES. VS2

Quadre de preus nº 2
Import
Nº

1.3.4.1

Designació
Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

Ut Quadre general de comandament i protecció per a sala de calderes. Format per un
armari, plaques de muntatge, tapes cegues, kits d'qeuipament amb tapes a nivell de porta
per aparellatge modular i perfil DIN regulable, interruptor general trifàsic amb bobina
d'emissió per acoblament,comptador electricitat, diferencials, magnetotèrmics, contactors,
pilos senyalització, de carril, commutadors...segons esquema elèctric. Inclou bolet
d'emergència a l'accés de la sala de calderes dins caixa amb clau, totalment cablejat,
connexionat, retolat.
(Mà d'obra)

mo003

Oficial 1ª electricista.

2,335 h

20,330

47,47

mo102

Ajudant electricista.

1,455 h

17,320

25,20

(Materials)
mt33seg502

Polsador monobloc estanc per instal∙lació en
superfície (IP 55), color gris.

1,000 Ut

7,917

7,92

mt35aia090ac

Tub rígid de PVC, enrotllable, corbable en calent, de
color negre, de 25 mm de diàmetre nominal, per a
canalització fixa en superfície. Resistència a la
compressió 1250 N, resistència a l'impacte 2 joules,
temperatura de treball ‐5°C fins 60°C, amb grau de
protecció IP 547 segons UNE 20324, propietats
elèctriques: aïllant, no propagador de la flama. Segons
UNE‐EN 61386‐1, UNE‐EN 61386‐22 i UNE‐EN 60423.
Fins i tot p/p d'abraçadores, elements de subjecció i
accessoris (corbes, maneguets, tes, colzes i corbes
flexibles).

2,000 m

1,663

3,33

mt35cgm021abeah

Interruptor general automàtic (IGA), de 4 mòduls,
tetrapolar (4P), amb 6 kA de poder de tall, de 20 A
d'intensitat nominal, corba C, inclús p/p d'accessoris
de muntatge. Segons UNE‐EN 60898‐1.

1,000 Ut

77,938

77,94

mt35cgm021bbbab

Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls,
bipolar (2P), amb 6 kA de poder de tall, de 10 A
d'intensitat nominal, corba C, inclús p/p d'accessoris
de muntatge. Segons UNE‐EN 60898‐1.

4,000 Ut

12,300

49,20

mt35cgm021bbbah_3.4.1

Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls,
bipolar (2P), amb 6 kA de poder de tall, de 16 A
d'intensitat nominal, corba C, inclús p/p d'accessoris
de muntatge. Segons UNE‐EN 60898‐1.

1,000 Ut

13,933

13,93

mt35cgm021bbeah_3.4.2

Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 4 mòduls,
tetrapolar (4P), amb 6 kA de poder de tall, de 16 A
d'intensitat nominal, corba C, inclús p/p d'accessoris
de muntatge. Segons UNE‐EN 60898‐1.

3,000 Ut

77,937

233,81

mt35cgm029ag

Interruptor diferencial instantani, 2P/40A/300mA, de
2 mòduls, inclús p/p d'accessoris de muntatge. Segons
UNE‐EN 61008‐1.

2,000 Ut

90,257

180,51

mt35cgm031aa

Interruptor diferencial instantani, 4P/40A/30mA, de 4
mòduls, inclús p/p d'accessoris de muntatge. Segons
UNE‐EN 61008‐1.

1,000 Ut

164,337

164,34

mt35cgm040K

Caixa de superfície amb porta opaca, per allotjament
dels interruptors de protecció de la instal∙lació, 1 fila
de 4 mòduls + 2 files de 24 mòduls. Fabricada en ABS
autoextingible, amb grau de protecció IP 40, doble
aïllament (classe II), color blanc RAL 9010. Segons
UNE‐EN 60670‐1. Inclou comptador.

1,000 Ut

129,970

129,97

PRES. VS2

Quadre de preus nº 2
Import
Nº

Designació
Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

mt35cgm050a_3.4.3

Contactors

4,000 Ut

41,671

166,68

mt35cun020d

Cable unipolar ES07Z1‐K (AS), no propagador de la
flama, amb conductor multifilar de coure classe 5 (‐K)
de 6 mm² de secció, amb aïllament de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens
amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1), sent
la seva tensió assignada de 450/750 V. Segons UNE
211025.

3,000 m

1,306

3,92

mt35www010

Material auxiliar per a instal∙lacions elèctriques.

3,000 Ut

1,465

4,40

(Resta d'obra)

22,17
Total

1.130,790
1.130,79

1.3.4.2

m Cable unipolar ES07Z1‐K (AS), reacció al foc classe Cca‐s1b,d1,a1, amb conductor
multifilar de coure classe 5 (‐K) de 1,5 mm² de secció, amb aïllament de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos
corrosius (Z1).
(Mà d'obra)

mo003

Oficial 1ª electricista.

0,011 h

20,330

0,22

mo102

Ajudant electricista.

0,011 h

17,320

0,19

1,000 m

0,410

0,41

(Materials)
mt35cun020a

Cable unipolar ES07Z1‐K (AS), sent la seva tensió
assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca‐
s1b,d1,a1 segons UNE‐EN 50575, amb conductor
multifilar de coure classe 5 (‐K) de 1,5 mm² de secció,
amb aïllament de compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de
fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 211025.
(Resta d'obra)

0,02
Total

0,840
0,84

1.3.4.3

m Cable unipolar ES07Z1‐K (AS), reacció al foc classe Cca‐s1b,d1,a1, amb conductor
multifilar de coure classe 5 (‐K) de 2,5 mm² de secció, amb aïllament de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos
corrosius (Z1).
(Mà d'obra)

mo003

Oficial 1ª electricista.

0,011 h

20,330

0,22

mo102

Ajudant electricista.

0,011 h

17,320

0,19

1,000 m

0,620

0,62

(Materials)
mt35cun020b

Cable unipolar ES07Z1‐K (AS), sent la seva tensió
assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca‐
s1b,d1,a1 segons UNE‐EN 50575, amb conductor
multifilar de coure classe 5 (‐K) de 2,5 mm² de secció,
amb aïllament de compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de
fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 211025.
(Resta d'obra)

PRES. VS2

0,02

Quadre de preus nº 2
Import
Nº

Designació

Total

Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

1,050
1,05

1.3.4.4

m Cable unipolar ES07Z1‐K (AS), reacció al foc classe Cca‐s1b,d1,a1, amb conductor
multifilar de coure classe 5 (‐K) de 4 mm² de secció, amb aïllament de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos
corrosius (Z1).
(Mà d'obra)

mo003

Oficial 1ª electricista.

0,011 h

20,330

0,22

mo102

Ajudant electricista.

0,011 h

17,320

0,19

1,000 m

0,900

0,90

(Materials)
mt35cun020c

Cable unipolar ES07Z1‐K (AS), sent la seva tensió
assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca‐
s1b,d1,a1 segons UNE‐EN 50575, amb conductor
multifilar de coure classe 5 (‐K) de 4 mm² de secció,
amb aïllament de compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de
fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 211025.
(Resta d'obra)

0,03
Total

1,340
1,34

1.3.4.5

m Cable unipolar ES07Z1‐K (AS), reacció al foc classe Cca‐s1b,d1,a1, amb conductor
multifilar de coure classe 5 (‐K) de 10 mm² de secció, amb aïllament de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos
corrosius (Z1).
(Mà d'obra)

mo003

Oficial 1ª electricista.

0,017 h

20,330

0,35

mo102

Ajudant electricista.

0,017 h

17,320

0,29

1,000 m

2,440

2,44

(Materials)
mt35cun020e

Cable unipolar ES07Z1‐K (AS), sent la seva tensió
assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca‐
s1b,d1,a1 segons UNE‐EN 50575, amb conductor
multifilar de coure classe 5 (‐K) de 10 mm² de secció,
amb aïllament de compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de
fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 211025.
(Resta d'obra)

0,06
Total

3,140
3,14

1.3.4.6

m Canalització fix en superfície de de PVC, sèrie B, de 32 mm de diàmetre.
(Mà d'obra)

mo003

Oficial 1ª electricista.

0,052 h

20,330

1,06

mo102

Ajudant electricista.

0,055 h

17,320

0,95

(Materials)
PRES. VS2

Quadre de preus nº 2
Import
Nº

mt36tie010ac

Designació

Tub de PVC, sèrie B, de 32 mm de diàmetre i 3 mm de
gruix, amb extrem atrompetat, segons UNE‐EN 1329‐
1, amb el preu incrementat el 10% en concepte
d'accessoris i peces especials.

1,000 m

1,475

(Resta d'obra)

Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

1,48

0,07
Total

3,560
3,56

1.3.4.7

m Canalització fix en superfície de de PVC, sèrie B, de 40 mm de diàmetre.
(Mà d'obra)

mo003

Oficial 1ª electricista.

0,057 h

20,330

1,16

mo102

Ajudant electricista.

0,054 h

17,320

0,94

1,000 m

1,855

1,86

(Materials)
mt36tie010bc

Tub de PVC, sèrie B, de 40 mm de diàmetre i 3 mm de
gruix, amb extrem atrompetat, segons UNE‐EN 1329‐
1, amb el preu incrementat el 10% en concepte
d'accessoris i peces especials.
(Resta d'obra)

0,08
Total

4,040
4,04

1.3.4.8

m Canalització fix en superfície de safata perforada d'acer galvanitzat, de 100x25 mm.
(Mà d'obra)

mo003

Oficial 1ª electricista.

0,074 h

20,330

1,50

mo102

Ajudant electricista.

0,073 h

17,320

1,26

1,000 m

6,535

6,54

(Materials)
mt35ait030fo

Safata perforada d'acer galvanitzat, de 100x25 mm,
per a suport i conducció de cables elèctrics, inclús p/p
d'accessoris. Segons UNE‐EN 61537.
(Resta d'obra)

0,19
Total

9,490
9,49

1.3.4.9

Ut Lluminària estanca, de 1576x170x100 mm, per a 2 làmpades fluorescents TL de 58 W.
(Mà d'obra)

mo003

Oficial 1ª electricista.

0,321 h

20,330

6,53

mo102

Ajudant electricista.

0,321 h

17,320

5,56

(Materials)

PRES. VS2

Quadre de preus nº 2
Import
Nº

Designació
Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

mt34ode100lfl

Lluminària estanca, de 1576x170x100 mm, per a 2
làmpades fluorescents TL de 58 W, amb cos de
polièster reforçat amb fibra de vidre; reflector interior
de xapa d'acer, termoesmaltat, blanc; difusor de
metacrilat; balast electrònic; protecció IP 65 i
rendiment major del 65%.

1,000 Ut

47,251

47,25

mt34tuf010m

Tub fluorescent TL de 58 W.

2,000 Ut

8,926

17,85

mt34www011

Material auxiliar per instal∙lació d'aparells
d'il∙luminació.

1,000 Ut

0,890

0,89

(Resta d'obra)

1,56
Total

79,640
79,64

1.3.4.10

Ut Interruptor unipolar (1P), gamma mitja, intensitat assignada 10 AX, tensió assignada 250
V, amb tecla simple, de color blanc i marc embellidor per a un element, de color blanc,
encastat.
(Mà d'obra)

mo003

Oficial 1ª electricista.

0,207 h

20,330

4,21

(Materials)
mt33gmg100a

Interruptor unipolar (1P) per a encastar, gamma mitja,
intensitat assignada 10 AX, tensió assignada 250 V,
segons EN 60669.

1,000 Ut

5,809

5,81

mt33gmg105a

Tecla simple, per a interruptor/commutador, gamma
mitja, de color blanc.

1,000 Ut

1,881

1,88

mt33gmg950a

Marc embellidor per a un element, gamma mitja, de
color blanc.

1,000 Ut

2,435

2,44

(Resta d'obra)

0,29
Total

14,630
14,63

1.3.4.11

m Canalització de tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, transversalment elàstic,
corrugat, de color gris, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 320 N,
amb grau de protecció IP 547.
(Mà d'obra)

mo003

Oficial 1ª electricista.

0,018 h

20,330

0,37

mo102

Ajudant electricista.

0,021 h

17,320

0,36

1,000 m

0,860

0,86

(Materials)
mt35aia030b

Tub corbable de poliamida, exempt d'halògens,
transversalment elàstic, corrugat, de color gris, de 20
mm de diàmetre nominal, per a instal∙lacions
elèctriques en edificis públics i per a evitar emissions
de fum i gasos àcids. Resistència a la compressió 320
N, resistència a l'impacte 2 joules, temperatura de
treball ‐5°C fins 90°C, amb grau de protecció IP 547
segons UNE 20324, no propagador de la flama. Segons
UNE‐EN 61386‐1 i UNE‐EN 61386‐22.
(Resta d'obra)

PRES. VS2

0,03

Quadre de preus nº 2
Import
Nº

Designació

Total

Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

1,620
1,62

1.3.4.12

m Cable multipolar RZ1‐K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc
classe Cca‐s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (‐K) de 3G1,5 mm² de secció, amb
aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina
lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1).
(Mà d'obra)

mo003

Oficial 1ª electricista.

0,017 h

20,330

0,35

mo102

Ajudant electricista.

0,017 h

17,320

0,29

1,000 m

0,860

0,86

(Materials)
mt35cun010y1

Cable multipolar RZ1‐K (AS), sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca‐
s1b,d1,a1 segons UNE‐EN 50575, amb conductor de
coure classe 5 (‐K) de 3G1,5 mm² de secció, amb
aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de
compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de
halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius
(Z1). Segons UNE 21123‐4.
(Resta d'obra)

0,03
Total

1,530
1,53

1.3.4.13

m Cable multipolar RZ1‐K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc
classe Cca‐s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (‐K) de 3G2,5 mm² de secció, amb
aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina
lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1).
(Mà d'obra)

mo003

Oficial 1ª electricista.

0,017 h

20,330

0,35

mo102

Ajudant electricista.

0,017 h

17,320

0,29

1,000 m

1,220

1,22

(Materials)
mt35cun010z1

Cable multipolar RZ1‐K (AS), sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca‐
s1b,d1,a1 segons UNE‐EN 50575, amb conductor de
coure classe 5 (‐K) de 3G2,5 mm² de secció, amb
aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de
compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de
halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius
(Z1). Segons UNE 21123‐4.
(Resta d'obra)

0,04
Total

1,900
1,90

1.3.4.14

m Cable elèctric per a transmissió de dades, senyals analògics i digitals en plantes
industrials i instruments de mesura i control en zones amb sorolls elèctrics, Datax
"PRYSMIAN", tipus LiYCY, tensió nominal 250 V, amb conductor de coure recuit, flexible
(classe 5), de 2x1 mm² de secció, aïllament de policlorur de vinil (PVC), apantallat amb
trena de coure estanyat (cobertura superior al 65%), coberta de policlorur de vinil (PVC).
(Mà d'obra)

PRES. VS2

Quadre de preus nº 2
Import
Nº

Designació
Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

mo003

Oficial 1ª electricista.

0,020 h

20,330

0,41

mo102

Ajudant electricista.

0,020 h

17,320

0,35

1,000 m

0,464

0,46

(Materials)
mt35pry110y

Cable elèctric per a transmissió de dades, senyals
analògics i digitals en plantes industrials i instruments
de mesura i control en zones amb sorolls elèctrics,
Datax "PRYSMIAN", tipus LiYCY, tensió nominal 250 V,
amb conductor de coure recuit, flexible (classe 5), de
2x1 mm² de secció, aïllament de policlorur de vinil
(PVC), apantallat amb trena de coure estanyat
(cobertura superior al 65%), coberta de policlorur de
vinil (PVC), i amb les següents característiques: no
propagació de la flama, baixa emissió de fums opacs,
lliure de halògens i nul∙la emissió de gasos corrosius.
Segons VDE 812 LiYCY.
(Resta d'obra)

0,02
Total

1,240
1,24

1.3.4.15

U Interruptor en càrrega, tetrapolar (4P), intensitat nominal 20 A, tensió d'aïllament (Ui)
500 V, impuls de tensió màxim (Uimp) 4 kV, model iSW A9S60420 "SCHNEIDER ELECTRIC".
(Mà d'obra)

mo003

Oficial 1ª electricista.

0,385 h

20,330

7,83

1,000 U

54,550

54,55

(Materials)
mt35ase713ga

Interruptor en càrrega, tetrapolar (4P), intensitat
nominal 20 A, tensió d'aïllament (Ui) 500 V, impuls de
tensió màxim (Uimp) 4 kV, model iSW A9S60420
"SCHNEIDER ELECTRIC", vida útil en buit 30000
maniobres, vida útil en càrrega 30000 maniobres, de
36x77x70 mm, grau de protecció IP 20, muntatge
sobre carril DIN (35 mm), segons UNE‐EN 60947‐3.
(Resta d'obra)

1,25
Total

63,630
63,63

1.3.4.16

U Interruptor diferencial instantani, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat nominal 40 A,
sensibilitat 30 mA, poder de tall 6 kA, classe AC.
(Mà d'obra)

mo003

Oficial 1ª electricista.

0,385 h

20,330

7,83

1,000 U

84,320

84,32

(Materials)
mt35amc101bb

Interruptor diferencial instantani, de 4 mòduls,
tetrapolar (4P), intensitat nominal 40 A, sensibilitat 30
mA, poder de tall 6 kA, classe AC, de 72x80x77,8 mm,
grau de protecció IP 20, muntatge sobre carril DIN (35
mm) i fixació a carril mitjançant grapes, segons UNE‐
EN 61008‐1.
(Resta d'obra)

1,84
Total

PRES. VS2

93,990

Quadre de preus nº 2
Import
Nº

Designació
Parcial

Total

(Euros)

(Euros)
93,99

1.3.5 Contra incendis
1.3.5.1

Ut Lluminària d'emergència, instal∙lada en la superfície de la paret, amb tub lineal
fluorescent, 6 W ‐ G5, flux lluminós 210 lúmens.
(Mà d'obra)

mo003

Oficial 1ª electricista.

0,215 h

20,330

4,37

mo102

Ajudant electricista.

0,214 h

17,320

3,71

1,000 Ut

47,965

47,97

(Materials)
mt34aem010e

Lluminària d'emergència, amb tub lineal fluorescent, 6
W ‐ G5, flux lluminós 210 lúmens, carcassa de
245x110x58 mm, classe II, IP 42, amb bateries de Ni‐
Cd d'alta temperatura, autonomia de 1 h, alimentació
a 230 V, temps de càrrega 24 h.
(Resta d'obra)

1,12
Total

57,170
57,17

1.3.5.2

Ut Extintor portàtil de neu carbònica CO2, d'eficàcia 34B, amb 2 kg d'agent extintor.
(Mà d'obra)

mo113

Peó ordinari construcció.

0,126 h

15,580

1,96

1,000 Ut

83,054

83,05

(Materials)
mt41ixo010a

Extintor portàtil de neu carbònica CO2, d'eficàcia 34B,
amb 2 kg d'agent extintor, amb vas difusor, segons
UNE‐EN 3.
(Resta d'obra)

1,70
Total

86,710
86,71

1.3.5.3

Ut Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada,
d'eficàcia 21A‐144B‐C, amb 6 kg d'agent extintor.
(Mà d'obra)

mo113

Peó ordinari construcció.

0,103 h

15,580

1,60

1,000 Ut

41,394

41,39

(Materials)
mt41ixi010a

Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent
antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia 21A‐
144B‐C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i
mànega amb filtre difusor, segons UNE‐EN 3.
(Resta d'obra)

0,86
Total

43,850
43,85

1.3.5.4

Ut Senyalització de equips contra incendis, mitjançant plaça de poliestirè fotoluminiscent,
de 210x210 mm.
(Mà d'obra)

PRES. VS2

Quadre de preus nº 2
Import
Nº

mo113

Designació

Peó ordinari construcció.

Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

0,216 h

15,580

3,37

(Materials)
mt41sny020g

Placa de senyalització d'equips contra incendis, de
poliestirè fotoluminiscent, de 210x210 mm, segons
UNE 23033‐1.

1,000 Ut

3,464

3,46

mt41sny100

Material auxiliar per a la fixació de placa de
senyalització.

1,000 Ut

0,297

0,30

(Resta d'obra)

0,14
Total

7,270
7,27

1.3.5.5

Ut Senyalització de mitjans d'evacuació, mitjançant plaça de poliestirè fotoluminiscent, de
210x210 mm.
(Mà d'obra)

mo113

Peó ordinari construcció.

0,214 h

15,580

3,33

(Materials)
mt41sny020s

Placa de senyalització de mitjans d'evacuació, de
poliestirè fotoluminiscent, de 210x210 mm, segons
UNE 23034.

1,000 Ut

3,464

3,46

mt41sny100

Material auxiliar per a la fixació de placa de
senyalització.

1,000 Ut

0,297

0,30

(Resta d'obra)

0,14
Total

7,230
7,23

1.3.5.6

Ut Extintor automàtic de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada,
d'eficàcia A‐B‐C, amb 6 kg d'agent extintor.
(Mà d'obra)

mo113

Peó ordinari construcció.

0,128 h

15,580

1,99

1,000 Ut

72,694

72,69

(Materials)
mt41ixi030a

Extintor automàtic de pols químic ABC polivalent
antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia A‐B‐C,
amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i ampolla
fusible per temperatura, segons UNE‐EN 3.
(Resta d'obra)

1,49
Total

76,170
76,17

1.4 XARXA DISTRIBUCIÓ
1.4.1 Instal∙lació hidràulica
1.4.1.1

m Canonada per instal∙lació interior de fontaneria, col∙locada superficialment, formada per
tub de polietilè reticulat (PE‐X), sèrie 5, de 25 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm.
(Mà d'obra)

mo008
PRES. VS2

Oficial 1ª lampista.

0,054 h

20,330

1,10

Quadre de preus nº 2
Import
Nº

mo107

Designació

Ajudant lampista.

Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

0,054 h

17,320

0,94

(Materials)
mt37tpu010cc

Tub de polietilè reticulat (PE‐X), sèrie 5, de 25 mm de
diàmetre exterior, PN=6 atm i 2,3 mm de gruix, segons
UNE‐EN ISO 15875‐2, amb el preu incrementat el 10%
en concepte d'accessoris i peces especials.

1,000 m

3,760

3,76

mt37tpu400c

Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de
les canonades de polietilè reticulat (PE‐X), sèrie 5, de
25 mm de diàmetre exterior.

1,000 Ut

0,168

0,17

(Resta d'obra)

0,12
Total

6,090
6,09

1.4.1.2

m Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub de polipropilè
copolímer random (PP‐R), de 50 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm, col∙locat
superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant escuma elastomèrica.
(Mà d'obra)

mo004

Oficial 1ª calefactor.

0,147 h

20,330

2,99

mo103

Ajudant calefactor.

0,147 h

17,320

2,55

(Materials)
mt17coe050id

Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 55 mm de
diàmetre interior i 27,0 mm de gruix (equivalent a 30,0
mm de RITE IT 1.2.4.2) mm de gruix, a força de cautxú
sintètic flexible, d'estructura cel∙lular tancada.

1,000 m

8,906

8,91

mt17coe110

Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica.

0,085 l

11,559

0,98

mt37toa110de

Tub de polipropilè copolímer random (PP‐R), de 50
mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 4,6 mm de
gruix, segons UNE‐EN ISO 15874‐2, amb el preu
incrementat el 20% en concepte d'accessoris i peces
especials.

1,000 m

7,402

7,40

mt37toa400d

Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de
les canonades de polipropilè copolímer random (PP‐
R), de 50 mm de diàmetre exterior.

1,000 Ut

0,258

0,26

(Resta d'obra)

0,46
Total

23,550
23,55

1.4.1.3

m Canonada preaïllada de calefacció per soterrar 50+50/175mm, temperatura màxima de
treball 95°C, preaïllats tèrmicament amb escuma de polietilè reticulat (PE‐X) i protegits
mecànicament amb tub corrugat de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE).
(Mà d'obra)

mo004

Oficial 1ª calefactor.

0,059 h

20,330

1,20

mo103

Ajudant calefactor.

0,059 h

17,320

1,02

(Materials)

PRES. VS2

Quadre de preus nº 2
Import
Nº

Designació
Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

mt37scu085p

Canonada preaïllada de calefacció per soterrar
50+50/175mm, temperatura màxima de treball 95°C,
preaïllats tèrmicament amb escuma de polietilè
reticulat (PE‐X) i protegits mecànicament amb tub
corrugat de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE)..

1,000 m

58,540

58,54

mt37scu185h

Accessoris d'unió i kits d'aïllament per a canonada

0,100 Ut

55,540

5,55

(Resta d'obra)

1,33
Total

67,640
67,64

1.4.2 Instal∙lació elèctrica i control
1.4.2.1

m Cable multipolar H07ZZ‐F (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc
classe Cca‐s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (‐F) de 5G10 mm² de secció, amb
aïllament de compost reticulat a base de poliolefina lliure de halògens (Z) i coberta de
compost reticulat a base de poliolefina lliure de halògens (Z).
(Mà d'obra)

mo003

Oficial 1ª electricista.

0,044 h

20,330

0,89

mo102

Ajudant electricista.

0,044 h

17,320

0,76

1,000 m

21,260

21,26

(Materials)
mt35cun090o

Cable multipolar H07ZZ‐F (AS), sent la seva tensió
assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca‐
s1b,d1,a1 segons UNE‐EN 50575, amb conductor de
coure classe 5 (‐F) de 5G10 mm² de secció, amb
aïllament de compost reticulat a base de poliolefina
lliure de halògens (Z) i coberta de compost reticulat a
base de poliolefina lliure de halògens (Z). Segons UNE‐
EN 50525‐3‐21.
(Resta d'obra)

0,46
Total

23,370
23,37

1.4.2.2

m Cable elèctric per a transmissió de dades, senyals analògics i digitals en plantes
industrials i instruments de mesura i control en zones amb sorolls elèctrics, Datax
"PRYSMIAN", tipus LiYCY, tensió nominal 250 V, amb conductor de coure recuit, flexible
(classe 5), de 4x1 mm² de secció, aïllament de policlorur de vinil (PVC), apantallat amb
trena de coure estanyat (cobertura superior al 65%), coberta de policlorur de vinil (PVC).
(Mà d'obra)

mo003

Oficial 1ª electricista.

0,021 h

20,330

0,43

mo102

Ajudant electricista.

0,021 h

17,320

0,36

(Materials)

PRES. VS2

Quadre de preus nº 2
Import
Nº

mt35pry110J

Designació

Cable elèctric per a transmissió de dades, senyals
analògics i digitals en plantes industrials i instruments
de mesura i control en zones amb sorolls elèctrics,
Datax "PRYSMIAN", tipus LiYCY, tensió nominal 250 V,
amb conductor de coure recuit, flexible (classe 5), de
4x1 mm² de secció, aïllament de policlorur de vinil
(PVC), apantallat amb trena de coure estanyat
(cobertura superior al 65%), coberta de policlorur de
vinil (PVC), i amb les següents característiques: no
propagació de la flama, baixa emissió de fums opacs,
lliure de halògens i nul∙la emissió de gasos corrosius.
Segons VDE 812 LiYCY.

1,000 m

0,732

(Resta d'obra)

Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

0,73

0,03
Total

1,550
1,55

1.4.2.3

m Canalització fix en superfície de tub rígid de policarbonat, exempt d'halògens,
endollable, corbable en calent, de color gris, de 16 mm de diàmetre nominal, resistència a
la compressió 1250 N, amb grau de protecció IP 547.
(Mà d'obra)

mo003

Oficial 1ª electricista.

0,038 h

20,330

0,77

mo102

Ajudant electricista.

0,055 h

17,320

0,95

1,000 m

2,523

2,52

(Materials)
mt35aia130h

Tub rígid de policarbonat, exempt d'halògens segons
UNE‐EN 50267‐2‐2, endollable, corbable en calent, de
color gris, de 16 mm de diàmetre nominal, per a
instal∙lacions elèctriques en edificis públics i per a
evitar emissions de fum i gasos àcids. Resistència a la
compressió 1250 N, resistència a l'impacte 6 joules,
temperatura de treball ‐5°C fins 90°C, amb grau de
protecció IP 547 segons UNE 20324, propietats
elèctriques: aïllant, no propagador de la flama. Segons
UNE‐EN 61386‐1 i UNE‐EN 61386‐22. Fins i tot p/p
d'abraçadores, elements de subjecció i accessoris
(corbes, maneguets, tes, colzes i corbes flexibles).
(Resta d'obra)

0,08
Total

4,320
4,32

1.4.3 Sanejament
1.4.3.1

m Col∙lector soterrat en terreny no agressiu, de tub de PVC llis, sèrie SN‐4, rigidesa anular
nominal 4 kN/m², de 110 mm de diàmetre exterior.
(Mà d'obra)

mo041

Oficial 1ª construcció d'obra civil.

0,170 h

19,670

3,34

mo087

Ajudant construcció d'obra civil.

0,166 h

17,340

2,88

(Maquinària)
mq01ret020b

Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW.

0,027 h

36,139

0,98

mq02rop020

Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de
30x30 cm, tipus piconadora de granota.

0,195 h

3,464

0,68

PRES. VS2

Quadre de preus nº 2
Import
Nº

Designació
Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

(Materials)
mt01ara010

Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.

0,251 m³

11,895

2,99

mt11tpb030a

Tub de PVC llis, per sanejament soterrat sense pressió,
sèrie SN‐4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 110
mm de diàmetre exterior i 3,2 mm d'espessor, segons
UNE‐EN 1401‐1.

1,050 m

3,186

3,35

(Resta d'obra)

0,28
Total

14,500
14,50

1.4.3.2

Ut Caixa sifònica de PVC, de 110 mm de diàmetre, amb reixeta d'acer inoxidable.
(Mà d'obra)

mo008

Oficial 1ª lampista.

0,270 h

20,330

5,49

mo107

Ajudant lampista.

0,132 h

17,320

2,29

(Materials)
mt11var009

Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de
tubs i accessoris de PVC.

0,040 l

12,093

0,48

mt11var010

Adhesiu per tubs i accessoris de PVC.

0,080 l

18,426

1,47

mt36bsj010eb

Caixa sifònica de PVC, de 110 mm de diàmetre, amb
cinc entrades de 40 mm de diàmetre i una sortida de
50 mm de diàmetre, amb reixeta d'acer inoxidable.

1,000 Ut

14,408

14,41

mt36tie010fd

Tub de PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetre i 3,2 mm
de gruix, amb extrem atrompetat, segons UNE‐EN
1329‐1, amb el preu incrementat el 15% en concepte
d'accessoris i peces especials.

0,700 m

6,076

4,25

(Resta d'obra)

0,57
Total

28,960
28,96

1.5 CONNEXIÓ I INSTAL∙LACIÓ A SALA CALDERES PAVELLÓ
1.5.1

Ut Acumulador d'acer al carboni, de terra, 1500l, altura 2150mm, diàmetre 1250mm. Amb
4 connexions al primari i dos connexions al secundari.
(Mà d'obra)

mo004

Oficial 1ª calefactor.

3,943 h

20,330

80,16

mo103

Ajudant calefactor.

3,943 h

17,320

68,29

(Materials)
mt38bur710g

Acumulador d'acer al carboni, 1500l, altura 2150 mm,
diàmetre 1250mm, aïllament de 100mm de poliuretà
flexible densitat 20kg/m3. Amb 4 connexions al
primari i 2 al secundari.

1,000 Ut

1.420,898

1.420,90

mt38www010

Material auxiliar per instal∙lacions de calefacció.

1,000 Ut

1,663

1,66

(Resta d'obra)

PRES. VS2

31,42

Quadre de preus nº 2
Import
Nº

Designació

Total

Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

1.602,430
1.602,43

1.5.2

Ut Termòmetre D63 0‐120ºC 10cm post a/vaina
(Mitjans auxiliars)

3.3.1_term

Termòmetre D63 0‐120ºC 10cm post a/vaina

1,000 Ut

15,981

15,98

Total

15,980
15,98

1.5.3

Ut Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/2".
(Mà d'obra)

mo004

Oficial 1ª calefactor.

0,108 h

20,330

2,20

mo103

Ajudant calefactor.

0,108 h

17,320

1,87

(Materials)
mt37sve010f

Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1
1/2".

1,000 Ut

21,341

21,34

mt38www012

Material auxiliar per a instal∙lacions de calefacció i
A.C.S.

0,100 Ut

2,079

0,21

(Resta d'obra)

0,51
Total

26,130
26,13

1.5.4

Ut Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4'
de D, col∙locat roscat
(Mitjans auxiliars)

ENERG_MANO.

Subministrament i instal∙lació manòmetre Manòmetre
de glicerina de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca
d'1/4' ,

1,000 Ut

17,772

17,77

Total

17,770
17,77

1.5.5

Ut Purgador automàtic d'aire amb boia i rosca de 1/2" de diàmetre, cos i tapa de llautó.
(Mà d'obra)

mo004

Oficial 1ª calefactor.

0,108 h

20,330

2,20

mo103

Ajudant calefactor.

0,108 h

17,320

1,87

(Materials)
mt37sgl020d

Purgador automàtic d'aire amb boia i rosca de 1/2" de
diàmetre, cos i tapa de llautó, per a una pressió
màxima de treball de 6 bar i una temperatura màxima
de 110°C.

1,000 Ut

6,847

6,85

mt38www012

Material auxiliar per a instal∙lacions de calefacció i
A.C.S.

0,050 Ut

2,079

0,10

PRES. VS2

Quadre de preus nº 2
Import
Nº

Designació

(Resta d'obra)

Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

0,22
Total

11,240
11,24

1.5.6

Ut Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1/2".
(Mà d'obra)

mo004

Oficial 1ª calefactor.

0,108 h

20,330

2,20

mo103

Ajudant calefactor.

0,108 h

17,320

1,87

(Materials)
mt37sve010b

Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1/2".

1,000 Ut

4,042

4,04

mt38www012

Material auxiliar per a instal∙lacions de calefacció i
A.C.S.

0,100 Ut

2,079

0,21

(Resta d'obra)

0,17
Total

8,490
8,49

1.5.7

Ut Vàlvula de seguretat, de llautó, amb rosca de 1" de diàmetre, tarada a 3 bar de pressió.
(Mà d'obra)

mo004

Oficial 1ª calefactor.

0,108 h

20,330

2,20

mo103

Ajudant calefactor.

0,108 h

17,320

1,87

(Materials)
mt37svs010m

Vàlvula de seguretat, de llautó, amb rosca de 1" de
diàmetre, tarada a 3 bar de pressió.

1,000 Ut

19,414

19,41

mt38www012

Material auxiliar per a instal∙lacions de calefacció i
A.C.S.

0,100 Ut

2,079

0,21

(Resta d'obra)

0,47
Total

24,160
24,16

1.5.8

Ut Got d'expansió tancat amb una capacitat de 100 l.
(Mà d'obra)

mo004

Oficial 1ª calefactor.

1,146 h

20,330

23,30

mo103

Ajudant calefactor.

1,146 h

17,320

19,85

(Materials)
mt38vex010m

Got d'expansió tancat amb una capacitat de 100 l, 870
mm d'altura, 450 mm de diàmetre, amb rosca de 1" de
diàmetre i 10 bar de pressió.

1,000 Ut

194,856

194,86

mt42www040

Manòmetre amb bany de glicerina i diàmetre d'esfera
de 100 mm, amb presa vertical, per a muntatge roscat
de 1/2", escala de pressió de 0 a 5 bar.

1,000 Ut

10,840

10,84

PRES. VS2

Quadre de preus nº 2
Import
Nº

Designació

(Resta d'obra)

Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

4,98
Total

253,830
253,83

1.5.9

Ut Punt de buidatge format per 2 m de tub de polietilè reticulat (PE‐X) amb barrera
d'oxigen (EVOH), de 32 mm de diàmetre exterior i 2,9 mm de gruix, PN=6 atm, per a
calefacció, col∙locat superficialment.
(Mà d'obra)

mo004

Oficial 1ª calefactor.

0,208 h

20,330

4,23

mo103

Ajudant calefactor.

0,208 h

17,320

3,60

(Materials)
mt37sve010e

Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1
1/4".

1,000 Ut

15,059

15,06

mt37tpu011ae

Tub de polietilè reticulat (PE‐X) amb barrera d'oxigen
(EVOH), de 32 mm de diàmetre exterior i 2,9 mm de
gruix, PN=6 atm, segons UNE‐EN ISO 15875‐2, amb el
preu incrementat el 20% en concepte d'accessoris i
peces especials.

2,000 m

8,948

17,90

mt37tpu411a

Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de
les canonades de polietilè reticulat (PE‐X) amb barrera
d'oxigen (EVOH), de 32 mm de diàmetre exterior.

2,000 Ut

0,358

0,72

(Resta d'obra)

0,83
Total

42,340
42,34

1.5.10

Ut Vàlvula de papallona de ferro colat, DN 50 mm. Inclou dos brides planes d'acer de
63mm i 2 colls embridar a junta de 63mm.
(Mà d'obra)

mo004

Oficial 1ª calefactor.

0,436 h

20,330

8,86

mo103

Ajudant calefactor.

0,435 h

17,320

7,53

(Materials)
mt37svm010a

Vàlvula de papallona de ferro colat, DN 50 mm. Inclou
dos brides planes d'acer de 63mm i 2 colls embridar a
junta de 63mm.

1,000 Ut

63,402

63,40

mt38www012

Material auxiliar per a instal∙lacions de calefacció i
A.C.S.

0,100 Ut

2,079

0,21

(Resta d'obra)

1,60
Total

81,600
81,60

1.5.11

m Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub de polipropilè
copolímer random resistent a la temperatura (PP‐RCT), de 50 mm de diàmetre exterior,
PN=12,5 atm, col∙locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant
camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica.
(Mà d'obra)

PRES. VS2

Quadre de preus nº 2
Import
Nº

Designació
Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

mo004

Oficial 1ª calefactor.

0,147 h

20,330

2,99

mo103

Ajudant calefactor.

0,147 h

17,320

2,55

(Materials)
mt17coe050id

Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 55 mm de
diàmetre interior i 27,0 mm de gruix (equivalent a 30,0
mm de RITE IT 1.2.4.2) mm de gruix, a força de cautxú
sintètic flexible, d'estructura cel∙lular tancada.

1,000 m

8,906

8,91

mt17coe110

Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica.

0,085 l

11,559

0,98

mt37toa118ee

Tub de polipropilè copolímer random resistent a la
temperatura (PP‐RCT), de 50 mm de diàmetre
exterior, PN=12,5 atm i 5,6 mm de gruix, segons UNE‐
EN ISO 15874‐2, amb el preu incrementat el 20% en
concepte d'accessoris i peces especials.

1,000 m

9,272

9,27

mt37toa408e

Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de
les canonades de polipropilè copolímer random
resistent a la temperatura (PP‐RCT), de 50 mm de
diàmetre exterior.

1,000 Ut

0,392

0,39

(Resta d'obra)

0,50
Total

25,590
25,59

1.5.12

Ut Col∙lector amb tub per impulsió i retorn HERZ o de qualitat similar per a distribució a 4
circuits amb grups hidràulics de DN32. Inclou aïllament del col∙lector amb planxa flexible
d'escuma elastomèrica, de 50 mm d'espessor.
(Mà d'obra)

mo004

Oficial 1ª calefactor.

2,677 h

20,330

54,42

mo103

Ajudant calefactor.

2,677 h

17,320

46,37

(Materials)
mt08tan020ik_100

Col∙lector amb tub per impulsió i retorn HERZ o de
qualitat similar per a distribució a 4 circuits amb grups
hidràulics de DN32. Inclou aïllament del col∙lector amb
planxa flexible d'escuma elastomèrica, de 50 mm
d'espessor.

1,000 m

485,739

485,74

mt08tan330j

Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de
les canonades.

4,000 Ut

1,356

5,42

mt42www040

Manòmetre amb bany de glicerina i diàmetre d'esfera
de 100 mm, amb presa vertical, per a muntatge roscat
de 1/2", escala de pressió de 0 a 5 bar.

1,000 Ut

10,840

10,84

(Resta d'obra)

12,06
Total

614,850
614,85

1.5.13

PRES. VS2

Ut Grup hidràulic per a circuit de calefacció, DN 32 mm, amb vàlvula tres vies per regulació
de la temperatura d'impulsió, pressió nominal 16 bar, temperatura màxima 100°C de la
marca HERZ o de qualitat similar.Inclou també vàlvules de tall d'esfera amb termòmetres
en impulsió i en retorn, vàlvula de retenció en el retorn, carcassa de polietilè expandit per a
aïllament tèrmic i connexions de 1 1/4".

Quadre de preus nº 2
Import
Nº

Designació
Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

(Mà d'obra)
mo011

Oficial 1ª muntador.

1,317 h

20,330

26,77

mo080

Ajudant muntador.

1,317 h

17,340

22,84

1,000 Ut

411,601

411,60

(Materials)
mt38alb880a

Grup hidràulic per a circuit de calefacció, DN 32 mm,
amb vàlvula tres vies per regulació de la temperatura
d'impulsió, pressió nominal 16 bar, temperatura
màxima 100°C de la marca HERZ o de qualitat similar.
Inclou vàlvules de tall d'esfera amb termòmetres en
impulsió i en retorn, vàlvula de retenció en el retorn,
carcassa de polietilè expandit per a aïllament tèrmic i
connexions de 1 1/4".
(Resta d'obra)

9,22
Total

470,430
470,43

1.5.14

Ut Bomba circuladora WILO STRATOS P. 30/1‐8 o qualitat similar. Connexions roscades de 1
1/4" de diàmetre, pressió màxima de treball 10 bar, rang de temperatura del líquid conduït
de 5 a 95°C, aïllament classe H, protecció IP 44, alimentació monofàsica a 230 V.
(Mà d'obra)

mo005_100

Oficial 1ª instal∙lador de climatització.

1,294 h

20,330

26,31

mo104_100

Ajudant instal∙lador de climatització.

1,294 h

17,320

22,41

(Materials)
mt35aia090ma

Tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, de
color negre, de 16 mm de diàmetre nominal, per a
canalització fixa en superfície. Resistència a la
compressió 1250 N, resistència a l'impacte 2 joules,
temperatura de treball ‐5°C fins 60°C, amb grau de
protecció IP 547 segons UNE 20324, propietats
elèctriques: aïllant, no propagador de la flama. Segons
UNE‐EN 61386‐1 i UNE‐EN 61386‐22. Fins i tot p/p
d'abraçadores, elements de subjecció i accessoris
(corbes, maneguets, tes, colzes i corbes flexibles).

3,000 m

0,839

2,52

mt35cun040ab

Cable unipolar H07V‐K amb conductor multifilar de
coure classe 5 (‐K) de 2,5 mm² de secció, amb
aïllament de PVC (V), sent la seva tensió assignada de
450/750 V. Segons UNE 21031‐3.

9,000 m

0,394

3,55

mt37bce250yc_100

Bomba circuladora WILO STRATOS P. 30/1‐8,
connexions roscades de 1 1/4" de diàmetre, pressió
màxima de treball 10 bar, rang de temperatura del
líquid conduït de 5 a 95°C, aïllament classe H,
protecció IP 44, alimentació monofàsica a 230 V.

1,000 Ut

553,702

553,70

mt37tca010ba

Tub de coure rígid amb paret de 1 mm de gruix i 13/15
mm de diàmetre, segons UNE‐EN 1057.

0,350 m

4,770

1,67

mt37www050a

Maneguet antivibració, de goma, amb rosca de 1/2",
per a una pressió màxima de treball de 10 bar.

2,000 Ut

11,975

23,95

(Resta d'obra)

12,68
Total

PRES. VS2

646,790

Quadre de preus nº 2
Import
Nº

Designació
Parcial

Total

(Euros)

(Euros)
646,79

1.5.15

m Canalització de tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, transversalment elàstic,
corrugat, de color gris, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 320 N,
amb grau de protecció IP 547.
(Mà d'obra)

mo003

Oficial 1ª electricista.

0,018 h

20,330

0,37

mo102

Ajudant electricista.

0,022 h

17,320

0,38

1,000 m

0,860

0,86

(Materials)
mt35aia030b

Tub corbable de poliamida, exempt d'halògens,
transversalment elàstic, corrugat, de color gris, de 20
mm de diàmetre nominal, per a instal∙lacions
elèctriques en edificis públics i per a evitar emissions
de fum i gasos àcids. Resistència a la compressió 320
N, resistència a l'impacte 2 joules, temperatura de
treball ‐5°C fins 90°C, amb grau de protecció IP 547
segons UNE 20324, no propagador de la flama. Segons
UNE‐EN 61386‐1 i UNE‐EN 61386‐22.
(Resta d'obra)

0,03
Total

1,640
1,64

1.5.16

m Cable multipolar RV‐K, no propagador de la flama, amb conductor de coure classe 5 (‐K)
de 3G1,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V), sent
la seva tensió assignada de 0,6/1 kV.
(Mà d'obra)

mo003

Oficial 1ª electricista.

0,016 h

20,330

0,33

mo102

Ajudant electricista.

0,016 h

17,320

0,28

1,000 m

0,742

0,74

(Materials)
mt35cun030v

Cable multipolar RV‐K, no propagador de la flama,
amb conductor de coure classe 5 (‐K) de 3G1,5 mm²
de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i
coberta de PVC (V), sent la seva tensió assignada de
0,6/1 kV. Segons UNE 21123‐2.
(Resta d'obra)

0,03
Total

1,380
1,38

1.5.17

m Cable elèctric per a transmissió de dades, senyals analògics i digitals en plantes
industrials i instruments de mesura i control en zones amb sorolls elèctrics, Datax
"PRYSMIAN", tipus LiYCY, tensió nominal 250 V, amb conductor de coure recuit, flexible
(classe 5), de 2x1 mm² de secció, aïllament de policlorur de vinil (PVC), apantallat amb
trena de coure estanyat (cobertura superior al 65%), coberta de policlorur de vinil (PVC).
(Mà d'obra)

mo003

Oficial 1ª electricista.

0,020 h

20,330

0,41

mo102

Ajudant electricista.

0,020 h

17,320

0,35

(Materials)

PRES. VS2

Quadre de preus nº 2
Import
Nº

mt35pry110y

Designació

Cable elèctric per a transmissió de dades, senyals
analògics i digitals en plantes industrials i instruments
de mesura i control en zones amb sorolls elèctrics,
Datax "PRYSMIAN", tipus LiYCY, tensió nominal 250 V,
amb conductor de coure recuit, flexible (classe 5), de
2x1 mm² de secció, aïllament de policlorur de vinil
(PVC), apantallat amb trena de coure estanyat
(cobertura superior al 65%), coberta de policlorur de
vinil (PVC), i amb les següents característiques: no
propagació de la flama, baixa emissió de fums opacs,
lliure de halògens i nul∙la emissió de gasos corrosius.
Segons VDE 812 LiYCY.

1,000 m

0,464

(Resta d'obra)

Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

0,46

0,02
Total

1,240
1,24

1.5.18

U Vàlvula de 3 vies de 1 1/2", mescladora, amb actuador de 230 V.
(Mà d'obra)

mo004

Oficial 1ª calefactor.

0,110 h

20,330

2,24

mo103

Ajudant calefactor.

0,110 h

17,320

1,91

(Materials)
mt38vvg020w

Vàlvula de 3 vies de 1 1/2", mescladora, amb actuador
de 230 V.

1,000 Ut

285,144

285,14

mt38www012

Material auxiliar per a instal∙lacions de calefacció i
A.C.S.

0,100 Ut

2,079

0,21

(Resta d'obra)

5,79
Total

295,290
295,29

1.6 SEGURETAT I SALUT
1.6.1

Ut Conjunt de sistemes de protecció col∙lectiva, necessaris per al compliment de la
normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.
(Mitjans auxiliars)

YCX010

Conjunt de sistemes de protecció col∙lectiva,
necessaris per al compliment de la normativa vigent
en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.

1,000 Ut

662,531

662,53

Total

662,531
662,53

PRES. VS2

