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MEMÒRIA EXECUTIVA
PROJECTE EXECUTIU DE CENTRALITZACIÓ DE LES UNITATS DE
CLIMATITZACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE VILOBÍ

1

MEMÒRIA EXECUTIVA

INTRODUCCIÓ

1.1
1.1.1

DADES GENERALS
ANTECEDENTS

El present document es redacta en compliment de l’encàrrec realitzat per l’Ajuntament de Vilobí al tècnic que subscriu,
per centralitzar la instal·lació de climatització existent formada per equips invidiuals d’expansió directe tipus 1x1,
mitjançant un sistema de d’expansió directe centralitzat de cabal refrigerant variable.
A l’inici de l’encàrrec, els tècnics que subscriuen el present document realitzen una visita per comprovar l’estat de
l’edifici i la instal·lació de climatització existent. De la visita s’extreuen els models de maquinària existent, la seva posició
i la voluntat per part del contractant en quant a les noves ubicacions de les unitats exteriors.
Durant la visita, la part contractant afirma que el confort tèrmic actual és correcte i per tant s’utilitzaran com a referència
les potències de climatització existents. Tot i així, es realitzaran els càlculs pertinents per comprovar que aquestes
potències siguin les adequades.

1.1.2

OBJECTE

L’objecte del projecte és el de dissenyar, valorar econòmicament i justificar segons la normativa d’aplicació, la reforma
de la instal·lació de climatització de l’Ajuntament de Vilobí, establint així les directrius necessàries per l’execució de
l’obra.

1.1.3

ABAST DEL PROJECTE

Queden dins l’abast del present projecte les següents instal·lacions:
-Elements de distribució i elements finals del sistema de climatització.
-Adaptació a la instal·lació elèctrica existent per les noves unitats de climatització.
Queden fora de l’abast del projecte:
-Totes les instal·lacions no esmentades en l’apartat anterior.
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MEMÒRIA EXECUTIVA

NORMATIVA D’APLICACIÓ

Normativa Estatal


Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els
Edificis (RITE) i les seves Instruccions Tècniques Complementàries (ITE) i es crea la Comissió assessora per a
les instal·lacions tèrmiques dels edificis. Posteriors modificacions i correccions d’errors del Reial Decret
1027/2007.



Reial decret 115/2017, de 17 de febrer, pel qual es regulen la comercialització i la manipulació de gasos
fluorats i equips basats en aquests, així com la certificació dels professionals que els utilitzen, i pel qual
s’estableixen els requisits tècnics per a les instal·lacions que exerceixin activitats que emetin gasos fluorats.

Normativa autonòmica


Llei 9/2014, del 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes



Instrucció 7/2008, que aprova el procediment administratiu per a la posada en servei provisional per a proves
de les instal·lacions tèrmiques en els edificis.



Instrucció 5/2008, de la secretaria d’indústria i empresa, que aprova els models normalitzats d’impresos per a
la tramitació administrativa de les instal·lacions tèrmiques en els edificis.



Instrucció 4/2008, de la secretaria d’indústria i empresa, que regula els requeriments que han de complir les
instal·lacions tèrmiques en els edificis a Catalunya.



Instrucció 2/2007, de la secretaria d’indústria i empresa, d’aclariments sobre els requisits de disseny
d’instal·lacions tèrmiques en els edificis en relació al CTE i al Decret 21/2006 sobre criteris ambientals i
d’ecoeficiència en els edificis.



Ordre de 3 de maig de 1999, sobre el procediment d’actuació de les empreses instal·ladores de les entitats
d’inspecció i control i dels titulars, instal·lacions regulades pel Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els
edificis (RITE) i les seves Instruccions Tècniques Complementàries (ITE).

Normes UNE que cal considerar


60601:2006 Sales de màquines i equips autònoms de generació de calor i fred o per congelació, que utilitzen
combustibles gasosos.



EN 13779:2005 Ventilació d’edificis no residencials. Requisits de prestacions dels sistemes de ventilació i
condicionament de recintes.
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Norma UNE 157001/2002 Criteris generals per a l’elaboració de projectes.

Soroll i vibracions i condicionants ambientals


Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental



Llei 16/2002, de 12 de juny, per la qual s’aprova la Llei de Protecció contra la Contaminació acústica (DOGC
3675, del 11/07/2002).



Llei 37/2003, de 17 de novembre, per la qual s’aprova la Llei del Soroll.



Ordenança reguladora dels sorolls i vibracions.

Residus


Llei 10/1998, de 21 d’abril, de Residus.



Ordre MAM 304/2002, de 8 de febrer, del ministerio de medio ambiente



RD 9/2005, de 14 de gener, de contaminació del sòl

Instal·lacions elèctriques


Reglament Electrotècnic de Baixa tensió (REBT) segons RD 842/2002, de 2 d’Agost



Instruccions tècniques complementàries ITC BT



Decret 363/2004, de 24 d’Agost, pel qual es regula el procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament
Electrotècnic per a baixa tensió.



Normes UNE descrites.



Norma tècnica particular – Embrancaments i instal·lacions d’enllaç en baixa tensió (NTP-IEBT) d’octubre de
2006

Seguretat i salut


Llei de prevenció de Riscos laborals 31/1995 de 8 de novembre



RD 486/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de
treball

Altres normes


Ordenances municipals d’aplicació



NORMA UNE 157001/2002 per a l’elaboració de projectes
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3
3.1

MEMÒRIA EXECUTIVA

INFORMACIÓ PRÈVIA
DESCRIPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS I ACTIVITAT

L’edifici objecte es tracta d’un ajuntament el qual es reforma una part important de la planta 2 quedant amb la següent
distribució:


Planta baixa: té una superfície construïda aproximada de 155 m2. Hi consten dos despatxos, una sala
d’atenció al públic, una sala de reunions, un magatzem, un bany, un abocador i el local de la policia
local. D’aquests espais només està climatitzat actualment i entren dins l’abast del projecte de reforma
un despatx i la sala d’atenció al públic.



Planta primera: té una superfície construïda aproximada de 160 m2. Hi consten sis sales, dos banys,
un abocador i el despatx de l’alcaldia . Aquests espais es climatitzen tots a excepció dels dos banys i
l’abocador.



Planta segona: té una superfície construïda aproximada de 150 m2, de la qual es reformen 94,5 m2
que corresponen a una sala d’espera, un bany adaptat, una sala de treball conjunt, un despatx i una
sala de juntes. Tots aquests espais esmentats s’hauràn de climatitzar ja que actualment estàn en
desús.. Els àmbits que es mantenen al marge de l’actuació són tres sales, un bany i un arxiu, dels
quals una d’aquestes sales està climatitzada.



Planta coberta: té una superfície construïda aproxidamada de 45 m2. Hi consten un terrat i una sala
actualment en desús. Serà des d’aquesta sala on mitjançant un registre a la paret que la separa del
recinte sota coberta es podrà accedir a aquest espai per on discorreran diverses instal·lacions.
A la zona de coberta plana s’hi instal·larà la nova unitat exterior del sistema VRF i es mantidrà la
màquina exterior d’un sistema 1x1 (explicat en apartats posteriors).
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EMPLAÇAMENT

Ubicació de l’edifci

Emplaçament de l’edifici
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3.3

MEMÒRIA EXECUTIVA

ESTAT ACTUAL

Com s’ha comentat anteriorment es realitza una visita on s’extreuen els models de maquinària, la seva posició i la nova
ubicació de les unitats exteriors. Seguidament es mostren les principals afectades per la reforma:

Unitats Exteriors Daikin (Balcó Zona OEST)

Unitats Exteriors SAUNIER DUVAL i GENERAL (x2) – Balcó SUD

Unitats Exteriors DAITSU (x2), GENERAL i DAIKIN

Unitat Exterior Mitsubishi Electric situada a coberta (no afectada per

presents a la façana EST

la intervenció)
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MEMÒRIA EXECUTIVA

Dels espais ocupats per unitats exteriors descrits anteriorment només es mantindrà la ubicació del BALCO OEST. On
es mantindrà la unitat exterior Daikin del conjunt FTX35KNV18 que actualment climatitza la Sala 4 de planta primera i
s’hi traslladarà la unitat exterior GENERAL (actualment a la façana OEST) encarregada de la climatització de la
recepció de l’ajuntament.
A continuació es mostren imatges de les ubicacions actuals de les màquines 1x1 interiors:

PLANTA BAIXA

Unitat interior GENERAL - Sala d’atenció al públic Planta baixa

Unitat Interior DAITSU Despatx 1 PB

(ÉS MANTÉ MAQUINÀRIA I UBICACIÓ)

(ES SUBSTITUEIX PER LA UNITAT INTERIOR DAIKIN
FTX35KNV18 EXISTENT A LA SALA 4 DE PLANTA 1)
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PLANTA PRIMERA
Totes les unitats interiors es substitueixen mitjançant el nou sistema centralitzat de climatització.
En cas d’aprofitar les canalitzacions i desaigües existents s’haurà de validar que acompleixin amb els requeriments
definits per la normativa d’aplicació i el fabricant de la nova maquinària.

Unitat interior SAUNIER-Sala 3 P1

Unitat interior GENERAL-Sala 2 P1

Unitat interior GENERAL-Despatx alcaldia P1

Unitat interior DAIKIN-Sala 4 P1
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Unitat interior DAIKIN-Sala 6 P1

Unitat interior DAITSU-Sala 7 P1
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PLANTA SEGONA
Actualment només trobem un conunt 1x1 Mitsubishi Electrics MSZ-HR35VF que no serà afectada per la intervenció ja
que és de molt recent instal·lació i es troba en perfecte estat.

Unitat interior DAITSU-Sala 7 P1

A caire de resum, es descriuen les actuacions sobre els equips descrits anteriorment:
De les unitats interiors descrites anteriorment, 3 de les mateixes resten a l’edifici després de la intervenció:
-

El conjunt 1x1 Mitubishi MSZ-HR35VF de planta segona: unitat exterior i interior. No es modifica.

-

El conjunt General ASHG24LFCC de planta baixa: unitat exterior passa de la façana est al balcó oest. La unitat
interior encarregada de climatitzar la recepció de l’ajuntament no es modifica.

-

El conjunt Daikin RX35 de planta primera: unitat exterior es queda al mateix lloc, i la unitat interior passa de la
sala 4 de planta segona, al despatx 1 de planta primera, enlloc de la unitat interior existent de la marca
comercial Daitsu.
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A continuació es mostra la ubicació i distribució existent, així com els models i la potència tèrmica de refrigeració i
calefacció.

Estat Actual PLANTA BAIXA

Estat Actual PLANTA PRIMERA
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Estat actual de la maquinària de climatització de Planta Segona.
NOTA: La distribució arquitectònica que es mostra serà la de la planta segona un cop reformada. Tot i no tractar-se del seu estat actual real, en el
present projecte es considera l’ús definitiu d’aquesta planta per a deixar preparat el sistema de climatització i ventilació.

Estat actual Planta Coberta
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INSTAL·LACIÓ PROPOSADA

4.1

METODOLOGIA


Per tal d’intentar que el present projecte s’acosti el màxim a la realitat de l’edifici i es puguin detectar de
manera més eficient els punts crítics, l’edifici es modelitzarà en un entorn de simulació BIM (Building
Information Modeling). En aquest cas s’utilitzarà el programa CYPECAD MEP.



Segons les diverses consultes realitzades durant les visites a l’edifici, segons la propietat es considera correcte
el grau de confort de l’edifici proporcionat per les unitats de climatització presents en la actualitat. S’acorda
doncs mantenir les potències tèrmiques existents.



Tot i l’esmentat en el punt anterior, mitjançant la modelització de l’edifici s’obtindràn els càlculs de necessitats
tèrmiques que serviran per validar lamaquinària existent i dimensionar els nous equips de planta segona.



Respecte la planta segona, s’ha considerat la nova distribució deguda a una futura reforma prevista per
l’auntament. En cas de modificar-se, s’haurà de validar el correcte dimensionament de la maquinària.

Modelització de l’edifici en entorn BIM
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CRITERIS DE DISSENY

S’ha dissenyat la instal·lació seguint al màxim els criteris d’eficiència energètica i confort. En tot moment s’han seguit les
prescripcions de les normatives d’aplicació (en aquest cas principalment el RITE així com altres normatives
associades).
En tot moment s’ha pactat el disseny de la nova instal·lació amb el peticionari consultant-lo en diferents moments de la
realització del projecte.

4.3

DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA
CLIMATITZACIÓ

4.3.1.1

Planta Baixa

Com s’ha descrit anteriorment i per tal de simplificar l’actuació a l’edifici, en aquesta planta s’aprofiten conjunts de
climatització ja existents a l’edifici.
Així doncs, es manté el sistema 1x1 GENERAL ASHG24LFCC que dona servei a la recepció de l’edifici, modificant
només la ubicació de la unitat exterior. La seva ubicació passa de la façana est de la planta baixa, al balcó oest de la
planta primera (veure fotos i plànols).

Ubicació actual unitat Exterior conjunt 1x1 Planta Baixa

Ubicació proposada unitat Exterior conjunt 1x1 Planta Baixa
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Planta primera, segona i coberta

Es centralitzarà la instal·lació existent mitjançant un sistema de cabal refrigerant variable VRV Daikin o similar, on hi
haurà una única unitat exterior situada a coberta que donarà servei a les unitats interiors de planta primera i planta
segona.
La nomenclatura “VRV” prové de l’anglès Variable Refrigerant Flow. A diferencia d’altres sistemes com les bombes de
calor, aquests sistemes tenen l’avantatge de poder regular o variar el cabal de refrigerant, el que permet controlar de
manera més eficient les condicions tèrmiques de les zones que s’han de climatitzar.
Les unitats interiors poden treballar de manera independent les unes de les altres gràcies a la vàlvula d’expansió
electrònica que incorporen, ja que regulen la quantitat justa de fluïd refrigerant que necessita cada espai en funció de la
proximitat a la consigna aplicada.
Amb aquest sistema s’aconsegueix una important reducció del consum energètic, ja que s’adapta a les necessitats
concretes que té la instal·lació en cada moment. Com a conseqüència, s’obté una major eficiència i menors emissions
de CO2.
Llavors, la instal·lació quedarà de la següent manera amb el sistema VRF:



Planta primera: mitjançant el software de càlcul de càrregues CYPECAD MEP i havent consultat al client sobre
el correcte confort dels usuaris de l’edifici, s’ha comprovat que les unitats existents tenien potències
adequades. S’instal·len unitats noves de tipus split de paret centralitzades amb la unitat de cabal refrigerant
varibale VRF exterior. Com s’ha dit anteriorment, una de les DAIKIN RX35 1x1 s’aprofita i es manté la unitat
exterior al balcó oest de planta primera. La unitat interior de la qual tindrà la seva nova ubicació a la planta
baixa on actualment hi ha la DAITSU DS 12-UIDA, la qual es retirarà.



Planta segona: les sales 9, 10, 11, l’arxiu 2 i el bany de davant l’arxiu no entren dins l’abast del projecte. A
l’altra part de planta segona, actualment en desús, s’hi preveu una reforma per ampliar les zones d’oficines
presents a l’edifici. Així doncs, el present projecte es basa en aquesta previsió segons plànols entregats per la
propietat. S’instal·laran unitats interiors de tipus cassette de sostre a la sala d’espera, al despatx i a la sala de
juntes. La sala de treball conjunt es climatitzarà amb una màquina de conductes, la qual anirà ubicada al fals
sostre del bany adaptat. Totes aquestes unitats interiors aniran centralitzades juntament amb les unitats
interiors de planta primera a la unitat exterior de cabal refrigerant variable VRF de la coberta.
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VENTILACIÓ
Per incompatibilitat arquitectònica i havent comprovat in situ amb el client que els nivells de ventilació i salubritat eren
adequats a la planta baixa i primera no es planteja ventilació al tractar-se d’una reforma.
En canvi, a la planta segona al tractar-se d’una instal·lació nova i al ser possible a nivell d’integració arquitectònica es
proposa un sistema de ventiladors en linea situats a l’espai sota coberta que es dimensionaran per tal d’acompliar la
normativa d’aplicació.
Com ja s’ha comentat anteriorment, es dimensiona la ventilació mitjançant el software CYPECAD MEP (es poden veure
els càlculs a l’annex corresponent).
Els cabals s’obtenen amb les següents consideracions del RITE:
-

Qualitat de l’aire interior IDA 2

-

12,5 l/s per persona

-

Ocupació segons l’ús descrit per la propietat

Com es pot veure resulta un cabal de ventilació de 765 m3/h per les zones d’oficines. Així doncs, segons la IT 1.1.42.3 i
tenint un cabal de ventilació inferior a 1.800 m3/h no serà obligatori instal·lar un recuperador de calor.
Per tal d’assegurar al màxim les correctes condicions de qualitat de l’ambient tèrmic, l’aportació d’aire primari es
realitzarà en els casos que sigui possible per la presa de ventilació existent als equips tipus “cassette”. En el cas de les
unitats de tipus conductes a través del plènum de retorn construït mitjançant fibra.
Per tal d’assegurar la correcte regulació del sistema de ventilació s’utilitzaran comportes de regulació manuals situades
als punts necessaris (veure plànols i annexos corresponents).
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PASSOS D’INSTAL·LACIONS
Seguidament es mostren els punts més crítics a nivell de pas d’instal·lacions previstes. Per a més detall s’ha de veure la
documentació gràfica a l’annex corresponent.
4.3.3.1

Planta Baixa i Planta Primera

A continuació es veu els diferents passos i petites adaptacions que s’hauran de fer a la planta baixa i primera.

Passadís que comunica la sala 5 i 6 amb el distribuïdor

Passadís que comunica la sala 5 i 6 amb el distribuïdor

Durant les visites prèvies a l’edifici s’acorda amb la propietat utilitzar aquest passadís com a pas general d’instal·lacions.
Al tenir una alçada considerable s’hi instal·larà un fals sostre per on discorreran les canonades de refrigerant, el
col·lector general de planta, així com la instal·lació elèctrica associada.
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Com es pot veure a la figura inferior, s’acorda amb la propietat la següent proposta de traçat que haurà de ser validada
in situ un cop s’hagin fet les cates i comprovacions necessàries que assegurin la seva viabilitat.
Sistema Daikin 1x1 – Despatx Planta baixa
Des de la ubicació actual de la unitat exterior del conjunt DAIKIN FTX35KNV18, la canalització entrarà a l’edifici,
atravessarà el forjat de planta primera per discórrer pel fals sostre de planta baixa fins a arribra a la unitat interior.

Sistema General 1x1 – Zona Recepció Planta Baixa
Des de la nova ubicació de la unitat exterior del conjunt GENERAL ASHG24LFCC encarregat actualment de la
climatització de la zona de recepció, la canalització atravessarà el forjat de planta primera fins a la Sala 1 de planta
baixa. Un cop en aquesta planta discorrerà per la paret dins d’una canal fins a accedir al fals sostre registrable present a
l’entrada lateral de l’edifici per seguidament connectar amb la unitat interior existent (la qual no modifica la seva posició).

Ubicació de la canal a la sala 1 de planta baixa

Esquema explicatiu del pas de canonada frigorífica i alimentació elèctica de les unitats interiors de planta baixa.
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Fals sostre registrable present a la zona de l’entrada lateral (comunica la Sala 1 de planta baixa amb la recepció).
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4.3.3.2
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Jàsseres planta segona

A la zona a reformar de planta segona s’ha de tenir en compte l’existència de dues jàsseres que condicionaran el pas
d’instal·lacions.

Jàssera entre sala de treball conjunt i sala de juntes

Jàssera entre el bany adaptat i la sala de treball conjunt

Al tractar-se d’elements estructurals que no es poden modificar fàcilment, s’ha condicionat els traçats de canonades tal
com et pot veure en la documentació annexa.
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Coberta

Pel que fa a la coberta, a continuació es mostra l’emplaçament de a unitat exterior VRV, així com la porta d’accés a
sota coberta.

Zona en desús a coberta que comunica

Ubicació Unitat Exterior VRV

amb l’espai sota coberta usat pel pas de
conductes
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FASES D’IMPLEMENTACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DE PLANTA SEGONA

Com s’ha dit anteriorment, el disseny de les instal·lacions de climatització i ventilació de la planta segona s’ha realitzat
mitjançant els plànols de distribució de la futura reforma que es dura a terme a posteriori del present projecte.
És evident que fins que no es realitzi la reforma, els elements finals de distribució d’aire (reixes i difusors) no es podran
instal·lar. No és així amb les unitats interiors de climatització i la xarxa de distribució de ventilació.
En conseqüència i com es pot veure als annexos corresponents, l’actuació a aquesta planta es divideix en dues parts la
segona de les quals queda fora l’abast d’aquest projecte i s’haurà d’incloure al projecte de reforma de la planta segona:

FASE 1 – PLANTA SEGONA


Es deixaran instal·lades, connectades i provades totes les unitats interiors de climatització presents a la planta.



S’instal·lara el sistema de distribució d’aire de ventilació.



S’instal·laràn les comportes de regulació de ventilació



Es realitzarà l’instal·lació elèctrica derivada de les unitats de climatització.

Fase 1 – Planta Segona
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FASE 2 – PLANTA SEGONA (fora de l’abast del present projecte)
Al quedar aquesta fase fora de l’abast del projecte, la mateixa haurà de ser validada pel tècnic redactor de la reforma de
la planta segona. En tot cas i a caire orientatiu:


S’instal·larà la xarxa de distribució d’aire de climatització de la unitat de conductes



S’instal·laràn les reixes de ventilació integrades als falsos sostres.

Fase 2 – Planta Segona
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CARACTERÍSTIQUES TÈRMIQUES DE L’EDIFICI

Al tractar-se d’un edifici existent no s’ha pogut obtenir tota la informació necessària sobre les característiques t’ermiques
de l’envolcall tèrmic que forma l’edifici. Així doncs, pels casos on no s’ha pogut obtenir dades s’han utilitzat els valors de
transmitància tèrmica en tancaments de referència segons el programa oficial de certificació energètica reconegut pel
ministeri CE3x utilitzant com a referència el tipus d’edifici i l’any de construcció.
S’han considerat els següents paràmetres de transmitància tèrmica seguint les composicions obtingudes com s’ha
esmentat anteriorment. De modificar-se aquests paràmetres s’hauria de comprovar que les potències de climatització
instal·lades siguin suficients per tal d’evitar problemes de confort. A continuació es mostren les transmitàncies tipus
utilitzades en la modelització de l’edifici:


SOLERA: 1,0 W/m2K



MURS: 2,38 W/m2K



COBERTA INCLINADA: 2,56 W/m2K



TERRAT: 2,27 W/m2K



OBERTURES
o

OBERTURES EXISTENTS : U (transmitància tèrmica)= 3,3 W/m2K
g (factor solar) = 0.75

o

OBERTURES NOVES PLANTA 2: U (transmitància tèrmica)= 1,1 W/m2K
g (factor solar) = 0.35

NOTA: Les sales orientades al sud (sala de juntes de la planta segona i les sales 2 i 3 de planta primera)
disposen de lames exteriors mòbils de protecció solar, tot i per els càlculs s’ha considerat un factor de correcció
del factor solar de 0.5.
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MEMÒRIA EXECUTIVA

CÀLCUL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
REFRIGERACIÓ
Conjunt: P1
Subtotals

Recinte

Càrrega interna

Ventilació
Potència tèrmica
Planta Estructural Sensible interior Total interior Sensible Total Cabal Sensible Càrrega total Per superfície Sensible Màxima simultània Màxima
(W)
(W)
(W)
(W)
(W) (m³/h) (W)
(W)
(W/m²)
(W)
(W)
(W)

Sala 7

Planta 1

49.60

1190.33

1539.23

1463.12 1864.35 34.00 29.66

218.37

107.98

1492.77

1940.83

2082.72

Sala 6

Planta 1

313.27

1567.13

2055.59

2218.87 2780.60 49.00 47.85

334.93

119.42

2266.72

3115.53

3115.53

Sala 5

Planta 1

311.14

764.08

1008.31

1268.76 1549.63 23.20 22.66

158.58

138.47

1291.42

1708.21

1708.21

Sala 4

Planta 1

879.86

944.46

1125.89

2152.70 2361.35 43.10 42.09

294.60

104.35

2194.79

2655.95

2655.95

Sala 3

Planta 1 1163.03

544.05

718.50

2014.36 2214.98 16.80 10.14

103.48

265.00

2024.51

1786.19

2318.46

Sala 2

Planta 1

909.59

798.13

1042.36

2015.11 2295.97 22.80 -16.85

93.02

192.84

1998.26

1741.20

2388.99

Despatx Alcaldia Planta 1 1019.00

1024.89

1338.90

2411.79 2772.90 30.20 -25.45

154.61

177.54

2386.34

1972.01

2927.51

Total

219.1

1

Càrrega total simultània

14919.9

Conjunt: P2
Subtotals
Recinte

Càrrega interna

Planta Estructural Sensible interior Total interior Sensible Total
(W)
(W)
(W)
(W)
(W)

Ventilació

Potència tèrmica

Cabal Sensible Càrrega total Per superfície Sensible Màxima simultània Màxima
(m³/h) (W)
(W)
(W/m²)
(W)
(W)
(W)

Sala de juntes

Planta 2 1217.60

775.33

984.67

2351.67 2592.41 270.00 -146.15

1379.85

289.40

2205.52

3206.76

Sala de treball conjunt

Planta 2

862.02

1825.86

2249.19

3171.70 3658.53 315.00 378.08

2149.80

129.07

3549.78

5808.33

5808.33

Despatx

Planta 2

390.23

571.90

641.68

1135.31 1215.55 90.00 108.02

614.23

116.50

1243.33

1828.43

1829.78

Sala d'espera

Planta 2

119.38

623.01

692.79

876.03 956.27 90.00

78.50

578.03

94.61

954.53

1480.27

1534.30

Bany adaptat

Planta 2

330.46

66.78

101.67

468.75 508.87 90.00

-75.85

460.76

185.66

392.90

839.06

969.63

Total

2

855.0
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CALEFACCIÓ
Conjunt: P1
Recinte

Planta

Càrrega interna sensible
(W)

Ventilació

Potència

Cabal
(m³/h)

Càrrega total
(W)

Per superfície
(W/m²)

Màxima simultània
(W)

Màxima
(W)

Sala 7

Planta 1

3213.92

34.00

240.02

179.07

3453.94

3453.94

Sala 6
Sala 5

Planta 1
Planta 1

3310.39
1776.32

49.00
23.20

345.92
163.78

140.14
157.27

3656.30
1940.10

3656.30
1940.10

Sala 4

Planta 1

2993.04

43.10

304.26

129.54

3297.31

3297.31

Sala 3
Sala 2

Planta 1
Planta 1

1634.85
1609.86

16.80
22.80

118.60
160.96

200.42
142.94

1753.45
1770.81

1753.45
1770.81

Despatx Alcaldia

Planta 1

2210.35

213.20

146.98

2423.55

2423.55

Total

30.20
219.1

3

Càrrega total simultània

18295.5

Conjunt: P2
Recinte

Planta

Càrrega interna sensible
(W)

Ventilació
Cabal
(m³/h)

Potència

Càrrega total
(W)

Per superfície
(W/m²)

Màxima simultània
(W)

Màxima
(W)
4025.68

Sala de juntes

Planta 2

2119.61

270.00

1906.07

293.29

4025.68

Sala de treball conjunt

Planta 2

4367.58

315.00

2223.74

146.46

6591.32

6591.32

Despatx

Planta 2

2096.97

90.00

635.36

173.97

2732.32

2732.32

Sala d'espera

Planta 2

2389.73

90.00

635.36

186.53

3025.08

3025.08

Bany adaptat

Planta 2

773.96

90.00

635.36

269.85

1409.31

1409.31

Total

4.7

4

Càrrega total simultània

17783.7

RESUM DELS RESULTATS PER A CONJUNTS DE RECINTES

Conjunt
P1
P2

5

Conjunt
P1
P2

855.0

Refrigeració
Potència per superfície
(W/m²)
93.3
137.3

Potència total
(W)
14919.9
13162.8

Calefacció
Potència per superfície
(W/m²)
114.4
185.4

Potència total
(W)
18295.5
17783.7
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MEMÒRIA EXECUTIVA

SISTEMA VRV
SISTEMA VRV

Seguidament s’exposa l’esquema frigorífic de la instal·lació de climatització.
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MEMÒRIA EXECUTIVA

UNITAT EXTERIOR
La unitat exterior prevista serà el model Daikin RXYQ12U o equivalent, seguidament se’n descriuen les principals
característiques tècniques

Com s’ha dit anteriorment, aquesta unitat anirà situada a la zona de coberta transitable (per a més detall veure annexos
corresponents).
Es preveu també una bancada per tal d’evitar problemes amb la impermeabilització existent.
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MEMÒRIA EXECUTIVA

UNITATS INTERIORS VRV
Les unitats interiors de la planta primera encarregades de la climatització de les diferents zones seran del tipus split de
paret. Seguidament es mostren les principals característiques de les unitats previstes dins el projecte (o equivalents).

Les unitats interiors de planta segona seran a la sala d’espera, el despatx i la sala de juntes, del tipus cassette:

La unitat interior que donarà servei a la sala de treball conjunt serà de tipus conductes i anirà situada al fals sostre del
bany. Aquest haurà de comptar amb un registre que tindrà la posició i les dimensions adequades per al correcte
manteniment de la maquinària..

A l’annex corresponent es poden veure les diferents fitxes de selecció.
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MEMÒRIA EXECUTIVA

XARXA DE DISTRIBUCIÓ FRIGORÍFICA
La distribució de gas refrigerant es realitzarà mitjançant tub de coure, amb camisa aïllant d’escuma elastomèrica, a
força de cautxú sintètic flexible, d’estructura cel·lular tancada.
Les parts del circuit de distribució que discorrin per l’exterior de l’edifici i de la zona sota coberta es realitzaràn amb el
mateix material, però inclouràn un revestiment superficial de xapa d’alumini per a grantir la seva correcta protecció
mecànica.
L’espessor i característiques de l’aïllament de les canonades s’ha dimensionat segons la normativa d’aplicació (en
aquest cas RITE i les UNE associades).
Pel que fa a les juntes de derivació i al col·lector de refrigerant, hauran d’acomplir amb els requeriments de la normativa
d’aplicació i s’hauràn de col·locar segons les especificacions del frabricant.

SISTEMA DE CONTROL
Es diposarà d’un sistema centralitzat de gestió, Intelligent Tablet Controller de Daikin o equivalent que permetrà
controlar fins a 32 unitats interiors controlant els paràmetres d’encesa/apagada, temperatura del local, senyal i codis
d’averies, programacions, etc.
Paralel·lament, cada unitat interior disposarà del seu control individual.

Control Centralitzat
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MEMÒRIA EXECUTIVA

DESAIGÜES DE CONDENSATS
En tots els casos de planta primera i planta baixa s’aprofitarà la xarxa existent, ja que no modifiquem la posició de les
unitats interiors. S’haurà de comprovar que el tub existent no estigui obstruït i acompleixi amb els requeriments del
fabricant.
A la planta segona si que s’haurà d’instal·lar una xarxa de recollida de condensats, ja que actualment està en desús i no
hi ha cap unitat interior.
Aquesta xarxa es realitzarà en tot cas segons les prescripcions donades pel fabricant de la maquinària de climatització.

CANALS DE PROTECCIÓ
Al aprofitar totes les ubicacions de les unitats interiors de climatització, en la majoria dels casos trobarem canals de
protecció ja existents.
En cas que es vulguin aprofitar les canalitzacions existents s’haurà de validar que acompleixin amb els requeriments del
fabricant de la nova maquinària i en tot cas has de ser de mutu acord amb la propietat.
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5.1

MEMÒRIA EXECUTIVA

SISTEMA DE VENTILACIÓ
SISTEMA DE VENTILACIÓ

Es proposa un sistema de ventilació mitjançant ventiladors helicoïdals en linea de la marca comercial Soler i Palau
models UFV-1100/250, TD-800/200 i TD-250/100 o equivalent. Aquests aniràn situats a l’espai sota-coberta, accessible
per a manteniment.
Per al bany de planta segona es preveu un sistema de ventilació independent.
El sistema s’ha dimensionat segons els requeriments de la normativa d’aplicació (principalment el RITE). Els càlculs es
poden veure dins l’annex corresponent.

CAIXA DE VENTILACIÓ AMB FILTRES INCLOSOS (APORTACIÓ)
Per tal de garantir el correcte filtratge de l’aire segons el que marca la normativa es proposa una caixa de ventilació
model S&P UFV-1100/250 o equivalent amb els filtres inclosos. Els càlculs i característiques tècniques de l’esmentat
element es poden veure als annexos corresponents.
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MEMÒRIA EXECUTIVA

VENTILADOR D’EXTRACCIÓ
Per les extraccions de les diferents zones es preveuen els següents equips extractors ( o equivalents):
Extracció Zones Oficina
S&P TD-800/200 Ecowatt o equivalent
Cabal màxim 1030 m3/h

Extracció Bany P2
S&P TD-250/100 Ecowatt o equivalent
Cabal màxim (descàrrega lliure): 275 m3/h

CONDUCTES DE VENTILACIÓ
La xarxa de conductes ha estat dimensionada segons la normativa d’aplicació (principalment el RITE). Els càlculs es
poden veure dins l’annex corresponent.
Es proposa una xarxa de distribució mitjançant conducte circular d’acer galvanitzat que portaran l’aire d’aportació a les
diferents zones (en els casos que sigui possible, l’aportació es realitzarà a les preses de ventilació presents en les
màquines de climatització).
Les reixes d’aportació i extracció exteriors aniràn situades a la façana de la zona sense ús de planta coberta, de manera
que no s’haurà de perforar cap coberta exposada a l’intempèrie evitant així possibles problemes d’humitats en plantes
inferiors.
El traçat i dimensionament de la instal·lació es pot veure als annexos corresponents.
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MEMÒRIA EXECUTIVA

COMPORTES DE REGULACIÓ
Per tal de grantir el correcte equilibrat de cabals de la instal·lació es proposen comportes de regulació manuals
integrades a la xarxa de conductes i/o en les reixes (depenent de cada cas).

REIXES DE VENTILACIÓ INTERIORS
Com s’ha dit anteriorment, al anar integrades als falsos sostres de la zona a reformar de planta segona, aquestes no
s’inclouen als amidaments ni pressupots del present projecte.
Tot i així, s’han dimensionat segons les diferents normatives d’aplicació i se’n poden veure les seves característiques a
l’annex corresponent.
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MEMÒRIA EXECUTIVA

JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL CTE DB HE-2

6.1

EXIGÈNCIES TÈCNIQUES

Les instal·lacions tèrmiques de l'edifici objecte del present projecte han estat dissenyades i calculades de manera que:


S'obté una qualitat tèrmica de l'ambient, una qualitat de l'aire interior que són acceptables per als usuaris de
l’edifici sense que es produeixi menyscapte de la qualitat acústica de l'ambient, complint l'exigència de
benestar i higiene.



Es redueix el consum d'energia convencional de les instal·lacions tèrmiques i, com a conseqüència, les
emissions de gasos d'efecte hivernacle i uns altres contaminants atmosfèrics, complint l'exigència d'eficiència
energètica.



Es preveu i redueix a límits acceptables el risc de patir accidents i sinistres capaços de produir danys o
perjudicis a les persones, flora, fauna, béns o al medi ambient, així com d'altres fets susceptibles de produir en
els usuaris molèsties o malalties, complint l'exigència de seguretat.

EXIGÈNCIA DE BENESTAR I HIGIENE
6.1.1.1

Justificació del compliment de l'exigència de qualitat de l'ambient de l'apartat 1.4.1

L'exigència de qualitat tèrmica de l'ambient es considera satisfeta en el disseny i dimensionament de la instal·lació
tèrmica. Per tant, tots els paràmetres que defineixen el benestar tèrmic es mantenen dins dels valors establerts.
A la següent taula apareixen els límits que compleixen en la zona ocupada.

Paràmetres
Temperatura operativa a l'estiu (°C)
Humitat relativa a l'estiu (%)
Temperatura operativa a l'hivern (°C)
Humitat relativa a l'hivern (%)
Velocitat mitja admissible amb difusió per mescla (m/s)
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6.1.1.2

6.1.1.2.1

MEMÒRIA EXECUTIVA

Justificació del compliment de l'exigència de qualitat de l'aire interior de l'apartat 1.4.2

Categories de qualitat de l'aire interior

En funció de l'edifici o local, la categoria de qualitat d'aire interior (IDA) que s'haurà d'assolir serà com a mínim la
següent:



IDA 1 (aire d'òptima qualitat): hospitals, clíniques, laboratoris i escoles bressol.



IDA 2 (aire de bona qualitat): oficines, residències (locals comuns d'hotels i similars, residències d'avis i
estudiants), sales de lectura, museus, sales de tribunals, aules d'aprenentatge i similars i piscines.



IDA 3 (aire de qualitat mitja): edificis comercials, cines, teatres, sales d'actes, habitacions d'hotels i similars,
restaurants, cafeteries, bars, sales de festa, gimnasos, locals per l'esport (excepte piscines) i sales
d'ordinadors.



6.1.1.2.2

IDA 4 (aire de qualitat baixa)

Cabal mínim d'aire exterior

El cabal mínim d'aire exterior de ventilació necessari es calcula segons el mètode indirecte de cabal d'aire exterior per
persona i el mètode de cabal d'aire per unitat de superfície, especificats en la instrucció tècnica I.T.1.1.4.2.3.
Es descriu a continuació la ventilació dissenyada per als recintes utilitzats al projecte.

Referència
Bany calefactat
Despatx
Despatx alcaldia
Oficines
Sala de juntes
Sala de reunions
Sala de treball conjunt
Vestíbul P1

Cabals de ventilació
Per persona
Per recinte
(m³/h)
(m³/h)
90.0
45
45.0
45.0
45.0
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6.1.1.2.3

MEMÒRIA EXECUTIVA

Filtració d'aire exterior

L'aire exterior de ventilació s'introdueix a l'edifici degudament filtrat segons l'apartat I.T.1.1.4.2.4. S'ha considerat un
nivell de qualitat d'aire exterior per a tota la instal·lació ODA 2, aire amb concentracions altes de partícules i/o de gasos
contaminants.
Les classes de filtració utilitzades en la instal·lació compleix amb el que s'ha establert en la taula 1.4.2.5 per filtres
previs i finals.
Classes de filtració:
Qualitat de l'aire exterior
ODA 1
ODA 2
ODA 3

6.1.1.2.4

IDA 1
F9
F7 + F9
F7+GF+F9

Qualitat de l'aire interior
IDA 2
IDA 3
F8
F7
F6 + F8
F5 + F7
F7+GF+F9
F5 + F7

IDA 4
F5
F5 + F6
F5 + F6

Aire d'extracció

En funció de l'ús de l'edifici o local, l'aire d'extracció es classifica en una de les següents categories:
AE 1 (sota nivell de contaminació): aire que prové dels locals en els que les emissions més importants de contaminants
provenen dels materials de construcció i decoració, a més de les persones. Està exclòs l'aire que prové de locals on es
permet fumar.
AE 2 (moderat nivell de contaminació): aire de locals ocupats amb més contaminants que la categoria anterior, en els
que, a més, no està prohibit fumar.
AE 3 (alt nivell de contaminació): aire que prové de locals amb producció de productes químics, humitat, etc.
AE 4 (molt alt nivell de contaminació): aire que conté substàncies oloroses i contaminants perjudicials per a la salut en
concentracions majors que les permeses en l'aire interior de la zona ocupada.
Es descriu a continuació la categoria d'aire de extracció que s'ha considerat per a cadascun dels recintes de la
instal·lació:
Referència

Categoria

Despatx

AE 1

Despatx alcaldia

AE 1

Oficines

AE 1
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6.1.1.3

MEMÒRIA EXECUTIVA

Justificació del compliment de l'exigència d'higiene de l'apartat 1.4.3

La instal·lació interior d'ACS s'ha dimensionat segon les especificacions establertes en el Document Bàsic HS-4 del
Codi Tècnic de l'Edificació.

6.1.1.4

Justificació del compliment de l'exigència de qualitat acústica de l'apartat 1.4.4

La instal·lació tèrmica compleix amb l'exigència bàsica HR Protecció front al soroll del CTE d'acord al seu document
bàsic.

EXIGÈNCIA D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
6.1.2.1

Justificació del compliment de l'exigència d'eficiència energètica en la generació de calor i fred de l'apartat
1.2.4.1

6.1.2.1.1

Generalitats

Les unitats de producció del projecte utilitzen energies convencionals ajustant-se a la càrrega màxima simultània de les
instal·lacions servides considerant els guanys o pèrdues de calor a través de les xarxes de canonades dels fluids
portadors, així com l'equivalent tèrmic de la potència absorbida pels equips de transport de fluids.
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6.1.2.1.2

MEMÒRIA EXECUTIVA

Càrregues tèrmiques

Càrregues màximes simultànies

A continuació es mostra el resum de la càrrega màxima simultània per a cada un dels conjunts de recintes:

Refrigeració
CÀRREGA TÈRMICA DE REFRIGERACIÓ – PLANTA 1
Subtotals
Recinte

Planta

Càrrega interna

Estructural Sensible interior Total interior Sensible
(W)
(W)
(W)
(W)

Ventilació

Total
(W)

Potència tèrmica

Cabal Sensible Càrrega total
(m³/h)
(W)
(W)

Per superfície Sensible Màxima simultània
(W/m²)
(W)
(W)

Màxima
(W)

Sala 7

Planta 1

49.60

1190.33

1539.23

1463.12

1864.35

34.00

29.66

218.37

107.98

1492.77

1940.83

2082.72

Sala 6

Planta 1

313.27

1567.13

2055.59

2218.87

2780.60

49.00

47.85

334.93

119.42

2266.72

3115.53

3115.53

Sala 5

Planta 1

311.14

764.08

1008.31

1268.76

1549.63

23.20

22.66

158.58

138.47

1291.42

1708.21

1708.21

Sala 4

Planta 1

879.86

944.46

1125.89

2152.70

2361.35

43.10

42.09

294.60

104.35

2194.79

2655.95

2655.95

Sala 3

Planta 1

1163.03

544.05

718.50

2014.36

2214.98

16.80

10.14

103.48

265.00

2024.51

1786.19

2318.46

Sala 2

Planta 1

909.59

798.13

1042.36

2015.11

2295.97

22.80

-16.85

93.02

192.84

1998.26

1741.20

2388.99

Despatx Alcaldia

Planta 1

1019.00

1024.89

1338.90

2411.79

2772.90

30.20

-25.45

154.61

177.54

2386.34

1972.01

2927.51

219.1

Càrrega total simultània

Total

14919.9

CÀRREGA TÈRMICA DE REFRIGERACIÓ – PLANTA 2
Subtotals
Recinte

Planta

Càrrega interna

Estructural Sensible interior Total interior Sensible
(W)
(W)
(W)
(W)

Ventilació

Total
(W)

Potència tèrmica

Cabal Sensible Càrrega total Per superfície Sensible Màxima simultània Màxima
(m³/h)
(W)
(W)
(W/m²)
(W)
(W)
(W)

Sala de juntes

Planta 2

1217.60

775.33

984.67

2351.67 2592.41 270.00

-146.15

1379.85

289.40

2205.52

3206.76

3972.26

Sala de treball conjunt

Planta 2

862.02

1825.86

2249.19

3171.70 3658.53 315.00

378.08

2149.80

129.07

3549.78

5808.33

5808.33

Despatx

Planta 2

390.23

571.90

641.68

1135.31 1215.55

90.00

108.02

614.23

116.50

1243.33

1828.43

1829.78

Sala d'espera

Planta 2

119.38

623.01

692.79

876.03

956.27

90.00

78.50

578.03

94.61

954.53

1480.27

1534.30

Bany adaptat

Planta 2

330.46

66.78

101.67

468.75

508.87

90.00

-75.85

460.76

185.66

392.90

839.06

969.63

855.0

Càrrega total simultània

Total

13162.8

Calefacció

CARREGA TÈRMICA DE CALEFACCIÓ – PLANTA 1
Recinte

Planta

Càrrega interna sensible
(W)

Ventilació

Potència

Cabal
(m³/h)

Càrrega total
(W)

Per superfície
(W/m²)

Màxima simultània
(W)

Màxima
(W)

Sala 7

Planta 1

3213.92

34.00

240.02

179.07

3453.94

3453.94

Sala 6

Planta 1

3310.39

49.00

345.92

140.14

3656.30

3656.30

Sala 5
Sala 4

Planta 1
Planta 1

1776.32
2993.04

23.20
43.10

163.78
304.26

157.27
129.54

1940.10
3297.31

1940.10
3297.31

Sala 3

Planta 1

1634.85

16.80

118.60

200.42

1753.45

1753.45

Sala 2
Despatx Alcaldia

Planta 1
Planta 1

1609.86
2210.35

22.80
30.20

160.96
213.20

142.94
146.98

1770.81
2423.55

1770.81
2423.55

Total

219.1

Càrrega total simultània
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MEMÒRIA EXECUTIVA

Conjunt: P2
Recinte

Planta

Càrrega interna sensible
(W)

Ventilació

Potència

Cabal
(m³/h)

Càrrega total
(W)

Per superfície
(W/m²)

Màxima simultània
(W)

Màxima
(W)

Sala de juntes

Planta 2

2119.61

270.00

1906.07

293.29

4025.68

4025.68

Sala de treball conjunt

Planta 2

4367.58

315.00

2223.74

146.46

6591.32

6591.32

Despatx

Planta 2

2096.97

90.00

635.36

173.97

2732.32

2732.32

Sala d'espera

Planta 2

2389.73

90.00

635.36

186.53

3025.08

3025.08

Bany adaptat

Planta 2

773.96

635.36

269.85

1409.31

1409.31

90.00

Total

855.0

Càrrega total simultània

17783.7

A l'annex apareix el càlcul de la càrrega tèrmica per a cadascun dels recintes de la instal·lació.

Càrregues parcials i mínimes

Es mostren a continuació les demandes parcials per mesos per a cada un dels conjunts de recintes.
Refrigeració

Càrrega màxima simultània per mes
(kW)

Conjunt de recintes
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

P2

8.03

8.71

9.94

10.29

11.69

11.60

13.16

13.02

11.79

10.90

8.88

8.04

P1

11.19

11.78

12.60

12.47

13.74

14.35

14.92

14.51

13.55

13.11

11.89

11.21

Calefacció

Càrrega màxima simultània per mes
(kW)

Conjunt de recintes
Desembre

Gener

Febrer

P2

17.78

17.78

17.78

P1

18.30

18.30

18.30
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6.1.2.2

MEMÒRIA EXECUTIVA

Justificació del compliment de l'exigència d'eficiència energètica a les xarxes de canonades i conduccions de
calor i fred de l'apartat 1.2.4.2

6.1.2.2.1

Eficiència energètica dels equips per al transport de fluids

Es descriu a continuació la potència específica dels equips de propulsió de fluids i els seus valors límit segons la
instrucció tècnica I.T. 1.2.4.2.5.

Equips
Tipus 1 (Bany adaptat - Planta 2)
Tipus 2 (Exterior - Planta 3)
Tipus 2 (Exterior - Planta 3)
Tipus 2 (Exterior - Planta 3)
Equips

Sistema
Climatització
Ventilació i extracció
Ventilació i extracció
Ventilació i extracció

Categoria
SFP3
SFP5
SFP1
SFP1

Categoria límit
SFP4
SFP2
SFP2
SFP2

Referència

Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV (Volum de Refrigerant Variable), de sostre amb distribució per conducte rectangular,
model FXSQ80A "DAIKIN", per a gas R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica nominal 9 kW (temperatura de
bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), potència
calorífica nominal 10 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum elèctric
nominal en refrigeració 121 W, consum elèctric nominal en calefacció 118 W, pressió sonora a velocitat baixa 32 dBA, cabal d'aire a
Tipus 1
velocitat alta 19,5 m³/min, de 245x1000x800 mm, pes 36,6 kg, amb ventilador de tres velocitats amb regulació Inverter (la pressió estàtica
del ventilador s'ajusta automàticament a la pèrdua de càrrega real en els conductes) i pressió estàtica disponible de 40 a 150 Pa, vàlvula
d'expansió electrònica, bomba de drenatge, aspiració d'aire posterior o inferior, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió
i control (bus D-III Net) a unitat exterior, control per microprocessador i filtre d'aire de succió, amb control remot per cable, multifunció,
model Madoka BRC1H519W7

6.1.2.2.2

Eficiència energètica dels motors elèctrics

Els motors elèctrics utilitzats en la instal·lació resten exclosos de l'exigència de rendiment mínim, segons el punt 3 de la
instrucció tècnica I.T. 1.2.4.2.6.

6.1.2.2.3

Xarxes de canonades

El traçat de les canonades s'ha dissenyat tenint en compte l'horari de funcionament de cada subsistema, la longitud
hidràulica del circuit i el tipus d'unitats terminals servides.
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6.1.2.3

MEMÒRIA EXECUTIVA

Justificació del compliment de l'exigència d'eficiència energètica al control d'instal·lacions tèrmiques de
l'apartat 1.2.4.3

6.1.2.3.1

Generalitats

La instal·lació tèrmica projectada està dotada dels sistemes de control automàtic necessaris per a que es puguin
mantenir en els recintes les condicions de disseny previstes.

6.1.2.3.2

Control de les condicions termohigromètriques

L'equipament mínim d'aparells de control de les condicions de temperatura i humitat relativa dels recintes, segons les
categories descrites en la taula 2.4.2.1, es el següent:

THM-C1:
Variació de la temperatura del fluid portador (aigua-aire) en funció de la temperatura exterior i/o control de la
temperatura de l'ambient per zona tèrmica.
THM-C2:
Com a THM-C1, més el control de la humitat relativa mitja o la del local més representatiu.
THM-C3:
Com a THM-C1, més variació de la temperatura del fluid portador fred en funció de la temperatura exterior i/o control
de la temperatura de l'ambient per zona tèrmica.
THM-C4:
Com a THM-C3, més control de la humitat relativa mitja o la del recinte més representatiu.
THM-C5:
Com a THM-C3, més control de la humitat relativa en locals.

A continuació es descriuen el sistema de control emprat per a cada conjunt de recintes:
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Conjunt de recintes
P2
P1
PB
P2-forabaast

6.1.2.3.3

Sistema de control
THM-C1
THM-C1
THM-C1
THM-C1

Control de la qualitat de l'aire interior en les instal·lacions de climatització

El control de la qualitat d'aire interior es pot realitzar per un dels mètodes descrits en la taula 2.4.3.2.

Categoria

Tipus

IDA-C1

Descripció
El sistema funciona contínuament

IDA-C2
IDA-C3

Control manual
Control per temps

El sistema funciona manualment, controlat per un interruptor
El sistema funciona d'acord a un determinat horari

IDA-C4

Control per presència

El sistema funciona per una senyal de presència

IDA-C5
IDA-C6

Control per ocupació
Control directe

El sistema funciona depenent del nombre de persones presents
El sistema està controlat per sensors que mesuren paràmetres de qualitat de l'aire interior

S'ha emprat en el projecto el mètode IDA-C1.

6.1.2.4

6.1.2.4.1

Justificació del compliment de la exigència de recuperació de energia de l'apartat 1.2.4.5

Zonificació

El disseny de la instal·lació ha estat realitzat tenint present la zonificació, per a obtenir un elevat benestar i estalvi
d'energia. Els sistemes s'han dividit en subsistemes, considerant els espaïs interiors i la seva orientació, així com el seu
ús, ocupació i horari de funcionament.

6.1.2.5

Justificació del compliment de la exigència de aprofitament d'energies renovables de l'apartat 1.2.4.6

No és d’aplicació.
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6.1.2.6

MEMÒRIA EXECUTIVA

Justificació del compliment de l'exigència de limitació de l'utilització d'energia convencional de l'apartat
1.2.4.7

S'enumeren els punts per a justificar el compliment d'aquesta exigència:


El sistema de calefacció emprada no es un sistema centralitzat que utilitzi l'energia elèctrica per "efecte Joule".



No s'ha climatitzat cap dels recintes no habitables inclosos al projecte.



No es realitzen processos successius de refredament i escalfament, ni es produeix la interacció de dos fluids
amb temperatura d'efectes oposats.


6.1.2.7

No es contempla al projecte l'utilització de cap combustible sòlid d'origen fòssil en les instal·lacions tèrmiques.
Llista dels equips consumidors d'energia

S'inclou a continuació un resum de tots els equips projectats, amb el seu consum d'energia.

Equips de transport de fluids
Equips

Referència
Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV (Volum de Refrigerant Variable), de sostre amb distribució per conducte rectangular,
model FXSQ80A "DAIKIN" o equivalent, per a gas R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica nominal 9 kW
(temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire
exterior 35°C), potència calorífica nominal 10 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire
exterior 7°C), consum elèctric nominal en refrigeració 121 W, consum elèctric nominal en calefacció 118 W, pressió sonora a velocitat
Tipus 1
baixa 32 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 19,5 m³/min, de 245x1000x800 mm, pes 36,6 kg, amb ventilador de tres velocitats amb
regulació Inverter (la pressió estàtica del ventilador s'ajusta automàticament a la pèrdua de càrrega real en els conductes) i pressió
estàtica disponible de 40 a 150 Pa, vàlvula d'expansió electrònica, bomba de drenatge, aspiració d'aire posterior o inferior, bloc de
terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net) a unitat exterior, control per microprocessador i filtre d'aire de
succió, amb control remot per cable, multifunció, model Madoka BRC1H519W7
Tipus 2
Sistemes de cabal de refrigerant variable
Equips

Referència
Unitat exterior per a sistema VRV-IV C+ (Volum de Refrigerant Variable), bomba de calor, model RXYLQ12T "DAIKIN" o equivalent, per a
gas R-410A, amb temperatura de refrigerant variable per a la millora de l'eficiència estacional, alimentació trifàsica (400V/50Hz), potència
frigorífica nominal 33 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), SEER 6,83,
rang de funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire exterior en refrigeració des de -5 fins a 43°C, potència calorífica nominal 37,5
kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), SCOP 3,5, rang de funcionament de
temperatura de bulb sec de l'aire exterior en calefacció des de -25 fins a 16°C, connectabilitat de fins a 30 unitats interiors amb un
percentatge de capacitat mínim del 70% i màxim del 130%, control mitjançant microprocessador, compressor scroll hermèticament
Tipus 1 segellat, amb control Inverter, dimensions 1685x1240x765 mm, pes 302 kg, pressió sonora 59 dBA, cabal d'aire 226 m³/min, longitud total
màxima de canonada frigorífica 1000 m, longitud màxima entre unitat exterior i unitat interior més allunyada 165 m (190 m equivalents),
diferència màxima d'altura d'instal·lació 90 m si la unitat exterior es troba per sobre de les unitats interiors i 90 m si es troba per sota,
longitud màxima entre el primer kit de ramificació (unió Refnet) de canonada frigorífica i unitat interior més allunyada 40 m, bloc de
terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net), pantalla de configuració i software que fa que la posada en
marxa, la configuració i la personalització siguin més ràpides i precises, i possibilitat d'instal·lació en interior com a resultat de l'alta pressió
estàtica externa d'aire, tractament anticorrosiu especial del bescanviador de calor, funció de recuperació de refrigerant, càrrega
automàtica addicional de refrigerant, prova automàtica de funcionament i ajust de limitació de consum d'energia (funció I-Demand)
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Equips

Tipus 2

Tipus 3

Tipus 4

Tipus 5

Tipus 6

Tipus 7

MEMÒRIA EXECUTIVA

Referència
Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV (Volum de Refrigerant Variable), de sostre amb distribució per conducte rectangular,
model FXSQ80A "DAIKIN" o equivalent, per a gas R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica nominal 9 kW
(temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior
35°C), potència calorífica nominal 10 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C),
consum elèctric nominal en refrigeració 121 W, consum elèctric nominal en calefacció 118 W, pressió sonora a velocitat baixa 32 dBA,
cabal d'aire a velocitat alta 19,5 m³/min, de 245x1000x800 mm, pes 36,6 kg, amb ventilador de tres velocitats amb regulació Inverter (la
pressió estàtica del ventilador s'ajusta automàticament a la pèrdua de càrrega real en els conductes) i pressió estàtica disponible de 40 a
150 Pa, vàlvula d'expansió electrònica, bomba de drenatge, aspiració d'aire posterior o inferior, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2
fils de transmissió i control (bus D-III Net) a unitat exterior, control per microprocessador i filtre d'aire de succió, amb control remot per
cable, multifunció, model Madoka BRC1H519W7
Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV (Volum de Refrigerant Variable), de casset, Round Flow (de flux circular), model
FXFQ25B "DAIKIN" o equivalent, per a gas R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica nominal 2,8 kW
(temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior
35°C), potència calorífica nominal 3,2 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C),
consum elèctric nominal en refrigeració 38 W, consum elèctric nominal en calefacció 38 W, pressió sonora a velocitat baixa 28 dBA, cabal
d'aire a velocitat alta 13 m³/min, de 204x840x840 mm (de perfil baix), pes 20 kg, amb ventilador de dues velocitats, vàlvula d'expansió
electrònica, bomba de drenatge, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net) a unitat exterior,
control per microprocessador, orientació vertical automàtica (distribució radial uniforme de l'aire en 360°), senyal de neteja de filtre i filtre
d'aire de succió, panell decoratiu de color blanc per a unitat d'aire condicionat de casset de flux circular, model BYCQ140E, amb control
remot per cable, multifunció, model Madoka BRC1H519W7
Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV (Volum de Refrigerant Variable), de casset, Round Flow (de flux circular), model
FXFQ40B "DAIKIN" o equivalent, per a gas R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica nominal 4,5 kW
(temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior
35°C), potència calorífica nominal 5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C),
consum elèctric nominal en refrigeració 38 W, consum elèctric nominal en calefacció 38 W, pressió sonora a velocitat baixa 28 dBA, cabal
d'aire a velocitat alta 14 m³/min, de 204x840x840 mm (de perfil baix), pes 20 kg, amb ventilador de dues velocitats, vàlvula d'expansió
electrònica, bomba de drenatge, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net) a unitat exterior,
control per microprocessador, orientació vertical automàtica (distribució radial uniforme de l'aire en 360°), senyal de neteja de filtre i filtre
d'aire de succió, panell decoratiu de color blanc per a unitat d'aire condicionat de casset de flux circular, model BYCQ140E, amb control
remot per cable, multifunció, model Madoka BRC1H519W7
Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV (Volum de Refrigerant Variable), de paret, model FXAQ40A "DAIKIN" o equivalent, per
a gas R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica nominal 4,5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C,
temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), potència calorífica nominal 5 kW
(temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum elèctric nominal en refrigeració 20
W, consum elèctric nominal en calefacció 20 W, pressió sonora a velocitat baixa 34 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 12,2 m³/min, de
290x1050x269 mm (de perfil baix), pes 15 kg, amb ventilador de dues velocitats, vàlvula d'expansió electrònica, bomba de drenatge, bloc
de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net) a unitat exterior, control per microprocessador, orientació
vertical automàtica (distribució uniforme de l'aire), senyal de neteja de filtre i filtre d'aire de succió, amb control remot per cable,
multifunció, model Madoka BRC1H519W7
Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV (Volum de Refrigerant Variable), de paret, model FXAQ32A "DAIKIN" o equivalent, per
a gas R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica nominal 3,6 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C,
temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), potència calorífica nominal 4 kW
(temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum elèctric nominal en refrigeració 30
W, consum elèctric nominal en calefacció 40 W, pressió sonora a velocitat baixa 29 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 9,8 m³/min, de
290x795x266 mm (de perfil baix), pes 12 kg, amb ventilador de dues velocitats, vàlvula d'expansió electrònica, bomba de drenatge, bloc
de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net) a unitat exterior, control per microprocessador, orientació
vertical automàtica (distribució uniforme de l'aire), senyal de neteja de filtre i filtre d'aire de succió, amb control remot per cable,
multifunció, model Madoka BRC1H519W7
Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV (Volum de Refrigerant Variable), de paret, model FXAQ25A "DAIKIN" o equivalent, per
a gas R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica nominal 2,8 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C,
temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), potència calorífica nominal 3,2 kW
(temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum elèctric nominal en refrigeració 30
W, consum elèctric nominal en calefacció 40 W, pressió sonora a velocitat baixa 29 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 9,4 m³/min, de
290x795x266 mm (de perfil baix), pes 12 kg, amb ventilador de dues velocitats, vàlvula d'expansió electrònica, bomba de drenatge, bloc
de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net) a unitat exterior, control per microprocessador, orientació
vertical automàtica (distribució uniforme de l'aire), senyal de neteja de filtre i filtre d'aire de succió, amb control remot per cable,
multifunció, model Madoka BRC1H519W7
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MEMÒRIA EXECUTIVA

EXIGÈNCIA DE SEGURETAT
6.1.3.1

6.1.3.1.1

Justificació del compliment de l'exigència de seguretat en generació de calor i fred de l'apartat 3.4.1.

Condicions generals

Els generadors de calor i fred utilitzats en la instal·lació compleixen amb l'establert en la instrucció tècnica 1.3.4.1.1
Condicions generals del RITE.

6.1.3.1.2

Sales de màquines

L'àmbit d'aplicació de les sales de màquines, així com les característiques comuns dels locals destinats a aquestes,
incloent les seves dimensions i ventilació, s'ha disposat segons la instrucció tècnica 1.3.4.1.2 Sales de màquines del
RITE.

6.1.3.1.3

Xemeneies

L'evacuació dels productes de la combustió de les instal·lacions tèrmiques de l'edifici es realitza d'acord a la instrucció
tècnica 1.3.4.1.3 Xemeneies, així com el seu disseny i dimensionament i la possible evacuació per conducte amb
sortida directa a l'exterior o al pati de ventilació.

6.1.3.1.4

Emmagatzemament de biocombustibles sòlids

No s'ha seleccionat en la instal·lació cap productor de calor que utilitzi biocombustible.
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6.1.3.2

MEMÒRIA EXECUTIVA

Justificació del compliment de l'exigència de seguretat en les xarxes de canonades i conductes de calor i fred
de l'apartat 3.4.2.

6.1.3.2.1

Alimentació

L'alimentació dels circuits tancats de la instal·lació tèrmica es realitza mitjançant un dispositiu que serveix per a reposar
les pèrdues d'aigua.
El diàmetre de la connexió d'alimentació s'ha dimensionat segons la següent taula:

Potència tèrmica nominal
(kW)
P £ 70
70 < P £ 150
150 < P £ 400
400 < P

6.1.3.2.2

Calor
DN
(mm)
15
20
25
32

Fred
DN
(mm)
20
25
32
40

Buidat i purga

Les xarxes de canonades han sigut dissenyades de tal manera que puguin buidar-se de forma parcial i total. El buidat
total es fa pel punt accessible més baix de la instal·lació amb un diàmetre mínim segons la següent taula:

Potència tèrmica nominal
(kW)
P < 70
70 < P < 150
150 < P< 400
400 < P

Calor
DN
(mm)
20
25
32
40

Fred
DN
(mm)
25
32
40
50

Els punts alts dels circuits estan proveïts d'un dispositiu de purga d'aire.
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6.1.3.2.3

MEMÒRIA EXECUTIVA

Expansió i circuit tancat

Els circuits tancats d'aigua de la instal·lació estan equipats amb un dispositiu d'expansió de tipus tancat, que permet
absorbir, sense provocar esforços mecànics, el volum de dilatació del fluid.
El disseny i el dimensionament dels sistemes d'expansió i les vàlvules de seguretat inclosos en l'obra s'han realitzat
segons la norma UNE 100155.

6.1.3.2.4

Conductes d'aire

El càlcul i el dimensionament de la xarxa de conductes de la instal·lació, així com elements complementaris (plènums,
connexió d'unitats terminals, passadissos, tractament d'aigua, unitats terminals) s'ha realitzat conforme a la instrucció
tècnica 1.3.4.2.10 Conductes d'aire del RITE.

6.1.3.3

Justificació del compliment de l'exigència de protecció contra incendis de l'apartat 3.4.3.

Es compleix la reglamentació vigent sobre condicions de protecció contra incendis que es d'aplicació a la instal·lació
tèrmica.

6.1.3.4

Justificació del compliment de la exigència de seguretat i utilització de l'apartat 3.4.4.

Cap superfície amb la que existeix possibilitat de contacte accidental, excepte les superfícies dels emissors de calor,
tenen una temperatura major que 60 °C.
Les superfícies calents de les unitats terminals que son accessibles a l'usuari tenen una temperatura menor de 80 °C.
L'accessibilitat a la instal·lació, la senyalització i l'amidament d'aquesta s'ha dissenyat conforme a la instrucció tècnica
1.3.4.4 Seguretat d'utilització del RITE.
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7

MEMÒRIA EXECUTIVA

INSTAL·LACIÓ D’ELECTRICITAT

L’objecte d’aquest document és especificar tots i cadascun dels elements que componen la instaL·lació elèctrica, així
com justificar, mitjançant els corresponents càlculs (veure annex corresponent), el compliment del Reglament
Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions Tècniques Complementàries (ITC) BT01 a BT51.
Al tractar-se d’una instal·lació elèctrica existent, el present projecte només tractarà la interconnexió entre la nova
maquinària de climatització exposa anteriorment als quadres elèctrics existents i ja preparats amb tots els elements de
protecció elèctrica necessaris.
Aquest subquadre elèctric estarà situat a la sala d’espera de la planta segona i comptarà amb tots els elements de
protecció necessaris per al correcte funcionament de la instal·lació de climatització.
Seguidament es pot veure l’esquema unifilar dels nous circuits elèctrics associats a la instal·lació de climatització.

Les característiques tècniques de les canalitzacions elèctriques, elements de protecció necessaris i circuits elèctics es
poden veure a l’annex corresponent.
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8
8.1

MEMÒRIA EXECUTIVA

JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA APLICABLE
SEGURETAT ESTRUCTURAL

Per la naturalesa del projecte no es realitzen actuacions que modifiquin res a aquest nivell i per tant no li és d’aplicació.

8.2

SEGURETAT EN CAS D’INCENDI

Es compliran amb les prescripcions del CTE-DB-SI.

8.3

SALUBRITAT

Per naturalesa de l’edifici no li seran d’aplicació els documents HS2, HS3, HS4 i HS5

8.4

PROTECCIÓ CONTRA EL SOROLL

Pel que respecta a la generació de soroll per part de la caldera de biomassa, es complirà les indicacions mostrades al
DB-HR del CTE, especialment pel que fa a vibracions.

8.5

ESTALVI D’ENERGIA

Es seguiran les prescripcions descrites al RITE, tal i com s’ha justificat en el present projecte.

8.6

TERMINI I CONDICIONS PER A L’EXECUCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES

La recepció en obra d’equips i material, així com controls d’entrega, execució i instal·lació acabada es realitzaran
segons el plec de condicions generals i tècniques.
Com a norma general es seguiran els articles que es citen a continuació.
Pel que fa a la recepció en obra d’equips i materials es complirà amb l’article 20 del capítol IV del RITE.
El control de l'execució de la instal·lació complirà amb l’article 21 del capítol IV del RITE.
El control de la instal·lació acabada es complirà amb l’article 22 del capítol IV del RITE.
Pel que fa a la recepció de l’obra civil associada a la construcció de l’edifici auxiliar i rases, es seguiran els criteris
prescrits al Codi Tècnic de l’Edificació i normes específiques de materials
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9

MEMÒRIA EXECUTIVA

ORDRE DE PRIORITAT ENTRE ELS DOCUMENTS BÀSICS

Davant de possibles discrepàncies entre documents, l’ordre de prioritat dels mateixos serà:
1. Memòria
2. Plànols
3. Amidaments
Davant la mancança d’alguna informació o detall en algun dels documents, prevaldrà el document que contempli
l’aspecte deficient a la resta.
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10 RESUM ECONÒMIC
Un cop analitzats tots els aspectes tècnics associats al present projecte, incloent també totes les partides descrites als
plànols, annexes tècnics i un cop redactats i calculats tots els apartats del present projecte, el pressupost total de l’obra
de quaranta-vuit mil tres-cents vuitanta-sis euros amb quaranta cèntims. (48.386,40 €) IVA INCLÒS.

Capítol 1 RETIRADA I RE-POSICIONAMENT DELS APARELLS DE CLIMATITZACIÓ

745,75

Capítol 2 OBRES DE PALETERIA
Capítol 3 SISTEMA VRV

1.022,12
27.668,68

Capítol 4 VENTILACIÓ

3.029,47

Capítol 5 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

954,16

Capítol 6 SEGURETAT I SALUT

183,82

Pressupost d'execució material

33.604,00

13% de despeses generals

4.368,52

6% de benefici industrial

2.016,24

Suma

39.988,76

21% IVA
Pressupost d'execució per contracte
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11 CONCLUSIONS
Un cop analitzat el present projecte, format per la memòria tècnica, l’estat d’amidaments, el pressupost vinculat als
mateixos, els plànols de construcció, esquemes hidràulics i elèctrics, el plec de condicions, així com diversos annexos
complementaris, es disposa de tota la informació tècnica necessària per a l’execució de la instal·lació de biomassa i
xarxa de calor objectes del mateix. És interessant destacar la presència d’annexos al present projecte, són importants
que s’executin per el correcte funcionament i gestió futura de les instal·lacions.

El Facultatiu

Firmat

Firmat

Jordi Manich Codina

Albert Juan Casademont

Eng. Industrial col 18357

Eng. Industrial col 17010

Vilobí d’Onyar, 3 d’Agost de 2020

Vilobí d’Onyar, 3 d’Agost de 2020
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NORMATIVA D’APLICACIÓ

Per a la confecció del present document, es tindran en compte les normatives que es descriuen a continuació:

-

Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text Refós de la Llei d’urbanisme.

-

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei d’Urbanisme.

-

Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

-

Llei 16/2015, de 21 de juliol de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels
governs locals de Catalunya i d’impuls d’activitat econòmica.

-

Ordenança Municipal de tramitació de llicències urbanístiques.

-

Ordenança municipal per la gestió de residus.
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DESCRIPCIÓ DE LA OBRA A REALITZAR

Per tal de poder realitzar les obres previstes, tant prèviament com al final de la seva instal·lació, s’hauran de realitzar una
sèrie d’actuacions per tal del bon funcionament del mateix.
Aquestes obres consistiran:
a) Retirada equips climatització existents. (alguns per portar a deixalleria i altres s’aprofitaran i es mouran de lloc).
(inclourà la retirada de les línies frigorífiques, dels desaigües i la instal·lació elèctrica)
b) Tapiar forats i reparació dels espais on passen les instal·lacions actuals de climatització.
c) Realització de cates a falç sostre existent, per tal de verificar el pas actual i els nous passos a fer-hi.
d) Realització de forats amb broca d’aigua entre forjats, per passar les instal·lacions noves (tant de ventilació com
de climatització)
e) Realització de falç sostre amb plaques de guix de 60x60 desmuntables.
f)

Realització de bancada d’obra a nivell de coberta, per la col·locació de la nova màquina de climatització.

g) Realització de forats i registres en façanes per a pas de conductes

2.1

RETIRADA EQUIPS CLIMATITZACIÓ EXISTENTS

Es Retiraran els aparell vells que es troben ubicats a la façana lateral, al balcó d’alcaldia i al balcó de la zona
d’administració.
Per tal de poder retirar els aparells ubicats a la façana lateral, degut a la seva alçada de col·locació, es parteix de la base
que s’utilitzarà una cistella.
Per fer la correcte retirada dels equips, primer es desconnectaran de la línia elèctrica, desprès es farà la retirada del gas
i posteriorment es realitzarà la seva retirada.
Un cop retirat els aparells, s’haurà de retirar les instal·lacions corresponents al tub desaigües, canals, línies elèctriques
d’alimentació i línia frigorífica.
Una part dels aparells retirats, es portaran a la deixalleria, mentre que 2 d’aquests, es guardaran i es re col·locaran dins
l’ajuntament pel seu aprofitament.
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Totes aquestes feines seran realitzades per personal qualificat.

2.2

TAPIAT DE FORATS

Un cop retirats els elements de climatització existents, quedaran una sèrie de forats i espais malmesos que s’hauran de
reparar.
Pel que fa els forats, aquests es taparan amb morter i es massillaran pels dos costats, pel pintat futur de l’edifici.
Els forats que quedaran a la canal de recollida d’aigües existent, es taparà amb peces del mateix material del baixant i es
deixarà preparat pel pintat futur de l’edifici.

2.3

REALITZACIÓ DE CATES

Es realitzarà una sèrie de cates en el falç sostre continu de l’establiment per comprovar les instal·lacions existent que hi
transcorren al igual que per poder fer el desmuntatge de les instal·lacions que s’han de retirar i el pas de les noves
instal·lacions.
Aquestes cates es faran amb mitjans manuals i amb la mesura del que sigui possible, al tractar-se d’un falç sostre continu,
es faran amb una caladora, per tal de fer un forat net.
La dimensió de la cata, ha de ser de com a mínim 20 cm de diàmetre.
Al realitzar la cata amb una caladora circular, aquest es guardarà i un cop s’hagin realitzat les feines es taparà la cata
amb el material sostret i es massillarà pel pintat posterior.
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REALITZACIÓ DE FORAT AMB BROCA D’AIGUA

Per tal de poder fer passar les noves instal·lacions entre plantes, es realitzaran una sèrie de passos entre els forjats.
La perforació del forjat es realitzarà verticalment en un forjat existent, serà en humit i amb corona diamantada dels
diàmetres necessaris en funció dels passo de les instal·lacions.
El material sobrant es carregarà manualment a camió o contenidor per ser portat a posteriori a l’abocador.
Les mides dels forats seran les següents:
- Forat 1: Diàmetre 100 mm (pel pas de les instal·lacions de climatització) (aquest es realitzarà a 2 forjats diferents)
- Forat 2: Diàmetre 250 mm (pel sistema de ventilació)

2.5

BANCADA D’OBRA

Es realitzarà una bancada d’obra a la coberta per la col·locació de la unitat exterior del sistema de climatització.
Aquesta bancada disposarà d’unes dimensions de 1,30 x 0,80 metres amb una alçada de 20 cm.
Aquesta bancada serà realitzada amb totxanes, i disposarà d’una solera amb gruix totals de 8 cm. (incloent el mallat i
formigó acabat).
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PLANIFICACIÓ

Per a poder iniciar les actuacions caldrà que aquestes estiguin adjudicades i que s’hagin concedit els permisos municipals
corresponents.
Especialment per a les actuacions exteriors es recomana que es prenguin especial atenció a les mesures de protecció
de les zones de treball i al tancament dels espais de treball per a evitar riscos, així com a la interferència dels treballs amb
els serveis per al correcte funcionament del centre.
Pel que fa a la realització dels forats entre forjats, es recomana que per evitar molèsties derivades de la feina, aquests es
realitzin fora horari laboral del centre.

4

ORDRE DE PRIORITAT ENTRE ELS DOCUMENTS BÀSICS

Davant de possibles discrepàncies entre documents, l’ordre de prioritat dels mateixos serà:
1.- Plànols
2.- Amidaments
3.- Memòria
Davant la mancança d’alguna informació o detall en algun dels documents, prevaldrà el document que contempli
l’aspecte deficient a la resta.

5

RESUM ECONOMIC

El resum econòmic de la memòria constructiva s’integra en el pressupost global que es troba en el document Nº1 Memòria
descriptiva i justificativa
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CONCLUSIONS

Hom considera que aquesta Memòria, juntament amb el Pressupost i Plànols que s'acompanyen, determinen
suficientment el present Document.
Això no obstant, davant la mancança d’alguna informació o detall en algun dels documents, prevaldrà el document que
contempli l’aspecte deficient a la resta.
En el cas de voler realitzar alguna modificació, en el sistema emprat d’obra, aquest s’haurà de comentar i validar per
l’ajuntament i la DF.

El Facultatiu

Firmat

Firmat

Jordi Manich Codina

Albert Juan Casademont

Eng. Industrial col 18357

Eng. Industrial col 17010

Vilobí d’Onyar, 3 d’Agost de 2020

Vilobí d’Onyar, 3 d’Agost de 2020
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CÀLCUL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES
1

1.1

PARÀMETRES GENERALS



Emplaçament: Vilobí d'Onyar



Latitud (graus): 41.89 graus



Altitud sobre el nivell del mar: 122 m



Percentil per a estiu: 5.0 %



Temperatura seca estiu: 27.22 °C



Temperatura humida estiu: 22.50 °C



Oscil·lació mitjana diària: 8.4 °C



Oscil·lació mitjana anual: 27.5 °C



Percentil per a hivern: 97.5 %



Temperatura seca a l'hivern: 1.20 °C



Humitat relativa a l'hivern: 90 %



Velocitat del vent: 3.6 m/s



Temperatura del terreny: 6.40 °C



Percentatge de majoració per l'orientació N: 15 %



Percentatge de majoració per l'orientació S: 0 %



Percentatge de majoració per l'orientació E: 10 %



Percentatge de majoració per l'orientació O: 20 %



Suplement d'intermitència per a calefacció: 8 %



Percentatge de càrregues a causa de la pròpia instal·lació: 3 %



Percentatge de majoració de càrregues (Hivern): 10 %



Percentatge de majoració de càrregues (Estiu): 15 %
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1.2

RESULTATS DE CÀLCUL DELS RECINTES

1.2.1

Refrigeració

3

1.2.1.1

Planta 1

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte

Conjunt de recintes

Sala 7 (Sala 7) P1
Condicions de projecte

Internes

Externes

Temperatura interior = 24.0 °C

Temperatura exterior = 26.3 °C

Humitat relativa interior = 50.0 % Temperatura humida = 22.2 °C

C. LATENT C. SENSIBLE
(W)
(W)

Càrregues de refrigeració a les 19h (17 hora solar) del dia 1 de Juliol
Tancaments exteriors
Tipus

Orientació Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color Teq. (°C)

Façana

N

17.1

2.38

663

Clar

22.3

-70.65

Façana

E

7.2

2.03

853

Clar

23.3

-10.17

Finestres exteriors
Nre. finestres Orientació Superfície total (m²) U (W/(m²·K)) Coef. radiació solar Guany (W/m²)
1

N

2.7

3.00

0.80

26.8

72.34

1

E

0.9

3.00

0.80

54.9

48.93

Tancaments interiors
Tipus

Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Teq. (°C)

Paret interior

13.0

2.72

284

23.9

-4.29

Paret interior

3.5

3.23

133

24.9

10.56

Forjat

17.5

2.44

372

23.8

-10.37

Forjat

17.5

1.82

372

24.3

9.28

Buit interior

1.7

2.03

25.2

3.97
Total estructural

49.60

348.90

627.32

Ocupants
Activitat

Nre. persones C.lat/per (W) C.sen/per (W)

Assegut o en repòs

10

34.89

62.73

Il·luminació
Tipus

Potència (W) Coef. il·luminació

Fluorescent amb reactància

327.89

1.07

350.84

Instal·lacions i altres càrregues

212.16
Càrregues interiors

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació
Majoració de càrregues
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.78

348.90

1190.33

Càrregues interiors totals

1539.23

3.0 %

37.20

15.0 % 52.33
Càrregues internes totals

185.99
401.23

1463.12

Potència tèrmica interna total

1864.35

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)
34.0

Majoració de càrregues

164.10

15.0 % 24.61
Càrregues de ventilació

188.71

29.66

Potència tèrmica de ventilació total

218.37

Potència tèrmica

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 19.3 m² 108.0 W/m²
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MEMÒRIA D’OBRES

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte

Conjunt de recintes

Sala 6 (Sala 6) P1
Condicions de projecte

Internes

Externes

Temperatura interior = 24.0 °C

Temperatura exterior = 26.6 °C

Humitat relativa interior = 50.0 % Temperatura humida = 22.5 °C

C. LATENT C. SENSIBLE
(W)
(W)

Càrregues de refrigeració a les 16h (14 hora solar) del dia 1 de Juliol
Tancaments exteriors
Tipus

Orientació Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color Teq. (°C)

Façana

O

5.3

2.38

663

Clar

21.6

-30.98

Façana

N

11.8

2.38

663

Clar

21.9

-59.53

Finestres exteriors
Nre. finestres Orientació Superfície total (m²) U (W/(m²·K)) Coef. radiació solar Guany (W/m²)
1

O

1.9

3.00

0.80

197.8

379.71

2

N

2.7

3.00

0.80

26.9

71.40

Tancaments interiors
Tipus

Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Teq. (°C)

Paret interior

5.3

2.72

284

23.0

Paret interior

8.3

3.23

133

23.9

-15.18
-2.22

Forjat

23.0

2.44

372

23.8

-13.75

Forjat

21.8

1.82

372

23.5

-20.63

Buit interior

1.7

2.03

4.45

25.3
Total estructural

313.27

488.46

849.92

Ocupants
Activitat

Nre. persones C.lat/per (W) C.sen/per (W)

Assegut o en repòs

14

34.89

60.71

Il·luminació
Tipus

Potència (W) Coef. il·luminació

Fluorescent amb reactància

443.53

0.97

430.22

Instal·lacions i altres càrregues

286.99
Càrregues interiors

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació
Majoració de càrregues
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.80

488.46

1567.13

Càrregues interiors totals

2055.59

3.0 %

56.41

15.0 % 73.27
Càrregues internes totals

282.06
561.73

2218.87

Potència tèrmica interna total

2780.60

249.63

41.61

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)
49.0

Majoració de càrregues

15.0 % 37.44
Càrregues de ventilació

47.85

Potència tèrmica de ventilació total

334.93

Potència tèrmica

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 26.1 m² 119.4 W/m²

5

Promotor: Ajuntament de Vilobí d’Onyar
Encàrrec: Ajuntament de Vilobí d’Onyar
Autor: Jordi Manich Codina - Albert Juan Casademont - ENGICO2EN SLP

6.24
287.08
848.81

2266.72

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 3115.5 W

3
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PROJECTE EXECUTIU DE CENTRALITZACIÓ
DE LES UNITATS DE CLIMATITZACIÓ DE
L’AJUNTAMENT DE VILOBÍ

ANNEX 1:
MEMÒRIA D’OBRES

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte

Conjunt de recintes

Sala 5 (Sala 5) P1
Condicions de projecte

Internes

Externes

Temperatura interior = 24.0 °C

Temperatura exterior = 26.6 °C

Humitat relativa interior = 50.0 % Temperatura humida = 22.5 °C

C. LATENT C. SENSIBLE
(W)
(W)

Càrregues de refrigeració a les 16h (14 hora solar) del dia 1 de Juliol
Tancaments exteriors
Tipus

Orientació Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color Teq. (°C)

Façana

O

7.9

2.38

663

Clar

21.6

-46.01

Finestres exteriors
Nre. finestres Orientació Superfície total (m²) U (W/(m²·K)) Coef. radiació solar Guany (W/m²)
1

O

1.9

3.00

0.80

197.4

375.30

Tancaments interiors
Tipus

Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Teq. (°C)

Paret interior

8.3

3.23

133

23.9

Forjat

9.9

2.44

372

24.1

-2.24
2.20

Forjat

9.7

1.82

372

22.7

-22.56

Buit interior

1.7

2.03

25.3

4.45
Total estructural

311.14

244.23

424.96

Ocupants
Activitat

Nre. persones C.lat/per (W) C.sen/per (W)

Assegut o en repòs

7

34.89

60.71

Il·luminació
Tipus

Potència (W) Coef. il·luminació

Fluorescent amb reactància

209.72

0.97

203.42

Instal·lacions i altres càrregues

135.70
Càrregues interiors

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació
Majoració de càrregues
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.82

244.23

764.08

Càrregues interiors totals

1008.31

3.0 %

32.26

15.0 % 36.63
Càrregues internes totals

161.28
280.86

1268.76

Potència tèrmica interna total

1549.63

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)
23.2

Majoració de càrregues

118.19

15.0 % 17.73
Càrregues de ventilació

135.92

22.66

Potència tèrmica de ventilació total

158.58

Potència tèrmica

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 12.3 m² 138.5 W/m²

6

Promotor: Ajuntament de Vilobí d’Onyar
Encàrrec: Ajuntament de Vilobí d’Onyar
Autor: Jordi Manich Codina - Albert Juan Casademont - ENGICO2EN SLP

19.70

2.96

416.79

1291.42

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1708.2 W

4
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PROJECTE EXECUTIU DE CENTRALITZACIÓ
DE LES UNITATS DE CLIMATITZACIÓ DE
L’AJUNTAMENT DE VILOBÍ

ANNEX 1:
MEMÒRIA D’OBRES

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte

Conjunt de recintes

Sala 4 (Sala 4) P1
Condicions de projecte

Internes

Externes

Temperatura interior = 24.0 °C

Temperatura exterior = 26.6 °C

Humitat relativa interior = 50.0 % Temperatura humida = 22.5 °C

C. LATENT C. SENSIBLE
(W)
(W)

Càrregues de refrigeració a les 16h (14 hora solar) del dia 1 de Juliol
Tancaments exteriors
Tipus

Orientació Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color Teq. (°C)

Façana

O

12.2

2.38

663

Clar

21.6

-70.78

Finestres exteriors
Nre. finestres Orientació Superfície total (m²) U (W/(m²·K)) Coef. radiació solar Guany (W/m²)
1

O

4.0

3.00

0.80

146.2

587.65

1

O

1.8

3.00

0.80

195.0

349.27

Tancaments interiors
Tipus

Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Teq. (°C)

Paret interior

10.2

3.23

133

23.9

-2.75

Forjat

24.5

2.44

372

24.1

5.41

Forjat

25.0

1.82

372

24.1

6.61

Buit interior

1.7

2.03

4.45

25.3
Total estructural

879.86

181.43

191.55

Ocupants
Activitat

Nre. persones C.lat/per (W) C.sen/per (W)

Empleat d'oficina

3

60.48

63.85

Il·luminació
Tipus

Potència (W) Coef. il·luminació

Fluorescent amb reactància

356.35

0.97

345.66

Instal·lacions i altres càrregues

407.26
Càrregues interiors

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació
Majoració de càrregues
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.91

181.43

944.46

Càrregues interiors totals

1125.89

3.0 %

54.73

15.0 % 27.21
Càrregues internes totals

273.65
208.64

2152.70

Potència tèrmica interna total

2361.35

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)
43.1

Majoració de càrregues

219.57

15.0 % 32.94
Càrregues de ventilació

252.51

42.09

Potència tèrmica de ventilació total

294.60

Potència tèrmica

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 25.5 m² 104.3 W/m²

8

Promotor: Ajuntament de Vilobí d’Onyar
Encàrrec: Ajuntament de Vilobí d’Onyar
Autor: Jordi Manich Codina - Albert Juan Casademont - ENGICO2EN SLP

36.60

5.49

461.15

2194.79

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 2655.9 W

5
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PROJECTE EXECUTIU DE CENTRALITZACIÓ
DE LES UNITATS DE CLIMATITZACIÓ DE
L’AJUNTAMENT DE VILOBÍ

ANNEX 1:
MEMÒRIA D’OBRES

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte

Conjunt de recintes

Sala 3 (Sala 3) P1
Condicions de projecte

Internes

Externes

Temperatura interior = 24.0 °C

Temperatura exterior = 25.6 °C

Humitat relativa interior = 50.0 % Temperatura humida = 22.0 °C

C. LATENT C. SENSIBLE
(W)
(W)

Càrregues de refrigeració a les 16h (14 hora solar) del dia 22 de Setembre
Tancaments exteriors
Tipus

Orientació Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color Teq. (°C)

Façana

O

8.9

2.38

663

Clar

20.8

-67.67

Façana

S

1.0

2.87

474

Clar

23.1

-2.74

Finestres exteriors
Nre. finestres Orientació Superfície total (m²) U (W/(m²·K)) Coef. radiació solar Guany (W/m²)
1

O

1.8

3.00

0.80

205.6

368.24

1

S

5.9

3.00

0.40

150.2

886.86

Tancaments interiors
Tipus Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Teq. (°C)
Forjat

4.8

2.44

372

22.1

-21.65
Total estructural

1163.03

174.45

303.54

Ocupants
Activitat

Nre. persones C.lat/per (W) C.sen/per (W)

Assegut o en repòs

5

34.89

60.71

Il·luminació
Tipus

Potència (W) Coef. il·luminació

Fluorescent amb reactància

148.73

0.97

144.27

Instal·lacions i altres càrregues

96.24
Càrregues interiors

174.45

544.05

Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació
Majoració de càrregues
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.91

3.0 %
15.0 % 26.17
Càrregues internes totals

718.50

51.21
256.06
200.62

2014.36

Potència tèrmica interna total

2214.98

81.16

8.82

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)
16.8

Majoració de càrregues

15.0 % 12.17
Càrregues de ventilació

10.14

Potència tèrmica de ventilació total

103.48

Potència tèrmica

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 8.7 m² 265.0 W/m²

10

Promotor: Ajuntament de Vilobí d’Onyar
Encàrrec: Ajuntament de Vilobí d’Onyar
Autor: Jordi Manich Codina - Albert Juan Casademont - ENGICO2EN SLP

1.32
93.33
293.95

2024.51

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 2318.5 W

6
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PROJECTE EXECUTIU DE CENTRALITZACIÓ
DE LES UNITATS DE CLIMATITZACIÓ DE
L’AJUNTAMENT DE VILOBÍ

ANNEX 1:
MEMÒRIA D’OBRES

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte

Conjunt de recintes

Sala 2 (Sala 2) P1
Condicions de projecte

Internes

Externes

Temperatura interior = 24.0 °C

Temperatura exterior = 21.7 °C

Humitat relativa interior = 50.0 % Temperatura humida = 20.3 °C

C. LATENT C. SENSIBLE
(W)
(W)

Càrregues de refrigeració a les 13h (12 hora solar) del dia 1 de Març
Tancaments exteriors
Tipus

Orientació Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color Teq. (°C)

Façana

SE

8.9

2.38

663

Clar

19.9

-87.62

Façana

S

1.9

2.87

474

Clar

19.7

-22.67

Finestres exteriors
Nre. finestres Orientació Superfície total (m²) U (W/(m²·K)) Coef. radiació solar Guany (W/m²)
1

S

5.3

3.00

0.40

195.3

1034.32

Tancaments interiors
Tipus Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Teq. (°C)
Forjat

2.0

2.44

372

21.0

-14.45
Total estructural

909.59

244.23

434.40

Ocupants
Activitat

Nre. persones C.lat/per (W) C.sen/per (W)

Assegut o en repòs

7

34.89

62.06

Il·luminació
Tipus

Potència (W) Coef. il·luminació

Fluorescent amb reactància

210.61

1.08

227.46

Instal·lacions i altres càrregues

136.27
Càrregues interiors

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació
Majoració de càrregues
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.88

244.23

798.13

Càrregues interiors totals

1042.36

3.0 %

51.23

15.0 % 36.63
Càrregues internes totals

256.16
280.86

2015.11

Potència tèrmica interna total

2295.97

95.54

-16.85

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)
22.8

Majoració de càrregues

15.0 % 14.33
Càrregues de ventilació

0.00
109.87

-16.85

Potència tèrmica de ventilació total
Potència tèrmica

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 12.4 m² 192.8 W/m²

12

Promotor: Ajuntament de Vilobí d’Onyar
Encàrrec: Ajuntament de Vilobí d’Onyar
Autor: Jordi Manich Codina - Albert Juan Casademont - ENGICO2EN SLP

93.02

390.73

1998.26

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 2389.0 W

7
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PROJECTE EXECUTIU DE CENTRALITZACIÓ
DE LES UNITATS DE CLIMATITZACIÓ DE
L’AJUNTAMENT DE VILOBÍ

ANNEX 1:
MEMÒRIA D’OBRES

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte

Conjunt de recintes

Despatx Alcaldia (Despatx alcaldia) P1
Condicions de projecte

Internes

Externes

Temperatura interior = 24.0 °C

Temperatura exterior = 21.4 °C

Humitat relativa interior = 50.0 % Temperatura humida = 21.1 °C

C. LATENT C. SENSIBLE
(W)
(W)

Càrregues de refrigeració a les 11h (9 hora solar) del dia 22 de Agost
Tancaments exteriors
Tipus

Orientació Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color Teq. (°C)

Façana

SE

8.4

2.38

663

Clar

22.8

-23.94

Finestres exteriors
Nre. finestres Orientació Superfície total (m²) U (W/(m²·K)) Coef. radiació solar Guany (W/m²)
1

SE

3.3

3.00

0.80

346.4

1149.33

Tancaments interiors
Tipus

Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Teq. (°C)

Paret interior

17.8

3.23

133

22.0

-117.47

Forjat

16.0

2.44

372

24.1

4.65

Forjat

16.3

1.82

372

24.2

6.43
Total estructural

1019.00

314.01

546.38

Ocupants
Activitat

Nre. persones C.lat/per (W) C.sen/per (W)

Assegut o en repòs

9

34.89

60.71

Il·luminació
Tipus

Potència (W) Coef. il·luminació

Fluorescent amb reactància

280.31

1.06

297.13

Instal·lacions i altres càrregues

181.38
Càrregues interiors

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació
Majoració de càrregues
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.87

314.01

1024.89

Càrregues interiors totals

1338.90

3.0 %

61.32

15.0 % 47.10
Càrregues internes totals

306.58
361.11

2411.79

Potència tèrmica interna total

2772.90

156.57

-25.45

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)
30.2

Majoració de càrregues

15.0 % 23.49
Càrregues de ventilació

-25.45

Potència tèrmica de ventilació total

154.61

Potència tèrmica

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 16.5 m² 177.5 W/m²

14

Promotor: Ajuntament de Vilobí d’Onyar
Encàrrec: Ajuntament de Vilobí d’Onyar
Autor: Jordi Manich Codina - Albert Juan Casademont - ENGICO2EN SLP

0.00
180.06
541.17

2386.34

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 2927.5 W
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PROJECTE EXECUTIU DE CENTRALITZACIÓ
DE LES UNITATS DE CLIMATITZACIÓ DE
L’AJUNTAMENT DE VILOBÍ

1.2.1.2

ANNEX 1:
MEMÒRIA D’OBRES

Planta 2

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte

Conjunt de recintes

Sala de juntes (Sala de juntes) P2
Condicions de projecte

Internes

Externes

Temperatura interior = 24.0 °C

Temperatura exterior = 22.3 °C

Humitat relativa interior = 50.0 % Temperatura humida = 21.1 °C

C. LATENT C. SENSIBLE
(W)
(W)

Càrregues de refrigeració a les 13h (11 hora solar) del dia 22 de Setembre
Tancaments exteriors
Tipus

Orientació Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color Teq. (°C)

Façana

O

7.4

2.38

663

Clar

21.2

-48.89

Façana

SE

2.7

2.87

474

Clar

21.4

-20.42

Façana

S

7.7

2.87

474

Clar

20.8

-70.44

Finestres exteriors
Nre. finestres Orientació Superfície total (m²) U (W/(m²·K)) Coef. radiació solar Guany (W/m²)
1

SE

2.9

1.10

0.40

143.2

412.56

1

S

6.5

1.10

0.40

151.4

990.95

Tancaments interiors
Tipus Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Teq. (°C)
Forjat

7.6

2.44

372

24.1

1.11

Forjat

13.7

1.82

372

22.1

-47.27
Total estructural

1217.60

209.34

372.35

Ocupants
Activitat

Nre. persones C.lat/per (W) C.sen/per (W)

Assegut o en repòs

6

34.89

62.06

Il·luminació
Tipus

Potència (W) Coef. il·luminació

Fluorescent amb reactància

233.34

1.08

252.01

Instal·lacions i altres càrregues

150.98
Càrregues interiors

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació
Majoració de càrregues
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.91

209.34

775.33

Càrregues interiors totals

984.67

3.0 %

59.79

15.0 % 31.40
Càrregues internes totals

298.94
240.74

2351.67

Potència tèrmica interna total

2592.41

1326.95

-146.15

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)
270.0

Majoració de càrregues

15.0 % 199.04
Càrregues de ventilació

-146.15

Potència tèrmica de ventilació total

1379.85

Potència tèrmica

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 13.7 m² 289.4 W/m²

16

Promotor: Ajuntament de Vilobí d’Onyar
Encàrrec: Ajuntament de Vilobí d’Onyar
Autor: Jordi Manich Codina - Albert Juan Casademont - ENGICO2EN SLP

0.00

1526.00
1766.74

2205.52

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 3972.3 W
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PROJECTE EXECUTIU DE CENTRALITZACIÓ
DE LES UNITATS DE CLIMATITZACIÓ DE
L’AJUNTAMENT DE VILOBÍ

ANNEX 1:
MEMÒRIA D’OBRES

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte

Conjunt de recintes

Sala de treball conjunt (Sala de treball conjunt) P2
Condicions de projecte

Internes

Externes

Temperatura interior = 24.0 °C

Temperatura exterior = 27.2 °C

Humitat relativa interior = 50.0 % Temperatura humida = 22.5 °C

C. LATENT C. SENSIBLE
(W)
(W)

Càrregues de refrigeració a les 17h (15 hora solar) del dia 15 de Juliol
Tancaments exteriors
Tipus

Orientació Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color Teq. (°C)

Façana

O

11.2

2.38

663

Clar

21.8

Façana

E

1.8

2.87

474

Clar

25.2

-59.36
5.86

Façana

SE

15.3

2.87

474

Clar

25.0

44.36

Finestres exteriors
Nre. finestres Orientació Superfície total (m²) U (W/(m²·K)) Coef. radiació solar Guany (W/m²)
2

O

1.8

1.10

0.70

215.6

397.08

1

O

0.9

1.53

0.54

167.5

151.90

1

O

0.8

1.10

0.70

213.3

180.62

1

SE

3.9

1.10

0.70

58.2

225.19

Tancaments interiors
Tipus Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Teq. (°C)
Forjat

40.3

2.44

372

24.1

10.96

Forjat

45.0

1.82

372

22.8

-94.60
Total estructural

862.02

423.33

456.87

Ocupants
Activitat

Nre. persones C.lat/per (W) C.sen/per (W)

Empleat d'oficina

7

60.48

65.27

Il·luminació
Tipus

Potència (W) Coef. il·luminació

Fluorescent amb reactància

630.04

1.03

648.94

Instal·lacions i altres càrregues

720.05
Càrregues interiors

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació
Majoració de càrregues
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.87

423.33

1825.86

Càrregues interiors totals

2249.19

3.0 %

80.64

15.0 % 63.50
Càrregues internes totals

403.18
486.83

3171.70

Potència tèrmica interna total

3658.53

1540.62

328.76

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)
315.0

Majoració de càrregues

15.0 % 231.09
Càrregues de ventilació

378.08

Potència tèrmica de ventilació total

2149.80

Potència tèrmica

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 45.0 m² 129.1 W/m²

17

Promotor: Ajuntament de Vilobí d’Onyar
Encàrrec: Ajuntament de Vilobí d’Onyar
Autor: Jordi Manich Codina - Albert Juan Casademont - ENGICO2EN SLP

49.31

1771.72
2258.55

3549.78

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 5808.3 W
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PROJECTE EXECUTIU DE CENTRALITZACIÓ
DE LES UNITATS DE CLIMATITZACIÓ DE
L’AJUNTAMENT DE VILOBÍ

ANNEX 1:
MEMÒRIA D’OBRES

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte

Conjunt de recintes

Despatx (Despatx) P2
Condicions de projecte

Internes

Externes

Temperatura interior = 24.0 °C

Temperatura exterior = 27.2 °C

Humitat relativa interior = 50.0 % Temperatura humida = 22.5 °C

C. LATENT C. SENSIBLE
(W)
(W)

Càrregues de refrigeració a les 17h (15 hora solar) del dia 1 de Juliol
Tancaments exteriors
Tipus

Orientació Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color Teq. (°C)

Façana

O

6.3

2.38

663

Clar

21.8

-33.20

Finestres exteriors
Nre. finestres Orientació Superfície total (m²) U (W/(m²·K)) Coef. radiació solar Guany (W/m²)
2

O

1.8

3.00

0.80

249.5

456.84

Tancaments interiors
Tipus

Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Teq. (°C)

Paret interior

15.3

3.23

133

24.4

Paret interior

4.4

2.72

284

23.3

19.06
-8.77

Forjat

12.7

2.44

372

23.5

-16.16

Forjat

15.7

1.82

372

22.8

-33.02

Buit interior

1.7

2.03

25.6

5.47
Total estructural

390.23

69.78

124.12

Ocupants
Activitat

Nre. persones C.lat/per (W) C.sen/per (W)

Assegut o en repòs

2

34.89

62.06

Il·luminació
Tipus

Potència (W) Coef. il·luminació

Fluorescent amb reactància

267.00

1.03

275.01

Instal·lacions i altres càrregues

172.77
Càrregues interiors

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació
Majoració de càrregues
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.93

69.78

571.90

Càrregues interiors totals

641.68

3.0 %

28.86

15.0 % 10.47
Càrregues internes totals

144.32
80.25

1135.31

Potència tèrmica interna total

1215.55

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)
90.0

Majoració de càrregues

440.18

15.0 % 66.03
Càrregues de ventilació

506.21

108.02

Potència tèrmica de ventilació total

614.23

Potència tèrmica

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 15.7 m² 116.5 W/m²

19

Promotor: Ajuntament de Vilobí d’Onyar
Encàrrec: Ajuntament de Vilobí d’Onyar
Autor: Jordi Manich Codina - Albert Juan Casademont - ENGICO2EN SLP

93.93

14.09

586.45

1243.33

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1829.8 W
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PROJECTE EXECUTIU DE CENTRALITZACIÓ
DE LES UNITATS DE CLIMATITZACIÓ DE
L’AJUNTAMENT DE VILOBÍ

ANNEX 1:
MEMÒRIA D’OBRES

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte

Conjunt de recintes

Sala d'espera (Vestíbul P1) P2
Condicions de projecte

Internes

Externes

Temperatura interior = 24.0 °C

Temperatura exterior = 26.3 °C

Humitat relativa interior = 50.0 % Temperatura humida = 22.2 °C

C. LATENT C. SENSIBLE
(W)
(W)

Càrregues de refrigeració a les 19h (17 hora solar) del dia 22 de Juliol
Tancaments exteriors
Tipus

Orientació Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color Teq. (°C)

Façana

E

7.0

2.87

474

Clar

25.4

28.99

Façana

O

1.4

3.43

322

Clar

24.8

3.85

Finestres exteriors
Nre. finestres Orientació Superfície total (m²) U (W/(m²·K)) Coef. radiació solar Guany (W/m²)
1

E

0.9

3.00

0.80

66.2

58.89

1

O

2.5

3.00

0.80

26.6

65.31

Tancaments interiors
Tipus

Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Teq. (°C)

Paret interior

18.8

2.72

284

24.0

1.54

Forjat

14.7

2.44

372

23.4

-22.87

Forjat

16.2

1.82

372

23.2

-24.26

Buit interior

3.3

2.03

7.94

25.2
Total estructural

119.38

69.78

125.46

Ocupants
Activitat

Nre. persones C.lat/per (W) C.sen/per (W)

Assegut o en repòs

2

34.89

62.73

Il·luminació
Tipus

Potència (W) Coef. il·luminació

Fluorescent amb reactància

389.22

1.07

416.46

Instal·lacions i altres càrregues

81.09
Càrregues interiors

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació
Majoració de càrregues
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.92

69.78

623.01

Càrregues interiors totals

692.79

3.0 %

22.27

15.0 % 10.47
Càrregues internes totals

111.36
80.25

876.03

Potència tèrmica interna total

956.27

434.37

68.26

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)
90.0

Majoració de càrregues

15.0 % 65.16
Càrregues de ventilació

78.50

Potència tèrmica de ventilació total

578.03

Potència tèrmica

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 16.2 m² 94.6 W/m²

21

Promotor: Ajuntament de Vilobí d’Onyar
Encàrrec: Ajuntament de Vilobí d’Onyar
Autor: Jordi Manich Codina - Albert Juan Casademont - ENGICO2EN SLP

10.24
499.53
579.78

954.53

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1534.3 W
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PROJECTE EXECUTIU DE CENTRALITZACIÓ
DE LES UNITATS DE CLIMATITZACIÓ DE
L’AJUNTAMENT DE VILOBÍ

ANNEX 1:
MEMÒRIA D’OBRES

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte

Conjunt de recintes

Bany adaptat (Bany calefactat) P2
Condicions de projecte

Internes

Externes

Temperatura interior = 24.0 °C

Temperatura exterior = 21.4 °C

Humitat relativa interior = 50.0 % Temperatura humida = 21.1 °C

C. LATENT C. SENSIBLE
(W)
(W)

Càrregues de refrigeració a les 11h (9 hora solar) del dia 15 de Agost
Tancaments exteriors
Tipus

Orientació Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color Teq. (°C)

Façana

E

6.0

2.87

474

Clar

21.8

-37.79

Finestres exteriors
Nre. finestres Orientació Superfície total (m²) U (W/(m²·K)) Coef. radiació solar Guany (W/m²)
2

E

1.2

3.00

0.80

330.3

396.81

Tancaments interiors
Tipus Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Teq. (°C)
Forjat

4.2

2.44

372

22.4

Forjat

5.2

1.82

372

22.7

-16.38
-12.19
Total estructural

330.46

34.89

66.78

Ocupants
Activitat

Nre. persones C.lat/per (W) C.sen/per (W)

Assegut o en repòs

1

34.89

66.78
Càrregues interiors

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació
Majoració de càrregues
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.92

34.89

66.78

Càrregues interiors totals

101.67

3.0 %

11.92

15.0 % 5.23
Càrregues internes totals

59.59
40.12

468.75

Potència tèrmica interna total

508.87

466.61

-75.85

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)
90.0

Majoració de càrregues

15.0 % 69.99
Càrregues de ventilació

-75.85

Potència tèrmica de ventilació total

460.76

Potència tèrmica

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 5.2 m² 185.7 W/m²

23

Promotor: Ajuntament de Vilobí d’Onyar
Encàrrec: Ajuntament de Vilobí d’Onyar
Autor: Jordi Manich Codina - Albert Juan Casademont - ENGICO2EN SLP

0.00
536.61
576.73

392.90

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 969.6 W
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PROJECTE EXECUTIU DE CENTRALITZACIÓ
DE LES UNITATS DE CLIMATITZACIÓ DE
L’AJUNTAMENT DE VILOBÍ

ANNEX 1:
MEMÒRIA D’OBRES

25

1.2.2

Calefacció

1.2.2.1

Planta 1

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte
Conjunt de recintes
Sala 7 (Sala 7) P1
Condicions de projecte
Internes
Externes
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 1.2 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %

C. SENSIBLE
(W)

Càrregues tèrmiques de calefacció
Tancaments exteriors
Tipus Orientació Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color
Façana
N
17.1
2.38
663 Clar
Façana
E
7.2
2.03
853 Clar

928.89
319.71

Finestres exteriors
Nre. finestres Orientació Superfície total (m²) U (W/(m²·K))
1
N
2.7
3.00
1
E
0.9
3.00

184.33
58.20

Tancaments interiors
Tipus
Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²)
Paret interior
13.0
2.72
284
Paret interior
3.5
3.23
133
Forjat
17.5
1.82
372
Forjat
17.5
2.44
372
Buit interior
1.7
2.03

349.73
111.05
314.72
423.41
33.61
Total estructural
Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús

2723.66

8.0 % 217.89

Majoració de càrregues

10.0 % 272.37

Càrregues internes totals

3213.92

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)
34.0

218.20

Majoració de càrregues

10.0 % 21.82
Potència tèrmica de ventilació total

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 19.3 m² 179.1 W/m²

26

Promotor: Ajuntament de Vilobí d’Onyar
Encàrrec: Ajuntament de Vilobí d’Onyar
Autor: Jordi Manich Codina - Albert Juan Casademont - ENGICO2EN SLP

240.02

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 3453.9 W
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PROJECTE EXECUTIU DE CENTRALITZACIÓ
DE LES UNITATS DE CLIMATITZACIÓ DE
L’AJUNTAMENT DE VILOBÍ

ANNEX 1:
MEMÒRIA D’OBRES

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte
Conjunt de recintes
Sala 6 (Sala 6) P1
Condicions de projecte
Internes
Externes
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 1.2 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %

C. SENSIBLE
(W)

Càrregues tèrmiques de calefacció
Tancaments exteriors
Tipus Orientació Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color
Façana
O
5.3
2.38
663 Clar
Façana
N
11.8
2.38
663 Clar

302.17
641.78

Finestres exteriors
Nre. finestres Orientació Superfície total (m²) U (W/(m²·K))
1
O
1.9
3.00
2
N
2.7
3.00

136.86
181.65

Tancaments interiors
Tipus
Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²)
Paret interior
5.3
2.72
284
Paret interior
11.1
3.23
133
Forjat
23.0
1.82
372
Forjat
24.8
2.44
372
Buit interior
1.7
2.03

143.47
354.03
413.68
598.18
33.61
Total estructural
Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús

2805.41

8.0 % 224.43

Majoració de càrregues

10.0 % 280.54

Càrregues internes totals

3310.39

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)
49.0

314.47

Majoració de càrregues

10.0 % 31.45
Potència tèrmica de ventilació total

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 26.1 m² 140.1 W/m²

28

Promotor: Ajuntament de Vilobí d’Onyar
Encàrrec: Ajuntament de Vilobí d’Onyar
Autor: Jordi Manich Codina - Albert Juan Casademont - ENGICO2EN SLP

345.92

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 3656.3 W
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PROJECTE EXECUTIU DE CENTRALITZACIÓ
DE LES UNITATS DE CLIMATITZACIÓ DE
L’AJUNTAMENT DE VILOBÍ

ANNEX 1:
MEMÒRIA D’OBRES

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte
Conjunt de recintes
Sala 5 (Sala 5) P1
Condicions de projecte
Internes
Externes
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 1.2 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %

C. SENSIBLE
(W)

Càrregues tèrmiques de calefacció
Tancaments exteriors
Tipus Orientació Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color
Façana
O
7.9
2.38
663 Clar

449.56

Finestres exteriors
Nre. finestres Orientació Superfície total (m²) U (W/(m²·K))
1
O
1.9
3.00

135.51

Tancaments interiors
Tipus
Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²)
Paret interior
12.4
3.23
133
Forjat
11.2
1.82
372
Forjat
12.0
2.44
372
Buit interior
1.7
2.03

395.91
201.49
289.27
33.61
Total estructural
Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús

1505.35

8.0 % 120.43

Majoració de càrregues

10.0 % 150.54

Càrregues internes totals

1776.32

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)
23.2

148.89

Majoració de càrregues

10.0 % 14.89
Potència tèrmica de ventilació total

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 12.3 m² 157.3 W/m²

30

Promotor: Ajuntament de Vilobí d’Onyar
Encàrrec: Ajuntament de Vilobí d’Onyar
Autor: Jordi Manich Codina - Albert Juan Casademont - ENGICO2EN SLP

163.78

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1940.1 W
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PROJECTE EXECUTIU DE CENTRALITZACIÓ
DE LES UNITATS DE CLIMATITZACIÓ DE
L’AJUNTAMENT DE VILOBÍ

ANNEX 1:
MEMÒRIA D’OBRES

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte
Conjunt de recintes
Sala 4 (Sala 4) P1
Condicions de projecte
Internes
Externes
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 1.2 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %

C. SENSIBLE
(W)

Càrregues tèrmiques de calefacció
Tancaments exteriors
Tipus Orientació Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color
Façana
O
12.2
2.38
663 Clar

692.68

Finestres exteriors
Nre. finestres Orientació Superfície total (m²) U (W/(m²·K))
2
O
5.8
3.00

414.11

Tancaments interiors
Tipus
Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²)
Paret interior
11.0
3.23
133
Forjat
24.5
1.82
372
Forjat
25.0
2.44
372
Buit interior
1.7
2.03

351.71
440.56
603.81
33.61
Total estructural
Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús

2536.48

8.0 % 202.92

Majoració de càrregues

10.0 % 253.65

Càrregues internes totals

2993.04

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)
43.1

276.60

Majoració de càrregues

10.0 % 27.66
Potència tèrmica de ventilació total

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 25.5 m² 129.5 W/m²

32

Promotor: Ajuntament de Vilobí d’Onyar
Encàrrec: Ajuntament de Vilobí d’Onyar
Autor: Jordi Manich Codina - Albert Juan Casademont - ENGICO2EN SLP

304.26

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 3297.3 W
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PROJECTE EXECUTIU DE CENTRALITZACIÓ
DE LES UNITATS DE CLIMATITZACIÓ DE
L’AJUNTAMENT DE VILOBÍ

ANNEX 1:
MEMÒRIA D’OBRES

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte
Conjunt de recintes
Sala 3 (Sala 3) P1
Condicions de projecte
Internes
Externes
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 1.2 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %

C. SENSIBLE
(W)

Càrregues tèrmiques de calefacció
Tancaments exteriors
Tipus Orientació Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color
Façana
O
8.9
2.38
663 Clar
Façana
S
1.0
2.87
474 Clar

504.16
57.62

Finestres exteriors
Nre. finestres Orientació Superfície total (m²) U (W/(m²·K))
1
O
1.8
3.00
1
S
5.9
3.00

127.67
350.62

Tancaments interiors
Tipus Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²)
Forjat
8.0
1.82
372
Forjat
8.3
2.44
372

143.83
201.57
Total estructural
Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús

1385.47

8.0 % 110.84

Majoració de càrregues

10.0 % 138.55

Càrregues internes totals

1634.85

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)
16.8

107.82

Majoració de càrregues

10.0 % 10.78
Potència tèrmica de ventilació total

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 8.7 m² 200.4 W/m²

34

Promotor: Ajuntament de Vilobí d’Onyar
Encàrrec: Ajuntament de Vilobí d’Onyar
Autor: Jordi Manich Codina - Albert Juan Casademont - ENGICO2EN SLP

118.60

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1753.5 W
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PROJECTE EXECUTIU DE CENTRALITZACIÓ
DE LES UNITATS DE CLIMATITZACIÓ DE
L’AJUNTAMENT DE VILOBÍ

ANNEX 1:
MEMÒRIA D’OBRES

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte
Conjunt de recintes
Sala 2 (Sala 2) P1
Condicions de projecte
Internes
Externes
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 1.2 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %

C. SENSIBLE
(W)

Càrregues tèrmiques de calefacció
Tancaments exteriors
Tipus Orientació Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color
Façana
SE
8.9
2.38
663 Clar
Façana
S
1.9
2.87
474 Clar

442.97
105.24

Finestres exteriors
Nre. finestres Orientació Superfície total (m²) U (W/(m²·K))
1
S
5.3
3.00

314.61

Tancaments interiors
Tipus Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²)
Forjat
11.6
1.82
372
Forjat
12.1
2.44
372

208.96
292.51
Total estructural
Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús

1364.29

8.0 % 109.14

Majoració de càrregues

10.0 % 136.43

Càrregues internes totals

1609.86

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)
22.8

146.32

Majoració de càrregues

10.0 % 14.63
Potència tèrmica de ventilació total

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 12.4 m² 142.9 W/m²

36

Promotor: Ajuntament de Vilobí d’Onyar
Encàrrec: Ajuntament de Vilobí d’Onyar
Autor: Jordi Manich Codina - Albert Juan Casademont - ENGICO2EN SLP

160.96

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1770.8 W
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PROJECTE EXECUTIU DE CENTRALITZACIÓ
DE LES UNITATS DE CLIMATITZACIÓ DE
L’AJUNTAMENT DE VILOBÍ

ANNEX 1:
MEMÒRIA D’OBRES

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte
Conjunt de recintes
Despatx Alcaldia (Despatx alcaldia) P1
Condicions de projecte
Internes
Externes
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 1.2 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %

C. SENSIBLE
(W)

Càrregues tèrmiques de calefacció
Tancaments exteriors
Tipus Orientació Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color
Façana
SE
8.4
2.38
663 Clar

417.86

Finestres exteriors
Nre. finestres Orientació Superfície total (m²) U (W/(m²·K))
1
SE
3.3
3.00

206.94

Tancaments interiors
Tipus
Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²)
Paret interior
17.8
3.23
133
Forjat
16.0
1.82
372
Forjat
16.3
2.44
372

568.06
287.35
392.97
Total estructural
Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús

1873.18

8.0 % 149.85

Majoració de càrregues

10.0 % 187.32

Càrregues internes totals

2210.35

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)
30.2

193.82

Majoració de càrregues

10.0 % 19.38
Potència tèrmica de ventilació total

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 16.5 m² 147.0 W/m²

37

Promotor: Ajuntament de Vilobí d’Onyar
Encàrrec: Ajuntament de Vilobí d’Onyar
Autor: Jordi Manich Codina - Albert Juan Casademont - ENGICO2EN SLP

213.20

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 2423.5 W
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PROJECTE EXECUTIU DE CENTRALITZACIÓ
DE LES UNITATS DE CLIMATITZACIÓ DE
L’AJUNTAMENT DE VILOBÍ

1.2.2.2

ANNEX 1:
MEMÒRIA D’OBRES

Planta 2

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte
Conjunt de recintes
Sala de juntes (Sala de juntes) P2
Condicions de projecte
Internes
Externes
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 1.2 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %

C. SENSIBLE
(W)

Càrregues tèrmiques de calefacció
Tancaments exteriors
Tipus Orientació Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color
Façana
O
7.4
2.38
663 Clar
Façana
SE
2.7
2.87
474 Clar
Façana
S
7.7
2.87
474 Clar

417.08
162.16
435.41

Finestres exteriors
Nre. finestres Orientació Superfície total (m²) U (W/(m²·K))
1
SE
2.9
1.10
1
S
6.5
1.10

65.86
142.54

Tancaments interiors
Tipus Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²)
Forjat
13.4
1.82
372
Forjat
13.7
2.44
372

241.84
331.40
Total estructural
Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús

1796.28

8.0 % 143.70

Majoració de càrregues

10.0 % 179.63

Càrregues internes totals

2119.61

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)
270.0

1732.79

Majoració de càrregues

10.0 % 173.28
Potència tèrmica de ventilació total

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 13.7 m² 293.3 W/m²

39

Promotor: Ajuntament de Vilobí d’Onyar
Encàrrec: Ajuntament de Vilobí d’Onyar
Autor: Jordi Manich Codina - Albert Juan Casademont - ENGICO2EN SLP

1906.07

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 4025.7 W
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PROJECTE EXECUTIU DE CENTRALITZACIÓ
DE LES UNITATS DE CLIMATITZACIÓ DE
L’AJUNTAMENT DE VILOBÍ

ANNEX 1:
MEMÒRIA D’OBRES

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte
Conjunt de recintes
Sala de treball conjunt (Sala de treball conjunt) P2
Condicions de projecte
Internes
Externes
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 1.2 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %

C. SENSIBLE
(W)

Càrregues tèrmiques de calefacció
Tancaments exteriors
Tipus Orientació Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color
Façana
O
11.2
2.38
663 Clar
Façana
E
1.8
2.87
474 Clar
Façana
SE
15.3
2.87
474 Clar

632.73
110.19
909.60

Finestres exteriors
Nre. finestres Orientació Superfície total (m²) U (W/(m²·K))
3
O
2.7
1.10
1
O
0.9
1.53
1
SE
3.9
1.10

70.26
32.86
88.44

Tancaments interiors
Tipus Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²)
Forjat
42.8
1.82
372
Forjat
45.0
2.44
372

770.57
1086.68
Total estructural
Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús

3701.34

8.0 % 296.11

Majoració de càrregues

10.0 % 370.13

Càrregues internes totals

4367.58

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)
315.0

2021.58

Majoració de càrregues

10.0 % 202.16
Potència tèrmica de ventilació total

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 45.0 m² 146.5 W/m²

41

Promotor: Ajuntament de Vilobí d’Onyar
Encàrrec: Ajuntament de Vilobí d’Onyar
Autor: Jordi Manich Codina - Albert Juan Casademont - ENGICO2EN SLP

2223.74

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 6591.3 W
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PROJECTE EXECUTIU DE CENTRALITZACIÓ
DE LES UNITATS DE CLIMATITZACIÓ DE
L’AJUNTAMENT DE VILOBÍ

ANNEX 1:
MEMÒRIA D’OBRES

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte
Conjunt de recintes
Despatx (Despatx) P2
Condicions de projecte
Internes
Externes
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 1.2 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %

C. SENSIBLE
(W)

Càrregues tèrmiques de calefacció
Tancaments exteriors
Tipus Orientació Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color
Façana
O
6.3
2.38
663 Clar

356.66

Finestres exteriors
Nre. finestres Orientació Superfície total (m²) U (W/(m²·K))
2
O
1.8
3.00

130.53

Tancaments interiors
Tipus
Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²)
Paret interior
15.3
3.23
133
Paret interior
4.4
2.72
284
Forjat
15.0
1.82
372
Forjat
15.7
2.44
372
Buit interior
1.7
2.03

488.57
118.92
269.55
379.26
33.61
Total estructural
Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús

1777.09

8.0 % 142.17

Majoració de càrregues

10.0 % 177.71

Càrregues internes totals

2096.97

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)
90.0

577.60

Majoració de càrregues

10.0 % 57.76
Potència tèrmica de ventilació total

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 15.7 m² 174.0 W/m²

42

Promotor: Ajuntament de Vilobí d’Onyar
Encàrrec: Ajuntament de Vilobí d’Onyar
Autor: Jordi Manich Codina - Albert Juan Casademont - ENGICO2EN SLP

635.36

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 2732.3 W
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PROJECTE EXECUTIU DE CENTRALITZACIÓ
DE LES UNITATS DE CLIMATITZACIÓ DE
L’AJUNTAMENT DE VILOBÍ

ANNEX 1:
MEMÒRIA D’OBRES

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte
Conjunt de recintes
Sala d'espera (Vestíbul P1) P2
Condicions de projecte
Internes
Externes
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 1.2 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %

C. SENSIBLE
(W)

Càrregues tèrmiques de calefacció
Tancaments exteriors
Tipus Orientació Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color
Façana
E
7.0
2.87
474 Clar
Façana
O
1.4
3.43
322 Clar

438.61
114.97

Finestres exteriors
Nre. finestres Orientació Superfície total (m²) U (W/(m²·K))
1
E
0.9
3.00
1
O
2.5
3.00

58.14
175.30

Tancaments interiors
Tipus
Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²)
Paret interior
18.8
2.72
284
Forjat
15.2
1.82
372
Forjat
16.2
2.44
372
Buit interior
3.3
2.03

505.87
273.83
391.26
67.22
Total estructural
Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús

2025.19

8.0 % 162.02

Majoració de càrregues

10.0 % 202.52

Càrregues internes totals

2389.73

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)
90.0

577.60

Majoració de càrregues

10.0 % 57.76
Potència tèrmica de ventilació total

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 16.2 m² 186.5 W/m²

43

Promotor: Ajuntament de Vilobí d’Onyar
Encàrrec: Ajuntament de Vilobí d’Onyar
Autor: Jordi Manich Codina - Albert Juan Casademont - ENGICO2EN SLP

635.36

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 3025.1 W
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PROJECTE EXECUTIU DE CENTRALITZACIÓ
DE LES UNITATS DE CLIMATITZACIÓ DE
L’AJUNTAMENT DE VILOBÍ

ANNEX 1:
MEMÒRIA D’OBRES

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte
Conjunt de recintes
Bany adaptat (Bany calefactat) P2
Condicions de projecte
Internes
Externes
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 1.2 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %

C. SENSIBLE
(W)

Càrregues tèrmiques de calefacció
Tancaments exteriors
Tipus Orientació Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²) Color
Façana
E
6.0
2.87
474 Clar

374.90

Finestres exteriors
Nre. finestres Orientació Superfície total (m²) U (W/(m²·K))
2
E
1.2
3.00

78.51

Tancaments interiors
Tipus Superfície (m²) U (W/(m²·K)) Pes (kg/m²)
Forjat
4.2
1.82
372
Forjat
5.2
2.44
372

76.40
126.10
Total estructural
Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús

655.90

8.0 % 52.47

Majoració de càrregues

10.0 % 65.59

Càrregues internes totals

773.96

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)
90.0

577.60

Majoració de càrregues

10.0 % 57.76
Potència tèrmica de ventilació total

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 5.2 m² 269.9 W/m²

44

Promotor: Ajuntament de Vilobí d’Onyar
Encàrrec: Ajuntament de Vilobí d’Onyar
Autor: Jordi Manich Codina - Albert Juan Casademont - ENGICO2EN SLP

635.36

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1409.3 W
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PROJECTE EXECUTIU DE CENTRALITZACIÓ
DE LES UNITATS DE CLIMATITZACIÓ DE
L’AJUNTAMENT DE VILOBÍ

ANNEX 1:
MEMÒRIA D’OBRES
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1.3

RESUM DELS RESULTATS DE CÀLCUL DELS RECINTES

1.3.1

Refrigeració
Conjunt: P1
Subtotals

Recinte

Càrrega interna

Ventilació
Potència tèrmica
Planta Estructural Sensible interior Total interior Sensible Total Cabal Sensible Càrrega total Per superfície Sensible Màxima simultània Màxima
(W)
(W)
(W)
(W)
(W) (m³/h) (W)
(W)
(W/m²)
(W)
(W)
(W)

Sala 7

Planta 1

49.60

1190.33

1539.23

1463.12 1864.35 34.00 29.66

218.37

107.98

1492.77

1940.83

2082.72

Sala 6

Planta 1

313.27

1567.13

2055.59

2218.87 2780.60 49.00 47.85

334.93

119.42

2266.72

3115.53

3115.53

Sala 5

Planta 1

311.14

764.08

1008.31

1268.76 1549.63 23.20 22.66

158.58

138.47

1291.42

1708.21

1708.21

Sala 4

Planta 1

879.86

944.46

1125.89

2152.70 2361.35 43.10 42.09

294.60

104.35

2194.79

2655.95

2655.95

Sala 3

Planta 1 1163.03

544.05

718.50

2014.36 2214.98 16.80 10.14

103.48

265.00

2024.51

1786.19

2318.46

Sala 2

Planta 1

909.59

798.13

1042.36

2015.11 2295.97 22.80 -16.85

93.02

192.84

1998.26

1741.20

2388.99

Despatx Alcaldia Planta 1 1019.00

1024.89

1338.90

2411.79 2772.90 30.20 -25.45

154.61

177.54

2386.34

1972.01

2927.51

Total

219.1
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Càrrega total simultània

14919.9

Conjunt: P2
Subtotals
Recinte
Sala de juntes

Càrrega interna

Planta Estructural Sensible interior Total interior Sensible Total
(W)
(W)
(W)
(W)
(W)

Potència tèrmica

775.33

984.67

2351.67 2592.41 270.00 -146.15

1379.85

289.40

2205.52

3206.76

Sala de treball conjunt Planta 2

862.02

1825.86

2249.19

3171.70 3658.53 315.00 378.08

2149.80

129.07

3549.78

5808.33

5808.33

Despatx

Planta 2

390.23

571.90

641.68

1135.31 1215.55 90.00 108.02

614.23

116.50

1243.33

1828.43

1829.78

Sala d'espera

Planta 2

119.38

623.01

692.79

876.03 956.27 90.00

78.50

578.03

94.61

954.53

1480.27

1534.30

Bany adaptat

Planta 2

330.46

66.78

101.67

468.75 508.87 90.00

-75.85

460.76

185.66

392.90

839.06

969.63

Total

Planta 2 1217.60

Ventilació

Cabal Sensible Càrrega total Per superfície Sensible Màxima simultània Màxima
(m³/h) (W)
(W)
(W/m²)
(W)
(W)
(W)

47

855.0
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Calefacció
Conjunt: P1
Recinte

Planta

Ventilació
Potència
Càrrega interna sensible
Cabal
Càrrega
total
Per
superfície
Màxima
simultània Màxima
(W)
(m³/h)
(W)
(W/m²)
(W)
(W)

Sala 7

Planta 1

3213.92

34.00

240.02

179.07

3453.94

3453.94

Sala 6

Planta 1

3310.39

49.00

345.92

140.14

3656.30

3656.30

Sala 5
Sala 4

Planta 1
Planta 1

1776.32
2993.04

23.20
43.10

163.78
304.26

157.27
129.54

1940.10
3297.31

1940.10
3297.31

Sala 3

Planta 1

1634.85

16.80

118.60

200.42

1753.45

1753.45

Sala 2
Planta 1
Despatx Alcaldia Planta 1

1609.86
2210.35

22.80
30.20

160.96
213.20

142.94
146.98

1770.81
2423.55

1770.81
2423.55

Total
48

219.1 Càrrega total simultània

18295.5

Conjunt: P2
Recinte
Sala de juntes

Ventilació
Potència
Càrrega interna sensible
Cabal
Càrrega
total
Per
superfície
Màxima
simultània Màxima
(W)
(m³/h)
(W)
(W/m²)
(W)
(W)

Planta 2

2119.61

270.00

1906.07

293.29

4025.68

4025.68

Sala de treball conjunt Planta 2

4367.58

315.00

2223.74

146.46

6591.32

6591.32

Despatx

Planta 2

2096.97

90.00

635.36

173.97

2732.32

2732.32

Sala d'espera

Planta 2

2389.73

90.00

635.36

186.53

3025.08

3025.08

Bany adaptat

Planta 2

773.96

635.36

269.85

1409.31

1409.31

49Total

1.4

Planta

90.00
855.0

Càrrega total simultània

17783.7

RESUM DELS RESULTATS PER A CONJUNTS DE RECINTES

50

Refrigeració
Potència per superfície Potència total
Conjunt
(W/m²)
(W)
PB
99.2
11839.5
P1
93.3
14919.9
P2
137.3
13162.8

51

Calefacció
Potència per superfície Potència total
Conjunt
(W/m²)
(W)
PB
167.1
19939.2
P1
114.4
18295.5
P2
185.4
17783.7
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Conductes
Tram
Inici
N11-Planta 2
N11-Planta 2
N8-Planta 2
N8-Planta 2
A11-Planta 2
N19-Planta 2
N19-Planta 2
N19-Planta 2
N2-Planta 2
N4-Planta 2
N9-Planta 2
N9-Planta 2
N10-Planta 2
A2-Planta 2
A2-Planta 2
N6-Planta 2
A14-Planta 2
A15-Planta 2
N16-Planta 2
N16-Planta 2
A9-Planta 2
N3-Planta 3
N2-Planta 3
N4-Planta 3
A5-Planta 3
A3-Planta 3
A4-Planta 3
N7-Planta 3
N8-Planta 3
N10-Planta 3

Q
wxh
V
F

Final
N9-Planta 2
N3-Planta 3
N16-Planta 2
N2-Planta 3
N19-Planta 2
A8-Planta 2
A8-Planta 2
A8-Planta 2
N4-Planta 2
A12-Planta 2
N19-Planta 2
A7-Planta 2
N4-Planta 3
A6-Planta 2
A13-Planta 2
A10-Planta 2
N10-Planta 2
N6-Planta 2
N6-Planta 2
N4-Planta 2
N2-Planta 2
A4-Planta 3
A3-Planta 3
A5-Planta 3
N8-Planta 3
N10-Planta 3
A2-Planta 3
A6-Planta 3
N7-Planta 3
A7-Planta 3

Cabal
Dimensions (Ample x Altura)
Velocitat
Diàmetre equivalent.

Q
(m³/h)

wxh
(mm)

765.0
765.0
765.0
765.0
90.0
585.0
427.5
270.0
90.0
270.0
675.0
90.0
90.0
1170.0 300x250
1170.0 400x300
90.0
90.0
315.0
405.0
360.0
90.0
765.0
765.0
90.0
90.0
765.0
765.0
90.0
90.0
765.0

V
(m/s)
4.3
4.3
4.3
4.3
2.0
4.1
3.8
3.1
2.0
3.1
4.7
2.0
3.2
4.6
2.9
2.0
3.2
2.8
3.6
4.2
2.0
4.3
4.3
3.2
3.2
4.3
4.3
3.2
3.2
4.3

F
(mm)
250.0
250.0
250.0
250.0
125.0
225.0
200.0
175.0
125.0
175.0
225.0
125.0
100.0
299.1
377.7
125.0
100.0
200.0
200.0
175.0
125.0
250.0
250.0
100.0
100.0
250.0
250.0
100.0
100.0
250.0

L
(m)
0.65
0.30
1.25
0.30
0.38
3.60
3.43
3.22
0.63
14.34
4.44
3.74
0.30
2.03
3.94
3.72
11.36
1.60
2.48
2.27
0.92
3.46
4.43
7.04
2.61
1.45
1.29
1.93
2.26
6.50

DP1
(Pa)

5.85
2.52
2.52
7.40
9.53
5.85
8.17
15.22
9.53
5.85
12.97

9.53

4.95
0.07
3.48

DP
(Pa)

D
(Pa)

14.78
11.96
29.95
26.55
34.08
34.10
37.45
44.93
41.54
62.94
25.99
25.46
44.58
16.02
34.89
53.94
84.31
55.08
38.68
38.90
52.70
9.47
24.07
41.51
9.56
1.38
6.17
24.42
15.95
19.85

Abreviatures utilitzades
L Longitud
DP1 Pèrdua de pressió
DP Pèrdua de pressió acumulada
D Diferència de pressió respecte al difusor o reixeta més desfavorable
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CÀLCULS ELÈCTRICS
PROPOSTA DE DISTRIBUCIÓ DE FASES AL SUBQUADRE DE PLANTA SEGONA

Subquadre Quadre individual 1.1

Subquadre Quadre individual 1.1

-

Potència Elèctrica [W]
R
S
T
5740.4 5740.4 5740.4

C15 (Unitat exterior VRV, trifàsica)
C14 (Ventilador centrífug en línia)
C14(2) (Ventilador centrífug en línia)

C15 (Unitat exterior VRV, trifàsica)
C14 (Ventilador centrífug en línia)
C14(2) (Ventilador centrífug en línia)

-

5833.3
247.5
625.0

5833.3
-

5833.3
-

C13 (Unitat interior VRV, monofàsica)
C13(2) (Unitat interior VRV, monofàsica)

C13 (Unitat interior VRV, monofàsica)
C13(2) (Unitat interior VRV, monofàsica)

-

270.0
232.8

-

-

Tipus de circuit

Recinte

Instal·lació interior
Dades de càlcul de Quadre individual 1
Pcalc
(kW)

Longitud
(m)

Línia

Ic
(A)

I'z
(A)

c.d.t
(%)

c.d.tac
(%)

17.50

34.86

RZ1-K (AS) Multi Cca-s1b,d1,a1 5G6

29.37

32.00

1.38

2.34

C14 (Ventilador centrífug en línia)

0.25

17.03

ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5

4.72

17.00

0.11

1.07

C14(2) (Ventilador centrífug en línia)

0.63

19.41

ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5

2.72

17.00

0.35

1.31

Esquema
Sub-grupo 1
C15 (Unitat exterior VRV, trifàsica)
Sub-grupo 2

C13 (Unitat interior VRV, monofàsica)

0.27

57.05

ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5

1.61

17.00

0.15

1.10

C13(2) (Unitat interior VRV, monofàsica)

0.23

27.34

ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5

1.39

17.00

0.07

1.02

Descripció de les instal·lacions
Esquema

Línia

Subquadre Quadre individual 1.1

RZ1-K (AS) Multi Cca-s1b,d1,a1 5G6

Tipus de instal·lació

Iz
(A)

Fcagrup

Rinc
(%)

I'z
(A)
39.00

Tub superficial D=25 mm

39.00 1.00

-

Tub encastat, en una paret tèrmicament aïllant D=25 mm

32.00 1.00

-

32.00

-

32.00

C15 (Unitat exterior VRV, trifàsica)

RZ1-K (AS) Multi Cca-s1b,d1,a1 5G6

Tub encastat, en una paret tèrmicament aïllant D=25 mm

32.00 1.00

Tub superficial D=25 mm

39.00 1.00

-

39.00

C14 (Ventilador centrífug en línia)

ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5

Tub encastat, en una paret tèrmicament aïllant D=20 mm

17.00 1.00

-

17.00

Tub superficial D=16 mm

20.00 1.00

-

20.00

C14(2) (Ventilador centrífug en línia)

ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5

Tub encastat, en una paret tèrmicament aïllant D=20 mm

17.00 1.00

-

17.00

Tub superficial D=16 mm

20.00 1.00

-

20.00

C13 (Unitat interior VRV, monofàsica)

ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5

Tub encastat, en una paret tèrmicament aïllant D=20 mm

17.00 1.00

-

17.00

C13(2) (Unitat interior VRV, monofàsica)

ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5

Tub encastat, en una paret tèrmicament aïllant D=20 mm

17.00 1.00

-

17.00
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Sobrecàrrega i curtcircuit 'quadre individual 1'

Esquema

Línia

Ic
(A)

RZ1-K (AS) Multi Cca-s1b,d1,a1 5G6

29.37

Quadre individual 1
Subquadre Quadre individual 1.1

IGA:

Sub-grupo 1
C15 (Unitat exterior VRV, trifàsica)

Proteccions
ICP: In
Guard: In
Aut: In, curva
Dif: In, sens, nº polos
Teleruptor: In, nº polos

RZ1-K (AS) Multi Cca-s1b,d1,a1 5G6

29.37

Sub-grupo 2

40,

Icu
(kA)

Iccc
(kA)

Iccp
(kA)

ticcc
(s)

ticcp
(s)

46.40

32.00

10

7.213

1.024

0.01

0.70

46.40

32.00

6

2.056

0.470

0.17

3.33

300, 4 polos

Aut: 32 {C,B}
Dif:

Iz
(A)

32 (bobina)

Aut: 32 {C',B',D'}
Dif:

I2
(A)

40,

30, 2 polos

C14 (Ventilador centrífug en línia)

ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5

4.72

Aut: 10 {C',B',D'}

14.50

17.00

6

2.056

0.458

0.17

0.39

C14(2) (Ventilador centrífug en línia)

ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5

2.72

Aut: 10 {C',B',D'}

14.50

17.00

6

2.056

0.414

0.17

0.48

C13 (Unitat interior VRV, monofàsica)

ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5

1.61

Aut: 10 {C',B',D'}

14.50

17.00

6

2.056

0.315

0.17

0.83

C13(2) (Unitat interior VRV, monofàsica)

ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5

1.39

Aut: 10 {C',B',D'}

14.50

17.00

6

2.056

0.364

0.17

0.63

Llegenda
c.d.t caiguda de tensió (%)
c.d.tac caiguda de tensió acumulada (%)
Ic
intensitat de càlcul del circuit (A)
intensitat màxima admissible del conductor en les condicions
Iz
d'instal·lació (A)
Fcagrup factor de correcció per agrupament
percentatge de reducció de la intensitat admissible per conductor
Rinc
en zona de risc d'incendi o explosió (%)
intensitat màxima admissible corregida del conductor en les
I'z
condicions d'instal·lació (A)
I2
intensitat de funcionament de la protecció (A)
Icu
poder de tall de la protecció (kA)
Iccc
intensitat de curtcircuit a l'inici de la línia (kA)
Iccp
intensitat de curtcircuit al final de la línia (kA)
Lmax longitud màxima de la línia protegida pel fusible a curtcircuit (A)
Pcalc potència de càlcul (kW)
temps que el conductor suporta la intensitat de curtcircuit a l'inici
ticcc
de la línia (s)
temps que el conductor suporta la intensitat de curtcircuit al final
ticcp
de la línia (s)
tficcp temps de fusió del fusible per a la intensitat de curtcircuit (s)
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PROJECTE EXECUTIU DE CENTRALITZACIÓ DE LES UNITATS DE
CLIMATITZACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE VILOBÍ

ANNEX 3:
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

1

DADES DE L'OBRA

Tipus d'obra: Projecte executiu de centralització de les unitats de climatització de l’Ajuntament de Vilobí
Emplaçament: Travessera Casa de la Vila 1, 17185 Vilobí d’Onyar (Girona)
Promotor: Ajuntament de Vilobí d’Onyar
Peticionari: Ajuntament de Vilobí d’Onyar
Autor del projecte:
Jordi Manich Codina Eng. Industrial Col·legiat 17835
Albert Juan Casademont. Eng. Industrial Col·legiat 17010
Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut:
Jordi Manich Codina Eng. Industrial Col·legiat 17835
Albert Juan Casademont. Eng. Industrial Col·legiat 17010

2

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT

Topografia: Terreny sense pendent
Característiques del terreny: terreny coherent, nivell freàtic: Normal

Promotor: Ajuntament de Vilobí
Encàrrec: Ajuntament de Vilobí
Autor: Jordi Manich Codina - Albert Juan Casademont
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3
3.1

ANNEX 3:
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

CONSIDERACIONS PRELIMINARS: JUSTIFICACIÓ, OBJECTE I CONTINGUT
Justificació

L'obra projectada requereix la redacció d'un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, ja que es compleixen les següents condicions:
a) El pressupost d'execució per contracta inclòs en el projecte és inferior a 450.760,00 euros.
b) No es compleix la durada estimada sigui superior a 30 dies laborables, emprant-se en algun moment a més de 20
treballadors simultàniament.
c) El volum estimat de mà d'obra, entenent-se per tal la suma dels dies de treball del total dels treballadors a l'obra, no és
superior a 500 dies.
d) No es tracta d'una obra de túnels, galeries, conduccions subterrànies o preses.

3.2

Objecte

En el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es defineixen les mesures a adoptar encaminades a la prevenció dels riscos
d'accident i malalties professionals que es poden ocasionar durant l'execució de l'obra, així com les instal·lacions
preceptives d'higiene i benestar dels treballadors.
S'exposen unes directrius bàsiques d'acord amb la legislació vigent, pel que fa a les disposicions mínimes en matèria de
seguretat i salut, amb la finalitat de que el contractista compleixi amb les seves obligacions pel que fa a la prevenció de
riscos professionals.
Els objectius que pretén aconseguir el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut són:
· Garantir la salut i integritat física dels treballadors
· Evitar accions o situacions perilloses per improvisació, o per insuficiència o falta de mitjans
· Delimitar i esclarir atribucions i responsabilitats en matèria de seguretat de les persones que intervenen en el procés
constructiu
· Determinar els costos de les mesures de protecció i prevenció
· Referir la classe de mesures de protecció a emprar en funció del risc
· Detectar a temps els riscos que es deriven de l'execució de l'obra
· Aplicar tècniques d'execució que redueixin al màxim aquests riscos
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PROJECTE EXECUTIU DE CENTRALITZACIÓ DE LES UNITATS DE
CLIMATITZACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE VILOBÍ

3.3

ANNEX 3:
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

Contingut del EBSS

L’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut precisa les normes de seguretat i salut aplicables a l'obra, contemplant la identificació
dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures tècniques necessàries per a això, així com la relació dels
riscos laborals que no es puguin eliminar, especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar
i reduir aquests riscos i valorant la seva eficàcia, especialment quan es proposin mesures alternatives, a més de qualsevol
altre tipus d'activitat que es dugui a terme en aquesta.
En el Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es contemplen també les previsions i les informacions útils per efectuar en el seu
moment, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de reparació o manteniment,
sempre dins del marc de la Llei de Prevenció de Riscos Laborables.

4
4.1

DADES GENERALS
Agents

Entre els agents que intervenen en matèria de seguretat i salut a l'obra objecte del present estudi, es ressenyen:
· Promotor: Ajuntament de Vilobí d’Onyar
· Autor del projecte: Jordi Manich Codina - Albert Juan Casademont
· Constructor - Cap d'obra: a definir
· Coordinador de seguretat i salut: Serveis Tècnics Municipals de Vilobí d’Onyar

4.2

Característiques generals del Projecte d'Execució

De la informació disponible en la fase de projecte bàsic i d'execució, s'aporta aquella que es considera rellevant i que pot
servir d'ajuda per a la redacció del pla de seguretat i salut.
· Denominació del projecte: PROJECTE EXECUTIU DE CENTRALITZACIÓ DE LES UNITATS DE CLIMATITZACIÓ DE
L’AJUNTAMENT DE VILOBÍ
· Plantes sobre rasant: 4
· Plantes sota rasant: 0
· Pressupost d'execució material: 33.604,00 € +IVA
· Termini d'execució: 3 mesos
· Núm. màx. operaris: 10
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PROJECTE EXECUTIU DE CENTRALITZACIÓ DE LES UNITATS DE
CLIMATITZACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE VILOBÍ

4.3

Dades de l'obra

4.3.1

Emplaçament

ANNEX 3:
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

El projecte afecta a la parcel·la propietat de l’ajuntament de Vilobí d’Onyar.
Adreça: Travessera casa de la vila. 17185 Vilobí d’Onyar (Girona)
El solar té una superfície de 653 m2, i llinda amb els carrers Travessera casa de la Vila i la travessera antiga de cal Metge.

4.3.2

Edificis confrontats

Únicament existeix el propi edifici de l’Ajuntament.

4.3.3

Topografia

El projecte té en compte les característiques topogràfiques del solar, així com les condicions d’entorn i orientació. Es pot
afirmar que la topografia del terreny, presenta poc desnivell. No es tenen indicis de nivell freàtic.

4.3.4

Accessos

Es preveu l’accés a l’obra per la Travessera Casa de la Vila. Es senyalitzarà degudament l’accés tant de trànsit rodat com
de vianants.
Durant els períodes en els quals es produeixi entrada i sortida de vehicles es senyalitzarà convenientment l'accés dels
mateixos, prenent-se totes les mesures oportunes establertes per la Direcció General de Trànsit i per la Policia Local, per
evitar possibles accidents de circulació.
Es conservaran les vorades i el paviment de les voreres contigües, causant la mínima deterioració possible i reposant, en
qualsevol cas, aquelles unitats en les quals s'apreciï algun desperfecte.

4.3.5

Climatologia

La zona climatològica de l’emplaçament de l’obra, Vilobí d’Onyar, presenta una climatologia típica Mediterrània, en el
període en què és preveu que és realitzi l'obra, que pràcticament comprendrà el període hivernal, les variacions de
temperatura poden oscil·lar entre -5 i +15 graus centígrads, amb boires i pluges. Els règims de pluja i vents son els
característics de la comarca. En cas de fortes ràfegues de vent caldrà suspendre els treballs que depenent de la fase
d'obra poguessin afectar a l'aixecament de núvols de pols.
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4.3.6

ANNEX 3:
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

Instal·lacions

En aquest apartat s'especifiquen les característiques de les instal·lacions aèries i subterrànies existents.


Aigua: Es disposa d’aquest servei a l’edifici



Electricitat: Es disposa d’aquest servei a l’edifici



Gas: Es disposa d’aquest servei a l’edifici



Sanejament: Es disposa d'aquest servei a peu de solar.



Telecomunicacions: Es disposa d'aquest servei a peu de solar.

En qualsevol cas, si un cop començada l’obra es detectes algun tipus d’instal·lació que obstaculitzés el transcurs normal
de les obres, llavors es prendrien les mesures corresponents abans de continuar. Caldrà anar en compte i prendre les
mesures pertinents quan es realitzin les tasques de connexió amb els serveis existents.
Cablejat elèctric:
-

La distància mínima entre la maquinària mòbil i la línia serà de 3 metres, en cas de maquinària de gran alçada
la distància serà de 6 metres i a més a més es posaran obstacles que privin el pas o que limitin l'alçada màxima
de seguretat del pas.

-

En els treballs des d'alçada i prop de les instal·lacions, si els conductors estan desprotegits i s'usen útils o
elements metàl·lics, s'hauran de protegir els conductors folrant-los o interposant obstacles que garanteixin la
impossibilitat del contacte.

-

Entre la mà, amb el braç estès en direcció a la línia, i aquesta hi haurà d'haver com a mínim 1 metre.

-

Interposició d’obstacles que privin l’accés accidental a les línies.

Instal·lacions d’aigua i sanejament:
En el cas de canonades d’aigua i sanejament caldrà procedir primerament a sol·licitar informació a la Companyia
Subministradora, per tal que informi per escrit del seu traçat, i també de la seva profunditat, i caldrà que ho senyalitzi
adequadament. L’aproximació a la conducció es podrà efectuar amb mitjans mecànics fins a 1,5 m de la suposada
trajectòria, i en cas que no es tingui garantia exacta de la seva col·locació, s’hauran de continuar els treballs a mà fins a
localitzar-la visualment. A partir d’aquest moment es prendran les mesures de seguretat adequades: revisions de la
canonada per determinar possibles esquerdes i el tancament d’una zona de seguretat no accessible a màquines o
persones.
Mesures preventives:
En el cas de les canonades de sanejament hi ha el risc d’intoxicació per emanacions. S’han d’extremar les precaucions
en el cas d’obertura de pous negres on poden existir emanacions de gasos tòxics o explosius, i no s’han de realitzar
operacions de conservació, neteja o d’altres manipulacions a càrrec d’un home sol. S’ha d’establir un sistema d’evacuació
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ràpida per a casos d’emergència com també de vigilància permanent dels treballs. Si es fan servir llums seran estanques
i de seguretat a baixa tensió. Si hi ha la certesa d’emanacions, es faran servir equips de subministrament d’aire adequats,
autònoms o semi autònoms.

4.4

Característiques generals de l'obra

Descripció de les característiques de les unitats de l'obra que poden influir en la previsió dels riscos laborals:

4.4.1

Moviment de terres

Per les actuacions a realitzar durant el projecte no poden influir.

4.4.2

Fonamentació

Per les actuacions a realitzar durant el projecte no poden influir.

4.4.3

Elements d’obra

Conjunt d'elements estructurals i/o de tancament, realitzats en el taller o a peu d’obra, de manera que a l'obra només es
realitzarà el muntatge.
Components
-

Pilars, Jàsseres, Bigues, Tancaments, Forjat alveolar...

Execució
Condicions prèvies
El muntatge dels diferents elements es realitzarà d'acord amb les indicacions del fabricant i D.F. i s’executarà per personal
especialitzat. El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la D.F. el pla de muntatge en el que s’ha d'indicar el mètode
i mitjans auxiliars previstos. Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar, amb
la suficient antelació, a l'aprovació de la D.F., el programa d'interrupció, restricció o desviament del trànsit.
Fases d’execució
Preparació de la zona de treball.
Preparació de la superfície de recolzament, neteja i anivellament. Les peces no han de tenir superfícies rentades, arestes
escantonades, discontinuïtats en el formigó o armadures visibles.
Replanteig i marcat dels eixos.
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Col·locació i fixació provisional de la peça. Les peces han de quedar recolzades sobre l’estructura de suport.
Aplomat i anivellació definitius. La peça ha d’estar degudament aplomada i anivellada. Així com perfectament segellada
dels junts entre peça i peça. El fabricant ha de garantir que la peça compleix les característiques exigides a la D.T. La
llargària de l'encastament ha de ser com a mínim l'especificada a la D.T. La peça ha d’estar col·locada en la posició i
nivell previstos a la D.T. La col·locació de la peça s’ha de realitzar de manera que no rebi cops que la puguin afectar.

4.4.4

Tancaments

Element construït que tanca o limita un edifici, essent la part opaca de la façana, donant les prestacions de comfort,
aïllament i protecció contra la humitat segons CTE DB HE1, Limitació de la demanda energètica, CTE DB HS1 Protecció
enfront de la humitat.

5

MITJANS D'AUXILI

L'evacuació de ferits als centres sanitaris es durà a terme exclusivament per personal especialitzat, en ambulància. Tan sol
els ferits lleus es podran traslladar per altres mitjans, sempre amb el consentiment i sota la supervisió del responsable
d'emergències de l'obra.
Es disposarà a un lloc visible de l'obra un cartell amb els telèfons d'urgències i dels centres sanitaris més propers.

5.1

Mitjans d'auxili en obra

A l'obra es disposarà d'un armari farmaciola portàtil model B amb destinació a empreses de 5 a 25 treballadors, a un lloc
accessible als operaris i degudament equipat.
El seu contingut mínim serà:
· Desinfectants i antisèptics autoritzats
· Gases estèrils
· Cotó hidròfil
· Benes
· Esparadrap
· Apòsits adhesius
· Tisores
· Pinces i guants d'un sol ús
El responsable d'emergències revisarà periòdicament el material de primers auxilis, reposant els elements utilitzats i
substituint els productes caducats.

5.2

Mitjans d'auxili en cas d'accident: centres assistencials més propers

S'aporta la informació dels centres sanitaris més propers a l'obra, que pot ser de gran utilitat si s'arribés a produir un accident
laboral.
NIVELL ASSISTENCIAL NOM, EMPLAÇAMENT I TELÈFON DISTÀNCIA APROX. (KM)
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A l'obra

Assistència primària (Urgències): CAP Vilobí d’Onyar, 49 937671505 0,85 km
Comunicació als equips de salvament: Policia Local Vilobí d’Onyar (contigu a l’edifici)
Parc de Bombers de Santa Coloma de Farners 12,2 km

La distància al centre assistencial més proper C/Cal Ferrer Pagès s'estima en 4 minuts, en condicions normals de tràfic.
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INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR DELS TREBALLADORS

Els serveis higiènics de l'obra compliran les "Disposicions mínimes generals relatives als llocs de treball en les obres"
contingudes a la legislació vigent en la matèria.
Donades les característiques i el volum de l'obra, s'ha previst la col·locació d'instal·lacions provisionals tipus caseta
prefabricada per als vestuaris i lavabos, podent-se habilitar posteriorment zones en la pròpia obra per albergar aquests
serveis, quan les condicions i les fases d'execució ho permetin.

6.1

Vestuaris

No seran necessaris ja que els treballadors no hauran de dur roba de treball especial. En tot cas, cada treballador haurà
de poder disposar d’un espai per col·locar sota clau la seva roba neta i els seus objectes personals.

6.2

Lavabos

La dotació mínima prevista per als lavabos és de:
· 1 dutxa per cada 10 treballadors o fracció que treballin simultàniament a l'obra
· 1 vàter per cada 25 homes o fracció i 1 per cada 15 dones o fracció
· 1 lavabo per cada vàter
· 1 urinari per cada 25 homes o fracció
· 1 eixugamans de cel·lulosa o elèctric per cada lavabo
· 1 sabonera dosificadora per cada lavabo
· 1 recipient per a recollida de cel·lulosa sanitària
· 1 portarotllos amb paper higiènic per cada vàter

6.3

Menjador

La zona destinada a menjador tindrà una alçada mínima de 2,5 m, disposarà d'aigüeres d'aigua potable per a la neteja dels
utensilis i la vaixella, estarà equipada amb taules i seients, i tindrà una provisió suficient de gots, plats i coberts,
preferentment d'un sol ús.
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IDENTIFICACIÓ DE RISCOS I MESURES PREVENTIVES A ADOPTAR

A continuació s'exposa la relació dels riscos més freqüents que poden sorgir durant les diferents fases de l'obra, amb les
mesures preventives i de protecció col·lectiva a adoptar amb la finalitat d'eliminar o reduir al màxim aquests riscos, així com
els equips de protecció individual (EPI) imprescindibles per millorar les condicions de seguretat i salut a l'obra.
Riscos generals més freqüents
∙

Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell

∙

Despreniment de càrregues suspeses.

∙

Exposició a temperatures ambientals extremes.

∙

Exposició a vibracions i soroll.

∙

Talls i cops al cap i extremitats.

∙

Talls i ferides amb objectes punxants

∙

Sobreesforços, moviments repetitius o postures inadequades.

∙

Electrocucions per contacte directe o indirecte

∙

Dermatosi per contacte amb guixos, escaiola, ciment, pintures, coles, etc.

∙

Intoxicació per inhalació de fums i gasos

Mesures preventives i proteccions col·lectives de caràcter general
·

La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada.

·

Es col·locaran cartells indicatius de les mesures de seguretat en llocs visibles de l'obra

·

Es prohibirà l'entrada a tota persona aliena a l'obra.

·

Els recursos preventius de l'obra tindran presència permanent en aquells treballs que comportin majors riscos.

·

Les operacions que comportin riscos especials es realitzaran sota la supervisió d'una persona qualificada,

degudament instruïda.
·

Es suspendran els treballs en cas de tempesta i quan plogui amb intensitat o la velocitat del vent sigui superior

a 50 km/h.
·

Quan les temperatures siguin extremes, s'evitarà, en la mesura del possible, treballar durant les hores de major

insolació.
·

La càrrega i descàrrega de materials es realitzarà amb precaució i cautela, preferentment per mitjans mecànics,

evitant moviments bruscs que provoquin la seva caiguda
·

La manipulació dels elements pesats es realitzarà per personal qualificat, utilitzant mitjans mecànics o palanques,

per evitar sobreesforços innecessaris.
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Davant l'existència de línies elèctriques aèries, es guardaran les distàncies mínimes preventives, en funció de la

seva intensitat i voltatge.
·

No es realitzarà cap treball dins del radi d'acció de les màquines o vehicles

·

Els operaris no desenvoluparan treballs, ni romandran, sota càrregues suspeses.

·

S'evitaran o reduiran al màxim els treballs en alçada.

·

S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones excavades

·

Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la col·locació de baranes o xarxes

homologades
·

Dins del recinte de l'obra, els vehicles i màquines circularan a una velocitat reduïda, inferior a 20 km/h

Equips de protecció individual (EPI) a utilitzar en les diferents fases d'execució de l'obra
·

Casc de seguretat homologat.

·

Casc de seguretat amb barballera.

·

Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda.

·

Cinturó portaeines

·

Guants de goma

·

Guants de cuir.

·

Guants aïllants

·

Calçat amb puntera reforçada

·

Calçat de seguretat amb sola aïllant i anticlaus.

·

Botes de canya alta de goma

·

Mascareta amb filtre mecànic per al tall de maons amb serra

·

Roba de treball impermeable.

·

Faixa antilumbago.

·

Ulleres de seguretat antiimpactes

·

Protectors auditius.
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Durant els treballs previs a l'execució de l'obra

S'exposa la relació dels riscos més freqüents que poden sorgir en els treballs previs a l'execució de l'obra, amb les mesures
preventives, proteccions col·lectives i equips de protecció individual (EPI), específics per a aquests treballs.

7.1.1

Instal·lació elèctrica provisional

Riscos més freqüents
·

Electrocucions per contacte directe o indirecte

·

Talls i ferides amb objectes punxants

·

Projecció de partícules als ulls

·

Incendis

Mesures preventives i proteccions col·lectives:
·

Prevenció de possibles contactes elèctrics indirectes, mitjançant el sistema de protecció de posada a terra i

dispositius de tall (interruptors diferencials)
·

Es respectarà una distància mínima a les línies d'alta tensió de 6 m per a les línies aèries i de 2 m per a les línies

soterrades
·

Es comprovarà que el traçat de la línia elèctrica no coincideix amb el del subministrament d'aigua

·

Es situaran els quadres elèctrics en llocs accessibles, dins de caixes prefabricades homologades, amb la seva

presa de terra independent, protegides de la intempèrie i proveïdes de porta, clau i visera
·

S'utilitzaran solament conduccions elèctriques antihumitat i connexions estances

·

En cas d'estendre línies elèctriques sobre zones de pas, es situaran a una alçada mínima de 2,2 m si s'ha

disposat algun element per impedir el pas de vehicles i de 5,0 m en cas contrari
·

Els cables soterrats estaran perfectament senyalitzats i protegits amb tubs rígids, a una profunditat superior a

0,4 m
·

Les preses de corrent es realitzaran a través de clavilles blindades normalitzades

·

Queden terminantment prohibides les connexions triples (lladres) i l'ús de fusibles casolans, emprant-se una

presa de corrent independent per a cada aparell o eina
Equips de protecció individual (EPI):
·

Calçat aïllant per a electricistes
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·

Guants dielèctrics.

·

Banquetes aïllants de l'electricitat.

·

Comprovadors de tensió.

·

Eines aïllants.

·

Roba de treball impermeable.

·

Roba de treball reflectora.

7.1.2
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Tancat d'obra

Riscos més freqüents
·

Talls i ferides amb objectes punxants

·

Projecció de fragments o de partícules

·

Exposició a temperatures ambientals extremes.

·

Exposició a vibracions i soroll.

Mesures preventives i proteccions col·lectives:
·

Es prohibirà l'aparcament a la zona destinada a l'entrada de vehicles a l'obra

·

Es retiraran els claus i tot el material punxant resultant del tancat

·

Es localitzaran les conduccions que puguin existir a la zona de treball, prèviament a l'excavació

Equips de protecció individual (EPI):
·

Calçat amb puntera reforçada

·

Guants de cuir.

·

Roba de treball reflectora.
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7.2

Durant les fases d'execució de l'obra

7.2.1

Escala de mà

ANNEX 3:
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·

Es revisarà periòdicament l'estat de conservació de les escales.

·

Disposaran de sabates antilliscants o elements de fixació a la part superior o inferior dels muntants.

·

Es transportaran amb l'extrem davanter elevat, per evitar cops a altres objectes o a persones.

·

Es recolzaran sobre superfícies horitzontals, amb la planitud adequada perquè siguin estables i immòbils,

quedant prohibit l'ús com a tascó de runa, maons, revoltons o elements similars.
·

Els travessers quedaran en posició horitzontal i la inclinació de l'escala serà inferior al 75% respecte al pla

horitzontal.
·

L'extrem superior de l'escala sobresortirà 1,0 m de l'alçada de desembarcament, mesurat en la direcció vertical.

·

L'operari realitzarà l'ascens i descens per l'escala en posició frontal (mirant els esglaons), subjectant-se

fermament amb les dues mans en els esglaons, no en els muntants.
·

S'evitarà l'ascens o descens simultani de dos o més persones.

·

Quan es requereixi treballar sobre l'escala en alçades superiors a 3,5 m, s'utilitzarà sempre el cinturó de seguretat

amb dispositiu anticaiguda.

7.2.2

Bastida de cavallets

·

Les bastides de cavallets es recolzaran sobre superfícies fermes, estables i anivellades.

·

S'emprarà un mínim de dos cavallets per a la formació de bastides, quedant totalment prohibit com a recolzament

l'ús de bidons, maons, revoltons o altres objectes.
·

Les plataformes de treball estaran perfectament ancorades als cavallets.

·

Queda totalment prohibit instal·lar una bastida de cavallets damunt d'una altra.

7.2.3
·

Plataforma motoritzada
Els elements que denotin alguna fallada tècnica o mal comportament es desmuntaran de forma immediata per a

la seva reparació o substitució.
·

S'abalisarà la zona situada sota la bastida de cremallera per evitar l'accés a la zona de risc.
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·

Es compliran les indicacions del fabricant quant a la càrrega màxima.

·

No es permetran construccions auxiliars realitzades in situ per aconseguir zones allunyades.

7.3

Durant la utilització de maquinària i eines

Les mesures preventives a adoptar i les proteccions a emprar per al control i la reducció de riscos deguts a la utilització de
maquinària i eines durant l'execució de l'obra es desenvoluparan en el corresponent Pla de Seguretat i Salut, conforme als
següents criteris:
a)

Totes les màquines i eines que s'utilitzin a l'obra disposaran del seu corresponent manual d'instruccions, en el

qual estaran especificats clarament tant els riscos que comporten per als treballadors com els procediments per a la seva
utilització amb la deguda seguretat.
b)

No s'acceptarà la utilització de cap màquina, mecanisme o artifici mecànic sense reglamentació específica.

Relació de màquines i eines que està previst utilitzar a l'obra, amb les seves corresponents mesures preventives i
proteccions col·lectives:

7.3.1

Camió per a transport

·

Les maniobres del camió seran dirigides per un senyalista de trànsit.

·

Les càrregues es repartiran uniformement en la caixa, evitant aplecs amb pendents superiors al 5% i protegint

els materials solts amb una lona
·

Abans de procedir a les operacions de càrrega i descàrrega, es col·locarà el fre en posició de frenat i, en cas

d'estar situat en pendent, tascons d'immobilització sota les rodes
·

En les operacions de càrrega i descàrrega s'evitaran moviments bruscs que provoquin la pèrdua d'estabilitat,

romanent sempre el conductor fora de la cabina

7.3.2
·

Camió grua
El conductor accedirà al vehicle descendirà del mateix amb el motor apagat, en posició frontal, evitant saltar a

terra i fent ús dels esglaons i agafadors.
·

Es cuidarà especialment de no sobrepassar la càrrega màxima indicada pel fabricant.
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·

La cabina disposarà de farmaciola de primers auxilis i d'extintor timbrat i revisat.

·

Els vehicles disposaran de botzina de retrocés.

·

Es comprovarà que el fre de mà està activat abans de l'engegada del motor, en abandonar el vehicle i durant les

operacions d'elevació.
·

L'elevació es realitzarà evitant operacions brusques, que provoquin la pèrdua d'estabilitat de la càrrega.

7.3.3
·

Martell picador
Les mànegues d'aire comprimit han d'estar situades de manera que no dificultin ni el treball dels operaris ni el

pas del personal.
·

No es realitzaran ni esforços de palanca ni operacions similars amb el martell en marxa.

·

Es verificarà el perfecte estat dels acoblaments de les mànegues.

·

Es tancarà el pas de l'aire abans de desarmar un martell.

7.3.4

Serra circular

·

El seu ús està destinat exclusivament al tall d'elements o peces de l'obra

·

Per al tall de materials ceràmics o petris s'empraran discs abrasius i per a elements de fusta discs de serra.

·

Haurà d'existir un interruptor de parada prop de la zona de comandament.

·

La zona de treball haurà d'estar neta de serradures i d'encenalls, per evitar possibles incendis.

·

Les peces a serrar no contindran claus ni altres elements metàl·lics.

·

El treball amb el disc agressiu es realitzarà en humit.

·

No s'utilitzarà la serra circular sense la protecció de peces adequades, com ara màscares antipols i ulleres.

7.3.5

Serra circular de taula

·

Serà utilitzat exclusivament per la persona degudament autoritzada.

·

El treballador que utilitzi la serra circular estarà degudament format en el seu ús i maneig, coneixerà el contingut

del manual d'instruccions, les correctes mesures preventives a adoptar i l'ús dels EPI necessaris
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Les serres circulars se situaran en un lloc apropiat, sobre superfícies fermes i seques, a distàncies superiors a

tres metres de la vora dels forjats, tret que aquests estiguin degudament protegits per xarxes, baranes o petos d'acabat
·

En els casos en què se superin els valors d'exposició al soroll indicats en l'article 51 del Reial Decret 286/06 de

protecció dels treballadors davant del soroll, s'establiran les accions correctives oportunes, tals com l'ús de protectors
auditius
·

La serra estarà totalment protegida per la part inferior de la taula, de manera que no es pugui accedir al disc

·

La part superior de la serra disposarà d'una carcassa metàl·lica que impedeixi l'accés al disc de serra, excepte

pel punt d'introducció de l'element a tallar, i la projecció de partícules
·

S'utilitzarà sempre un empenyedor per guiar l'element a tallar, de manera que en cap cas la mà quedi exposada

al disc de la serra
·

La instal·lació elèctrica de la màquina estarà sempre en perfecte estat i condicions, comprovant-se periòdicament

el cablejat, les clavilles i la presa de terra
·

Les peces a serrar no contindran claus ni altres elements metàl·lics.

·

L'operari es col·locarà a sotavent del disc, evitant la inhalació de pols

7.3.6
·

Talladora de material ceràmic
Es comprovarà l'estat del disc abans d'iniciar qualsevol treball. Si estigués desgastat o esquerdat es procedirà a

la seva immediata substitució
·

la protecció del disc i de la transmissió estarà activada en tot moment

·

No es pressionarà contra el disc la peça a tallar per evitar el bloqueig

7.3.7

Equip de soldadura

·

No hi haurà materials inflamables ni explosius a menys de 10 metres de la zona de treball de soldadura.

·

Abans de soldar s'eliminaran les pintures i recobriments del suport

·

Durant els treballs de soldadura es disposarà sempre d'un extintor de pols química en perfecte estat i condicions

d'ús, en un lloc proper i accessible.
·

En els locals tancats en els quals no es pugui garantir una correcta renovació d'aire s'instal·laran extractors,

preferentment sistemes d'aspiració localitzada.
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·

Es paralitzaran els treballs de soldadura en alçada davant la presència de persones sota l'àrea de treball.

·

Tant els soldadors com els treballadors que es trobin en els voltants disposaran de protecció visual adequada,

no romanent en cap cas amb els ulls al descobert.

7.3.8
·

Eines manuals diverses
L'alimentació de les eines es realitzarà a 24 V quan es treballi en ambients humits o les eines no disposin de

doble aïllament.
·

L'accés a les eines i el seu ús estarà permès únicament a les persones autoritzades.

·

No es retiraran de les eines les proteccions dissenyades pel fabricant.

·

Es prohibirà, durant el treball amb eines, l'ús de polseres, rellotges, cadenes i elements similars.

·

Les eines elèctriques disposaran de doble aïllament o estaran connectades a terra

·

En les eines de tall es protegirà el disc amb una carcassa antiprojecció.

·

Les connexions elèctriques a través de borns es protegiran amb carcasses anticontactes elèctrics.

·

Les eines es mantindran en perfecte estat d'ús, amb els mànecs sense esquerdes i nets de residus, mantenint

el seu caràcter aïllant per als treballs elèctrics.
·

Les eines elèctriques estaran apagades mentre no s'estiguin utilitzant i no es podran usar amb les mans o els

peus mullats.
·

En els casos en què es superin els valors d'exposició al soroll que estableix la legislació vigent en matèria de

protecció dels treballadors enfront del soroll, s'establiran les accions correctives oportunes, tals com l'ocupació de protectors
auditius.
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IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS LABORALS EVITABLES

En aquest apartat es ressenya la relació de les mesures preventives a adoptar per evitar o reduir l'efecte dels riscos més
freqüents durant l'execució de l'obra.

8.1

Caigudes al mateix nivell

·

La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada.

·

S'habilitaran i abalisaran les zones d'aplec de materials.

8.2

Caigudes a diferent nivell.

·

Es disposaran escales d'accés per salvar els desnivells.

·

Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant baranes i xarxes homologades.

·

Es mantindran en bon estat les proteccions dels buits i dels desnivells.

·

Les escales d'accés quedaran fermament subjectes i ben amarrades.

8.3

Pols i partícules

·

Es regarà periòdicament la zona de treball per evitar la pols.

·

Es faran servir ulleres de protecció i mascaretes antipols en aquells treballs en els quals es generi pols o

partícules.

8.4

Soroll

·

S'avaluaran els nivells de soroll en les zones de treball.

·

Les màquines han d'estar proveïdes d'aïllament acústic.

·

Es disposaran els mitjans necessaris per eliminar o esmorteir els sorolls.
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Esforços

·

S'evitarà el desplaçament manual de les càrregues pesades.

·

Es limitarà el pes de les càrregues en cas de desplaçament manual.

·

S'evitaran els sobreesforços o els esforços repetitius.

·

S'evitaran les postures inadequades o forçades en l'aixecament o desplaçament de càrregues.

8.6
·
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Incendis
No es fumarà en presència de materials fungibles ni en cas d'existir risc d'incendi.

8.7

Intoxicació per emanacions

·

Els locals i les zones de treball disposaran de ventilació suficient.

·

S'utilitzaran mascaretes i filtres apropiats.
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RELACIÓ DELS RISCOS LABORALS QUE NO ES PODEN ELIMINAR

Els riscos que difícilment es poden eliminar són els que es produeixen per causes inesperades (com caigudes d'objectes i
despreniments, entre altres). No obstant això, es poden reduir amb l'adequat ús de les proteccions individuals i col·lectives,
així com amb l'estricte compliment de la normativa en matèria de seguretat i salut, i de les normes de la bona construcció.

9.1

Caiguda d'objectes

Mesures preventives i proteccions col·lectives:
·

Es muntaran marquesines als accessos.

·

La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada.

·

S'evitarà l'amuntegament de materials o objectes sobre les bastides.

·

No es llançaran trossos ni restes de materials des de les bastides.

Equips de protecció individual (EPI):
·

Casc de seguretat homologat.

·

Guants i botes de seguretat.

·

Ús de borsa portaeines.

9.2

Dermatosi

Mesures preventives i proteccions col·lectives:
·

S'evitarà la generació de pols de ciment.

Equips de protecció individual (EPI):
·

Guants i roba de treball adequada.

9.3

Electrocucions

Mesures preventives i proteccions col·lectives:
·

Es revisarà periòdicament la instal·lació elèctrica.

·

L'estesa elèctrica quedarà fixat als paraments verticals.

·

Els allargadors portàtils tindran mànec aïllant.
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·

La maquinària portàtil disposarà de protecció amb doble aïllament.

·

Tota la maquinària elèctrica estarà proveïda de presa de terra.

Equips de protecció individual (EPI):
·

Guants dielèctrics.

·

Calçat aïllant per a electricistes

·

Banquetes aïllants de l'electricitat.

9.4

Cremades

Mesures preventives i proteccions col·lectives:
·

La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada.

Equips de protecció individual (EPI):
·

Guants, polaines i davantals de cuir.

9.5

Cops i talls en extremitats

Mesures preventives i proteccions col·lectives:
·

La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada.

Equips de protecció individual (EPI):
·

Guants i botes de seguretat.

9.6

Condicions de seguretat i salut, en treballs posteriors de reparació i manteniment

En aquest apartat s'aporta la informació útil per realitzar, en les degudes condicions de seguretat i salut, els futurs treballs
de conservació, reparació i manteniment de l'edifici construït que comporten majors riscos.

9.7

Treballs en tancaments exteriors i cobertes

Per als treballs en tancaments, ràfecs de coberta, revestiments de paraments exteriors o qualsevol altre que s'efectuï amb
el risc de caiguda en alçada, hauran d'utilitzar-se bastides que compleixin les condicions especificades en el present Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
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Durant els treballs que puguin afectar a la via pública, es col·locarà una visera de protecció a l'alçada de la primera planta,
per protegir als transeünts i als vehicles de les possibles caigudes d'objectes.

9.8

Treballs en instal·lacions

Els treballs corresponents a les instal·lacions de lampisteria, elèctrica i de gas, hauran de realitzar-se per personal qualificat,
complint les especificacions establertes en el seu corresponent Pla de Seguretat i Salut, així com en la normativa vigent en
cada matèria.
Abans de l'execució de qualsevol treball de reparació o de manteniment dels ascensors i muntacàrregues, s'haurà
d'elaborar un Pla de Seguretat subscrit per un tècnic competent en la matèria.

9.9

Treballs amb pintures i vernissos

Els treballs amb pintures o altres materials la inhalació dels quals pugui resultar tòxica hauran de realitzar-se amb ventilació
suficient, adoptant els elements de protecció adequats.

10 TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS
A l'obra objecte del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut concorren els riscos especials que es solen presentar a la
demolició de l'estructura, tancaments i cobertes i en el propi muntatge de les mesures de seguretat i de protecció. Cal
destacar:
·

Muntatge de forjat, especialment en les vores perimetrals.

·

Execució de tancaments exteriors.

·

Formació dels ampits de coberta.

·

Col·locació de forques i xarxes de protecció.

·

Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant baranes i xarxes homologades.

·

Disposició de plataformes volades.

·

Elevació i acoblament dels mòduls de bastimentada per a l'execució de les façanes.
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Mesures en cas d'emergència

El contractista haurà de reflectir en el corresponent pla de seguretat i salut les possibles situacions d'emergència, establint
les mesures oportunes en cas de primers auxilis i designant per a això a personal amb formació, que es farà càrrec
d'aquestes mesures.
Els treballadors responsables de les mesures d'emergència tenen dret a la paralització de la seva activitat, havent d'estar
garantida l'adequada administració dels primers auxilis i, quan la situació ho requereixi, el ràpid trasllat de l'operari a un
centre d'assistència mèdica.

10.2

Presència dels recursos preventius del contractista

Donades les característiques de l'obra i els riscos previstos en el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, cada contractista
haurà d'assignar la presència dels seus recursos preventius a l'obra, segons s'estableix en la legislació vigent en la matèria.
A tals efectes, el contractista haurà de concretar els recursos preventius assignats a l'obra amb capacitació suficient, que
hauran de disposar dels mitjans necessaris per vigilar el compliment de les mesures incloses en el corresponent pla de
seguretat i salut.
Aquesta vigilància inclourà la comprovació de l'eficàcia de les activitats preventives previstes en aquest Pla, així com
l'adequació de tals activitats als riscos que es pretenen prevenir o a l'aparició de riscos no previstos i derivats de la situació
que determina la necessitat de la presència dels recursos preventius.
Si, com a resultat de la vigilància, s'observa un deficient compliment de les activitats preventives, les persones que tinguin
assignada la presència faran les indicacions necessàries per al correcte i immediat compliment de les activitats preventives,
havent de posar tals circumstàncies en coneixement de l'empresari perquè aquest adopti les mesures oportunes per corregir
les deficiències observades.
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11 NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLES.
11.1

Y. Seguretat i salut

Ley de Prevención de Riesgos Laborales
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 10 de noviembre de 1995
Completada per:
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificada per:
Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995.
B.O.E.: 31 de diciembre de 1998
Completada per:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 24 de febrero de 1999
Completada per:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el
trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completada per:
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico
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Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001
Completada per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el
lugar de trabajo
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 18 de junio de 2003
Modificada per:
Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 13 de diciembre de 2003
Desenvolupat per:
Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades
empresariales
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 2004
Completada per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la exposición a
vibraciones mecánicas
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completada per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completada per:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto
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Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificada per:
Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009

Reglamento de los Servicios de Prevención
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 1997
Completat per:
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificat per:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 1 de mayo de 1998
Completat per:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el
trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completat per:
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001
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Completat per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la exposición a
vibraciones mecánicas
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completat per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completat per:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificat per:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en
las obras de construcción
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificat per:
Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
B.O.E.: 23 de marzo de 2010
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios
de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y
salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
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Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Manipulación de cargas
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificat per:
Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y ampliación de su ámbito de aplicación a los
agentes mutágenos
Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 5 de abril de 2003
Completat per:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios
de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y
salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados
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con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

Utilización de equipos de trabajo
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 7 de agosto de 1997
Modificat per:
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad
y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 25 de octubre de 1997
Completat per:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificat per:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en
las obras de construcción
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificat per:
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Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997.
B.O.E.: 25 de agosto de 2007
Corrección de errores.
B.O.E.: 12 de septiembre de 2007

Disposicions de materials de rebuig
Decreto Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, per el que s’aprueba el Text refòs de la Llei reguladora dels residus: D.L. 01/2009
Programa de gestión de residuos de la construcción de Cataluña (PROGROC) D. 89/2010.

Disposicions mínimes en seguretat de Mineria
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976.
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 28.09.1989.
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de
explanaciones, drenajes y cimentaciones. Orden FOM/1382/2002.
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. RD. 863/1985,
Instrucción Técnica Complementaria del capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera. O.
20.03.1986.

Disposicions mínimes en moviment de residus
Decreto Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, per el que s’aprueba el Text refòs de la Llei reguladora dels residus: D.L. 01/2009
Programa de gestión de residuos de la construcción de Cataluña (PROGROC) D. 89/2010.
Sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. RD 108/1991.
Sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya. D.152/2017

Disposicions mínimes en elements estructurals
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Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, DB HS 1, DB HE 1.
Instrucción de Formigó Estructural, EHE. RD 1247/2008.
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSR-02. RD 997/2002.
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres
materials ferris. RD 2351/1985.
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985.
Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. RD 2365/1985.
Criteris per la realització de control de producció dels formigons fabricats a la central. O. 21/11/2001
UNE. Per a llots, formigó i acer. UNE-EN 1538:2011+A1:2016

Disposicions mínimes en estructures de formigó
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, DB SI-Annex C. Formigó Armat, DB HS 1, DB HE 1.
Instrucció de Formigó Estructural, EHE. RD 1247/2008.
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSR-02. RD 997/2002.
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres
d’edificis , NRE-AEOR-93. O 18/01/1994.
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres
materials ferris. RD 2351/1985.
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985.
Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. RD 2365/1985.
Criteris per la realització de control de producció dels formigons fabricats a la central. O 21/11/2001.
Actualització de les fitxes d’autorització d’usos de sistemes de forjats. BOE. 06.03.97.
UNE. UNE 36832:97, UNE 36-831

Disposicions mínimes en cobertes
Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. CTE-DB HS, Document Bàsic de Salubritat; CTE-HE1, Demanda energètica;
CTE-HS1, Impermeabilitat; CTE-DB SI, Seguretat en cas d’incendi; CTE-DB HR, Protecció al soroll; CTE-DB SE-AE.
Resitència la vent, Seguretat Estructural-Accions a l’edificació.
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Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D.21/2006.
UNE. UNE 85.208-81. Permeabilitat a l’aire; UNE 85.212-83. Estanquitat; UNE 85.213-85. Resistència al vent; UNE
12.207:2000. Permeabilitat de l’aire.

Disposicions mínimes en tancaments
Codi Tècnic de l’edificació. RD. 314/2006. CTE-DB SI. Seguretat en cas d’incendi; CTE-DB HE1. Limitació de la demanda
energètica; CTE-DB SE-AE. Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB HS1. Protecció enfront de la humitat,
Apartat 2.3. Fachadas.
Normas sobre la utilización de las espumas de urea-formol usadas como aislantes en la edificación. BOE. 13; 11/05/1984.

Disposicions mínimes en col·locació d’obertures
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-HE1, Demanda energètica; en relació a al transmitància tèrmica (U), i factor solar (Fs) i
permeabilitat a l’aire. CTE-HS1, Impermeabilitat, en relació a la trobada de les façanes amb obertures. CTE DB SU seguretat
d’utilització. CTE-DB SE-AE, Document Bàsic Seguretat Estructural-Accions a l’Edificació. RD.314/2006.
Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D. 21/2006.
UNE. UNE 12.207:2000. Fusteria material, segons UNE 85.218.1985. UNE 85103:1991 Puertas i cancelas pivotantes
abatibles. Definiciones, clasificación y características. UNE 85.222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje,
col·locació amb llistó de vidre o amb perfils conformats de neoprè.

11.1.1 YC. Sistemes de protecció col·lectiva

Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de los equipos a
presión
Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
B.O.E.: 2 de septiembre de 2015

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 5 de febrero de 2009
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Correcció d'errors:
Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos
a presión y sus instrucciones técnicas complementarias
B.O.E.: 28 de octubre de 2009
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas
a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009,
de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades
de servicios y su ejercicio
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 22 de mayo de 2010
Texto consolidado

Señalización de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997
Completat per:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el
trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completat per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios
de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y

Promotor: Ajuntament de Vilobí
Encàrrec: Ajuntament de Vilobí
Autor: Jordi Manich Codina - Albert Juan Casademont

34

Document registrat al Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya en data 29/09/2020, per Jordi Manich Codina (18357), Albert Juan Casademont (17010). Per validar la informació d'aquest document es pot
accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio i utilitzar el codi C3287597202D80B4

PROJECTE EXECUTIU DE CENTRALITZACIÓ DE LES UNITATS DE
CLIMATITZACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE VILOBÍ

ANNEX 3:
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

11.1.2 . YI. Equips de protecció individual

Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los
equipos de protección individual
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la Cortes y de la Secretaría del Gobierno.
B.O.E.: 28 de diciembre de 1992
Modificat per:
Modificación del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 8 de marzo de 1995
Correcció d'errors:
Corrección de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de
20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los
equipos de protección individual
B.O.E.: 22 de marzo de 1995
Completat per:
Resolución por la que se publica, a título informativo, información complementaria establecida por el Real Decreto
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación
intracomunitaria de los equipos de protección individual
Resolución de 25 de abril de 1996 de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, del Ministerio de Industria y
Energía.
B.O.E.: 28 de mayo de 1996
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Modificat per:
Modificación del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de
20 de noviembre, relativo a las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de
protección individual
Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía.
B.O.E.: 6 de marzo de 1997
Completat per:
Resolución por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de
Tecnología y Seguridad Industrial
Resolución de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energía.
B.O.E.: 29 de junio de 1999

Utilización de equipos de protección individual
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 12 de junio de 1997
Correcció d'errors:
Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de seguridad y salud relativas a la
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual
Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 18 de julio de 1997
Completat per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completat per:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
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11.1.3 YM. Medicina preventiva i primers auxilis
Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en caso de
accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social
Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 11 de octubre de 2007

11.1.4 YP. Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar
DB-HS Salubridad
Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Corrección de errores.
B.O.E.: 25 de enero de 2008
Modificat per:
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de abril de 2009

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de febrero de 2003

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
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Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo.
B.O.E.: 18 de julio de 2003

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002
Modificat per:
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03
Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
B.O.E.: 5 de abril de 2004
Completat per:
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores de material
plástico
Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial.
B.O.E.: 19 de febrero de 1988
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas
a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009,
de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades
de servicios y su ejercicio
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 22 de mayo de 2010
Texto consolidado
Modificat per:
Real Decreto por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 "Instalaciones con fines
especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos", del Reglamento electrotécnico para baja tensión,
aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del
mismo
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Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
B.O.E.: 31 de diciembre de 2014

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de las edificaciones
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 1 de abril de 2011
Desenvolupant per:
Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de
11 de marzo
Derogada la disposición adicional 3 por el R.D. 805/2014.
Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 16 de junio de 2011
Modificat per:
Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre y regulación de determinados aspectos para la liberación del dividendo
digital
Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
B.O.E.: 24 de septiembre de 2014

11.1.5 YS. Senyalització provisional d'obres

11.1.5.1 YSB. Abalisament

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987
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Señalización de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997
Completat per:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el
trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completat per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios
de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y
salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

11.1.5.2 YSH. Senyalització horitzontal

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987
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11.1.5.3 YSV. Senyalització vertical

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

11.1.5.4 YSN. Senyalització manual

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

11.1.5.5 YSS. Senyalització de seguretat i salut

Señalización de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997
Completat per:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el
trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completat per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Modificat per:
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Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios
de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y
salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015
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12 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES DE SEGURETAT I SALUT
12.1

Plec de clàusules administratives

12.1.1 Disposicions generals

El present Plec de condicions juntament amb les disposicions contingudes en el corresponent Plec del Projecte d'execució,
tenen per objecte definir les atribucions i obligacions dels agents que intervenen en matèria de Seguretat i Salut, així com
les condicions que han de complir les mesures preventives, les proteccions individuals i col·lectives de la construcció de
l'obra PROJECTE EXECUTIU DE CENTRALITZACIÓ DE LES UNITATS DE CLIMATITZACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE
VILOBÍ , situada en Travessera Casa de la Vila 1 (Vilobí), segons el projecte redactat per Jordi Manich Codina i Albert Juan
Casademont. Tot això amb finalitat d'evitar qualsevol accident o malaltia professional, que poden ocasionar-se durant el
transcurs de l'execució de l'obra o en els futurs treballs de conservació, reparació i manteniment.

12.1.2 Disposicions facultatives
12.1.2.1

Definició, atribucions i obligacions dels agents de l'edificació

Les atribucions i les obligacions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les regulades en els seus aspectes
generals per la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación".

12.1.2.2 El promotor
És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament decideix, impulsa, programa i finança amb
recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota
qualsevol títol.
Té la responsabilitat de contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut - o Estudi Bàsic, si s'escau
- igual que als tècnics coordinadors en la matèria en la fase que correspongui, facilitant còpies a les empreses contractistes,
subcontractistes o treballadors autònoms contractats directament pel promotor, exigint la presentació de cada Pla de
Seguretat i Salut prèviament al començament de les obres.
El promotor tindrà la consideració de contractista quan realitzi la totalitat o determinades parts de l'obra amb mitjans humans
i recursos propis, o en el cas de contractar directament a treballadors autònoms per a la seva realització o per a treballs
parcials de la mateixa.
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12.1.2.3 El projectista
És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el
projecte.
Prendrà en consideració en les fases de concepció, estudi i elaboració del projecte bàsic i d'execució, els principis i criteris
generals de prevenció en matèria de seguretat i de salut, d'acord amb la legislació vigent.

12.1.2.4 El contractista i subcontractista
Contractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el promotor, amb mitjans humans i
materials propis o aliens, el compromís d'executar la totalitat o part de les obres, amb subjecció al projecte i al contracte.
Subcontractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el contractista, empresari principal, el
compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l'obra, amb subjecció al projecte pel qual es regeix la seva
execució.
El contractista comunicarà a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la qual inclourà el Pla de
Seguretat i Salut.
Adoptarà totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de Prevenció de Riscos Laborals i
Seguretat i Salut que estableix la legislació vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i ajustant-se al compliment
estricte i permanent de l'establert en l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, disposant de tots els mitjans necessaris i dotant al
personal de l'equipament de seguretat exigibles, complint les ordres efectuades pel coordinador en matèria de seguretat i
de salut en la fase d'execució de l'obra.
Supervisarà de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels treballadors al seu
càrrec i, si s'escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les condicions bàsiques de seguretat
personals o generals, per no estar en les condicions adequades.
Lliurarà la informació suficient al coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra, on s'acrediti
l'estructura organitzativa de l'empresa, les seves responsabilitats, funcions, processos, procediments i recursos materials i
humans disponibles, amb la finalitat de garantir una adequada acció preventiva de riscos de l'obra.
Entre les responsabilitats i obligacions del contractista i dels subcontractistes en matèria de seguretat i salut, cal destacar:
· Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
· Complir i fer complir al seu personal l'establert en el pla de seguretat i salut.
· Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, les obligacions sobre
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coordinació d'activitats empresarials previstes a la Llei, durant l'execució de l'obra.
· Informar i proporcionar les instruccions adequades i precises als treballadors autònoms sobre totes les mesures que
s'hagin d'adoptar referent a la seva seguretat i salut en l'obra.
· Atendre les indicacions i consignes del coordinador en matèria de seguretat i salut, complint estrictament les seves
instruccions durant l'execució de l'obra.
Respondran de la correcta execució de les mesures preventives fixades en el pla de seguretat i salut pel que fa a les
obligacions que els corresponguin a ells directament o, si s'escau, als treballadors autònoms pels contractats.
Respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes en el pla.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció facultativa i del promotor, no eximiran de les seves responsabilitats
als contractistes i als subcontractistes.

12.1.2.5 La Direcció Facultativa
S'entén com a Direcció Facultativa:
El tècnic o els tècnics competents designats pel promotor, encarregats de la direcció i del control de l'execució de l'obra.
Les responsabilitats de la Direcció facultativa i del promotor, no eximeixen en cap cas de les atribuïbles als contractistes i
als subcontractistes.

12.1.2.6 Coordinador de Seguretat i Salut en Projecte
És el tècnic competent designat pel promotor per coordinar, durant la fase del projecte d'execució, l'aplicació dels principis
i criteris generals de prevenció en matèria de seguretat i salut.

12.1.2.7 Coordinador de Seguretat i Salut en Execució
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, és el tècnic competent designat pel promotor, que forma
part de la Direcció Facultativa.
Assumirà les tasques i responsabilitats associades a les següents funcions:
· Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, prenent les decisions tècniques i d'organització,
amb la finalitat de planificar les diferents tasques o fases de treball que es vagin a desenvolupar simultània o
successivament, estimant la durada requerida per a l'execució de les mateixes.
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· Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si s'escau, els subcontractistes i els treballadors
autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els principis de l'acció preventiva recollits en la legislació vigent.
· Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si s'escau, les modificacions introduïdes en el mateix.
· Organitzar la coordinació d'activitats empresarials.
· Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball.
· Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l'obra. La Direcció facultativa
assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació d'un coordinador.

12.1.2.8 Treballadors Autònoms
És la persona física, diferent del contractista i subcontractista, que realitza de forma personal i directa una activitat
professional, sense subjecció a un contracte de treball i que assumeix contractualment davant el promotor, el contractista
o el subcontractista, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l'obra.
Quan el treballador autònom empri en l'obra a treballadors per compte d'altri, tindrà la consideració de contractista o
subcontractista.
Els treballadors autònoms compliran l'establert en el pla de seguretat i salut.

12.1.2.9 Treballadors per compte d'altri
Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informació adequada de totes les
mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seva seguretat i la seva salut en l'obra.
El contractista facilitarà als representants dels treballadors en el centre de treball una còpia del pla de seguretat i salut i de
les seves possibles modificacions.

3.1.2.10. Fabricants i subministradors d'equips de protecció i materials de construcció
Els fabricants, importadors i subministradors de maquinària, equips, productes i eines de treball, hauran de subministrar la
informació que indiqui la forma correcta d'utilització pels treballadors, les mesures preventives addicionals que s'hagin de
prendre i els riscos laborals que comportin tant el seu ús normal com la seva manipulació o ocupació inadequada.
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12.1.2.10 Recursos preventius
Amb la finalitat de verificar el compliment de les mesures incloses en el Pla de Seguretat i Salut, l'empresari designarà per
a l'obra els recursos preventius corresponents, que podran ser:
a) Un o diversos treballadors designats per l'empresa.
b) Un o diversos membres del servei de prevenció propi de l'empresa.
c) Un o diversos membres del servei o els serveis de prevenció aliens.
Les persones a les quals s'assigni aquesta vigilància hauran de donar les instruccions necessàries per al correcte i immediat
compliment de les activitats preventives. En cas d'observar un deficient compliment de les mateixes o una absència,
insuficiència o falta d'adequació de les mateixes, s'informarà a l'empresari perquè aquest adopti les mesures necessàries
per a la seva correcció, notificant-se a la vegada al Coordinador de Seguretat i Salut i a la resta de la Direcció Facultativa.
En el Pla de Seguretat i Salut s'especificaran els casos en què la presència dels recursos preventius és necessària,
especificant-se expressament el nom de la persona o persones designades per a tal fi, concretant les tasques en les quals
inicialment es preveu necessària la seva presència.

12.1.3 Formació en Seguretat
Amb la finalitat de que tot el personal que accedeixi a l'obra disposi de la suficient formació en les matèries preventives de
seguretat i salut, l'empresa s'encarregarà de la seva formació per a l'adequada prevenció de riscos i el correcte ús de les
proteccions col·lectives i individuals. Aquesta formació aconseguirà tots els nivells de l'empresa, des dels directius fins als
treballadors no qualificats, incloent als tècnics, encarregats, especialistes i operadors de màquines entre uns altres.

12.1.4 Reconeixements mèdics
La vigilància de l'estat de salut dels treballadors quedarà garantida per l'empresa contractista, en funció dels riscos inherents
al treball assignat i en els casos establerts per la legislació vigent.
Aquesta vigilància serà voluntària, excepte quan la realització dels reconeixements sigui imprescindible per avaluar els
efectes de les condicions de treball sobre la seva salut, o per verificar que el seu estat de salut no constitueix un perill per
a altres persones o per al mateix treballador.

12.1.5 Salut i higiene en el treball

Promotor: Ajuntament de Vilobí
Encàrrec: Ajuntament de Vilobí
Autor: Jordi Manich Codina - Albert Juan Casademont

47

Document registrat al Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya en data 29/09/2020, per Jordi Manich Codina (18357), Albert Juan Casademont (17010). Per validar la informació d'aquest document es pot
accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio i utilitzar el codi C3287597202D80B4

PROJECTE EXECUTIU DE CENTRALITZACIÓ DE LES UNITATS DE
CLIMATITZACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE VILOBÍ

ANNEX 3:
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

12.1.5.1 Primers auxilis
L'empresari designarà al personal encarregat de l'adopció de les mesures necessàries en cas d'accident, amb la finalitat
de garantir la prestació dels primers auxilis i l'evacuació de l'accidentat.
Es disposarà, en un lloc visible de l'obra i accessible als operaris, una farmaciola perfectament equipada amb material
sanitari destinat a primers auxilis.
El contractista instal·larà rètols amb caràcters llegibles fins a una distància de 2 m, en el qual se subministri als treballadors
i participants en l'obra la informació suficient per establir ràpid contacte amb el centre assistencial més proper.

12.1.5.2 Actuació en cas d'accident
En cas d'accident es prendran solament les mesures indispensables fins que arribi l'assistència mèdica, perquè l'accidentat
pugui ser traslladat amb rapidesa i sense risc. En cap cas se li mourà, excepte quan sigui imprescindible per a la seva
integritat.
Es comprovaran els seus signes vitals (consciència, respiració, pols i pressió sanguínia), se l'intentarà tranquil·litzar, i se'l
cobrirà amb una manta per mantenir la seva temperatura corporal.
No se li subministrarà aigua, begudes ni cap medicament i, en cas d'hemorràgia, es pressionaran les ferides amb gases
netes.
L'empresari notificarà l'accident per escrit a l'autoritat laboral, conforme al procediment reglamentari.

12.1.6 Documentació d'obra

12.1.6.1 Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
És el document elaborat pel tècnic competent designat pel promotor, on es precisen les normes de seguretat i salut
aplicables a l'obra, contemplant la identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures tècniques
necessàries per a això.
Inclou també les previsions i les informacions útils per efectuar en el seu moment, en les degudes condicions de seguretat
i salut, els previsibles treballs posteriors.
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12.1.6.2 Pla de seguretat i salut
En aplicació del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, cada contractista elaborarà el corresponent pla de seguretat i
salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present
estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En aquest pla s'inclouran, si s'escau, les propostes de
mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica, que no podran
implicar disminució dels nivells de protecció prevists en aquest estudi bàsic.
El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra aprovarà el pla de seguretat i salut abans de l'inici
d'aquesta.
El pla de seguretat i salut podrà ser modificat pel contractista en funció del procés d'execució de l'obra, de l'evolució dels
treballs i de les possibles incidències o modificacions que puguin sorgir durant el desenvolupament de la mateixa, sempre
amb l'aprovació expressa del Coordinador de Seguretat i Salut i la Direcció facultativa.
Els qui intervinguin en l'execució de l'obra, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció
de les empreses intervinents en la mateixa i els representants dels treballadors, podran presentar per escrit i de forma
raonada, els suggeriments i alternatives que estimin oportunes. A aquest efecte, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra
a disposició permanent dels mateixos i de la Direcció facultativa.

12.1.6.3 Acta d'aprovació del pla
El pla de seguretat i salut elaborat pel contractista serà aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de
l'obra, per la Direcció Facultativa o per l'Administració en el cas d'obres públiques, qui haurà d'emetre un acta d'aprovació
com a document acreditatiu d'aquesta operació, visat pel Col·legi Professional corresponent.

12.1.6.4 Comunicació d'obertura de centre de treball
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent serà prèvia al començament dels treballs i es
presentarà únicament pels empresaris que tinguin la consideració de contractistes.
La comunicació contindrà les dades de l'empresa, del centre de treball i de producció i/o emmagatzematge del centre de
treball. Haurà d'incloure, a més, el pla de seguretat i salut.

12.1.6.5 Llibre d'incidències
Amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, a cada centre de treball existirà un llibre d'incidències que
constarà de fulles per duplicat, habilitat a aquest efecte.
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Serà facilitat pel col·legi professional que visi l'acta d'aprovació del pla o l'oficina de supervisió de projectes o òrgan
equivalent quan es tracti d'obres de les administracions públiques.
El llibre d'incidències s'haurà de mantenir sempre a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució
de l'obra, tenint accés la Direcció Facultativa de l'obra, els contractistes i subcontractistes i els treballadors autònoms, així
com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció en les empreses intervinents en l'obra, els
representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les
administracions públiques competents, els qui podran fer anotacions en el mateix.
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, haurà de notificar al contractista afectat i als representants
dels treballadors d'aquest, sobre les anotacions efectuades en el llibre d'incidències.
Quan les anotacions es refereixin a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions anteriors, es remetrà una
còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores. En tot cas, s'haurà d'especificar si
l'anotació es tracta d'una nova observació o suposa una reiteració d'un advertiment o observació anterior.

12.1.6.6 Llibre d'ordres
A l'obra existirà un llibre d'ordres i assistències, en el qual la Direcció Facultativa ressenyarà les incidències, ordres i
assistències que es produeixin en el desenvolupament de l'obra.
Les anotacions així exposades tenen rang d'ordres o comentaris necessaris d'execució d'obra i, en conseqüència, seran
respectades pel contractista de l'obra.

12.1.6.7 Llibre de visites
El llibre de visites haurà d'estar en obra, a disposició permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
El primer llibre l'habilitarà el Cap de la Inspecció de la província en què es trobi l'obra. Per habilitar el segon o els següents,
serà necessari presentar l'anterior. En cas de pèrdua o destrucció, el representant legal de l'empresa haurà de justificar per
escrit els motius i les proves. Una vegada esgotat un llibre, es conservarà durant 5 anys, comptats des de l'última diligència.

12.1.6.8 Llibre de subcontractació
El contractista haurà de disposar d'un llibre de subcontractació, que romandrà en tot moment en l'obra, reflectint per ordre
cronològic des del començament dels treballs, totes i cadascuna de les subcontractacions realitzades en una determinada
obra amb empreses subcontractistes i treballadors autònoms.
Al llibre de subcontractació tindran accés el promotor, la Direcció Facultativa, el Coordinador de Seguretat i Salut en fase
Promotor: Ajuntament de Vilobí
Encàrrec: Ajuntament de Vilobí
Autor: Jordi Manich Codina - Albert Juan Casademont

50

Document registrat al Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya en data 29/09/2020, per Jordi Manich Codina (18357), Albert Juan Casademont (17010). Per validar la informació d'aquest document es pot
accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio i utilitzar el codi C3287597202D80B4

PROJECTE EXECUTIU DE CENTRALITZACIÓ DE LES UNITATS DE
CLIMATITZACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE VILOBÍ

ANNEX 3:
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

d'execució de l'obra, les empreses i treballadors autònoms intervinents en l'obra, els tècnics de prevenció, els delegats de
prevenció, l'autoritat laboral i els representants dels treballadors de les diferents empreses que intervinguin en l'execució
de l'obra.

12.1.7 Disposicions Econòmiques
El marc de relacions econòmiques per a l'abonament i recepció de l'obra, es fixa en el plec de condicions del projecte o en
el corresponent contracte d'obra entre el promotor i el contractista, havent de contenir almenys els punts següents:
· Fiances
· Dels preus
· Preu bàsic
· Preu unitari
· Pressupost d'Execució Material (PEM)
· Preus contradictoris
· Reclamació d'augment de preus
· Formes tradicionals d'amidar o d'aplicar els preus
· De la revisió dels preus contractats
· Aplec de materials
· Obres per administració
· Valoració i abonament dels treballs
· Indemnitzacions Mútues
· Retencions en concepte de garantia
· Terminis d'execució i pla d'obra
· Liquidació econòmica de les obres
· Liquidació final de l'obra
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Plec de condicions tècniques particulars

12.2.1 Mitjans de protecció col·lectiva
Els mitjans de protecció col·lectiva es col·locaran segons les especificacions del pla de seguretat i salut abans d'iniciar el
treball en el qual es requereixin, no suposant un risc en si mateixos.
Es reposaran sempre que estiguin deteriorats, al final del període de la seva vida útil, després d'estar sotmesos a
sol·licitacions límit, o quan les seves toleràncies siguin superiors a les admeses o aconsellades pel fabricant.
El manteniment serà vigilat de forma periòdica (cada setmana) pel Delegat de Prevenció.

12.2.2 Mitjans de protecció individual
Disposaran de marcat CE, que portaran inscrit al propi equip, a l'embalatge i al fullet informatiu.
Seran ergonòmics i no causaran molèsties innecessàries. Mai suposaran un risc en si mateixos, ni perdran la seva seguretat
de forma involuntària.
El fabricant els subministrarà juntament amb un fullet informatiu en el qual apareixeran les instruccions d'ús i manteniment,
nom i adreça del fabricant, grau o classe de protecció, accessoris que pugui portar i característiques de les peces de recanvi,
límit d'ús, termini de vida útil i controls als quals s'ha sotmès. Estarà redactat de forma comprensible i, en el cas d'equips
d'importació, traduïts a la llengua oficial.
Seran subministrats gratuïtament per l'empresari i es reemplaçaran sempre que estiguin deteriorats, al final del període de
la seva vida útil o després d'estar sotmesos a sol·licitacions límit.
S'utilitzaran de forma personal i per als usos previstos pel fabricant, supervisant el manteniment el Delegat de Prevenció.

12.2.3 Instal·lacions provisionals de salut i confort
Els locals destinats a instal·lacions provisionals de salut i confort tindran una temperatura, il·luminació, ventilació i
condicions d'humitat adequades per al seu ús. Els revestiments dels terres, parets i sostres seran continus, llisos i
impermeables, acabats preferentment amb colors clars i amb material que permeti la neteja amb desinfectants o antisèptics.
El contractista mantindrà les instal·lacions en perfectes condicions sanitàries (neteja diària), estaran proveïdes d'aigua
corrent freda i calenta i dotades dels complements necessaris per a higiene personal, com ara sabó, tovalloles i recipients
de deixalles.
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12.2.3.1 Vestuaris
Seran de fàcil accés, estaran propers a l'àrea de treball i tindran seients i taquilles independents sota clau, amb espai
suficient per guardar la roba i el calçat.
Es disposarà una superfície mínima de 2 m² per cada treballador destinada a vestuari, amb una alçada mínima de 2,30 m.
Quan no es disposi de vestuaris, s'habilitarà una zona per deixar la roba i els objectes personals sota clau.

12.2.3.2 Lavabos i dutxes
Estaran al costat dels vestuaris i disposaran d'instal·lació d'aigua freda i calenta, situant com a mínim una quarta part de
les aixetes en cabines individuals amb porta amb tancament interior.
Les cabines tindran una superfície mínima de 2 m² i una alçada mínima de 2,30 m.
La dotació mínima prevista per als lavabos serà de:
· 1 dutxa per cada 10 treballadors o fracció que treballin en la mateixa jornada
· 1 vàter per cada 25 homes o fracció i 1 per cada 15 dones o fracció
· 1 lavabo per cada vàter
· 1 urinari per cada 25 homes o fracció
· 1 eixugamans de cel·lulosa o elèctric per cada lavabo
· 1 sabonera dosificadora per cada lavabo
· 1 recipient per a recollida de cel·lulosa sanitària
· 1 portarotllos amb paper higiènic per cada vàter

12.2.3.3 Vàter
Seran de fàcil accés i estaran propers a l'àrea de treball. Se situaran preferentment en cabines de dimensions mínimes
1,2x1,0 m amb alçada de 2,30 m, sense visibilitat des de l'exterior i proveïdes de perxa i porta amb tancament interior.
Disposaran de ventilació a l'exterior, podent no tenir sostre sempre que comuniquin amb lavabos o passadissos amb
ventilació exterior, evitant qualsevol comunicació amb menjadors, cuines, dormitoris o vestuaris.
Tindran descàrrega automàtica d'aigua corrent i en el cas que no es puguin connectar a la xarxa de clavegueram es
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disposarà de latrines sanitàries o fosses sèptiques.

12.2.3.4 Menjador i cuina
Els locals destinats a menjador i cuina estaran equipats amb taules, cadires de material rentable i vaixella, i disposaran de
calefacció a l'hivern. Quedaran separats de les àrees de treball i de qualsevol font de contaminació ambiental.
En el cas que els treballadors portin el seu propi menjar, disposaran de escalfaplats, prohibint-se fora dels llocs prevists la
preparació del menjar mitjançant foc, brases o barbacoes.
La superfície destinada a la zona de menjador i cuina serà com a mínim de 2 m² per cada operari que utilitzi aquesta
instal·lació.

El Facultatiu

Firmat

Firmat

Jordi Manich Codina

Albert Juan Casademont

Eng. Industrial col 18357

Eng. Industrial col 17010

Vilobí d’Onyar, 3 d’Agost de 2020

Vilobí d’Onyar, 3 d’Agost de 2020
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DOCUMENT Nº 2: PLÀNOLS

1.Plànol d’emplaçament i situació de la instal·lació
2.Climatització Planta Baixa – Estat Actual
3.Climatització Planta Primera – Estat Actual
4.Climatització Planta Segona – Estat Actual
5.Climatització Planta Coberta – Estat Actual
6.Climatització Planta Baixa – Reforma
7.Climatització Planta Primera – Reforma
8.Climatització Planta Segona – Reforma FASE 1
9.Climatització Planta Segona – Reforma FASE 2 (fora de l’abast del projecte)
10. Climatització Planta Segona – Estat Final (fora de l’abast del projecte)
11.Climatització Esquema frigorífic
12. Electricitat Planta Primera
13. Electricitat Planta Segona
14. Electricitat Planta Coberta – Esquema unifilar
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PROJECTE EXECUTIU PER LA REFORMA DEL SISTEMA DE

peticionari

AJUNTAMENT DE VILOBÍ D'ONYAR

dibuixat

juliol 2020

D. Descayre

revisat

juliol 2020

J. Manich

situació

ctra. Travessera Casa de la Vila 1
17185 Vilobí d'Onyar

projecte

format

escala

A3
fac. plot

VARIS
plànol

10:1

p252-AjuntamentVilobi

01

enginyer industrial:

ENGICO2EN SLP
ctra Palamós, 46, Baixos Local 2

Albert Juan Casademont_col·legiat 17.010
Jordi Manich Codina_col·legiat 18.357

17460 Celrà
www.co2en.cat
info@co2en.cat
m. 667392078

01

Bany 1
S=5.24 m²

02

Pas
S=3.24 m²
Magatzem
S=11.59 m²

Abocador
S=0.91 m²

DAITSU DS-12UIDA
3.2 kW/3.4 kW

Distribuidor
S=6.42 m²

Armari 2
S=1.32 m²

09
Escala
S=7.30 m²

12

08

Despatx 1
S=9.08 m²

Ascensor
S=2.69 m²

07
06

01 02 03 04 05 06

07 08 09 10 11

05
04
Entrada - distribuidor
S=13.94 m²

Escala
S=5.62 m²

03

02

01

Sala atenció al públic
S=41.38 m²

05
Local policia
S=19.96 m²

Despatx 2
S=10.66 m²

04

GENERAL ASHG24LFCC
7.10 kW/8 kW

Accés
S=3.78 m²

03
02

06 05 04 03 02 01

01
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Distribuidor
S=4.57 m²
Bany 2
S=2.25 m²

Sala 7
S=19.20 m²

Escala
S=8.39 m²

Bany 3
S=2.09 m²

+3.88

Abocador
S=1.43 m²

22
23

21

24

20

25

19

26

18

27

17

28

Escala
S=6.00 m²

11 12 13 14 15 16 17

GENERAL ASG9RGF
2.7 kW/3.3 kW

16
15
14
13
12

10
09
Ascensor
S=2.80 m²

08
07

Distribuidor
S=18.90 m²

Despatx alcaldia
S=16.44 m²

06
05
08 09 10 11

GENERAL ASG9RGF
2.7 kW/3.3 kW

DAKIN FTXS50D2V1W
5 kW/5.8 kW

Sala 2
S=12.31 m²

DAIKIN FTX35KNV18
3.5 kW/3.3 kW
Sala 6
S=26.13 m²

DAIKIN FTX35KNV18
3.5 kW/3.3 kW

Sala 4
S=25.54 m²

Sala 5
S=12.35 m²

GENERAL AOCG9RGNF
GENERAL AOCG9RGNF

Sala 3
S=8.81 m²

SAUNIER 17-035NW1
3.5 kW/4 kW

DAIKIN RX35

DAIKIN RX35
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Terrat
S=30.18 m²
Escala
S=8.39 m²

46
47
48
49
50
51

57
56
55
54
53
52

Zona 1
S=15.59 m²
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01

Bany 1
S=5.24 m²

02

U. I DAIKIN FTX35KNV18 (CANVIA
LA POSICIÓ DE LA U.I. DE P1 A PB)
Pas
S=3.24 m²
Magatzem
S=11.59 m²

Abocador
S=0.91 m²
Distribuidor
S=6.42 m²

Armari 2
S=1.32 m²

PERFALSSOSTRE
EXISTENT
09
Escala
S=7.30 m²

12

08

Despatx 1
S=9.08 m²

Ascensor
S=2.69 m²

07
06

01 02 03 04 05 06

07 08 09 10 11

05
04
Entrada - distribuidor
S=13.94 m²

Escala
S=5.62 m²

03

02

01

Sala atenció al públic

U. I GENERAL ASHG24LFCC
S=41.38 m²(ES MANTÉ CANVIANT
LA POSICIÓ DE LA UNITAT EXTERIOR)

PERFALSSOSTRE
EXISTENT
CANAL
PROTECETORA
Local policia
S=19.96 m²

05
Accés
S=3.78 m²

04

Despatx 2
S=10.66 m²

03
02

06 05 04 03 02 01

MUNTANT A P1

MUNTANT A P1
01
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Sala 1
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UNITAT EXTERIOR 1X1 EXISTENT
(MODEL DEFINIT A PLÀNOLS)
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FALSSOSTRE

PROJECTE EXECUTIU PER LA REFORMA DEL SISTEMA DE
LLEGENDA CLIMATITZACIÓ

CODI DE COLORS
UNITAT INTERIOR VRV CASSETTE
(MODEL DEFINIT A PLÀNOLS)

JUNTA DE DERIVACIÓ

IMPULSIÓ
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RETORN

LINIA DE REFRIGERANT (AÏLLAMENT SEGONS RITE)

UNITAT EXTERIOR VRV
(MODEL DEFINIT A PLÀNOLS)

CIRCUIT DE REFRIGERANT

UNITAT INTERIOR VRV SPLIT
(MODEL DEFINIT A PLÀNOLS)

REGISTRE

UNITAT INTERIOR VRV CONDUCTES
(MODEL DEFINIT A PLÀNOLS)
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FALSSOSTRE

DIFUSOR LINEAL INTEGRAT
AMB CONDUCTE CIRCULAR
DBB-RR

S&P BARP 90

Ø100

CONDUCTO CIRCULAR Ø 280 MM AISLADO AUTOCONECTABLE
SISTEMA RR FORMADO POR:
2 TRAMOS DE L=1000 MM Ø280 MM (CON REJA KG-R8 815x165)
1 TRAMOS DE L=500 MM Ø280 MM (SIN DIFUSOR)
2 CODO 90º Ø280 MM
1 TAPAS FINALES Ø280 MM
6 abrazaderas union
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03
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Caudal reja KG-RR = 460 m3/h x u
Perdida de carga = 7 Pa
Potencia sonora = 30 dB(A)
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CONDUCTO CIRCULAR AISLADO AUTOCONECTABLE SISTEMA RR
con difusión integrada FORMADO POR:
6 TRAMOS DE L=1000 MM Ø280 MM (CON DIFUSIÓN DBB 825x225)
2 TRAMOS DE L=1000 MM Ø280 MM (sin difusor)
2 CODO 90º Ø280 MM
1 TAPAS FINALES Ø280MM
11 abrazaderas union
Caudal difusor DBB-RR = 230 m3/h x u
Perdida de carga = 29 Pa
Potencia sonora = 38 dB(A)
Disposicon de lamas = Unilateral
Alacance = 5m
Induccion =31,7

PROJECTE EXECUTIU PER LA REFORMA DEL SISTEMA DE
LLEGENDA CLIMATITZACIÓ

CODI DE COLORS
UNITAT INTERIOR VRV CASSETTE
(MODEL DEFINIT A PLÀNOLS)

JUNTA DE DERIVACIÓ

IMPULSIÓ

RETORN

LINIA DE REFRIGERANT (AÏLLAMENT SEGONS RITE)

UNITAT EXTERIOR VRV
(MODEL DEFINIT A PLÀNOLS)

CIRCUIT DE REFRIGERANT

UNITAT INTERIOR VRV SPLIT
(MODEL DEFINIT A PLÀNOLS)

REGISTRE

UNITAT INTERIOR VRV CONDUCTES
(MODEL DEFINIT A PLÀNOLS)

NOTA:
AL PRESENT PLÀNOL ES MOSTREN LES ACTUACIONS QUE ES
DURÀN A TERME UN COP REALITZADA LA REFORMA DE LA
PLANTA BAIXA.
EN COLOR GRIS ES MOSTREN LES PREVISIONS I MAQUINÀRIA
QUE S'HAN DEIXAT PREVISTES EN UNA FASE ANTERIOR
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EXTRACTOR EN LÍNIA
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APORTACIÓ D'AIRE
COMPORTA DE REGULACIÓ
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(MODEL DEFINIT A PLÀNOLS)
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1.1

DOCUMENT 3:
PLEC DE CONDICIONS

INTRODUCCIÓ
OBJECTE

El present PLEC DE CONDICIONS té per objecte la regulació dels treballs dels diferents oficis que intervenen per a la
total realització del Projecte, detallats en la Memòria i Plànols als que acompanya.
L’instal·lador s'ajustarà al present PLEC DE CONDICIONS i en el seu defecte al PLEC DE CONDICIONS DE LA
DIRECCIÓ GENERAL D'ARQUITECTURA I D’INSTAL·LACIONS, complint sempre les normes de bona execució i
totes les indicacions i/o modificacions parcials que la Direcció Facultativa consideri necessàries.
La utilització per part de l’instal·lador de prestacions i serveis auxiliars de tercers, no relleva a l’esmentat Instal·lador
de les seves obligacions i responsabilitats. Ha de proporcionar tots els materials necessaris per a la realització de les
obres (bastides, encofrats, eines, etc.) en disposició de ser utilitzats en qualsevol moment en condicions de total seguretat.
Segons figura en el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE), aprovat mitjançant Reial decret 314/2006, de 17 de març, el projecte
definirà les obres projectades amb el detall adequat a les seves característiques, de manera que pugui comprovar-se que
les solucions proposades compleixen les exigències bàsiques del CTE i altra normativa aplicable. Aquesta definició
inclourà, almenys, la següent informació continguda en el Plec de Condicions:
Les característiques tècniques mínimes que han de reunir els productes, equips i sistemes que s'incorporin de forma
permanent a l'edifici projectat, així com les seves condicions de subministrament, les garanties de qualitat i el control de
recepció que hagi de realitzar-se. Aquesta informació es troba en l'apartat corresponent a les Prescripcions sobre els
materials, del present Plec de Condicions.
Les característiques tècniques de cada unitat d'obra, amb indicació de les condicions per a la seva execució i les
verificacions i controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb l'indicat en el projecte. Es precisaran les
mesures a adoptar durant l'execució de les obres i en l'ús i manteniment de l'edifici, per a assegurar la compatibilitat entre
els diferents productes, elements i sistemes constructius. Aquesta informació es troba en l'apartat corresponent a les
Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra del present Plec de Condicions.
Les verificacions i les proves de servei que, si s'escau, han de realitzar-se per a comprovar les prestacions finals de
l'edifici. Aquesta informació es troba en l'apartat corresponent a les Prescripcions sobre verificacions en l'edifici acabat,
del present Plec de Condicions.
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES

2.1

DISPOSICIONS GENERALS

Les disposicions de caràcter general, les relatives a treballs i materials, així com les recepcions d'edificis i obres annexes,
es regiran per l'exposat en el Plec de Clàusules Particulars per a contractes amb l'Administració Pública corresponent,
segons el que es disposa en la Llei 3/2011, de Contractes del Sector Públic (LCSP).

2.2
2.2.1

DISPOSICIONS FACULTATIVES
DEFINICIÓ, ATRIBUCIONS I OBLIGACIONS DELS AGENTS DE L'EDIFICACIÓ

Les atribucions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les regulades per la Llei 38/99 d'Ordenació de
l'Edificació (L.O.E.).
Es defineixen agents de l'edificació totes les persones, físiques o jurídiques, que intervenen en el procés de l'edificació.
Les seves obligacions queden determinades pel disposat en la L.O.E. i altres disposicions que siguin d'aplicació i pel
contracte que origina la seva intervenció.
Les definicions i funcions dels agents que intervenen en l'edificació queden recollides en el capítol III "Agents de
l'edificació", considerant-se:
2.2.1.1

El Promotor

És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament decideix, impulsa, programa i finança
amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers
sota qualsevol títol.
Assumeix la iniciativa de tot el procés de l'edificació, impulsant la gestió necessària per a portar a terme l'obra inicialment
projectada, i es fa càrrec de tots els costos necessaris.
Segons la legislació vigent, a la figura del promotor s'equiparen també les de gestor de societats cooperatives, comunitats
de propietaris, o altres anàlogues que assumeixen la gestió econòmica de l'edificació.
Quan les Administracions públiques i els organismes subjectes a la legislació de contractes de les Administracions
públiques actuïn com promotors, es regiran per la legislació de contractes de les Administracions públiques i, en el que
no està contemplat en la mateixa, per les disposicions de la L.O.E.
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El Projectista

És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el
projecte. Podran redactar projectes parcials del projecte, o parts que ho complementin altres tècnics, de forma coordinada
amb l'autor d'aquest. Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjançant projectes parcials o altres documents tècnics
segons el previst en l'apartat 2 de l'article 4 de la L.O.E., cada projectista assumirà la titularitat del seu projecte.
2.2.1.3

El Constructor o Contractista

És l'agent que assumeix, contractualment davant el Promotor, el compromís d'executar amb mitjans humans i materials,
propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al Projecte i al Contracte d'obra.
S'ha d'efectuar especial menció que la llei assenyala com responsable explícit dels vicis o defectes constructius al
contractista general de l'obra, sense perjudici del dret de repetició d'aquest cap als subcontractistes.
2.2.1.4

El Director d'Obra

És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics,
estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el projecte que la defineix, la llicència d'edificació i altres
autoritzacions preceptives, i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar la seva adequació per fi proposat.
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director d'Obra.
2.2.1.5

El Director de l'Execució de l'Obra

És l'agent que, formant part de la Direcció facultativa, assumeix la funció tècnica de dirigir l'Execució Material de l'Obra i
de controlar qualitativa i quantitativament la construcció i qualitat de l'edificat. Per a això és requisit indispensable l'estudi
i anàlisi prèvia del projecte d'execució una vegada redactat per l'Arquitecte, procedint a sol·licitar-li, amb antelació a l'inici
de les obres, totes aquells aclariments, reparacions o documents complementaris que, dintre de la seva competència i
atribucions legals, estimés necessaris per a poder dirigir de manera solvent l'execució de les mateixes.
2.2.1.6

Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l’edificació

Són entitats de control de qualitat de l'edificació aquelles capacitades per a atorgar assistència tècnica en la verificació
de la qualitat del projecte, dels materials i de l'execució de l'obra i les seves instal·lacions d'acord amb el projecte i la
normativa aplicable. Són laboratoris d'assajos per al control de qualitat de l'edificació els capacitats per a atorgar
assistència tècnica, mitjançant la realització d'assajos o proves de servei dels materials, sistemes o instal·lacions d'una
obra d'edificació.
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Els subministradors de productes

Es consideren subministradors de productes els fabricants, encarregats de magatzems, importadors o venedors de
productes de construcció.
S'entén per producte de construcció aquell que es fabrica per a la seva incorporació permanent en una obra, incloent
materials, elements semielaborats, components i obres o part de les mateixes, tant acabades com en procés d'execució.

2.2.2

AGENTS QUE INTERVENEN EN L'OBRA SEGONS LLEI 38/1999 (L.O.E.)

La relació d'agents intervinents es troba en la memòria descriptiva del projecte.

2.2.3

AGENTS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT SEGONS RD 1627/1997

La relació d'agents intervinents en matèria de seguretat i salut es troba en la memòria descriptiva del projecte.

2.2.4

AGENTS EN MATÈRIA DE GESTIÓ DE RESIDUS SEGONS RD 105/2008

La relació d'agents intervinents en matèria de gestió de residus, es troba en l'Estudi de Gestió de Residus de Construcció
i Demolició.

2.2.5

LA DIRECCIÓ FACULTATIVA

En correspondència amb la L.O.E., la Direcció facultativa està composta per la direcció d'Obra i la direcció d'Execució de
l'Obra. A la Direcció facultativa s'integrarà el Coordinador en matèria de Seguretat i Salut en fase d'execució de l'obra, en
el cas que s'hagi adjudicat aquesta missió a facultatiu distint dels anteriors.
Representa tècnicament els interessos del promotor durant l'execució de l'obra dirigint el procés de construcció en funció
de les atribucions professionals de cada tècnic participant.

2.2.6

VISITES FACULTATIVES

Són les realitzades a l'obra de manera conjunta o individual per qualsevol dels membres que componen la Direcció
facultativa. La intensitat i nombre de visites dependrà de les comeses que a cada agent li són pròpies, podent variar en
funció dels requeriments específics i de la major o menor exigència presencial requerida al tècnic a aquest efecte en cada
cas i segons cadascuna de les fases de l'obra. Hauran d'adaptar-se al procés lògic de construcció, podent els agents
ésser o no coincidents en l'obra en funció de la fase concreta que s'estigui desenvolupant a cada moment i de la comesa
exigible a cadascú.
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OBLIGACIONS DELS AGENTS INTERVINENTS

Les obligacions dels agents que intervenen en l'edificació són les contingudes en els articles 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16,
del capítol III de la L.O.E. i altra legislació aplicable.
2.2.7.1

El Promotor

Ostentar sobre el solar la titularitat d'un dret que li faculti per a construir en ell.
Facilitar la documentació i informació prèvia necessària per a la redacció del projecte, així com autoritzar al Director
d'Obra, al Director de l'Execució de l'Obra i al Contractista posteriors modificacions del mateix que fossin imprescindibles
per a dur a bon terme el projectat.
Triar i contractar als diferents agents, amb la titulació i capacitat professional necessària, que garanteixin el compliment
de les condicions legalment exigibles per a realitzar en la seva globalitat i dur a bon terme l'objecte del promogut, en els
terminis estipulats i en les condicions de qualitat exigibles mitjançant el compliment dels requisits bàsics estipulats per
als edificis.
Gestionar i fer-se càrrec de les preceptives llicències i altres autoritzacions administratives procedents que, de conformitat
amb la normativa aplicable, comporta la construcció d'edificis, la urbanització que procedís en el seu entorn immediat, la
realització d'obres que en ells s'executin i la seva ocupació.
Garantir els danys materials que l'edifici pugui sofrir, per a l'adequada protecció dels interessos dels usuaris finals, en les
condicions legalment establertes, assumint la responsabilitat civil de forma personal i individualitzada, tant per a actes
propis com per a actes d'altres agents pels que, conforme a la legislació vigent, s'ha de respondre.
La subscripció obligatòria d'una assegurança, d'acord a les normes concretes fixades a aquest efecte, que cobreixi els
danys materials que ocasionin en l'edifici l'incompliment de les condicions d'habitabilitat en tres anys o que afectin a la
seguretat estructural en el termini de deu anys, amb especial esment als habitatges individuals en règim de autopromoció,
que es regiran per tot allò especialment legislat a aquest efecte.
Contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic, si escau, igual que als tècnics
coordinadors en la matèria en la fase que correspongui, tot això segons l'establert en el R.D. 1627/97, de 24 d'octubre,
pel qual s'estableixen les disposicions mínimes en matèria de seguretat i salut en les obres de construcció.
Subscriure l'acta de recepció final de les obres, una vegada acabades aquestes, fent constar l'acceptació de les obres,
que podrà efectuar-se amb o sense reserves i que haurà d'abastar la totalitat de les obres o fases completes. En el cas
de fer esment exprés a reserves per a la recepció, haurien d'esmentar-se de manera detallada les deficiències i s'haurà
de fer constar el termini que haurien de quedar resolts els defectes observats.
Lliurar al comprador i usuari inicial, si escau, el denominat Llibre de l'Edifici que conté el manual d'ús i manteniment del
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mateix i altra documentació d'obra executada, o qualsevol altre document exigible per les Administracions competents.
2.2.7.2

El Projectista

Redactar el projecte per encàrrec del Promotor, amb subjecció a la normativa urbanística i tècnica en vigor i contenint la
documentació necessària per a tramitar tant la llicència d'obres i altres permisos administratius -projecte bàsic- com per
a ser interpretada i poder executar totalment l'obra, lliurant al Promotor les còpies autoritzades corresponents,
degudament visades pel seu col·legi professional.
Definir el concepte global del projecte d'execució amb el nivell de detall gràfic i escrit suficient i calcular els elements
fonamentals de l'edifici, especialment la fonamentació i l'estructura. Concretar en el Projecte l'emplaçament de cambres
de màquines, de comptadors, fornícules, espais assignats per a pujada de conductes, reserves de buits de ventilació,
allotjament de sistemes de telecomunicació i, en general, d'aquells elements necessaris en l'edifici per a facilitar les
determinacions concretes i especificacions detallades que són comeses dels projectes parcials, havent aquests
d'adaptar-se al Projecte d'Execució, no podent contravenir-ho de cap manera. Haurà de lliurar-se necessàriament un
exemplar del projecte complementari a l'Arquitecte abans de l'inici de les obres o instal·lacions corresponents.
Acordar amb el Promotor la contractació de col·laboracions parcials d'altres tècnics professionals.
Facilitar la col·laboració necessària perquè es produeixi l'adequada coordinació amb els projectes parcials exigibles per
la legislació o la normativa vigent i que sigui necessari incloure per al desenvolupament adequat del procés constructiu,
que haurien de ser redactats per tècnics competents, sota la seva responsabilitat i subscrits per persona física. Els
projectes parcials seran aquells redactats per altres tècnics la competència dels quals pot ser distinta i incompatible amb
les competències de l'Arquitecte i, per tant, d'exclusiva responsabilitat d'aquests.
Elaborar aquells projectes parcials o estudis complementaris exigits per la legislació vigent en els quals és legalment
competent per a la seva redacció, excepte declinació expressa de l'Arquitecte i previ acord amb el Promotor, podent exigir
la compensació econòmica en concepte de cessió de drets d'autor i de la propietat intel·lectual si s'hagués de lliurar a
altres tècnics, igualment competents per a realitzar el treball, documents o plans del projecte per ell redactat, en suport
paper o informàtic.
Ostentar la propietat intel·lectual del seu treball, tant de la documentació escrita com dels càlculs de qualsevol tipus, així
com dels plànols continguts en la totalitat del projecte i qualsevol dels seus documents complementaris.
2.2.7.3

El Constructor o Contractista

Tenir la capacitat professional o titulació que habilita per al compliment de les condicions legalment exigibles per a actuar
com constructor.
Organitzar els treballs de construcció per a complir amb els terminis previstos, d'acord al corresponent Pla d'Obra,
efectuant les instal·lacions provisionals i disposant dels mitjans auxiliars necessaris.
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Elaborar, i exigir de cada subcontractista, un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn,
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema
d'execució de l'obra. En aquests plans s'inclouran, si escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció
proposades, amb la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar disminució dels nivells de protecció prevists
en l'estudi o estudi bàsic.
Comunicar a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la qual inclourà el Pla de Seguretat i Salut al
que es refereix l'article 7 del RD 1627/97 de 24 d'octubre.
Adoptar totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de Prevenció de Riscos laborals i
Seguretat i Salut que estableix la legislació vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i ajustant-se al compliment
estricte i permanent de l'establert en l'Estudi de Seguretat i Salut, disposant de tots els mitjans necessaris i dotant al
personal de l'equipament de seguretat exigibles, així com complir les ordres efectuades pel coordinador en matèria de
Seguretat i Salut en la fase d'Execució de l'obra.
Supervisar de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels treballadors al seu
càrrec i, si escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les condicions bàsiques de seguretat
personals o generals, per no estar en les condicions adequades.
Examinar la documentació aportada pels tècnics redactors corresponents, tant del Projecte d'Execució com dels projectes
complementaris, així com de l'Estudi de Seguretat i Salut, verificant que li resulta suficient per a la comprensió de la
totalitat de l'obra contractada o, en cas contrari, sol·licitant els aclariments pertinents.
Facilitar la tasca de la Direcció facultativa, subscrivint l'Acta de Replanteig executant les obres amb subjecció al Projecte
d'Execució que haurà d'haver examinat prèviament, a la legislació aplicable, a les Instruccions de l'Arquitecte Director
d'Obra i del Director de l'Execució Material de l'Obra, a fi d'arribar a la qualitat exigida en el projecte.
Efectuar les obres seguint els criteris a l'ús que són propis de la correcta construcció, que té l'obligació de conèixer i posar
en pràctica, així com de les lleis generals dels materials, encara quan aquests criteris no estiguessin específicament
ressenyats en la seva totalitat en la documentació de projecte. A aquest efecte, ostenta la prefectura de tot el personal
que intervingui en l'obra i coordina les tasques dels subcontractistes.
Disposar dels mitjans materials i humans que la naturalesa i entitat de l'obra imposin, disposant del nombre adequat
d'oficials, suboficials i peons que l'obra requereixi a cada moment, bé per personal propi o mitjançant subcontractistes a
aquest efecte, procedint a encavalcar aquells oficis en l'obra que siguin compatibles entre si i que permetin escometre
diferents treballs alhora sense provocar interferències, contribuint amb això a la agilització i finalització de l'obra dintre
dels terminis previstos.
Ordenar i disposar a cada moment de personal suficient al seu càrrec perquè efectuï les actuacions pertinents per a
executar les obres amb solvència, diligentment i sense interrupció, programant-les de manera coordinada amb l'Arquitecte
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Tècnic o Aparellador, Director d'Execució Material de l'Obra.
Supervisar personalment i de manera continuada i completa la marxa de les obres, que haurien de transcórrer sense
dilació i amb adequat ordre i concert, així com respondre directament dels treballs efectuats pels seus treballadors
subordinats, exigint-los el continu autocontrol dels treballs que efectuïn, i ordenant la modificació de totes aquelles tasques
que es presentin malament efectuades.
Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials utilitzats i elements constructius, comprovant els preparats en
obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció facultativa del Director de l'Execució de l'obra els subministraments
de material o prefabricats que no contin amb les garanties, documentació mínima exigible o documents d'idoneïtat
requerits per les normes d'aplicació, havent de recaptar de la Direcció facultativa la informació que necessiti per a complir
adequadament la seva comesa.
Dotar de material, maquinària i utillatges adequats als operaris que intervinguin en l'obra, per a efectuar adequadament
les instal·lacions necessàries i no menyscabar amb la posada en obra les característiques i naturalesa dels elements
constructius que componen l'edifici una vegada finalitzat.
Posar a la disposició de l'Arquitecte Tècnic o Aparellador els mitjans auxiliars i personal necessari per a efectuar les
proves pertinents per al Control de Qualitat, recaptant la dita tècnica el pla a seguir quant a les preses de mostres, trasllats,
assajos i altres actuacions necessàries.
Cuidar que el personal de l'obra guardi el degut respecte a la Direcció facultativa.
Auxiliar al Director de l'Execució de l'Obra en els actes de replanteig i signar posteriorment i una vegada finalitzat aquest,
l'acta corresponent d'inici d'obra, així com la de recepció final.
Facilitar als Arquitectes Directors d'Obra les dades necessàries per a l'elaboració de la documentació final d'obra
executada.
Subscriure les garanties d'obra que s'assenyalen en l'Article 19 de la Llei d'Ordenació de l'Edificació i que, en funció de
la seva naturalesa, arriben a períodes de 1 any (danys per defectes de terminació o acabat de les obres), 3 anys (danys
per defectes o vicis d'elements constructius o d'instal·lacions que afectin a l'habitabilitat) o 10 anys (danys en fonamentació
o estructura que comprometin directament la resistència mecànica i l'estabilitat de l'edifici).
2.2.7.4

El Director d'Obra

Dirigir l'obra coordinant-la amb el Projecte d'Execució, facilitant la seva interpretació tècnica, econòmica i estètica als
agents que intervenen en el procés constructiu.
Detenir l'obra per causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en el Llibre d'Ordres i Assistències,
donant explicacions immediates al Promotor.

Promotor: Ajuntament de Vilobí d’Onyar
Encàrrec: Ajuntament de Vilobí d’Onyar
Autor: Jordi Manich Codina – Albert Juan Casademont

9

Document registrat al Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya en data 29/09/2020, per Jordi Manich Codina (18357), Albert Juan Casademont (17010). Per validar la informació d'aquest document es pot
accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio i utilitzar el codi C3287597202D80B4

PROJECTE EXECUTIU DE CENTRALITZACIÓ
DE LES UNITATS DE CLIMATITZACIÓ DE
L’AJUNTAMENT DE VILOBÍ

DOCUMENT 3:
PLEC DE CONDICIONS

Redactar les modificacions, ajustaments, rectificacions o plànols complementaris que es precisin per a l'adequat
desenvolupament de les obres. És facultat expressa i única la redacció d'aquelles modificacions o aclariments directament
relacionats amb l'adequació de la fonamentació i de l'estructura projectades a les característiques geotècniques del
terreny; el càlcul o recàlcul del dimensionament i armat de tots i cadascun dels elements principals i complementaris de
la fonamentació i de l'estructura vertical i horitzontal; els quals afectin substancialment a la distribució d'espais i les
solucions de façana i coberta i dimensionament i composició de buits, així com la modificació dels materials previstos.
Assessorar al Director de l'Execució de l'Obra en aquells aclariments i dubtes que poguessin esdevenir per al correcte
desenvolupament de la mateixa, pel que fa a les interpretacions de les especificacions de projecte.
Assistir a les obres a fi de resoldre les contingències que es produeixin per a assegurar la correcta interpretació i execució
del projecte, així com impartir les solucions aclaridores que fossin necessàries, consignant en el Llibre d'Ordres i
Assistències les instruccions precises que s'estimessin oportunes ressenyar per a la correcta interpretació de tot el que
està projectat, sense perjudici d'efectuar tots els aclariments i ordres verbals que s'estimés oportú.
Signar l'Acta de replanteig o de començament d'obra i el Certificat Final d'Obra així com signar el vistiplau de les
certificacions parcials referides al percentatge d'obra efectuada i, si escau i a instàncies del Promotor, la supervisió de la
documentació que se li presenti relativa a les unitats d'obra realment executades prèvia a la seva liquidació final, tot això
amb els visats que si escau fossin preceptius.
Informar puntualment al Promotor d'aquelles modificacions substancials que, per raons tècniques o normatives,
comporten una variació del construït pel que fa al projecte bàsic i d'execució i que afectin o puguin afectar al contracte
subscrit entre el promotor i els destinataris finals de la instal·lació.
Redactar la documentació final d'obra, pel que fa a la documentació gràfica i escrita del projecte executat, incorporant les
modificacions efectuades. Per a això, els tècnics redactors de projectes i/o estudis complementaris hauran obligatòriament
lliurar-li la documentació final en la que es faci constar l'estat final de les obres i/o instal·lacions per ells redactades,
supervisades i realment executades, sent responsabilitat dels signants la veracitat i exactitud dels documents presentats.
Al Projecte Final d'Obra s'annexarà l'Acta de Recepció Final; la relació identificativa dels agents que han intervingut en el
procés d'edificació, inclosos tots els subcontractistes i oficis intervinents; les instruccions d'Ús i Manteniment de l'Edifici i
de les seves instal·lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicació.
La documentació a la qual es fa referència en els dos apartats anteriors és part constituent del Llibre de l'Edifici i el
Promotor haurà de lliurar una còpia completa als usuaris finals del mateix que, es materialitza en un exemplar que haurà
de ser custodiat pel president de la Comunitat de Propietaris o per l'Administrador, sent aquests els responsables de
divulgar a la resta de propietaris el seu contingut i de fer complir els requisits de manteniment que consten en la citada
documentació.
A més de totes les facultats que corresponen a l'Arquitecte Director d'Obra, expressades en els articles precedents, és
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missió específica seva la direcció mediata, denominada alta direcció en el que al compliment de les directrius generals
del projecte es refereix, i a l'adequació del construït a aquest.
S'ha d'assenyalar expressament que la resistència al compliment de les ordres dels Arquitectes Directors d'Obra en la
seva tasca d'alta direcció es considerarà com falta greu i, en cas que, al seu parer, d'incompliment de l'ordenat posés en
perill l'obra o les persones que en ella treballen, podrà recusar al Contractista i/o acudir a les autoritats judicials, sent
responsable el Contractista de les conseqüències legals i econòmiques.

2.2.7.5

El Director de l'Execució de l'Obra

Correspon a l'Arquitecte Tècnic o Aparellador, segons s'estableix en l'Article 13 de la LOE i altra legislació vigent a aquest
efecte, les atribucions competencials i obligacions que s'assenyalen a continuació La direcció immediata de l'Obra.
Verificar personalment la recepció a peu d'obra, previ al seu aplec o col·locació definitiva, de tots els productes i materials
subministrats necessaris per a l'execució de l'obra, comprovant que s'ajusten amb precisió a les determinacions del
projecte i a les normes exigibles de qualitat, amb la plena potestat d'acceptació o rebuig dels mateixos en cas que ho
considerés oportú i per causa justificada, ordenant la realització de proves i assajos que fossin necessaris.
Dirigir l'execució material de l'obra d'acord amb les especificacions de la memòria i dels plànols del Projecte, així com, si
escau, amb les instruccions complementàries necessàries que recaptés del Director d'Obra.
Anticipar-se amb l'antelació suficient a les diferents fases de la posada en obra, requerint els aclariments a l'Arquitecte
o Arquitectes Directors d'Obra que fossin necessàries i planificant de manera anticipada i continuada amb el
Contractista principal i els subcontractistes els treballs a efectuar.
Comprovar els replanteigs, els materials, formigons i altres productes subministrats, exigint la presentació dels oportuns
certificats de idoneïtat dels mateixos.
Verificar la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, estenent-se aquesta comesa
a tots els elements de fonamentació i estructura horitzontal i vertical, amb comprovació de les seves especificacions
concretes de dimensionat d'elements, tipus de biguetes i adequació a fitxa tècnica homologada, diàmetres nominals,
longituds d'ancoratge i encavallaments adequats i doblegat de barres.
Observança dels temps d'encofrat i desencofrat de bigues, pilars i forjats assenyalats per la Instrucció del Formigó vigent
i d'aplicació.
Comprovació del correcte dimensionament de rampes i escales i del seu adequat traçat i replanteig amb acord als
pendents, desnivells projectats i al compliment de totes les normatives que són d'aplicació; a dimensions parcials i totals
d'elements, a la seva forma i geometria específica, així com a les distàncies que han de guardar-se entre ells, tant en
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horitzontal com en vertical.
Verificació de d'adequada posada en obra de fàbriques i tancaments, al seu correcte i complet entrellaçament i, en
general, al que pertoca a l'execució material de la totalitat de l'obra i sense excepció alguna, d'acord als criteris i lleis dels
materials i de la correcta construcció i a les normatives d'aplicació.
Assistir a l'obra amb la freqüència, dedicació i diligència necessàries per a complir eficaçment la deguda supervisió de
l'execució de la mateixa en totes les seves fases, des del replanteig inicial fins a la total finalització de l'edifici, donant les
ordres precises d'execució al Contractista i, si escau, als subcontractistes.
Consignar en el Llibre d'Ordres i Assistències les instruccions precises que considerés oportú ressenyar per a la correcta
execució material de les obres.
Supervisar posteriorment el correcte compliment de les ordres prèviament efectuades i l'adequació del realment executat
a l'ordenat prèviament.
Verificar l'adequat traçat d'instal·lacions, conductes, escomeses, xarxes d'evacuació i el seu dimensionament, comprovant
la seva idoneïtat i ajustament tant a les especificacions del projecte d'execució com dels projectes parcials, coordinant
aquestes actuacions amb els tècnics redactors corresponents.
Aturar l'Obra si, al seu judici, existís causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en el Llibre
d'Ordres i Assistències, donant compte immediata als Arquitectes Directors d'Obra que haurien de necessàriament
corroborar-la per a la seva plena efectivitat, i al Promotor.
Supervisar les proves pertinents per al Control de Qualitat, respecte a l'especificat per la normativa vigent, en la comesa
de la qual i obligacions té legalment competència exclusiva, programant sota la seva responsabilitat i degudament
coordinat i auxiliat pel contractista, les preses de mostres, trasllats, assajos i altres actuacions necessàries d'elements
estructurals, així com les proves d'estanqueïtat de façanes i dels seus elements, de

cobertes i les seves

impermeabilitzacions, comprovant l'eficàcia de les solucions.
Informar amb promptitud als Arquitectes Directors d'Obra dels resultats dels Assajos de Control conforme es vagi tenint
coneixement dels mateixos, proposant-li la realització de proves complementàries en cas de resultats adversos.
Després de l'oportuna comprovació, emetre les certificacions parcials o totals relatives a les unitats d'obra realment
executades, amb els visats que si escau fossin preceptius.
Col·laborar activa i positivament amb els restants agents intervinents, servint de nexe d'unió entre aquests, el Contractista,
els Subcontractistes i el personal de l'obra. Elaborar i subscriure responsablement la documentació final d'obra relativa
als resultats del Control de Qualitat i, en concret, a aquells assajos i verificacions d'execució d'obra realitzats sota la seva
supervisió relatius als elements de la fonamentació, murs i estructura, a les proves d'estanqueïtat i vessament de cobertes
i de façanes, a les verificacions del funcionament de les instal·lacions de sanejament i desguassos de pluvials i altres
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aspectes assenyalats en la normativa de Control de Qualitat.
Subscriure conjuntament el Certificat Final d'Obra, acreditant amb això la seva conformitat a la correcta execució de les
obres i a la comprovació i verificació positiva dels assajos i proves realitzades.
Si es fes cas omís de les ordres efectuades per l'Arquitecte Tècnic, Director de l'Execució de les Obres, es considerés
com falta greu i, en cas que, al seu judici, l'incompliment de l'ordenat posés en perill l'obra o les persones que en ella
treballen, podrà acudir a les autoritats judicials, sent responsable el Contractista de les conseqüències legals i
econòmiques.
2.2.7.6

Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació

Prestar assistència tècnica i lliurar els resultats de la seva activitat a l'agent autor de l'encàrrec i, en tot cas, al director de
l'execució de les obres.
Justificar la capacitat suficient de mitjans materials i humans necessaris per a realitzar adequadament els treballs
contractats, si escau, a través de la corresponent acreditació oficial atorgada per les Comunitats Autònomes amb
competència en la matèria.
2.2.7.7

Els subministradors de productes

Realitzar els lliuraments dels productes d'acord amb les especificacions de la comanda, responent del seu origen, identitat
i qualitat, així com del compliment de les exigències que, si escau, estableixi la normativa tècnica aplicable.
Facilitar, quan escaigui, les instruccions d'ús i manteniment dels productes subministrats, així com les garanties de qualitat
corresponents, per a la seva inclusió en la documentació de l'obra executada.
2.2.7.8

Els propietaris i els usuaris

Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i manteniment, així com
rebre, conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i les assegurances i garanties amb que aquesta conti.
Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part dels mateixos de
conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes en la documentació de l'obra executada.

2.2.8

DOCUMENTACIÓ FINAL D'OBRA: LLIBRE DE L'EDIFICI

D'acord a l'Article 7 de la Llei d'Ordenació de l'Edificació, una vegada finalitzada l'obra, el projecte amb la incorporació, si
escau, de les modificacions degudament aprovades, serà facilitat al promotor pel director d'Obra per a la formalització
dels corresponents tràmits administratius.
A aquesta documentació s'adjuntarà, almenys, l'acta de recepció, la relació identificativa dels agents que han intervingut
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durant el procés d'edificació així com la relativa a les instruccions d'ús i manteniment de l'edifici i les seves instal·lacions,
de conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicació.
Tota la documentació que fan referència els apartats anteriors, que constituirà el Llibre de l'Edifici, serà lliurada als usuaris
finals de l'edifici.
2.2.8.1

Els propietaris i els usuaris

Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i manteniment, així com
rebre, conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i les assegurances i garanties amb que aquesta conti.
Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part dels mateixos de
conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes en la documentació de l'obra executada.

2.3

DISPOSICIONS ECONÒMIQUES

Es regiran per l'exposat en el Plec de Clàusules Administratives Particulars per a contractes amb l'Administració Pública
corresponent, segons el que es disposa en la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic (LCSP).
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
Prescripcions sobre els materials

Per a facilitar la labor a realitzar, per part del director de l'execució de l'obra per al control de recepció en obra dels
productes, equips i sistemes que se subministrin a l'obra d'acord amb l'especificat en la "Real Decreto 314/2006. Código
Técnico de la Edificación (CTE)", en el present projecte s'especifiquen les característiques tècniques que haurien de
complir els productes, equips i sistemes subministrats.
Els productes, equips i sistemes subministrats haurien de complir les condicions que sobre ells s'especifiquen en els
diferents documents que componen el Projecte. Així mateix, les seves qualitats seran acords amb les diferents normes
que sobre ells estiguin publicades i que tindran un caràcter de complementarietat a aquest apartat del Plec. Tindran
preferència en quant a la seva acceptabilitat aquells materials que estiguin en possessió de Document d'Idoneïtat Tècnica
que avali les seves qualitats, emès per Organismes Tècnics reconeguts.
Aquest control de recepció en obra de productes, equips i sistemes comprendrà:
El control de la documentació dels subministraments.
El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat.
El control mitjançant assajos.

Per part del constructor o contractista ha d'existir obligació de comunicar als subministradors de productes les qualitats
que s'exigeixen per als distints materials, aconsellant-se que prèviament a l'ocupació dels mateixos se sol·liciti l'aprovació
del director d'execució de l'obra i de les entitats i laboratoris encarregats del control de qualitat de l'obra.
El contractista serà responsable que els materials empleats compleixin amb les condicions exigides, independentment
del nivell de control de qualitat que s'estableixi per a l'acceptació dels mateixos.
El contractista notificarà al director d'execució de l'obra, amb suficient antelació, la procedència dels materials que es
proposi utilitzar, aportant, quan així ho sol·liciti el director d'execució de l'obra, les mostres i dades necessàries per a
decidir sobre la seva acceptació.
Aquests materials seran reconeguts pel director d'execució de l'obra abans de la seva ocupació en obra, sense l'aprovació
de la qual no podran ser apilats en obra ni es podrà procedir a la seva col·locació. Així mateix, encara després de col·locats
en obra, aquells materials que presentin defectes no percebuts en el primer reconeixement, sempre que vagi en perjudici
del bon acabat de l'obra, seran retirats de l'obra. Tots les despeses que això ocasionés seran a càrrec del contractista.
El fet que el contractista subcontracti qualsevol partida d'obra no li eximeix de la seva responsabilitat.
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La simple inspecció o examen per part dels Tècnics no suposa la recepció absoluta dels mateixos, sent els oportuns
assajos els quals determinin la seva idoneïtat, no extingint-se la responsabilitat contractual del contractista a aquests
efectes fins a la recepció definitiva de l'obra.

3.1.1

Garanties de qualitat (Marcat CE)

El terme producte de construcció queda definit com qualsevol producte fabricat per la seva incorporació, amb caràcter
permanent, a les obres d'edificació i engenieria civil que tinguin incidència sobre els següents requisits esencials:


Resistència mecànica i estabilitat.



Seguretat en cas d'incèndi.



Higiene, salut i medi ambient.



Seguretat d'utilització.



Protecció contra el soroll.



Estalvi d'energia i aïllament tèrmic.

El marcat CE d'un producte de construcció indica:
Que aquest compleixi amb unes determinades especificacions tècniques relacionades amb los requisits
esencials continguts en les Normes Harmonitzades (EN) i en les Guías DITE (Guies pel Document d'Idoneïtat Tècnica
Europeu).
Que s'ha complert el sistema d'avaluació i verificació de la constància de les prestacions indicat en els mandats
relatius a les normes harmonitzades i en les especificacions tècniques harmonitzades.

Sent el fabricant el responsable de la seva fixació i l'Administració competent en matèria d'industria la que s'asseguri de
la correcta utilització del marcat CE.
És obligació del director de l'execució de l'obra verificar si els productes que entren en l'obra estan afectats pel compliment
del sistema del marcat CE i, en cas de ser així, si es compleixen les condicions establertes en el "Real Decreto 1630/1992.
Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE".
El marcat CE es materialitza mitjançan el símbol “CE” acompanyat d'una informació complementària.
El fabricant ha de cuidar que el marcat CE figuri, per ordre de preferència:


En el producte propiament dit.
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En una etiqueta adherida al mateix.



En el seu envàs o embalatge.



En la documentació comercial que l'acompanya.

Les lletres del símbol CE han de tenir una dimensió vertical no inferior a 5 mm.
A més del símbol CE han d'estar situades en una de les quatre possibles localitzacions una sèrie d'inscripcions
complementàries, el contingut específic de les quals es determina en les normes harmonitzades i Guies DITE per cada
familia de productes, entre les que s'inclouen:


el nombre d'identificació de l'organisme notificat (quan procedeixi)



el nom comercial o la marca distintiva del fabricant



la direcció del fabricant



el nom comercial o la marca distintiva de la fàbrica



les dues últimes xifres de l'any en el qual s'ha estampat el marcat en el producte



el número del certificat CE de conformitat (quan procedeixi)



el número de la norma harmonitzada i en cas de veure's afectada per varies els números de totes elles



la designació del producte, el seu ús previst i la seva designació normalitzada



informació addicional que permeti identificar les característiques del producte atenent les seves especificacions
tècniques

Les inscripcions complementàries del marcat CE no tenen perquè tenir un format, tipus de lletra, color o composició
especial, havent de complir únicament les característiques remarcades anteriorment pel símbol.
Dins de les característiques del producte podem trobar que alguna d'elles presenti l'esment "Prestació no determinada"
(PND).
L'opció PND és una classe que pot ser considerada si almenys un estat membre no té requisits legals per a una
determinada característica i el fabricant no desitja facilitar el valor d'aquesta característica.
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Instal·lacions
Tubs de coure

Condicions de subministre



Els tubs se subministren en barres i en rotllos:



En barres: aquests tubs se subministren en estat dur en longituds de 5 m.



En rotllos: els tubs recuits s'obtenen a partir dels durs per mitjà d'un tractament tèrmic; els tubs en rotllos se
subministren fins a un diàmetre exterior de 22 mm, sempre en longitud de 50 m; es poden sol·licitar rotllos amb
cromat exterior per a instal·lacions vistes.

3.1.2.1.2

Recepció i control

Documentació dels subministraments:
Els tubs de DN >= 10 mm i DN <= 54 mm han d'estar marcats, indeleblement, a intervals menors de 600 mm al llarg d'una
generatriu, amb la designació normalitzada.
Els tubs de DN > 6 mm i DN < 10 mm, o DN > 54 mm mm han d'estar marcats d'idèntica manera almenys en els 2 extrems.
Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:
Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa vigent.

3.1.2.1.3

Conservació, emmagatzamatge i manipulació

L'emmagatzematge es realitzarà en llocs protegits d'impactes i de la humitat. Es col·locaran paral·lels i en posició
horitzontal sobre superfícies planes.
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Recomanacions per al seu ús en obra

Les característiques de la instal·lació d'aigua o calefacció a la qual va destinat el tub de coure són les que determinen
l'elecció de l'estat del tub: dur o recuit.


Els tubs en estat dur s'utilitzen en instal·lacions que requereixen una gran rigidesa o en aquelles que els trams
rectes són de gran longitud.



Els tubs recuits s'utilitzen en instal·lacions amb recorreguts de gran longitud, sinuosos o irregulars, quan és
necessari adaptar-los al lloc en el que vagin a ser col·locats.

3.2

PRESCRIPCIONS QUANT A L'EXECUCIÓ PER UNITAT D'OBRA

Les prescripcions per a l'execució de cadascuna de les diferents unitats d'obra s'organitzen en els següents apartats:


MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS
I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
o

S'especifiquen, en el cas que existeixin, les possibles incompatibilitats, tant físiques com a químiques,
entre els diversos components que componen la unitat de obra, o entre el suport i els components.



CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
o

Es descriu la unitat d'obra, detallant de manera detallada els elements que la componen, amb la
nomenclatura específica correcta de cadascun d'ells, d'acord als criteris que marca la pròpia normativa.



NORMATIVA D'APLICACIÓ
o



S'especifiquen les normes que afecten a la realització de la unitat d'obra.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
o

Indica com s'ha amidat la unitat d'obra en la fase de redacció del projecte, amidament que després serà
comprovat en obra.



CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
o

Abans d'iniciar-se els treballs d'execució de cada una de les unitats d'obra, el Director de l'Execució de
l'Obra haurà rebut els materials i els certificats acreditatius exigibles, en base a l'establert en la
documentació pertinent pel tècnic redactor del projecte. Serà preceptiva l'acceptació prèvia per part del
Director de l'Execució de l'Obra de tots els materials que constitueixen la unitat d'obra.

o

Així mateix, es realitzaran una sèrie de comprovacions prèvies sobre les condicions del suport, les
condicions ambientals de l'entorn, i la qualificació de la mà d'obra, en el seu cas.



DEL SUPORT
o

S'estableixen una sèrie de requisits previs sobre l'estat de les unitats d'obra realitzades prèviament, que
poden servir de suport a la nova unitat d'obra.



AMBIENTALS
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En determinades condicions climàtiques (vent, pluja, humitat, etc.) no es podran iniciar els treballs
d'execució de la unitat d'obra, s'hauran d'interrompre o serà necessari adoptar una sèrie de mesures
protectores.



DEL CONTRACTISTA
o

En alguns casos, serà necessària la presentació al Director de l'Execució de l'Obra d'una sèrie de
documents per part del Contractista, que acreditin la seva qualificació, o la de l'empresa per ell
subcontractada, per realitzar cert tipus de treballs. Per exemple la posada en obra de sistemes
constructius en possessió d'un Document d'Idoneïtat Tècnica (DIT), hauran de ser realitzats per la
mateixa empresa propietària del DIT, o per empreses especialitzades i qualificades, reconegudes per
aquesta i sota el seu control tècnic.



PROCÉS D'EXECUCIÓ
o

En aquest apartat es desenvolupa el procés d'execució de cada unitat d'obra, assegurant a cada
moment les condicions que permetin aconseguir el nivell de qualitat previst per a cada element
constructiu en particular.



FASES D'EXECUCIÓ
o



S'enumeren, per ordre d'execució, les fases de les quals consta el procés d'execució de la unitat d'obra.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
o

En algunes unitats d'obra es fa referència a les condicions en les que s'ha de finalitzar una determinada
unitat d'obra, perquè no interfereixi negativament en el procés d'execució de la resta d'unitats.

o

Una vegada acabats els treballs corresponents a l'execució de cada unitat d'obra, el Contractista retirarà
els mitjans auxiliars i procedirà a la neteja de l'element realitzat i de les zones de treball, recollint les
restes de materials i altres residus originats per les operacions realitzades per a executar la unitat
d'obra, sent tots ells classificats, carregats i transportats a centre de reciclatge, abocador específic o
centre d'acollida o transferència.



PROVES DE SERVEI
o

En aquelles unitats d'obra que sigui necessari, s'indiquen les proves de servei a realitzar pel propi
Contractista o empresa instal·ladora, el cost de les quals es troba inclòs en el propi preu de la unitat
d'obra.

o

Aquelles altres proves de servei o assaigs que no estan inclosos en el preu de la unitat d'obra, i que és
obligatòria la seva realització per mitjà de laboratoris acreditats es troben detallades i pressupostades,
en el corresponent capítol X de Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execució Material (PEM).

o

Per exemple, això és el que passa a la unitat d'obra ADP010, on s'indica que no està inclòs en el preu
de la unitat d'obra el cost de l'assaig de densitat i humitat "in situ".



CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
o

En algunes unitats d'obra s'estableixen les condicions que han de protegir-se per a la correcta
conservació i manteniment en obra, fins a la seva recepció final.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
o

Indica com es comprovaran en obra els amidaments de Projecte, una vegada superats tots els controls
de qualitat i obtinguda l'acceptació final per part del Director d'Execució de l'Obra.

o

L'amidament del nombre d'unitats d'obra que ha d'abonar-se es realitzarà, si escau, d'acord amb les
normes que estableix aquest capítol, tindrà lloc en presència i amb intervenció del Contractista, entenent
que aquest renúncia a tal dret si, avisat oportunament, no comparegués a temps. En tal cas, serà vàlid
el resultat que el Director d'Execució de l'Obra consigni.

o

Totes les unitats d'obra s'abonaran als preus establerts en el Pressupost. Els mencionats preus
s'abonaran per les unitats acabades i executades d'acord amb el present Plec de Condicions Tècniques
Particulars i Prescripcions pel que fa a l'Execució per Unitat d'Obra.

o

Aquestes unitats comprenen el subministrament, cànons, transport, manipulació i ocupació dels
materials, maquinària, mitjans auxiliars, mà d'obra necessària per a la seva execució i costos indirectes
derivats d'aquests conceptes, així com quantes necessitats circumstancials es requereixin per a
l'execució de l'obra, tals com indemnitzacions per danys a tercers o ocupacions temporals i costos
d'obtenció dels permisos necessaris, així com de les operacions necessàries per a la reposició de
servituds i serveis públics o privats afectats tant pel procés d'execució de les obres com per les
instal·lacions auxiliars.

o

Igualment, aquells conceptes que s'especifiquen en la definició de cada unitat d'obra, les operacions
descrites en el procés d'execució, els assajos i proves de servei i posada en funcionament, inspeccions,
permisos, butlletins, llicències, taxes o similars.

o

No s'abonarà al Contractista major volum de qualsevol tipus d'obra que el definit en els plànols o en les
modificacions autoritzades per la Direcció facultativa. Tampoc li serà abonat, si escau, el cost de la
restitució de l'obra a les seves dimensions correctes, ni l'obra que hagués hagut de realitzar per ordre
de la Direcció facultativa per a resoldre qualsevol defecte d'execució.



TERMINOLOGIA APLICADA EN EL CRITERI DE MESURAMENT.
o



A continuació, es detalla el significat d'alguns dels termes utilitzats en els diferents capítols d'obra.

ACONDICIONAMENT DEL TERRENY
o

Volum de terres en perfil esponjat. L'amidament es referirà a l'estat de les terres una vegada extretes.
Per a això, la forma d'obtenir el volum de terres a transportar, serà la que resulti d'aplicar el percentatge
d'esponjament mig que procedeixi, en funció de les característiques del terreny.

o

Volum de farciment en perfil compactat. L'amidament es referirà a l'estat del farciment una vegada
finalitzat el procés de compactació.

o

Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques
especificades en els plànols de Projecte, independentment que les seccions excavades haguessin
quedat amb majors dimensions.



FONAMENTACIONS
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Superfície teòrica executada. Serà la superfície que resulti de considerar les dimensions de les seccions
teòriques especificades en els plànols de Projecte, independentment que la superfície ocupada pel
formigó hagués quedat amb majors dimensions.

o

Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques
especificades en els plànols de Projecte, independentment que les seccions de formigó haguessin
quedat amb majors dimensions.



ESTRUCTURES
o

Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques
especificades en els plànols de Projecte, independentment que les seccions dels elements estructurals
haguessin quedat amb majors dimensions.



ESTRUCTURES METÀL·LIQUES
o

Pes nominal amidat. Seran els kg que resultin d'aplicar als elements estructurals metàl·lics els pesos
nominals que, segons dimensions i tipus d'acer figurin en taules.



ESTRUCTURES (FORJATS)
o

Deduint els buits de superfície major de 1 m². Es mesurarà la superfície dels forjats de cara exterior a
cara exterior dels cèrcols que delimiten el perímetre de la seva superfície, descomptant únicament els
buits o passos de forjats que tinguin una superfície major de 1 m².

o

En els casos de dos draps formats per forjats diferents, objecte de preus unitaris distints, que donin
suport o encastin en una jàssera o mur de càrrega comuna a ambdós draps, cadascuna de les unitats
d'obra de forjat s'amidarà des de fora a cara exterior dels elements delimitadors a l'eix de la jàssera o
mur de càrrega comuna.

o

En els casos de forjats inclinats es prendrà en veritable magnitud la superfície de la cara inferior del
forjat, amb el mateix criteri anteriorment assenyalat per a la deducció de buits.



ESTRUCTURES (MURS)
o



Deduint els buits de superfície major de 1 m². S'aplicarà el mateix criteri que per a façanes i particions.

FAÇANES I PARTICIONS
o

Deduint els buits de superfície major de 1 m². S'amidaran els paraments verticals de façanes i particions
descomptant únicament aquells buits la superfície dels quals sigui major de X m², el que significa que:

o

Quan els buits siguin més petits de 1 m² es mesuraran a cinta correguda com si no hi hagués buits. Al
no deduir cap buit, en compensació de mesurar buit per massís, no es mesuraran els treballs de
formació de queixals en brancals i llindes.

o

Quan els buits siguin més grans de 1 m², es deduirà la superfície d'aquests buits, però es sumarà al
mesurament la superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament dels queixals.

o

Deduint tots els buits. Es mesuraran els paraments verticals de façanes i particions descomptant la
superfície de tots els buits, però s'inclou l'execució de tots els treballs precisos per a la resolució del
buit, així com els materials que formen llindes, brancals i escopidors.
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Als efectes anteriors, s'entendrà com buit, qualsevol obertura que tingui queixals i llinda per a porta o
finestra. En cas de tractar-se d'un buit en la fàbrica sense llinda, ampit ni fusteria, es deduirà sempre el
mateix a l'amidar la fàbrica, sigui com sigui la seva superfície.

o

En el supòsit de tancaments de façana on les fulles, en lloc de donar suport directament en el forjat,
recolzin en una o dues filades de regularització que abastin tot l'espessor del tancament, a l'efectuar
l'amidament de les unitats d'obra es mesurarà la seva alçada des del forjat i, en compensació, no es
mesurarà les filades de regularització.



INSTAL·LACIONS
o

Longitud realment executada. Amidament segons desenvolupament longitudinal resultant, considerant,
si escau, els trams ocupats per peces especials.



REVESTIMENTS (GUIXOS I ESQUERDEJATS DE CIMENT)
o

Deduint, en els buits de superfície major de 1 m², l'excés sobre els 1 m². Els paraments verticals i
horitzontals s'amidaran a cinta correguda, sense descomptar buits de superfície menor a 1 m². Per a
buits de major superfície, es descomptarà únicament l'excés sobre aquesta superfície. En ambdós
casos es considerarà inclosa l'execució de queixals, fons de llindes i arestes. Els paraments que tinguin
armaris de paret no seran objecte de descompte, sigui com sigui la seva dimensió.

3.2.1

3.2.1.1


Instal·lacions

Unitat d'obra ICR015
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS
I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
o

Per a evitar que es produeixi el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb
diferent potencial, es prendran les següents mesures: evitar el contacte físic entre ells, aïllar
elèctricament els metalls amb diferent potencial i evitar el contacte entre els elements metàl·lics i el
guix.

o


No s'utilitzarà la canonada de la instal·lació com a presa de terra.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
o

Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 100 mm de diàmetre i 0,5 mm de
gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús accessoris
de muntatge i elements de fixació.



CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
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Longitud projectada, segons documentació gràfica de Projecte, mesurada entre els eixos dels elements
o dels punts a connectar, descomptant les peces especials.



CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
o

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai
suficient per a la seva instal·lació.



PROCÉS D'EXECUCIÓ I FASES D'EXECUCIÓ
o

Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports dels conductes.
Muntatge i fixació de conductes. Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de
servei.



CONDICIONS DE TERMINACIÓ
o



Els conductes i embocadures quedaran estanques.

PROVES DE SERVEI
o

Prova de resistència mecànica i estanquitat.

o

Normativa d'aplicació: UNE-EN 12237. Ventilación de edificios. Conductos. Resistencia y fugas de
conductos circulares de chapa metálica



CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
o



No tindran conduccions d'altres instal·lacions mecàniques o elèctriques ni seran travessats per
aquestes.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
o

Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
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Unitat d'obra ICR015b
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS
I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
o

Per a evitar que es produeixi el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb
diferent potencial, es prendran les següents mesures: evitar el contacte físic entre ells, aïllar
elèctricament els metalls amb diferent potencial i evitar el contacte entre els elements metàl·lics i el
guix.

o



No s'utilitzarà la canonada de la instal·lació com a presa de terra.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
o

Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 125 mm de diàmetre i 0,5 mm de
gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús accessoris
de muntatge i elements de fixació.



CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
o

Longitud projectada, segons documentació gràfica de Projecte, mesurada entre els eixos dels elements
o dels punts a connectar, descomptant les peces especials.



CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA DEL
SUPORT
o

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai
suficient per a la seva instal·lació.



PROCÉS D'EXECUCIÓ I FASES D'EXECUCIÓ
o

Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports dels conductes.
Muntatge i fixació de conductes. Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de
servei.



CONDICIONS DE TERMINACIÓ
o



Els conductes i embocadures quedaran estanques.

PROVES DE SERVEI
o

Prova de resistència mecànica i estanquitat.
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Normativa d'aplicació: UNE-EN 12237. Ventilación de edificios. Conductos. Resistencia y fugas de
conductos circulares de chapa metálica



CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
o

No tindran conduccions d'altres instal·lacions mecàniques o elèctriques ni seran travessats per
aquestes.



CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
o

3.2.1.3


Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICR015c
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS
I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
o

Per a evitar que es produeixi el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb
diferent potencial, es prendran les següents mesures: evitar el contacte físic entre ells, aïllar
elèctricament els metalls amb diferent potencial i evitar el contacte entre els elements metàl·lics i el
guix.

o



No s'utilitzarà la canonada de la instal·lació com a presa de terra.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
o

Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 175 mm de diàmetre i 0,5 mm de
gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús accessoris
de muntatge i elements de fixació.



CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
o

Longitud projectada, segons documentació gràfica de Projecte, mesurada entre els eixos dels elements
o dels punts a connectar, descomptant les peces especials.



CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA DEL
SUPORT
o

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai
suficient per a la seva instal·lació.
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PROCÉS D'EXECUCIÓ I FASES D'EXECUCIÓ
o

Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports dels conductes.
Muntatge i fixació de conductes. Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de
servei.



CONDICIONS DE TERMINACIÓ
o



Els conductes i embocadures quedaran estanques.

PROVES DE SERVEI
o

Prova de resistència mecànica i estanquitat.

o

Normativa d'aplicació: UNE-EN 12237. Ventilación de edificios. Conductos. Resistencia y fugas de
conductos circulares de chapa metálica



CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
o

No tindran conduccions d'altres instal·lacions mecàniques o elèctriques ni seran travessats per
aquestes.



CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
o

3.2.1.4


Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICR015d
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS
I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
o

Per a evitar que es produeixi el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb
diferent potencial, es prendran les següents mesures: evitar el contacte físic entre ells, aïllar
elèctricament els metalls amb diferent potencial i evitar el contacte entre els elements metàl·lics i el
guix.

o



No s'utilitzarà la canonada de la instal·lació com a presa de terra.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
o

Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 200 mm de diàmetre i 0,5 mm de
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gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús accessoris
de muntatge i elements de fixació.



CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
o

Longitud projectada, segons documentació gràfica de Projecte, mesurada entre els eixos dels elements
o dels punts a connectar, descomptant les peces especials.



CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA DEL
SUPORT
o

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai
suficient per a la seva instal·lació.



PROCÉS D'EXECUCIÓ I FASES D'EXECUCIÓ
o

Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports dels conductes.
Muntatge i fixació de conductes. Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de
servei.



CONDICIONS DE TERMINACIÓ
o



Els conductes i embocadures quedaran estanques.

PROVES DE SERVEI
o

Prova de resistència mecànica i estanquitat.

o

Normativa d'aplicació: UNE-EN 12237. Ventilación de edificios. Conductos. Resistencia y fugas de
conductos circulares de chapa metálica



CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
o

No tindran conduccions d'altres instal·lacions mecàniques o elèctriques ni seran travessats per
aquestes.



CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
o

Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Promotor: Ajuntament de Vilobí d’Onyar
Encàrrec: Ajuntament de Vilobí d’Onyar
Autor: Jordi Manich Codina – Albert Juan Casademont

28

Document registrat al Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya en data 29/09/2020, per Jordi Manich Codina (18357), Albert Juan Casademont (17010). Per validar la informació d'aquest document es pot
accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio i utilitzar el codi C3287597202D80B4

PROJECTE EXECUTIU DE CENTRALITZACIÓ
DE LES UNITATS DE CLIMATITZACIÓ DE
L’AJUNTAMENT DE VILOBÍ

3.2.1.5


DOCUMENT 3:
PLEC DE CONDICIONS

Unitat d'obra ICR015e
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS
I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
o

Per a evitar que es produeixi el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb
diferent potencial, es prendran les següents mesures: evitar el contacte físic entre ells, aïllar
elèctricament els metalls amb diferent potencial i evitar el contacte entre els elements metàl·lics i el
guix.

o



No s'utilitzarà la canonada de la instal·lació com a presa de terra.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
o

Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 225 mm de diàmetre i 0,5 mm de
gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús accessoris
de muntatge i elements de fixació.



CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
o

Longitud projectada, segons documentació gràfica de Projecte, mesurada entre els eixos dels elements
o dels punts a connectar, descomptant les peces especials.



CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA DEL
SUPORT
o

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai
suficient per a la seva instal·lació.



PROCÉS D'EXECUCIÓ I FASES D'EXECUCIÓ
o

Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports dels conductes.
Muntatge i fixació de conductes. Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de
servei.



CONDICIONS DE TERMINACIÓ
o



Els conductes i embocadures quedaran estanques.

PROVES DE SERVEI
o

Prova de resistència mecànica i estanquitat.

o

Normativa d'aplicació: UNE-EN 12237. Ventilación de edificios. Conductos. Resistencia y fugas de
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conductos circulares de chapa metálica



CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
o

No tindran conduccions d'altres instal·lacions mecàniques o elèctriques ni seran travessats per
aquestes.



CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
o

3.2.1.6


Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICR015f
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS
I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
o

Per a evitar que es produeixi el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb
diferent potencial, es prendran les següents mesures: evitar el contacte físic entre ells, aïllar
elèctricament els metalls amb diferent potencial i evitar el contacte entre els elements metàl·lics i el
guix.

o



No s'utilitzarà la canonada de la instal·lació com a presa de terra.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
o

Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 250 mm de diàmetre i 0,5 mm de
gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús accessoris
de muntatge i elements de fixació.



CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
o

Longitud projectada, segons documentació gràfica de Projecte, mesurada entre els eixos dels elements
o dels punts a connectar, descomptant les peces especials.



CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA DEL
SUPORT
o

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai
suficient per a la seva instal·lació.
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PROCÉS D'EXECUCIÓ FASES D'EXECUCIÓ
o

Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports dels conductes.
Muntatge i fixació de conductes. Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de
servei.



CONDICIONS DE TERMINACIÓ
o



Els conductes i embocadures quedaran estanques.

PROVES DE SERVEI
o

Prova de resistència mecànica i estanquitat.

o

Normativa d'aplicació: UNE-EN 12237. Ventilación de edificios. Conductos. Resistencia y fugas de
conductos circulares de chapa metálica



CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
o

No tindran conduccions d'altres instal·lacions mecàniques o elèctriques ni seran travessats per
aquestes.



CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
o

3.2.1.7


Unitat d'obra ICR016
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
o



Colze 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 100 mm de diàmetre.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
o



Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA DEL
SUPORT
o

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la
seva instal·lació.
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FASES D'EXECUCIÓ
o





CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Colze 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 125 mm de diàmetre.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
o



Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICR016b

o



Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
o

3.2.1.8

DOCUMENT 3:
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Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA DEL
SUPORT
o

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la
seva instal·lació.



FASES D'EXECUCIÓ
o



CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
o

3.2.1.9


Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICR016c
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
o



Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.

Colze 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 175 mm de diàmetre.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
o

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA DEL
SUPORT
o

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la
seva instal·lació.



FASES D'EXECUCIÓ
o



Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
o

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

3.2.1.10 Unitat d'obra ICR016d


CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
o



CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
o



Colze 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 200 mm de diàmetre.

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA DEL
SUPORT
o

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la
seva instal·lació.



FASES D'EXECUCIÓ
o



Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
o

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

3.2.1.11 Unitat d'obra ICR016e


CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
o

Colze 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 225 mm de diàmetre.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
o



DOCUMENT 3:
PLEC DE CONDICIONS

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA DEL
SUPORT
o

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la
seva instal·lació.



FASES D'EXECUCIÓ
o



Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
o

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

3.2.1.12 Unitat d'obra ICR016f


CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
o



CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
o



Colze 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 250 mm de diàmetre.

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA DEL
SUPORT
o

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la
seva instal·lació.



FASES D'EXECUCIÓ
o



Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
o

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
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3.2.1.13 Unitat d'obra ICR016g


CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
o



CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
o



Te simple 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 200 mm de diàmetre.

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA DEL
SUPORT
o

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la
seva instal·lació.



FASES D'EXECUCIÓ
o



Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
o

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

3.2.1.14 Unitat d'obra ICR016h


CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
o



CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
o



Te simple 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 250 mm de diàmetre.

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA DEL
SUPORT
o

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la
seva instal·lació.



FASES D'EXECUCIÓ
o



Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
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Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

3.2.1.15 Unitat d'obra ICR016i


CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
o



CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
o



Reducció excèntrica de 125 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre.

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA DEL
SUPORT
o

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la
seva instal·lació.



FASES D'EXECUCIÓ
o



Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
o

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

3.2.1.16 Unitat d'obra ICR016j


CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
o



CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
o



Reducció excèntrica de 175 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre.

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA DEL
SUPORT
o

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la
seva instal·lació.
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FASES D'EXECUCIÓ
o



DOCUMENT 3:
PLEC DE CONDICIONS

Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
o

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

3.2.1.17 Unitat d'obra ICR016k


CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
o



CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
o



Reducció excèntrica de 200 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat de 225 mm de diàmetre.

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA DEL
SUPORT
o

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la
seva instal·lació.



FASES D'EXECUCIÓ
o



Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
o

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

3.2.1.18 Unitat d'obra ICR016l


CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
o



CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
o



Reducció excèntrica de 125 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre.

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA DEL
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SUPORT
o

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la
seva instal·lació.



FASES D'EXECUCIÓ
o



Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
o

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

3.2.1.19 Unitat d'obra ICR016m


CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
o



CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
o



Reducció excèntrica de 200 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre.

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA DEL
SUPORT
o

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la
seva instal·lació.



FASES D'EXECUCIÓ
o



Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
o

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

3.2.1.20 Unitat d'obra ICR016n


CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
o

Reducció excèntrica de 225 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
o



DOCUMENT 3:
PLEC DE CONDICIONS

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA DEL
SUPORT
o

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la
seva instal·lació.



FASES D'EXECUCIÓ
o



Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
o

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

3.2.1.21 Unitat d'obra ICR016o


CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
o



CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
o



Colze 45° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 250 mm de diàmetre.

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA DEL
SUPORT
o

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la
seva instal·lació.



FASES D'EXECUCIÓ
o



Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
o

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
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3.2.1.22 Unitat d'obra ICR016p


CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
o



CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
o



Colze 60° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 175 mm de diàmetre.

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA DEL
SUPORT
o

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la
seva instal·lació.



FASES D'EXECUCIÓ
o



Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
o

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

3.2.1.23 Unitat d'obra ICR016q


CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
o



CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
o



Reducció concèntrica de 200 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre.

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA DEL
SUPORT
o

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la
seva instal·lació.



FASES D'EXECUCIÓ
o

Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
o

3.2.1.24


DOCUMENT 3:
PLEC DE CONDICIONS

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ICR065b3
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
o

Comporta circular amb junts de EPDM per a la regulació del cabal d'aire i la pressió o per al tancament
de conductes en instal·lacions de ventilació, de 125 mm de diàmetre, cos i disc de xapa d'acer
galvanitzat, eix d'acer, amb accionament i dispositiu de fixació manual. Inclús accessoris de muntatge i
elements de fixació.



CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
o



Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA DEL
SUPORT
o



FASES D'EXECUCIÓ
o



Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.

Replanteig. Fixació de la comporta. Connexió al conducte. Comprovació del seu correcte funcionament.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
o

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

3.2.1.25 Unitat d'obra ICR065bb


CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
o

Comporta circular amb junts de EPDM per a la regulació del cabal d'aire i la pressió o per al tancament
de conductes en instal·lacions de ventilació, de 150 mm de diàmetre, cos i disc de xapa d'acer
galvanitzat, eix d'acer, amb accionament i dispositiu de fixació manual. Inclús accessoris de muntatge i
elements de fixació.



CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
o

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA DEL
SUPORT
o



FASES D'EXECUCIÓ
o



Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.

Replanteig. Fixació de la comporta. Connexió al conducte. Comprovació del seu correcte funcionament.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
o

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

3.2.1.26 Unitat d'obra ICR065bb2


CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
o

Comporta circular amb junts de EPDM per a la regulació del cabal d'aire i la pressió o per al tancament
de conductes en instal·lacions de ventilació, de 125 mm de diàmetre, cos i disc de xapa d'acer
galvanitzat, eix d'acer, amb accionament i dispositiu de fixació manual. Inclús accessoris de muntatge i
elements de fixació.



CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
o



Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA DEL
SUPORT
o



FASES D'EXECUCIÓ
o



Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.

Replanteig. Fixació de la comporta. Connexió al conducte. Comprovació del seu correcte funcionament.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
o

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

3.2.1.27 Unitat d'obra ICR130


CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
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Visera contra la pluja d'acer galvanitzat, model APC-250 "S&P", per a conducte de 250 mm de diàmetre,
amb malla de protecció contra l'entrada de fulles i ocells.



CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
o



Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA DEL
SUPORT
o



FASES D'EXECUCIÓ
o



Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.

Col·locació i fixació de la visera.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
o

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

3.2.1.28 Unitat d'obra ICR130b


CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
o

Visera contra la pluja d'acer galvanitzat, model APC-100 "S&P", per a conducte de 100 mm de diàmetre,
amb malla de protecció contra l'entrada de fulles i ocells.



CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
o



Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA DEL
SUPORT
o



FASES D'EXECUCIÓ
o



Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.

Col·locació i fixació de la visera.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
o

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Promotor: Ajuntament de Vilobí d’Onyar
Encàrrec: Ajuntament de Vilobí d’Onyar
Autor: Jordi Manich Codina – Albert Juan Casademont

43

Document registrat al Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya en data 29/09/2020, per Jordi Manich Codina (18357), Albert Juan Casademont (17010). Per validar la informació d'aquest document es pot
accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio i utilitzar el codi C3287597202D80B4

PROJECTE EXECUTIU DE CENTRALITZACIÓ
DE LES UNITATS DE CLIMATITZACIÓ DE
L’AJUNTAMENT DE VILOBÍ

DOCUMENT 3:
PLEC DE CONDICIONS

3.2.1.29 Unitat d'obra ICN006


CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
o

Canal protectora de PVC, color blanc RAL 9010, amb film de protecció, de 30x40 mm, aïllant, amb grau
de protecció IK08, estable davant els raigs UV i amb bon comportament a la intempèrie.



NORMATIVA D'APLICACIÓ
o



CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
o



Instal·lació: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA DEL
SUPORT
o

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai
suficient per a la seva instal·lació.



DEL CONTRACTISTA
o



FASES D'EXECUCIÓ
o



Replanteig. Col·locació i fixació.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
o



Les instal·lacions s'executaran per empreses instal·ladores autoritzades per a l'exercici de l'activitat.

Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
o

El preu no inclou la línia frigorífica, el cablejat elèctric d'alimentació ni la xarxa d'evacuació de
condensats.

3.2.1.30 Unitat d'obra ICN007


CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
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o



Instal·lació: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
o



Angle de PVC, color blanc RAL 9010, de 30x40 mm.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
o



DOCUMENT 3:
PLEC DE CONDICIONS

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA DEL
SUPORT
o

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai
suficient per a la seva instal·lació.



DEL CONTRACTISTA
o



FASES D'EXECUCIÓ
o



Replanteig. Col·locació.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
o



Les instal·lacions s'executaran per empreses instal·ladores autoritzades per a l'exercici de l'activitat.

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
o

El preu no inclou la línia frigorífica, el cablejat elèctric d'alimentació ni la xarxa d'evacuació de
condensats.

3.2.1.31


Unitat d'obra ICN010b
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
o

Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense soldadura, de
1/2" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 13 mm de diàmetre
interior i 10 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada i canonada per
a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura, de 1/4" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa
aïllant d'escuma elastomèrica, de 7 mm de diàmetre interior i 10 mm de gruix, a força de cautxú sintètic
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flexible, d'estructura cel·lular tancada.



CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
o



Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA DEL
SUPORT
o



Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ FASES D'EXECUCIÓ
o

Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems. Col·locació de l'aïllament. Muntatge i
fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega.



CONDICIONS DE TERMINACIÓ
o



CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
o



No presentarà fugues.

Es protegiran els terminals de la canonada fins a les seves connexions.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
o

Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

3.2.1.32 Unitat d'obra ICN010c


CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
o

Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense soldadura, de
5/8" de diàmetre i 1 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 16 mm de diàmetre
interior i 15 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada i canonada per
a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura, de 3/8" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa
aïllant d'escuma elastomèrica, de 11 mm de diàmetre interior i 10 mm de gruix, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada.



CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
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Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.



CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA DEL
SUPORT
o



Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ FASES D'EXECUCIÓ
o

Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems. Col·locació de l'aïllament. Muntatge i
fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega.



CONDICIONS DE TERMINACIÓ
o



CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
o



No presentarà fugues.
Es protegiran els terminals de la canonada fins a les seves connexions.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
o

Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

3.2.1.33 Unitat d'obra ICN010d


CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
o

Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense soldadura, de
3/4" de diàmetre i 1 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 19 mm de diàmetre
interior i 15 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada i canonada per
a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura, de 3/8" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa
aïllant d'escuma elastomèrica, de 11 mm de diàmetre interior i 10 mm de gruix, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada.



CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
o



Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA DEL
SUPORT
o

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte.
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PROCÉS D'EXECUCIÓ FASES D'EXECUCIÓ
o

Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems. Col·locació de l'aïllament. Muntatge i
fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega.



CONDICIONS DE TERMINACIÓ
o



CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
o



No presentarà fugues.

Es protegiran els terminals de la canonada fins a les seves connexions.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
o

Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

3.2.1.34 Unitat d'obra ICN010e


CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
o

Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense soldadura, de
7/8" de diàmetre i 1 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 23 mm de diàmetre
interior i 15 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada i canonada per
a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura, de 3/8" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa
aïllant d'escuma elastomèrica, de 11 mm de diàmetre interior i 10 mm de gruix, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada.



CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
o



Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA DEL
SUPORT
o



Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ FASES D'EXECUCIÓ
o

Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems. Col·locació de l'aïllament. Muntatge i
fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega.
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CONDICIONS DE TERMINACIÓ
o



No presentarà fugues.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
o



DOCUMENT 3:
PLEC DE CONDICIONS

Es protegiran els terminals de la canonada fins a les seves connexions.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
o

Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

3.2.1.35 Unitat d'obra ICN010f


CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
o

Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense soldadura, de
1 1/8" de diàmetre i 1 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 29 mm de diàmetre
interior i 25 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada i canonada per
a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura, de 1/2" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa
aïllant d'escuma elastomèrica, de 13 mm de diàmetre interior i 15 mm de gruix, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada.



CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
o



Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA DEL
SUPORT
o



Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ FASES D'EXECUCIÓ
o

Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems. Col·locació de l'aïllament. Muntatge i
fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega.



CONDICIONS DE TERMINACIÓ
o

No presentarà fugues.
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CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
o



DOCUMENT 3:
PLEC DE CONDICIONS

Es protegiran els terminals de la canonada fins a les seves connexions.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
o

Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

3.2.1.36 Unitat d'obra ICN010g


CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
o

Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense soldadura, de
1 1/8" de diàmetre i 1 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 29 mm de diàmetre
interior i 25 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada i canonada per
a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura, de 1/2" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa
aïllant d'escuma elastomèrica, de 13 mm de diàmetre interior i 15 mm de gruix, a força de cautxú sintètic
flexible, d'estructura cel·lular tancada.



CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
o



Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA DEL
SUPORT
o



Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ FASES D'EXECUCIÓ
o

Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems. Col·locació de l'aïllament. Muntatge i
fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega.



CONDICIONS DE TERMINACIÓ
o



CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
o



No presentarà fugues.

Es protegiran els terminals de la canonada fins a les seves connexions.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
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DOCUMENT 3:
PLEC DE CONDICIONS

Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

3.2.1.37 Unitat d'obra ICN012


CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
o



Càrrega de la instal·lació amb gas refrigerant R-410A, subministrat en ampolla amb 50 kg de refrigerant.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
o

Pes teòric de la càrrega, estimat a partir de la densitat aparent, de la pressió i del volum a ocupar,
segons documentació gràfica de Projecte.



CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA DEL
SUPORT
o



FASES D'EXECUCIÓ
o



Càrrega del gas refrigerant.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
o



Es comprovarà que la canonada no presenta fuites.

Es protegiran els terminals de la canonada fins a les seves connexions.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
o

Es determinarà el pes de la càrrega realment introduïda en la instal·lació, segons especificacions de
Projecte.

3.2.1.38 Unitat d'obra ICN018


CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
o

Xarxa d'evacuació de condensats, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per tub
flexible de PVC, de 32 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, que connecta la unitat d'aire condicionat amb
la xarxa de petita evacuació, el baixant, el col·lector o el caixa sifònica. També material auxiliar para
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials col·locats mitjançant unió enganxada amb
adhesiu.
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NORMATIVA D'APLICACIÓ
o



Instal·lació: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
o



DOCUMENT 3:
PLEC DE CONDICIONS

Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA DEL
SUPORT
o

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai
suficient per a la seva instal·lació.



PROCÉS D'EXECUCIÓ FASES D'EXECUCIÓ
o

Replanteig. Presentació de tubs, accessoris i peces especials. Fixació del material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. Realització de
proves de servei.



CONDICIONS DE TERMINACIÓ
o





PROVES DE SERVEI
o

Prova d'estanquitat parcial.

o

Normativa d'aplicació: CTE. DB-HS Salubridad

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
o



La xarxa tindrà resistència mecànica i estanquitat.

Es protegirà enfront de cops.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
o

Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

3.2.1.39 Unitat d'obra IBY200


CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
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DOCUMENT 3:
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Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV (Volum de Refrigerant Variable), de paret, model
FXAQ25A "DAIKIN", per a gas R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica
nominal 2,8 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire
interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), potència calorífica nominal 3,2 kW
(temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum
elèctric nominal en refrigeració 30 W, consum elèctric nominal en calefacció 40 W, pressió sonora a
velocitat baixa 29 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 9,4 m³/min, de 290x795x266 mm (de perfil baix), pes
12 kg, amb ventilador de dues velocitats, vàlvula d'expansió electrònica, bomba de drenatge, bloc de
terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net) a unitat exterior, control per
microprocessador, orientació vertical automàtica (distribució uniforme de l'aire), senyal de neteja de
filtre i filtre d'aire de succió, amb control remot per cable, multifunció, model Madoka BRC1H519W7.



CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
o



Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA DEL
SUPORT
o

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la
seva instal·lació.



PROCÉS D'EXECUCIÓ FASES D'EXECUCIÓ
o

Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la xarxa elèctrica.
Col·locació i fixació del tub entre la unitat interior i el control remot per cable. Estesa de cables entre la
unitat interior i el control remot per cable. Connexionat de cables entre la unitat interior i el control remot
per cable. Connexió a la xarxa de desguàs. Posada en marxa.



CONDICIONS DE TERMINACIÓ
o



CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
o



La fixació al parament suport serà adequada, evitant-se sorolls i vibracions.

Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
o

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
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CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
o

El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació.

Unitat d'obra IBY200b



CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
o

Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV (Volum de Refrigerant Variable), de paret, model
FXAQ32A "DAIKIN", per a gas R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica
nominal 3,6 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire
interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), potència calorífica nominal 4 kW
(temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum
elèctric nominal en refrigeració 30 W, consum elèctric nominal en calefacció 40 W, pressió sonora a
velocitat baixa 29 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 9,8 m³/min, de 290x795x266 mm (de perfil baix), pes
12 kg, amb ventilador de dues velocitats, vàlvula d'expansió electrònica, bomba de drenatge, bloc de
terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net) a unitat exterior, control per
microprocessador, orientació vertical automàtica (distribució uniforme de l'aire), senyal de neteja de
filtre i filtre d'aire de succió, amb control remot per cable, multifunció, model Madoka BRC1H519W7.



CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
o



Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA DEL
SUPORT
o

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la
seva instal·lació.



PROCÉS D'EXECUCIÓ FASES D'EXECUCIÓ
o

Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la xarxa elèctrica.
Col·locació i fixació del tub entre la unitat interior i el control remot per cable. Estesa de cables entre la
unitat interior i el control remot per cable. Connexionat de cables entre la unitat interior i el control remot
per cable. Connexió a la xarxa de desguàs. Posada en marxa.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
o

La fixació al parament suport serà adequada, evitant-se sorolls i vibracions.
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CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
o

Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
o

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
o

El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació.

Unitat d'obra IBY200c

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
o

Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV (Volum de Refrigerant Variable), de paret, model
FXAQ40A "DAIKIN", per a gas R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica
nominal 4,5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire
interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), potència calorífica nominal 5 kW
(temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum
elèctric nominal en refrigeració 20 W, consum elèctric nominal en calefacció 20 W, pressió sonora a
velocitat baixa 34 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 12,2 m³/min, de 290x1050x269 mm (de perfil baix),
pes 15 kg, amb ventilador de dues velocitats, vàlvula d'expansió electrònica, bomba de drenatge, bloc
de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net) a unitat exterior, control
per microprocessador, orientació vertical automàtica (distribució uniforme de l'aire), senyal de neteja de
filtre i filtre d'aire de succió, amb control remot per cable, multifunció, model Madoka BRC1H519W7.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
o

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA DEL
SUPORT
o

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la
seva instal·lació.

PROCÉS D'EXECUCIÓ FASES D'EXECUCIÓ
o

Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la xarxa elèctrica.
Col·locació i fixació del tub entre la unitat interior i el control remot per cable. Estesa de cables entre la
unitat interior i el control remot per cable. Connexionat de cables entre la unitat interior i el control remot

Promotor: Ajuntament de Vilobí d’Onyar
Encàrrec: Ajuntament de Vilobí d’Onyar
Autor: Jordi Manich Codina – Albert Juan Casademont

55

Document registrat al Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya en data 29/09/2020, per Jordi Manich Codina (18357), Albert Juan Casademont (17010). Per validar la informació d'aquest document es pot
accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio i utilitzar el codi C3287597202D80B4

PROJECTE EXECUTIU DE CENTRALITZACIÓ
DE LES UNITATS DE CLIMATITZACIÓ DE
L’AJUNTAMENT DE VILOBÍ

DOCUMENT 3:
PLEC DE CONDICIONS

per cable. Connexió a la xarxa de desguàs. Posada en marxa.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
o

La fixació al parament suport serà adequada, evitant-se sorolls i vibracions.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
o

Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
o

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
o

El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació.

Unitat d'obra IBY210

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
o

Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV (Volum de Refrigerant Variable), de sostre amb
distribució per conducte rectangular, model FXSQ80A "DAIKIN", per a gas R-410A, alimentació
monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica nominal 9 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior
27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C),
potència calorífica nominal 10 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb
sec de l'aire exterior 7°C), consum elèctric nominal en refrigeració 121 W, consum elèctric nominal en
calefacció 118 W, pressió sonora a velocitat baixa 32 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 19,5 m³/min, de
245x1000x800 mm, pes 36,6 kg, amb ventilador de tres velocitats amb regulació Inverter (la pressió
estàtica del ventilador s'ajusta automàticament a la pèrdua de càrrega real en els conductes) i pressió
estàtica disponible de 40 a 150 Pa, vàlvula d'expansió electrònica, bomba de drenatge, aspiració d'aire
posterior o inferior, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net)
a unitat exterior, control per microprocessador i filtre d'aire de succió, amb control remot per cable,
multifunció, model Madoka BRC1H519W7. Inclús elements per a suspensió del sostre.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
o

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
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DEL SUPORT
o

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la
seva instal·lació.

PROCÉS D'EXECUCIÓ FASES D'EXECUCIÓ
o

Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la xarxa elèctrica.
Col·locació i fixació del tub entre la unitat interior i el control remot per cable. Estesa de cables entre la
unitat interior i el control remot per cable. Connexionat de cables entre la unitat interior i el control remot
per cable. Connexió a la xarxa de desguàs. Posada en marxa.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
o

La fixació al parament suport serà adequada, evitant-se sorolls i vibracions.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
o

Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
o

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
o

El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació.

3.2.1.40 Unitat d'obra IBY215
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
o

Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV (Volum de Refrigerant Variable), de casset, Round
Flow (de flux circular), model FXFQ25B "DAIKIN", per a gas R-410A, alimentació monofàsica
(230V/50Hz), potència frigorífica nominal 2,8 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C,
temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C),
potència calorífica nominal 3,2 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb
sec de l'aire exterior 7°C), consum elèctric nominal en refrigeració 38 W, consum elèctric nominal en
calefacció 38 W, pressió sonora a velocitat baixa 28 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 13 m³/min, de
204x840x840 mm (de perfil baix), pes 20 kg, amb ventilador de dues velocitats, vàlvula d'expansió
electrònica, bomba de drenatge, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control
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(bus D-III Net) a unitat exterior, control per microprocessador, orientació vertical automàtica (distribució
radial uniforme de l'aire en 360°), senyal de neteja de filtre i filtre d'aire de succió, panell decoratiu de
color blanc per a unitat d'aire condicionat de casset de flux circular, model BYCQ140E, amb control
remot per cable, multifunció, model Madoka BRC1H519W7. Inclús elements per a suspensió del sostre.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
o

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
o

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la
seva instal·lació.

PROCÉS D'EXECUCIÓ FASES D'EXECUCIÓ
o

Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la xarxa elèctrica.
Col·locació i fixació del tub entre la unitat interior i el control remot per cable. Estesa de cables entre la
unitat interior i el control remot per cable. Connexionat de cables entre la unitat interior i el control remot
per cable. Connexió a la xarxa de desguàs. Posada en marxa.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
o

La fixació al parament suport serà adequada, evitant-se sorolls i vibracions.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
o

Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
o

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
o

El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació.

3.2.1.41 Unitat d'obra IBY215b
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
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Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV (Volum de Refrigerant Variable), de casset, Round
Flow (de flux circular), model FXFQ40B "DAIKIN", per a gas R-410A, alimentació monofàsica
(230V/50Hz), potència frigorífica nominal 4,5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C,
temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C),
potència calorífica nominal 5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb
sec de l'aire exterior 7°C), consum elèctric nominal en refrigeració 38 W, consum elèctric nominal en
calefacció 38 W, pressió sonora a velocitat baixa 28 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 14 m³/min, de
204x840x840 mm (de perfil baix), pes 20 kg, amb ventilador de dues velocitats, vàlvula d'expansió
electrònica, bomba de drenatge, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control
(bus D-III Net) a unitat exterior, control per microprocessador, orientació vertical automàtica (distribució
radial uniforme de l'aire en 360°), senyal de neteja de filtre i filtre d'aire de succió, panell decoratiu de
color blanc per a unitat d'aire condicionat de casset de flux circular, model BYCQ140E, amb control
remot per cable, multifunció, model Madoka BRC1H519W7. Inclús elements per a suspensió del sostre.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
o

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA DEL
SUPORT
o

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la
seva instal·lació.

PROCÉS D'EXECUCIÓ FASES D'EXECUCIÓ
o

Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la xarxa elèctrica.
Col·locació i fixació del tub entre la unitat interior i el control remot per cable. Estesa de cables entre la
unitat interior i el control remot per cable. Connexionat de cables entre la unitat interior i el control remot
per cable. Connexió a la xarxa de desguàs. Posada en marxa.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
o

La fixació al parament suport serà adequada, evitant-se sorolls i vibracions.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
o

Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
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Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
o

El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació.

3.2.1.42 Unitat d'obra IBY249
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
o

Unitat exterior per a sistema VRV-IV+ (Volum de Refrigerant Variable), bomba de calor, model
RXYQ12U "DAIKIN", per a gas R-410A, amb temperatura de refrigerant variable per a la millora de
l'eficiència estacional, alimentació trifàsica (400V/50Hz), potència frigorífica nominal 33,5 kW
(temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), SEER
6,3, rang de funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire exterior en refrigeració des de -5 fins a
43°C, potència calorífica nominal 37,5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura
de bulb sec de l'aire exterior 7°C), SCOP 4,1, rang de funcionament de temperatura de bulb sec de
l'aire exterior en calefacció des de -20 fins a 15,5°C, connectabilitat de fins a 26 unitats interiors amb
un percentatge de capacitat mínim del 50% i màxim del 130%, control mitjançant microprocessador,
compressor scroll hermèticament segellat, amb control Inverter, dimensions 1685x930x765 mm, pes
198 kg, pressió sonora 61 dBA, cabal d'aire 185 m³/min, longitud total màxima de canonada frigorífica
1000 m, longitud màxima entre unitat exterior i unitat interior més allunyada 165 m (190 m equivalents),
diferència màxima d'altura d'instal·lació 90 m si la unitat exterior es troba per sobre de les unitats
interiors i 90 m si es troba per sota, longitud màxima entre el primer kit de ramificació (unió Refnet) de
canonada frigorífica i unitat interior més allunyada 40 m, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils
de transmissió i control (bus D-III Net), pantalla de configuració i software que fa que la posada en
marxa, la configuració i la personalització siguin més ràpides i precises, i possibilitat d'instal·lació en
interior com a resultat de l'alta pressió estàtica externa d'aire, tractament anticorrosiu especial del
bescanviador de calor, funció de recuperació de refrigerant, càrrega automàtica addicional de
refrigerant, prova automàtica de funcionament i ajust de limitació de consum d'energia (funció IDemand).

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
o

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA DEL
SUPORT
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Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la
seva instal·lació.

PROCÉS D'EXECUCIÓ I FASES D'EXECUCIÓ
o

Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la xarxa elèctrica.
Connexió a la xarxa de desguàs. Posada en marxa.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
o

La fixació al parament suport serà adequada, evitant-se sorolls i vibracions.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
o

Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
o

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
o

El preu no inclou els elements antivibratoris de terra, la canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació.

3.2.1.43 Unitat d'obra IBY260
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
o

Derivació de línia frigorífica formada per conjunt de dues juntes Refnet, una per a la línia de líquid i una
altra per a la línia de gas, per a sistema VRV (Volum de Refrigerant Variable), model KHRQ22M20T
"DAIKIN", amb índex màxim de connexió d'unitats interiors de 199.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
o

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA DEL
SUPORT
o

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.

FASES D'EXECUCIÓ
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o

DOCUMENT 3:
PLEC DE CONDICIONS

Connexionat.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
o

Es protegirà enfront de cops.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
o

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

3.2.1.44 Unitat d'obra IBY260b
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
o

Derivació de línia frigorífica formada per conjunt de dues juntes Refnet, una per a la línia de líquid i una
altra per a la línia de gas, per a sistema VRV (Volum de Refrigerant Variable), model KHRQ22M64T
"DAIKIN", amb índex màxim de connexió d'unitats interiors de 639.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
o

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA DEL
SUPORT
o

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.

FASES D'EXECUCIÓ
o

Connexionat.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
o

Es protegirà enfront de cops.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
o

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
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3.2.1.45 Unitat d'obra IBY260c
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
o

Derivació de línia frigorífica formada per conjunt de dos col·lectors Refnet, un per a la línia de líquid i
un altre per a la línia de gas, de 8 sortides cadascun, per a sistema VRV (Volum de Refrigerant Variable),
model KHRQ22M29H "DAIKIN", amb índex màxim de connexió d'unitats interiors de 289.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
o

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA DEL
SUPORT
o

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.

FASES D'EXECUCIÓ
o

Connexionat.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
o

Es protegirà enfront de cops.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
o

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

3.2.1.46 Unitat d'obra IBY500
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
o

Sistema de control centralitzat "DAIKIN", per a sistema VRV (Volum de Refrigerant Variable) amb
unitats connectades mitjançant bus de control DIII-net, amb un màxim de 16 unitats interiors, format per
controlador de sistema centralitzat intelligentTabletController, per a gestió de fins a 32 unitats interiors
i fins a 10 mòduls d'unitats exteriors.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
o

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA DEL
SUPORT
o

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està
completament terminada.

FASES D'EXECUCIÓ
o

Replanteig. Col·locació i fixació. Col·locació i fixació dels accessoris. Connexionat.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
o

Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
o

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
o

El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació.

3.2.1.47 Unitat d'obra IBY505
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
o

Cable bus de comunicacions, de mànega sense apantallar, de 2 fils, de 1 mm² de secció per fil, sense
polaritat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
o

Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA DEL
SUPORT
o

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està
completament terminada.

FASES D'EXECUCIÓ
o

Estesa del cable. Connexionat.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
o

Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
o

El preu no inclou la canalització.

3.2.1.48 Unitat d'obra IEO010
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
o

Subministrament i instal·lació encastada en element de construcció tèrmicament aïllant de 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 IP547.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
o

Instal·lació: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
o

Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
o

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai
suficient per a la seva instal·lació.

DEL CONTRACTISTA
o

Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió,
autoritzats per a l'exercici de l'activitat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ FASES D'EXECUCIÓ
o

Replanteig. Col·locació i fixació del tub.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
o

La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
o

Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

3.2.1.49 Unitat d'obra IEO010b
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
o

Subministrament i instal·lació encastada en element de construcció tèrmicament aïllant de canalització
de tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, transversalment elàstic, corrugat, de color gris, de 25
mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 320 N, amb grau de protecció IP547.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
o

Instal·lació: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
o

Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
o

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai
suficient per a la seva instal·lació.

DEL CONTRACTISTA
o

Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió,
autoritzats per a l'exercici de l'activitat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ FASES D'EXECUCIÓ
o

Replanteig. Col·locació i fixació del tub.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
o

La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
o

Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
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3.2.1.50 Unitat d'obra IEO010e
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
o

Subministrament i instal·lació fix en superfície de canalització 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 IP547.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
o

Instal·lació: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
o

Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA DEL
SUPORT
o

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai
suficient per a la seva instal·lació.

DEL CONTRACTISTA
o

Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió,
autoritzats per a l'exercici de l'activitat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ FASES D'EXECUCIÓ
o

Replanteig. Col·locació i fixació del tub.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
o

La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
o

Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
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3.2.1.51 Unitat d'obra IEO010f
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
o

Subministrament i instal·lació fix en superfície de canalització de tub rígid de policarbonat, exempt
d'halògens, endollable, corbable en calent, de color gris, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a
la compressió 1250 N, amb grau de protecció IP547.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
o

Instal·lació: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
o

Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA DEL
SUPORT
o

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai
suficient per a la seva instal·lació.

DEL CONTRACTISTA
o

Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió,
autoritzats per a l'exercici de l'activitat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ FASES D'EXECUCIÓ
o

Replanteig. Col·locació i fixació del tub.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
o

La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
o

Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

3.2.1.52 Unitat d'obra IEH010
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
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Cable multipolar H07ZZ-F (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Ccas1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-F) de 3G2,5 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). Fins i tot accessoris i elements de subjecció. Totalment muntat, connexionat i
provat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
o

Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA DEL
SUPORT
o

Es comprovaran les separacions mínimes de les conduccions amb altres instal·lacions.

DEL CONTRACTISTA
o

Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió,
autoritzats per a l'exercici de l'activitat.

FASES D'EXECUCIÓ
o

Estesa del cable. Connexionat.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
o

Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
o

Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

3.2.1.53 Unitat d'obra IEH010e
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
o

Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Ccas1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G6 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). Fins i tot accessoris i elements de subjecció. Totalment muntat,
connexionat i provat.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
o

Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA DEL
SUPORT
o

Es comprovaran les separacions mínimes de les conduccions amb altres instal·lacions.

DEL CONTRACTISTA
o

Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió,
autoritzats per a l'exercici de l'activitat.

FASES D'EXECUCIÓ
o

Estesa del cable. Connexionat.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
o

Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
o

Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

3.2.1.54 Unitat d'obra IEI070
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
o

Quadre secundari Subquadre Quadre individual 1.1 format per caixa encastable de material aïllant amb
porta opaca, per a allotjament de dispositius individuals de comandament i protecció. Inclús elements
de fixació, reglets de connexió i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació.
Totalment muntat, connexionat i provat.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
o

Instal·lació:

o

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

o

- ITC-BT-17 y GUÍA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e individuales de mando y
protección. Interruptor de control de potencia.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
o

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA DEL
SUPORT
o

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte, que hi ha espai suficient per a la
seva instal·lació i que la zona d'ubicació està completament terminada.

DEL CONTRACTISTA
o

Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió,
autoritzats per a l'exercici de l'activitat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ FASES D'EXECUCIÓ
o

Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre secundari. Connexionat. Muntatge dels components.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
o

La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
o

Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
o

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

3.2.1.55 Unitat d'obra IEI090
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
o

Components per a la xarxa elèctrica de distribució interior de subquadre: mecanismes gamma bàsica
amb tecla o tapa i marc de color blanc i embellidor de color blanc; caixes d'encastar amb cargols de
fixació, caixes de derivació amb tapes i reglets de connexió. Inclús accessoris necessaris per la seva
correcta instal·lació. Totalment muntats, connexionats i provats.
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NORMATIVA D'APLICACIÓ
o

Instal·lació: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
o

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA DEL
SUPORT
o

Es comprovarà que la situació dels diferents components es correspon amb la de Projecte, i que hi ha
espai suficient per a la seva instal·lació.

DEL CONTRACTISTA
o

Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió,
autoritzats per a l'exercici de l'activitat.

FASES D'EXECUCIÓ
o

Col·locació de caixes de derivació i d'encastar. Col·locació de mecanismes.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
o

Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
o

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

3.2.1.56 Unitat d'obra IVM034bb
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
o

Subministre i instal·lació en l'extrem exterior del conducte d'admissió (boca d'admissió) de caixa
d'extracció composta per ventilador centrífug, amb rodet de branques cap a davant, motor de dues
velocitats per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència, amb protecció tèrmica i carcassa
exterior d'acer galvanitzat en calent, model CACB-HP 020-1 "S&P", de potència nominal 680 W, cabal
màxim 2000 m³/h, nivell de pressió sonora 47 dBA, amb boca d'entrada lateral per a connexió a
conducte d'extracció de 355 mm de diàmetre i boca de sortida lateral de 355 mm de diàmetre. Inclús
accessoris i elements de fixació.
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NORMATIVA D'APLICACIÓ
o

Instal·lació: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
o

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA DEL
SUPORT
o

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.

FASES D'EXECUCIÓ
o

Replanteig. Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
o

Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
o

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

3.2.1.57 Unitat d'obra IVM040
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
o

Ventilador helicocentrífug de perfil baix, d'alt rendiment, model TD-250/100 Ecowatt "S&P", de dues
velocitats, potència màxima de 22 W, cabal màxim de 275 m³/h, de 176 mm de diàmetre i 303 mm de
longitud, nivell de pressió sonora de 35 dBA, per a conductes de 100 mm de diàmetre, format per cos
de polipropilè, hèlix d'ABS, caixa de bornes i motor per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de
freqüència.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
o

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA DEL
SUPORT
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Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.

FASES D'EXECUCIÓ
o

Replanteig. Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
o

Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
o

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

3.2.1.58 Unitat d'obra IVM040c
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
o

Ventilador helicocentrífug de perfil baix, d'alt rendiment, model TD-800/200 Ecowatt "S&P", de dues
velocitats, potència màxima de 105 W, cabal màxim de 1030 m³/h, de 217 mm de diàmetre i 302 mm
de longitud, nivell de pressió sonora de 38 dBA, per a conductes de 200 mm de diàmetre, format per
cos de polipropilè, hèlix d'ABS, caixa de bornes i motor per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz
de freqüència.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
o

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA DEL
SUPORT
o

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.

FASES D'EXECUCIÓ
o

Replanteig. Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
o

Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
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Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
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Prescripcions sobre verificacions en l'edifici acabat
o

D'acord amb el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", a l'obra acabada, bé
sobre l'edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, totalment
acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les
comprovacions i proves de servei previstes en el present plec, per part del constructor, i al seu càrrec,
independentment de les ordenades per la Direcció Facultativa i les exigides per la legislació aplicable,
que seran realitzades per laboratori acreditat i el cost de les quals s'especifica detalladament en el
capítol de Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execució material (PEM) del projecte.

INSTAL·LACIONS
o

Les proves finals de la instal·lació s'efectuaran, un cop estigui l'edifici acabat, per l'empresa
instal·ladora, que disposarà dels mitjans materials i humans necessaris per a la seva realització.

o

Totes les proves s'efectuaran en presència de l'instal·lador autoritzat o del director d'Execució de l'Obra,
que ha de donar la seva conformitat tant al procediment seguit com als resultats obtinguts.

o

Els resultats de les diferents proves realitzades a cadascun dels equips, aparells o subsistemes,
passaran a formar part de la documentació final de la instal·lació. S'indicaran marca i model i es
mostraran, per a cada equip, les dades de funcionament segons projecte i les dades mesurades en
obra durant la posada en marxa.

o

Quan per estendre el certificat de la instal·lació sigui necessari disposar d'energia per realitzar proves,
es sol·licitarà a l'empresa subministradora d'energia un subministrament provisional per a proves, per
l'instal·lador autoritzat o pel director de la instal·lació, i sota la seva responsabilitat.

o

Seran a càrrec de l'empresa instal·ladora totes les despeses ocasionades per la realització d'aquestes
proves finals, així com les despeses ocasionades per l'incompliment de les mateixes.
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Prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de
gestió dels residus de construcció i demolició

El corresponent Estudi de Gestió dels Residus de Construcció i Demolició, contindrà les següents prescripcions en relació
amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels residus de l'obra:
El dipòsit temporal de la runa es realitzarà en contenidors metàl·lics amb la ubicació i condicions establertes en les
ordenances municipals, o bé en sacs industrials amb un volum inferior a un metre cúbic, quedant degudament senyalitzats
i segregats de la resta de residus.
Aquells residus valoritzables, com fustes, plàstics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors degudament senyalitzats i
segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestió.
Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de comptar amb una banda
de material reflectant de, almenys, 15 centímetres al llarg de tot el seu perímetre, figurant de forma clara i llegible la
següent informació:
o

Raó social.

o

Codi d'Identificació Fiscal (C.I.F.).

o

Número de telèfon del titular del contenidor / envàs.

o

Número d'inscripció en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor.

Aquesta informació haurà de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos industrials o altres
elements de contenció.
El responsable de l'obra a la qual dóna servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per evitar que es dipositin
residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts fora de l'horari de treball, amb tal d'evitar el
dipòsit de restes aliens a l'obra i el vessament de dels residus.
A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i procediments de separació que es dedicaran a cada tipus
de RCE.
S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i condicions de la llicència
d'obra, especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de reciclatge o deposició, i el
constructor o el cap d'obra realitzar una avaluació econòmica de les condicions en què és viable aquesta operació,
considerant les possibilitats reals de fer-la, és a dir, que l'obra o construcció ho permeti i que es disposi de plantes de
reciclatge o gestors adequats.
El constructor haurà d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors de RCE presentin
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els vals de cada retirada i lliurament a destinació final. En el cas que els residus es reutilitzin en altres obres o projectes
de restauració, s'haurà d'aportar evidència documental de la destinació final.
Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigó prefabricat seran considerats
com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01).
S'ha d'evitar la contaminació mitjançant productes tòxics o perillosos dels materials plàstics, restes de fusta,
abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva adequada segregació.
Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperació de sòls degradats, seran acuradament retirades
i emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades en cavallons d'alçada no superior a 2 metres, evitant la
humitat excessiva, la seva manipulació i la seva contaminació.

Firmat

Firmat

Jordi Manich Codina

Albert Juan Casademont

Eng. Industrial col 18357

Eng. Industrial col 17010

Vilobí d’Onyar, 3 d’Agost de 2020

Vilobí d’Onyar, 3 d’Agost de 2020
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DOCUMENT Nº 4: AMIDAMENTS

1.1

U

Desmuntatge unitat exterior i interior de sistema d'aire condicionat tipus split de paret, amb un
pes màxim de 50 kg, amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor. El preu inclou
desmuntatge d'accessoris, suports de fixació i cablejat, tant elèctic com frigorífic.
Total u ......:

1.2

U

U

3,000

Trasllat d'unitat exterior de façana a balcó. Trasllat d'untiat interior de planta primera a planta
baixa. El preu inclou accessoris, suports de fixació i cablejat a quadre elèctric existent i
adequació del mateix. Connexió frigorífica entre unitat exterior i interior. Totalment muntat i
provat.
Total u ......:

Sense descripció

5,000

Desmuntatge unitat exterior i interior de sistema d'aire condicionat tipus split de paret, amb un
pes màxim de 50 kg, amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor. El preu inclou
desmuntatge d'accessoris, suports de fixació i cablejat, tant elèctic com frigorífic.
Total u ......:

1.3

Amidament

2,000
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Pressupost parcial nº 1 RETIRADA I POSICIONAMENT APARELLS CLIMATITZACIÓ EXISTENTS
Nº
U
Descripció

2.1

Pa

Amidament

Partida alçada de tapiat de forats amb morter i massilat tant interior edifici com exterior per a
posterior pintat.
Inclou tapiat canal pluvials
Total Pa ......:

2.2

U

Perforació en humit realitzada verticalment en forjat de formigó armat amb biguees
prefabricades i revoltons ceràmics o de formigó i capa de compressió de formigó, amb corona
diamantada de 80 mm, previa aixecament de pavaiment i la seva base, inclou càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Total u ......:

2.3

U

U

2.6

2.7

M2

U

U

U

Total m2 ......:

6,000

Total u ......:

1,000

BANCADA COL·LOCACIÓ UNITAT EXTERIOR

FORATS A PARET PER PAS DE CONDUCTES DE VENTILACIÓ, LINEA REFRIGERANT I
ELECTRICITAT
1,000

OBRIR REGISTRE (60x60) A RECINTE SOTA COBERTA (INCLOU TAPA REGISTRABLE)
Total u ......:

Sense descripció

5,000

De fals sostre de plaques d'escaiola de cara vista, llisa, de 60x60 cm. amb sistema fix, penjades
amb filferro galvanitzat.

Total u ......:
2.8

2,000

Realització de cates a falça sostre a partir de caladora de diàmetre de 20 cm de diàmetre.
(s'inclou el posterior tapiat amb la peça substrata i massilat)
Total u ......:

2.5

3,000

Perforació en humit realitzada verticalment en forjat de formigó armat amb biguees
prefabricades i revoltons ceràmics o de formigó i capa de compressió de formigó, amb corona
diamantada de 250 mm, previa aixecament de pavaiment i la seva base, inclou càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Total u ......:

2.4

1,000

1,000
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Pressupost parcial nº 2 OBRES DE PALETERIA
Nº
U
Descripció

3.1

U

Amidament

Unitat exterior per a sistema VRV-IV+ (Volum de Refrigerant Variable), bomba de calor, model
RXYQ12U "DAIKIN", per a gas R-410A, amb temperatura de refrigerant variable per a la millora
de l'eficiència estacional, alimentació trifàsica (400V/50Hz), potència frigorífica nominal 33,5 kW
(temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C),
SEER 6,3, rang de funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire exterior en refrigeració
des de -5 fins a 43°C, potència calorífica nominal 37,5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire
interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), SCOP 4,1, rang de funcionament
de temperatura de bulb sec de l'aire exterior en calefacció des de -20 fins a 15,5°C,
connectabilitat de fins a 26 unitats interiors amb un percentatge de capacitat mínim del 50% i
màxim del 130%, control mitjançant microprocessador, compressor scroll hermèticament
segellat, amb control Inverter, dimensions 1685x930x765 mm, pes 198 kg, pressió sonora 61
dBA, cabal d'aire 185 m³/min, longitud total màxima de canonada frigorífica 1000 m, longitud
màxima entre unitat exterior i unitat interior més allunyada 165 m (190 m equivalents), diferència
màxima d'altura d'instal·lació 90 m si la unitat exterior es troba per sobre de les unitats interiors
i 90 m si es troba per sota, longitud màxima entre el primer kit de ramificació (unió Refnet) de
canonada frigorífica i unitat interior més allunyada 40 m, bloc de terminals F1-F2 per a cable de
2 fils de transmissió i control (bus D-III Net), pantalla de configuració i software que fa que la
posada en marxa, la configuració i la personalització siguin més ràpides i precises, i possibilitat
d'instal·lació en interior com a resultat de l'alta pressió estàtica externa d'aire, tractament
anticorrosiu especial del bescanviador de calor, funció de recuperació de refrigerant, càrrega
automàtica addicional de refrigerant, prova automàtica de funcionament i ajust de limitació de
consum d'energia (funció I-Demand).
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la xarxa
elèctrica. Connexió a la xarxa de desguàs. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou els elements antivibratoris de terra, la
canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació.
Total U ......:

3.2

U

Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV (Volum de Refrigerant Variable), de sostre
amb distribució per conducte rectangular, model FXSQ80A "DAIKIN", per a gas R-410A,
alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica nominal 9 kW (temperatura de bulb sec
de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec
de l'aire exterior 35°C), potència calorífica nominal 10 kW (temperatura de bulb sec de l'aire
interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum elèctric nominal en
refrigeració 121 W, consum elèctric nominal en calefacció 118 W, pressió sonora a velocitat
baixa 32 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 19,5 m³/min, de 245x1000x800 mm, pes 36,6 kg, amb
ventilador de tres velocitats amb regulació Inverter (la pressió estàtica del ventilador s'ajusta
automàticament a la pèrdua de càrrega real en els conductes) i pressió estàtica disponible de
40 a 150 Pa, vàlvula d'expansió electrònica, bomba de drenatge, aspiració d'aire posterior o
inferior, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net) a
unitat exterior, control per microprocessador i filtre d'aire de succió, amb control remot per
cable, multifunció, model Madoka BRC1H519W7. Inclús elements per a suspensió del sostre.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la xarxa
elèctrica. Col·locació i fixació del tub entre la unitat interior i el control remot per cable. Estesa
de cables entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexionat de cables entre la
unitat interior i el control remot per cable. Connexió a la xarxa de desguàs. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric
d'alimentació.
Total U ......:

Sense descripció

1,000

1,000
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Pressupost parcial nº 3 Sistema VRV
Nº
U
Descripció

3.3

U

Amidament

Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV (Volum de Refrigerant Variable), de paret,
model FXAQ25A "DAIKIN", per a gas R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència
frigorífica nominal 2,8 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb
humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), potència calorífica
nominal 3,2 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de
l'aire exterior 7°C), consum elèctric nominal en refrigeració 30 W, consum elèctric nominal en
calefacció 40 W, pressió sonora a velocitat baixa 29 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 9,4 m³/min,
de 290x795x266 mm (de perfil baix), pes 12 kg, amb ventilador de dues velocitats, vàlvula
d'expansió electrònica, bomba de drenatge, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de
transmissió i control (bus D-III Net) a unitat exterior, control per microprocessador, orientació
vertical automàtica (distribució uniforme de l'aire), senyal de neteja de filtre i filtre d'aire de
succió, amb control remot per cable, multifunció, model Madoka BRC1H519W7.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la xarxa
elèctrica. Col·locació i fixació del tub entre la unitat interior i el control remot per cable. Estesa
de cables entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexionat de cables entre la
unitat interior i el control remot per cable. Connexió a la xarxa de desguàs. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric
d'alimentació.
Total U ......:

3.4

U

Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV (Volum de Refrigerant Variable), de paret,
model FXAQ32A "DAIKIN", per a gas R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència
frigorífica nominal 3,6 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb
humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), potència calorífica
nominal 4 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire
exterior 7°C), consum elèctric nominal en refrigeració 30 W, consum elèctric nominal en
calefacció 40 W, pressió sonora a velocitat baixa 29 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 9,8 m³/min,
de 290x795x266 mm (de perfil baix), pes 12 kg, amb ventilador de dues velocitats, vàlvula
d'expansió electrònica, bomba de drenatge, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de
transmissió i control (bus D-III Net) a unitat exterior, control per microprocessador, orientació
vertical automàtica (distribució uniforme de l'aire), senyal de neteja de filtre i filtre d'aire de
succió, amb control remot per cable, multifunció, model Madoka BRC1H519W7.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la xarxa
elèctrica. Col·locació i fixació del tub entre la unitat interior i el control remot per cable. Estesa
de cables entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexionat de cables entre la
unitat interior i el control remot per cable. Connexió a la xarxa de desguàs. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric
d'alimentació.
Total U ......:

3.5

U

5,000

Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV (Volum de Refrigerant Variable), de paret,
model FXAQ40A "DAIKIN", per a gas R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència
frigorífica nominal 4,5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb
humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), potència calorífica
nominal 5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire
exterior 7°C), consum elèctric nominal en refrigeració 20 W, consum elèctric nominal en
calefacció 20 W, pressió sonora a velocitat baixa 34 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 12,2
m³/min, de 290x1050x269 mm (de perfil baix), pes 15 kg, amb ventilador de dues velocitats,
vàlvula d'expansió electrònica, bomba de drenatge, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils
de transmissió i control (bus D-III Net) a unitat exterior, control per microprocessador,
orientació vertical automàtica (distribució uniforme de l'aire), senyal de neteja de filtre i filtre
d'aire de succió, amb control remot per cable, multifunció, model Madoka BRC1H519W7.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la xarxa
elèctrica. Col·locació i fixació del tub entre la unitat interior i el control remot per cable. Estesa
de cables entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexionat de cables entre la
unitat interior i el control remot per cable. Connexió a la xarxa de desguàs. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric
d'alimentació.
Total U ......:

Sense descripció

1,000

1,000
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Pressupost parcial nº 3 Sistema VRV
Nº
U
Descripció

3.6

U

Amidament

Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV (Volum de Refrigerant Variable), de casset,
Round Flow (de flux circular), model FXFQ25B "DAIKIN", per a gas R-410A, alimentació
monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica nominal 2,8 kW (temperatura de bulb sec de l'aire
interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire
exterior 35°C), potència calorífica nominal 3,2 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior
20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum elèctric nominal en refrigeració 38
W, consum elèctric nominal en calefacció 38 W, pressió sonora a velocitat baixa 28 dBA, cabal
d'aire a velocitat alta 13 m³/min, de 204x840x840 mm (de perfil baix), pes 20 kg, amb ventilador
de dues velocitats, vàlvula d'expansió electrònica, bomba de drenatge, bloc de terminals F1-F2
per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net) a unitat exterior, control per
microprocessador, orientació vertical automàtica (distribució radial uniforme de l'aire en 360°),
senyal de neteja de filtre i filtre d'aire de succió, panell decoratiu de color blanc per a unitat
d'aire condicionat de casset de flux circular, model BYCQ140E, amb control remot per cable,
multifunció, model Madoka BRC1H519W7. Inclús elements per a suspensió del sostre.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la xarxa
elèctrica. Col·locació i fixació del tub entre la unitat interior i el control remot per cable. Estesa
de cables entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexionat de cables entre la
unitat interior i el control remot per cable. Connexió a la xarxa de desguàs. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric
d'alimentació.
Total U ......:

3.7

U

Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV (Volum de Refrigerant Variable), de casset,
Round Flow (de flux circular), model FXFQ40B "DAIKIN", per a gas R-410A, alimentació
monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica nominal 4,5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire
interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire
exterior 35°C), potència calorífica nominal 5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C,
temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum elèctric nominal en refrigeració 38 W,
consum elèctric nominal en calefacció 38 W, pressió sonora a velocitat baixa 28 dBA, cabal
d'aire a velocitat alta 14 m³/min, de 204x840x840 mm (de perfil baix), pes 20 kg, amb ventilador
de dues velocitats, vàlvula d'expansió electrònica, bomba de drenatge, bloc de terminals F1-F2
per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net) a unitat exterior, control per
microprocessador, orientació vertical automàtica (distribució radial uniforme de l'aire en 360°),
senyal de neteja de filtre i filtre d'aire de succió, panell decoratiu de color blanc per a unitat
d'aire condicionat de casset de flux circular, model BYCQ140E, amb control remot per cable,
multifunció, model Madoka BRC1H519W7. Inclús elements per a suspensió del sostre.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la xarxa
elèctrica. Col·locació i fixació del tub entre la unitat interior i el control remot per cable. Estesa
de cables entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexionat de cables entre la
unitat interior i el control remot per cable. Connexió a la xarxa de desguàs. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric
d'alimentació.
Total U ......:

3.8

U

1,000

Sistema de control centralitzat "DAIKIN", per a sistema VRV (Volum de Refrigerant Variable)
amb unitats connectades mitjançant bus de control DIII-net, amb un màxim de 16 unitats
interiors, format per controlador de sistema centralitzat intelligentTabletController, per a gestió
de fins a 32 unitats interiors i fins a 10 mòduls d'unitats exteriors.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Col·locació i fixació dels accessoris. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric
d'alimentació.
Total U ......:

Sense descripció

2,000

1,000
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Pressupost parcial nº 3 Sistema VRV
Nº
U
Descripció

3.9

M

Amidament

Xarxa d'evacuació de condensats, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per
tub flexible de PVC, de 32 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, que connecta la unitat d'aire
condicionat amb la xarxa de petita evacuació, el baixant, el col·lector o el caixa sifònica. També
material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials col·locats
mitjançant unió enganxada amb adhesiu.
Inclou: Replanteig. Presentació de tubs, accessoris i peces especials. Fixació del material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces
especials.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.
Total m ......:

3.10

M

Canal protectora de PVC, color blanc RAL 9010, amb film de protecció, de 30x40 mm, aïllant,
amb grau de protecció IK08, estable davant els raigs UV i amb bon comportament a la
intempèrie.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la línia frigorífica, el cablejat elèctric
d'alimentació ni la xarxa d'evacuació de condensats.
Total m ......:

3.11

U

M

15,500

Angle de PVC, color blanc RAL 9010, de 30x40 mm.
Inclou: Replanteig. Col·locació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la línia frigorífica, el cablejat elèctric
d'alimentació ni la xarxa d'evacuació de condensats.
Total U ......:

3.12

20,000

9,000

Cable bus de comunicacions, de mànega sense apantallar, de 2 fils, de 1 mm² de secció per fil,
sense polaritat.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització.
Total m ......:

155,580

3.13.- Sistema de distribució de gas refrigerant
3.13.1

U

Derivació de línia frigorífica formada per conjunt de dos col·lectors Refnet, un per a la línia de
líquid i un altre per a la línia de gas, de 8 sortides cadascun, per a sistema VRV (Volum de
Refrigerant Variable), model KHRQ22M29H "DAIKIN", amb índex màxim de connexió d'unitats
interiors de 289.
Inclou: Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Total U ......:

3.13.2

U

Derivació de línia frigorífica formada per conjunt de dues juntes Refnet, una per a la línia de
líquid i una altra per a la línia de gas, per a sistema VRV (Volum de Refrigerant Variable), model
KHRQ22M64T "DAIKIN", amb índex màxim de connexió d'unitats interiors de 639.
Inclou: Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Total U ......:

Sense descripció

1,000

1,000
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Pressupost parcial nº 3 Sistema VRV
Nº
U
Descripció

3.13.3

U

Amidament

Derivació de línia frigorífica formada per conjunt de dues juntes Refnet, una per a la línia de
líquid i una altra per a la línia de gas, per a sistema VRV (Volum de Refrigerant Variable), model
KHRQ22M20T "DAIKIN", amb índex màxim de connexió d'unitats interiors de 199.
Inclou: Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Total U ......:

3.13.4

M

Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense
soldadura, de 1/2" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de
13 mm de diàmetre interior i 10 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura
cel·lular tancada i canonada per a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura, de 1/4" de
diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 7 mm de diàmetre
interior i 10 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems. Col·locació de
l'aïllament. Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.
Total m ......:

3.13.5

M

M

M

1,780

Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense
soldadura, de 7/8" de diàmetre i 1 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 23
mm de diàmetre interior i 15 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura
cel·lular tancada i canonada per a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura, de 3/8" de
diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 11 mm de diàmetre
interior i 10 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems. Col·locació de
l'aïllament. Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.
Total m ......:

Sense descripció

7,650

Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense
soldadura, de 3/4" de diàmetre i 1 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 19
mm de diàmetre interior i 15 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura
cel·lular tancada i canonada per a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura, de 3/8" de
diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 11 mm de diàmetre
interior i 10 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems. Col·locació de
l'aïllament. Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.
Total m ......:

3.13.7

94,160

Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense
soldadura, de 5/8" de diàmetre i 1 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 16
mm de diàmetre interior i 15 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura
cel·lular tancada i canonada per a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura, de 3/8" de
diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 11 mm de diàmetre
interior i 10 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems. Col·locació de
l'aïllament. Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.
Total m ......:

3.13.6

3,000

4,010
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Pressupost parcial nº 3 Sistema VRV
Nº
U
Descripció

3.13.8

M

Amidament

Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense
soldadura, de 1 1/8" de diàmetre i 1 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de
29 mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura
cel·lular tancada i canonada per a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura, de 1/2" de
diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 13 mm de diàmetre
interior i 15 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems. Col·locació de
l'aïllament. Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.
Total m ......:

3.13.9

M

Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense
soldadura, de 1 1/8" de diàmetre i 1 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de
29 mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura
cel·lular tancada i canonada per a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura, de 1/2" de
diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 13 mm de diàmetre
interior i 15 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems. Col·locació de
l'aïllament. Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.
Total m ......:

3.13.10

Kg

3,700

Càrrega de la instal·lació amb gas refrigerant R-410A, subministrat en ampolla amb 50 kg de
refrigerant.
Inclou: Càrrega del gas refrigerant.
Criteri d'amidament de projecte: Pes teòric de la càrrega, estimat a partir de la densitat aparent,
de la pressió i del volum a ocupar, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà el pes de la càrrega realment introduïda en la
instal·lació, segons especificacions de Projecte.
Total kg ......:

Sense descripció

9,640

5,400
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Pressupost parcial nº 3 Sistema VRV
Nº
U
Descripció

4.1

U

Amidament

Ventilador helicocentrífug de perfil baix, d'alt rendiment, model TD-250/100 Ecowatt "S&P", de
dues velocitats, potència màxima de 22 W, cabal màxim de 275 m³/h, de 176 mm de diàmetre i
303 mm de longitud, nivell de pressió sonora de 35 dBA, per a conductes de 100 mm de
diàmetre, format per cos de polipropilè, hèlix d'ABS, caixa de bornes i motor per a alimentació
monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Total U ......:

4.2

U

Ventilador helicocentrífug de perfil baix, d'alt rendiment, model TD-800/200 Ecowatt "S&P", de
dues velocitats, potència màxima de 105 W, cabal màxim de 1030 m³/h, de 217 mm de diàmetre i
302 mm de longitud, nivell de pressió sonora de 38 dBA, per a conductes de 200 mm de
diàmetre, format per cos de polipropilè, hèlix d'ABS, caixa de bornes i motor per a alimentació
monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Total U ......:

4.3

U

1,000

1,000

Subministre i instal·lació de Caixa de ventilació amb filtres integrats Soler i Palau UFV-1100/250
F7 ECOWATT F7 F9 ECOWATT.o equivalent
De baix nivell sonor, fabricades en xapa d'acer galvanitzat, amb aïllament acústic ininflamable
(M0) de llana mineral de 30 mm d'espessor, junts estanques a aspiració i descàrrega,
tancaments de tipus tracció giratori, de fàcil obertura, i ventilador centrífug de branques cap
enrere. Motor brushless de corrent continu, d'alt rendiment i baix consum, alimentació 230V ±
10% 50 / 60Hz, IP44, rodaments a boles, protector tèrmic, interruptor ON / OFF amb
potenciòmetre incorporat per ajustar la velocitat i entrada analògica per controlar el ventilador
amb un senyal de 0-10V. Tots els models tenen capacitat per el muntatge de fins a 3
filtres.Inclús accessoris i elements de fixació.
Inclús accessoris i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Total U ......:

4.4

U

1,000

Subministre i instal·lació de Control REB-ECOWATT (0-10V) o equivalent
Inclús accessoris i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Total U ......:

4.5

U

Visera contra la pluja d'acer galvanitzat, model APC-250 "S&P", per a conducte de 250 mm de
diàmetre, amb malla de protecció contra l'entrada de fulles i ocells.
Inclou: Col·locació i fixació de la visera.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Total U ......:

4.6

U

Sense descripció

1,000

2,000

Visera contra la pluja d'acer galvanitzat, model APC-100 "S&P", per a conducte de 100 mm de
diàmetre, amb malla de protecció contra l'entrada de fulles i ocells.
Inclou: Col·locació i fixació de la visera.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
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Pressupost parcial nº 4 Ventilació
Nº
U
Descripció

Amidament
Total U ......:

1,000

4.7.- Comportes de regulació
4.7.1

U

Comporta reguladora circular DKG model Schako DKG-Ø125-SV-GD1 o equivalent, ajustable
manualment, per la incorporació en conductes d'impulsió i retorn circulars segons DIN EN
1506, per regular cabals en sistemes de ventilació. La carcassa i la fulla de comporta de
regulació manual estan fabricades de forma estàndard amb xapa d'acer galvanitzat, amb junta
labial de goma especial. El dispositiu de regulació manual amb indicador d'aposició i el suport
de l'eix estan fabricats en plàstic. Fuga de la carcassa segons DIN EN 1751 , classe C M(NW80
classe B), amb una presió al conducte de fins a 1000 Pa. Inclús accessoris de muntatge i
elements de fixació.

Inclou: Replanteig. Fixació de la comporta. Connexió al conducte. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Total U ......:
4.7.2

U

3,000

Comporta reguladora circular DKG model Schako DKG-Ø160-SV-GD1 o equivalent, ajustable
manualment, per la incorporació en conductes d'impulsió i retorn circulars segons DIN EN
1506, per regular cabals en sistemes de ventilació. La carcassa i la fulla de comporta de
regulació manual estan fabricades de forma estàndard amb xapa d'acer galvanitzat, amb junta
labial de goma especial. El dispositiu de regulació manual amb indicador d'aposició i el suport
de l'eix estan fabricats en plàstic. Fuga de la carcassa segons DIN EN 1751 , classe C M(NW80
classe B), amb una presió al conducte de fins a 1000 Pa. Inclús accessoris de muntatge i
elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació de la comporta. Connexió al conducte. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Total U ......:

4.7.3

U

2,000

Comporta reguladora circular DKG model Schako DKG-Ø200-SV-GD1 o equivalent, ajustable
manualment, per la incorporació en conductes d'impulsió i retorn circulars segons DIN EN
1506, per regular cabals en sistemes de ventilació. La carcassa i la fulla de comporta de
regulació manual estan fabricades de forma estàndard amb xapa d'acer galvanitzat, amb junta
labial de goma especial. El dispositiu de regulació manual amb indicador d'aposició i el suport
de l'eix estan fabricats en plàstic. Fuga de la carcassa segons DIN EN 1751 , classe C M(NW80
classe B), amb una presió al conducte de fins a 1000 Pa. Inclús accessoris de muntatge i
elements de fixació.

Inclou: Replanteig. Fixació de la comporta. Connexió al conducte. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Total U ......:

1,000

4.8.- Conducte Circular Ventilació
4.8.1

M

Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 100 mm de diàmetre i 0,5 mm
de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús
accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports dels
conductes. Muntatge i fixació de conductes. Comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, descomptant les
peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.
Total m ......:

Sense descripció

23,540
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Pressupost parcial nº 4 Ventilació
Nº
U
Descripció

4.8.2

M

Amidament

Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 125 mm de diàmetre i 0,5 mm
de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús
accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports dels
conductes. Muntatge i fixació de conductes. Comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, descomptant les
peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.
Total m ......:

4.8.3

M

Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 175 mm de diàmetre i 0,5 mm
de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús
accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports dels
conductes. Muntatge i fixació de conductes. Comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, descomptant les
peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.
Total m ......:

4.8.4

M

M

M

U

Sense descripció

6,700

Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 250 mm de diàmetre i 0,5 mm
de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús
accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports dels
conductes. Muntatge i fixació de conductes. Comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, descomptant les
peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.
Total m ......:

4.8.7

6,910

Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 225 mm de diàmetre i 0,5 mm
de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús
accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports dels
conductes. Muntatge i fixació de conductes. Comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, descomptant les
peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.
Total m ......:

4.8.6

17,990

Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 200 mm de diàmetre i 0,5 mm
de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús
accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports dels
conductes. Muntatge i fixació de conductes. Comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, descomptant les
peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.
Total m ......:

4.8.5

6,400

17,470

Colze 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 100 mm de diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
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Pressupost parcial nº 4 Ventilació
Nº
U
Descripció

Uts.
10

P2

4.8.8

U

U

4.8.10

U

4.8.11

U

4.8.12

U

4.8.13

U

Total U ......:

10,000

10,000

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial
5,000
5,000

Subtotal

Total U ......:

5,000

5,000

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial
3,000
3,000

Subtotal

Total U ......:

3,000

3,000

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial
3,000
3,000

Subtotal

Total U ......:

3,000

3,000

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial
3,000
3,000

Subtotal

Total U ......:

3,000

3,000

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial
9,000
9,000

Subtotal

Total U ......:

9,000

9,000

Te simple 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 200 mm de diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Uts.

Sense descripció

Subtotal

Colze 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 250 mm de diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Uts.
9

P2

Parcial
10,000
10,000

Colze 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 225 mm de diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Uts.
3

P2

Alçada

Colze 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 200 mm de diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Uts.
3

P2

Amplada

Colze 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 175 mm de diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Uts.
3

P2

Llargada

Colze 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 125 mm de diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Uts.
5

P2

4.8.9

Amidament

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal
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Pressupost parcial nº 4 Ventilació
Nº
U
Descripció

P2

4.8.14

2

U

U

4.8.16

U

4.8.17

U

4.8.18

U

P2

Sense descripció

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial
2,000
2,000

Subtotal

Total U ......:

2,000

2,000

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial
2,000
2,000

Subtotal

Total U ......:

2,000

2,000

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial
2,000
2,000

Subtotal

Total U ......:

2,000

2,000

Reducció excèntrica de 200 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat de 225 mm de
diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Uts.
1

P2

2,000

Reducció excèntrica de 175 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat de 200 mm de
diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Uts.
2

P2

2,000

Total U ......:

Reducció excèntrica de 125 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat de 200 mm de
diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Uts.
2

P2

2,000
2,000

Te simple 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 250 mm de diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Uts.
2

P2

4.8.15

Amidament

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial
1,000
1,000

Subtotal

Total U ......:

1,000

1,000

Reducció excèntrica de 125 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat de 250 mm de
diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Uts.
1

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial
1,000
1,000

Subtotal

Total U ......:

1,000

1,000
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Pressupost parcial nº 4 Ventilació
Nº
U
Descripció

4.8.19

U

U

U

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial
2,000
2,000

Subtotal

Total U ......:

2,000

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial
1,000
1,000

Subtotal

Total U ......:

1,000

U

U

2,000

Colze 60° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 175 mm de diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Total U ......:

Sense descripció

4,000

Colze 45° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 250 mm de diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Total U ......:

4.8.23

1,000

Reducció concèntrica de 200 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat de 250 mm de
diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Total U ......:

4.8.22

2,000

Reducció excèntrica de 225 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat de 250 mm de
diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Uts.
1

P2

4.8.21

Reducció excèntrica de 200 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat de 250 mm de
diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Uts.
2

P2

4.8.20

Amidament

1,000
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Pressupost parcial nº 4 Ventilació
Nº
U
Descripció

5.1

M

Subministrament i instal·lació encastada en element de construcció tèrmicament aïllant de
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 IP547.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Instal·lació interior (Subquadre
Quadre individual 1.1)

5.2

M

M

M

M

Amplada

Alçada

Parcial
107,940

Subtotal

107,940

107,940

Total m ......:

107,940

Uts.
1

Llargada
12,000

Amplada

Alçada

Parcial
12,000

Subtotal

12,000

12,000

Total m ......:

12,000

Uts.
1

Llargada
16,770

Amplada

Alçada

Parcial
16,770

Subtotal

16,770

16,770

Total m ......:

16,770

Subministrament i instal·lació fix en superfície de canalització de tub rígid de policarbonat,
exempt d'halògens, endollable, corbable en calent, de color gris, de 25 mm de diàmetre
nominal, resistència a la compressió 1250 N, amb grau de protecció IP547.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Instal·lació interior (Subquadre
Quadre individual 1.1)

5.5

Llargada
107,940

Subministrament i instal·lació fix en superfície de canalització 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 IP547.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Instal·lació interior (Subquadre
Quadre individual 1.1)

5.4

Uts.
1

Subministrament i instal·lació encastada en element de construcció tèrmicament aïllant de
canalització de tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, transversalment elàstic,
corrugat, de color gris, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 320 N, amb
grau de protecció IP547.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Instal·lació interior (Subquadre
Quadre individual 1.1)

5.3

Amidament

Uts.
1

Llargada
24,730

Amplada

Alçada

Parcial
24,730

Subtotal

24,730

24,730

Total m ......:

24,730

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 3G2,5 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). Fins i tot accessoris i elements de subjecció.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.
Total m ......:

Sense descripció

124,700
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Pressupost parcial nº 5 Elèctriques
Nº
U
Descripció

5.6

M

Amidament

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 5G6 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). Fins i tot accessoris i elements de subjecció.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.
Total m ......:

5.7

U

Components per a la xarxa elèctrica de distribució interior de subquadre: mecanismes gamma
bàsica amb tecla o tapa i marc de color blanc i embellidor de color blanc; caixes d'encastar amb
cargols de fixació, caixes de derivació amb tapes i reglets de connexió. Inclús accessoris
necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment muntats, connexionats i provats.
Inclou: Col·locació de caixes de derivació i d'encastar. Col·locació de mecanismes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Subquadre Quadre individual 1.1

Sense descripció

36,760

Uts.
1

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial
1,000
1,000

Subtotal

Total U ......:

1,000

1,000
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Pressupost parcial nº 5 Elèctriques
Nº
U
Descripció

Jordi Manich Codina

Document registrat al Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya en data 29/09/2020, per Jordi Manich Codina (18357), Albert Juan Casademont (17010). Per validar la informació d'aquest document es pot
accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio i utilitzar el codi C3287597202D80B4

Enginyer Industrial
Albert Juan Casademont
Vilobí d'Onyar, 14 Agost de 2020
Enginyer Industrial

7,000
Total ut ......:
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Sense descripció

De formació per operaris durant el trancurs de l'obra.
Ut
6.1

Amidament
Pressupost parcial nº 6 ESTUDI BÀSIC SEGURETAT I SALUT
Nº
U
Descripció

DOCUMENT 4:
PLÀNOLS

El Facultatiu

Firmat

Firmat

Jordi Manich Codina

Albert Juan Casademont

Eng. Industrial col 18357

Eng. Industrial col 17010

Vilobí d’Onyar, 3 d’Agost de 2020

Vilobí d’Onyar, 3 d’Agost de 2020

Promotor: Ajuntament de Vilobí d’Onyar
Encàrrec: Ajuntament de Vilobí d’Onyar
Autor: Jordi Manich Codina - Albert Juan Casademont - ENGICO2EN SLP

1
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PROJECTE EXECUTIU DE CENTRALITZACIÓ
DE LES UNITATS DE CLIMATITZACIÓ DE
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1.QUADRE DE PREUS Nº1

2.QUADRE DE PREUS Nº2

3.PRESSUPOST

4.RESUM D’EXECUCIÓ PER CONTRACTAR
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CONTINGUTS

Advertència
Els preus designats en lletra en aquest quadre, amb la rebaixa que resulti en
la subhasta en el seu cas, són els que fan de base al contracte, i
s'utilitzaran per valorar l'obra executada, segons la Clàusula 46 del Plec de
Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de l'Estat,
considerant inclosos en ells els treballs, mitjans auxiliars i materials
necessaris per a l'execució de la unitat d'obra que defineixen, d'acord amb el
que prescriu la Clàusula 51 del Plec abans esmentat, de manera que el
Contractista no podrà reclamar que s'introdueixi cap modificació, sota cap
pretext d'error o omissió.
Import
Nº

Designació
En xifra
(Euros)

1

2

3

4

5

Pa Partida alçada de tapiat de forats amb
morter i massilat tant interior edifici com
exterior per a posterior pintat.
Inclou tapiat canal pluvials
u
Perforació
en
humit
realitzada
verticalment en forjat de formigó armat amb
biguees prefabricades i revoltons ceràmics
o de formigó i capa de compressió de
formigó, amb corona diamantada de 80 mm,
previa aixecament de pavaiment i la seva
base, inclou càrrega manual sobre camió o
contenidor.
u
Perforació
en
humit
realitzada
verticalment en forjat de formigó armat amb
biguees prefabricades i revoltons ceràmics
o de formigó i capa de compressió de
formigó, amb corona diamantada de 250 mm,
previa aixecament de pavaiment i la seva
base, inclou càrrega manual sobre camió o
contenidor.
u Realització de cates a falça sostre a
partir de caladora de diàmetre de 20 cm de
diàmetre. (s'inclou el posterior tapiat amb
la peça substrata i massilat)
m2 De fals sostre de plaques d'escaiola de
cara vista, llisa, de 60x60 cm. amb sistema
fix, penjades amb filferro galvanitzat.

6

u BANCADA COL·LOCACIÓ UNITAT EXTERIOR

7

u FORATS A PARET PER PAS DE CONDUCTES DE
VENTILACIÓ,
LINEA
REFRIGERANT
I
ELECTRICITAT

8

9

10

u OBRIR REGISTRE (60x60) A RECINTE
COBERTA (INCLOU TAPA REGISTRABLE)
ut De formació per
trancurs de l'obra.

operaris

durant

53,33 CINQUANTA-TRES EUROS AMB
TRENTA-TRES CÈNTIMS

65,23 SEIXANTA-CINC EUROS AMB
VINT-I-TRES CÈNTIMS

130,36 CENT TRENTA EUROS AMB
TRENTA-SIS CÈNTIMS

14,04 CATORZE EUROS AMB QUATRE
CÈNTIMS

19,78 DINOU EUROS AMB SETANTA-VUIT
CÈNTIMS
161,75 CENT SEIXANTA-U EUROS AMB
SETANTA-CINC CÈNTIMS

48,42 QUARANTA-VUIT EUROS AMB
QUARANTA-DOS CÈNTIMS

SOTA
113,33 CENT TRETZE EUROS AMB
TRENTA-TRES CÈNTIMS
el

u Trasllat d'unitat exterior de façana a
balcó. Trasllat d'untiat interior de planta
primera a planta baixa. El preu inclou
accessoris, suports de fixació i cablejat a
quadre elèctric existent i adequació del
mateix. Connexió frigorífica entre unitat
exterior i interior. Totalment muntat i
provat.

Sense descripció

En lletra
(Euros)

26,26 VINT-I-SIS EUROS AMB
VINT-I-SIS CÈNTIMS

130,34 CENT TRENTA EUROS AMB
TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
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Quadre de preus nº 1

Import
Nº

Designació
En xifra
(Euros)

11

12

13

u Desmuntatge unitat exterior i interior de
sistema d'aire condicionat tipus split de
paret, amb un pes màxim de 50 kg, amb
mitjans manuals i càrrega sobre camió o
contenidor. El preu inclou desmuntatge
d'accessoris,
suports
de
fixació
i
cablejat, tant elèctic com frigorífic.
u Desmuntatge unitat exterior i interior de
sistema d'aire condicionat tipus split de
paret, amb un pes màxim de 50 kg, amb
mitjans manuals i càrrega sobre camió o
contenidor. El preu inclou desmuntatge
d'accessoris,
suports
de
fixació
i
cablejat, tant elèctic com frigorífic.
U Unitat interior d'aire condicionat, per a
sistema
VRV
(Volum
de
Refrigerant
Variable),
de
paret,
model
FXAQ25A
"DAIKIN", per a gas R-410A, alimentació
monofàsica
(230V/50Hz),
potència
frigorífica nominal 2,8 kW (temperatura de
bulb
sec
de
l'aire
interior
27°C,
temperatura
de
bulb
humit
de
l'aire
interior 19°C, temperatura de bulb sec de
l'aire exterior 35°C), potència calorífica
nominal 3,2 kW (temperatura de bulb sec de
l'aire interior 20°C, temperatura de bulb
sec
de
l'aire
exterior
7°C),
consum
elèctric nominal en refrigeració 30 W,
consum elèctric nominal en calefacció 40 W,
pressió sonora a velocitat baixa 29 dBA,
cabal d'aire a velocitat alta 9,4 m³/min,
de 290x795x266 mm (de perfil baix), pes 12
kg, amb ventilador de dues velocitats,
vàlvula d'expansió electrònica, bomba de
drenatge, bloc de terminals F1-F2 per a
cable de 2 fils de transmissió i control
(bus D-III Net) a unitat exterior, control
per microprocessador, orientació vertical
automàtica
(distribució
uniforme
de
l'aire), senyal de neteja de filtre i
filtre d'aire de succió, amb control remot
per
cable,
multifunció,
model
Madoka
BRC1H519W7.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Connexió
a
les
línies
frigorífiques.
Connexió a la xarxa elèctrica. Col·locació
i fixació del tub entre la unitat interior
i el control remot per cable. Estesa de
cables entre la unitat interior i el
control remot per cable. Connexionat de
cables entre la unitat interior i el
control remot per cable. Connexió a la
xarxa de desguàs. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la canalització ni el cablejat
elèctric d'alimentació.

Sense descripció

En lletra
(Euros)

72,81 SETANTA-DOS EUROS AMB
VUITANTA-U CÈNTIMS

40,34 QUARANTA EUROS AMB
TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

859,10 VUIT-CENTS CINQUANTA-NOU
EUROS AMB DEU CÈNTIMS
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Quadre de preus nº 1

Import
Nº

Designació
En xifra
(Euros)

14

U Unitat interior d'aire condicionat, per a
sistema
VRV
(Volum
de
Refrigerant
Variable),
de
paret,
model
FXAQ32A
"DAIKIN", per a gas R-410A, alimentació
monofàsica
(230V/50Hz),
potència
frigorífica nominal 3,6 kW (temperatura de
bulb
sec
de
l'aire
interior
27°C,
temperatura
de
bulb
humit
de
l'aire
interior 19°C, temperatura de bulb sec de
l'aire exterior 35°C), potència calorífica
nominal 4 kW (temperatura de bulb sec de
l'aire interior 20°C, temperatura de bulb
sec
de
l'aire
exterior
7°C),
consum
elèctric nominal en refrigeració 30 W,
consum elèctric nominal en calefacció 40 W,
pressió sonora a velocitat baixa 29 dBA,
cabal d'aire a velocitat alta 9,8 m³/min,
de 290x795x266 mm (de perfil baix), pes 12
kg, amb ventilador de dues velocitats,
vàlvula d'expansió electrònica, bomba de
drenatge, bloc de terminals F1-F2 per a
cable de 2 fils de transmissió i control
(bus D-III Net) a unitat exterior, control
per microprocessador, orientació vertical
automàtica
(distribució
uniforme
de
l'aire), senyal de neteja de filtre i
filtre d'aire de succió, amb control remot
per
cable,
multifunció,
model
Madoka
BRC1H519W7.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Connexió
a
les
línies
frigorífiques.
Connexió a la xarxa elèctrica. Col·locació
i fixació del tub entre la unitat interior
i el control remot per cable. Estesa de
cables entre la unitat interior i el
control remot per cable. Connexionat de
cables entre la unitat interior i el
control remot per cable. Connexió a la
xarxa de desguàs. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la canalització ni el cablejat
elèctric d'alimentació.

Sense descripció

En lletra
(Euros)

877,66 VUIT-CENTS SETANTA-SET EUROS
AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
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U Unitat interior d'aire condicionat, per a
sistema
VRV
(Volum
de
Refrigerant
Variable),
de
paret,
model
FXAQ40A
"DAIKIN", per a gas R-410A, alimentació
monofàsica
(230V/50Hz),
potència
frigorífica nominal 4,5 kW (temperatura de
bulb
sec
de
l'aire
interior
27°C,
temperatura
de
bulb
humit
de
l'aire
interior 19°C, temperatura de bulb sec de
l'aire exterior 35°C), potència calorífica
nominal 5 kW (temperatura de bulb sec de
l'aire interior 20°C, temperatura de bulb
sec
de
l'aire
exterior
7°C),
consum
elèctric nominal en refrigeració 20 W,
consum elèctric nominal en calefacció 20 W,
pressió sonora a velocitat baixa 34 dBA,
cabal d'aire a velocitat alta 12,2 m³/min,
de 290x1050x269 mm (de perfil baix), pes 15
kg, amb ventilador de dues velocitats,
vàlvula d'expansió electrònica, bomba de
drenatge, bloc de terminals F1-F2 per a
cable de 2 fils de transmissió i control
(bus D-III Net) a unitat exterior, control
per microprocessador, orientació vertical
automàtica
(distribució
uniforme
de
l'aire), senyal de neteja de filtre i
filtre d'aire de succió, amb control remot
per
cable,
multifunció,
model
Madoka
BRC1H519W7.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Connexió
a
les
línies
frigorífiques.
Connexió a la xarxa elèctrica. Col·locació
i fixació del tub entre la unitat interior
i el control remot per cable. Estesa de
cables entre la unitat interior i el
control remot per cable. Connexionat de
cables entre la unitat interior i el
control remot per cable. Connexió a la
xarxa de desguàs. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la canalització ni el cablejat
elèctric d'alimentació.

Sense descripció

En lletra
(Euros)

914,12 NOU-CENTS CATORZE EUROS AMB
DOTZE CÈNTIMS
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Document registrat al Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya en data 29/09/2020, per Jordi Manich Codina (18357), Albert Juan Casademont (17010). Per validar la informació d'aquest document es pot
accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio i utilitzar el codi C3287597202D80B4

Quadre de preus nº 1

Import
Nº

Designació
En xifra
(Euros)

16

U Unitat interior d'aire condicionat, per a
sistema
VRV
(Volum
de
Refrigerant
Variable), de sostre amb distribució per
conducte
rectangular,
model
FXSQ80A
"DAIKIN", per a gas R-410A, alimentació
monofàsica
(230V/50Hz),
potència
frigorífica nominal 9 kW (temperatura de
bulb
sec
de
l'aire
interior
27°C,
temperatura
de
bulb
humit
de
l'aire
interior 19°C, temperatura de bulb sec de
l'aire exterior 35°C), potència calorífica
nominal 10 kW (temperatura de bulb sec de
l'aire interior 20°C, temperatura de bulb
sec
de
l'aire
exterior
7°C),
consum
elèctric nominal en refrigeració 121 W,
consum elèctric nominal en calefacció 118
W, pressió sonora a velocitat baixa 32 dBA,
cabal d'aire a velocitat alta 19,5 m³/min,
de 245x1000x800 mm, pes 36,6 kg, amb
ventilador de tres velocitats amb regulació
Inverter
(la
pressió
estàtica
del
ventilador s'ajusta automàticament a la
pèrdua de càrrega real en els conductes) i
pressió estàtica disponible de 40 a 150 Pa,
vàlvula d'expansió electrònica, bomba de
drenatge, aspiració d'aire posterior o
inferior, bloc de terminals F1-F2 per a
cable de 2 fils de transmissió i control
(bus D-III Net) a unitat exterior, control
per microprocessador i filtre d'aire de
succió, amb control remot per cable,
multifunció,
model
Madoka
BRC1H519W7.
Inclús elements per a suspensió del sostre.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Connexió
a
les
línies
frigorífiques.
Connexió a la xarxa elèctrica. Col·locació
i fixació del tub entre la unitat interior
i el control remot per cable. Estesa de
cables entre la unitat interior i el
control remot per cable. Connexionat de
cables entre la unitat interior i el
control remot per cable. Connexió a la
xarxa de desguàs. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la canalització ni el cablejat
elèctric d'alimentació.

Sense descripció

En lletra
(Euros)

1.471,35 MIL QUATRE-CENTS SETANTA-U
EUROS AMB TRENTA-CINC
CÈNTIMS
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U Unitat interior d'aire condicionat, per a
sistema
VRV
(Volum
de
Refrigerant
Variable), de casset, Round Flow (de flux
circular), model FXFQ25B "DAIKIN", per a
gas
R-410A,
alimentació
monofàsica
(230V/50Hz), potència frigorífica nominal
2,8 kW (temperatura de bulb sec de l'aire
interior 27°C, temperatura de bulb humit de
l'aire interior 19°C, temperatura de bulb
sec de l'aire exterior 35°C), potència
calorífica nominal 3,2 kW (temperatura de
bulb
sec
de
l'aire
interior
20°C,
temperatura de bulb sec de l'aire exterior
7°C),
consum
elèctric
nominal
en
refrigeració 38 W, consum elèctric nominal
en calefacció 38 W, pressió sonora a
velocitat baixa 28 dBA, cabal d'aire a
velocitat alta 13 m³/min, de 204x840x840 mm
(de perfil baix), pes 20 kg, amb ventilador
de dues velocitats, vàlvula d'expansió
electrònica, bomba de drenatge, bloc de
terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de
transmissió i control (bus D-III Net) a
unitat
exterior,
control
per
microprocessador,
orientació
vertical
automàtica (distribució radial uniforme de
l'aire en 360°), senyal de neteja de filtre
i filtre d'aire de succió, panell decoratiu
de
color
blanc
per
a
unitat
d'aire
condicionat de casset de flux circular,
model BYCQ140E, amb control remot per
cable,
multifunció,
model
Madoka
BRC1H519W7. Inclús elements per a suspensió
del sostre.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Connexió
a
les
línies
frigorífiques.
Connexió a la xarxa elèctrica. Col·locació
i fixació del tub entre la unitat interior
i el control remot per cable. Estesa de
cables entre la unitat interior i el
control remot per cable. Connexionat de
cables entre la unitat interior i el
control remot per cable. Connexió a la
xarxa de desguàs. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la canalització ni el cablejat
elèctric d'alimentació.

Sense descripció

En lletra
(Euros)

1.277,09 MIL DOS-CENTS SETANTA-SET
EUROS AMB NOU CÈNTIMS
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U Unitat interior d'aire condicionat, per a
sistema
VRV
(Volum
de
Refrigerant
Variable), de casset, Round Flow (de flux
circular), model FXFQ40B "DAIKIN", per a
gas
R-410A,
alimentació
monofàsica
(230V/50Hz), potència frigorífica nominal
4,5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire
interior 27°C, temperatura de bulb humit de
l'aire interior 19°C, temperatura de bulb
sec de l'aire exterior 35°C), potència
calorífica nominal 5 kW (temperatura de
bulb
sec
de
l'aire
interior
20°C,
temperatura de bulb sec de l'aire exterior
7°C),
consum
elèctric
nominal
en
refrigeració 38 W, consum elèctric nominal
en calefacció 38 W, pressió sonora a
velocitat baixa 28 dBA, cabal d'aire a
velocitat alta 14 m³/min, de 204x840x840 mm
(de perfil baix), pes 20 kg, amb ventilador
de dues velocitats, vàlvula d'expansió
electrònica, bomba de drenatge, bloc de
terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de
transmissió i control (bus D-III Net) a
unitat
exterior,
control
per
microprocessador,
orientació
vertical
automàtica (distribució radial uniforme de
l'aire en 360°), senyal de neteja de filtre
i filtre d'aire de succió, panell decoratiu
de
color
blanc
per
a
unitat
d'aire
condicionat de casset de flux circular,
model BYCQ140E, amb control remot per
cable,
multifunció,
model
Madoka
BRC1H519W7. Inclús elements per a suspensió
del sostre.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Connexió
a
les
línies
frigorífiques.
Connexió a la xarxa elèctrica. Col·locació
i fixació del tub entre la unitat interior
i el control remot per cable. Estesa de
cables entre la unitat interior i el
control remot per cable. Connexionat de
cables entre la unitat interior i el
control remot per cable. Connexió a la
xarxa de desguàs. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la canalització ni el cablejat
elèctric d'alimentació.

Sense descripció

En lletra
(Euros)

1.398,42 MIL TRES-CENTS NORANTA-VUIT
EUROS AMB QUARANTA-DOS
CÈNTIMS
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U Unitat exterior per a sistema VRV-IV+
(Volum de Refrigerant Variable), bomba de
calor, model RXYQ12U "DAIKIN", per a gas
R-410A, amb temperatura de refrigerant
variable per a la millora de l'eficiència
estacional,
alimentació
trifàsica
(400V/50Hz), potència frigorífica nominal
33,5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire
interior 27°C, temperatura de bulb sec de
l'aire exterior 35°C), SEER 6,3, rang de
funcionament de temperatura de bulb sec de
l'aire exterior en refrigeració des de -5
fins a 43°C, potència calorífica nominal
37,5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire
interior 20°C, temperatura de bulb sec de
l'aire exterior 7°C), SCOP 4,1, rang de
funcionament de temperatura de bulb sec de
l'aire exterior en calefacció des de -20
fins a 15,5°C, connectabilitat de fins a 26
unitats interiors amb un percentatge de
capacitat mínim del 50% i màxim del 130%,
control
mitjançant
microprocessador,
compressor scroll hermèticament segellat,
amb
control
Inverter,
dimensions
1685x930x765 mm, pes 198 kg, pressió sonora
61 dBA, cabal d'aire 185 m³/min, longitud
total màxima de canonada frigorífica 1000
m, longitud màxima entre unitat exterior i
unitat interior més allunyada 165 m (190 m
equivalents), diferència màxima d'altura
d'instal·lació 90 m si la unitat exterior
es troba per sobre de les unitats interiors
i 90 m si es troba per sota, longitud
màxima entre el primer kit de ramificació
(unió Refnet) de canonada frigorífica i
unitat interior més allunyada 40 m, bloc de
terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de
transmissió i control (bus D-III Net),
pantalla de configuració i software que fa
que la posada en marxa, la configuració i
la personalització siguin més ràpides i
precises, i possibilitat d'instal·lació en
interior com a resultat de l'alta pressió
estàtica
externa
d'aire,
tractament
anticorrosiu especial del bescanviador de
calor,
funció
de
recuperació
de
refrigerant, càrrega automàtica addicional
de
refrigerant,
prova
automàtica
de
funcionament i ajust de limitació de consum
d'energia (funció I-Demand).
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Connexió
a
les
línies
frigorífiques.
Connexió a la xarxa elèctrica. Connexió a
la xarxa de desguàs. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou
els
elements
antivibratoris
de
terra, la canalització ni el cablejat
elèctric d'alimentació.

Sense descripció

En lletra
(Euros)

9.088,35 NOU MIL VUITANTA-VUIT EUROS
AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS
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20

21

22

23

U Derivació de línia frigorífica formada
per conjunt de dues juntes Refnet, una per
a la línia de líquid i una altra per a la
línia de gas, per a sistema VRV (Volum de
Refrigerant Variable), model KHRQ22M20T
"DAIKIN", amb índex màxim de connexió
d'unitats interiors de 199.
Inclou: Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
U Derivació de línia frigorífica formada
per conjunt de dues juntes Refnet, una per
a la línia de líquid i una altra per a la
línia de gas, per a sistema VRV (Volum de
Refrigerant Variable), model KHRQ22M64T
"DAIKIN", amb índex màxim de connexió
d'unitats interiors de 639.
Inclou: Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
U Derivació de línia frigorífica formada
per conjunt de dos col·lectors Refnet, un
per a la línia de líquid i un altre per a
la línia de gas, de 8 sortides cadascun,
per a sistema VRV (Volum de Refrigerant
Variable), model KHRQ22M29H "DAIKIN", amb
índex màxim de connexió d'unitats interiors
de 289.
Inclou: Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
U Sistema de control centralitzat "DAIKIN",
per a sistema VRV (Volum de Refrigerant
Variable)
amb
unitats
connectades
mitjançant bus de control DIII-net, amb un
màxim de 16 unitats interiors, format per
controlador
de
sistema
centralitzat
intelligentTabletController, per a gestió
de fins a 32 unitats interiors i fins a 10
mòduls d'unitats exteriors.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Col·locació i fixació dels accessoris.
Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la canalització ni el cablejat
elèctric d'alimentació.

Sense descripció

En lletra
(Euros)

99,53 NORANTA-NOU EUROS AMB
CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

150,88 CENT CINQUANTA EUROS AMB
VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

194,43 CENT NORANTA-QUATRE EUROS
AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS

1.189,90 MIL CENT VUITANTA-NOU EUROS
AMB NORANTA CÈNTIMS
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m Cable bus de comunicacions, de mànega
sense apantallar, de 2 fils, de 1 mm² de
secció per fil, sense polaritat.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud
realment
executada
segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la canalització.

25

m Canal protectora de PVC, color blanc RAL
9010, amb film de protecció, de 30x40 mm,
aïllant, amb grau de protecció IK08,
estable davant els raigs UV i amb bon
comportament a la intempèrie.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud
realment
executada
segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la línia frigorífica, el cablejat
elèctric
d'alimentació
ni
la
xarxa
d'evacuació de condensats.

26

U Angle de PVC, color blanc RAL 9010, de
30x40 mm.
Inclou: Replanteig. Col·locació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la línia frigorífica, el cablejat
elèctric
d'alimentació
ni
la
xarxa
d'evacuació de condensats.

27

m Línia frigorífica doble realitzada amb
canonada per a gas mitjançant tub de coure
sense soldadura, de 1/2" de diàmetre i 0,8
mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 13 mm de diàmetre interior
i 10 mm de gruix, a força de cautxú
sintètic flexible, d'estructura cel·lular
tancada i canonada per a líquid mitjançant
tub de coure sense soldadura, de 1/4" de
diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa
aïllant d'escuma elastomèrica, de 7 mm de
diàmetre interior i 10 mm de gruix, a força
de cautxú sintètic flexible, d'estructura
cel·lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la
línia. Encintat dels extrems. Col·locació
de l'aïllament. Muntatge i fixació de la
línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva
càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud
realment
executada
segons
especificacions de Projecte.

Sense descripció

En lletra
(Euros)

5,55 CINC EUROS AMB
CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

9,02 NOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS

7,56 SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS
CÈNTIMS

25,37 VINT-I-CINC EUROS AMB
TRENTA-SET CÈNTIMS
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29

m Línia frigorífica doble realitzada amb
canonada per a gas mitjançant tub de coure
sense soldadura, de 5/8" de diàmetre i 1 mm
de gruix amb camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 16 mm de diàmetre interior
i 15 mm de gruix, a força de cautxú
sintètic flexible, d'estructura cel·lular
tancada i canonada per a líquid mitjançant
tub de coure sense soldadura, de 3/8" de
diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa
aïllant d'escuma elastomèrica, de 11 mm de
diàmetre interior i 10 mm de gruix, a força
de cautxú sintètic flexible, d'estructura
cel·lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la
línia. Encintat dels extrems. Col·locació
de l'aïllament. Muntatge i fixació de la
línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva
càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud
realment
executada
segons
especificacions de Projecte.
m Línia frigorífica doble realitzada amb
canonada per a gas mitjançant tub de coure
sense soldadura, de 3/4" de diàmetre i 1 mm
de gruix amb camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 19 mm de diàmetre interior
i 15 mm de gruix, a força de cautxú
sintètic flexible, d'estructura cel·lular
tancada i canonada per a líquid mitjançant
tub de coure sense soldadura, de 3/8" de
diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa
aïllant d'escuma elastomèrica, de 11 mm de
diàmetre interior i 10 mm de gruix, a força
de cautxú sintètic flexible, d'estructura
cel·lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la
línia. Encintat dels extrems. Col·locació
de l'aïllament. Muntatge i fixació de la
línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva
càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud
realment
executada
segons
especificacions de Projecte.

Sense descripció

En lletra
(Euros)

29,44 VINT-I-NOU EUROS AMB
QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

31,23 TRENTA-U EUROS AMB
VINT-I-TRES CÈNTIMS
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30

31

m Línia frigorífica doble realitzada amb
canonada per a gas mitjançant tub de coure
sense soldadura, de 7/8" de diàmetre i 1 mm
de gruix amb camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 23 mm de diàmetre interior
i 15 mm de gruix, a força de cautxú
sintètic flexible, d'estructura cel·lular
tancada i canonada per a líquid mitjançant
tub de coure sense soldadura, de 3/8" de
diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa
aïllant d'escuma elastomèrica, de 11 mm de
diàmetre interior i 10 mm de gruix, a força
de cautxú sintètic flexible, d'estructura
cel·lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la
línia. Encintat dels extrems. Col·locació
de l'aïllament. Muntatge i fixació de la
línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva
càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud
realment
executada
segons
especificacions de Projecte.
m Línia frigorífica doble realitzada amb
canonada per a gas mitjançant tub de coure
sense soldadura, de 1 1/8" de diàmetre i 1
mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 29 mm de diàmetre interior
i 25 mm de gruix, a força de cautxú
sintètic flexible, d'estructura cel·lular
tancada i canonada per a líquid mitjançant
tub de coure sense soldadura, de 1/2" de
diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa
aïllant d'escuma elastomèrica, de 13 mm de
diàmetre interior i 15 mm de gruix, a força
de cautxú sintètic flexible, d'estructura
cel·lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la
línia. Encintat dels extrems. Col·locació
de l'aïllament. Muntatge i fixació de la
línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva
càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud
realment
executada
segons
especificacions de Projecte.

Sense descripció

En lletra
(Euros)

33,31 TRENTA-TRES EUROS AMB
TRENTA-U CÈNTIMS

63,13 SEIXANTA-TRES EUROS AMB
TRETZE CÈNTIMS
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32

33

34

m Línia frigorífica doble realitzada amb
canonada per a gas mitjançant tub de coure
sense soldadura, de 1 1/8" de diàmetre i 1
mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 29 mm de diàmetre interior
i 25 mm de gruix, a força de cautxú
sintètic flexible, d'estructura cel·lular
tancada i canonada per a líquid mitjançant
tub de coure sense soldadura, de 1/2" de
diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa
aïllant d'escuma elastomèrica, de 13 mm de
diàmetre interior i 15 mm de gruix, a força
de cautxú sintètic flexible, d'estructura
cel·lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la
línia. Encintat dels extrems. Col·locació
de l'aïllament. Muntatge i fixació de la
línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva
càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud
realment
executada
segons
especificacions de Projecte.
kg Càrrega de la instal·lació amb gas
refrigerant R-410A, subministrat en ampolla
amb 50 kg de refrigerant.
Inclou: Càrrega del gas refrigerant.
Criteri d'amidament de projecte: Pes teòric
de la càrrega, estimat a partir de la
densitat aparent, de la pressió i del volum
a ocupar, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà el
pes de la càrrega realment introduïda en la
instal·lació, segons especificacions de
Projecte.
m
Xarxa
d'evacuació
de
condensats,
col·locada superficialment i fixada al
parament, formada per tub flexible de PVC,
de 32 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, que
connecta la unitat d'aire condicionat amb
la xarxa de petita evacuació, el baixant,
el col·lector o el caixa sifònica. També
material auxiliar para muntatge i subjecció
a l'obra, accessoris i peces especials
col·locats mitjançant unió enganxada amb
adhesiu.
Inclou: Replanteig. Presentació de tubs,
accessoris i peces especials. Fixació del
material
auxiliar
per
a
muntatge
i
subjecció a l'obra. Col·locació i fixació
de tubs, accessoris i peces especials.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud
realment
executada
segons
especificacions de Projecte.

Sense descripció

En lletra
(Euros)

46,82 QUARANTA-SIS EUROS AMB
VUITANTA-DOS CÈNTIMS

76,06 SETANTA-SIS EUROS AMB SIS
CÈNTIMS

4,70 QUATRE EUROS AMB SETANTA
CÈNTIMS
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35

36

37

m
Conducte
circular
de
paret
simple
helicoïdal d'acer galvanitzat, de 100 mm de
diàmetre i 0,5 mm de gruix, subministrat en
trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de
ventilació
i
climatització.
Inclús
accessoris de muntatge i elements de
fixació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels
conductes. Marcat i posterior ancoratge
dels suports dels conductes. Muntatge i
fixació de conductes. Comprovació del seu
correcte
funcionament.
Realització
de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, mesurada entre els eixos dels
elements
o
dels
punts
a
connectar,
descomptant les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud
realment
executada
segons
especificacions de Projecte.
m
Conducte
circular
de
paret
simple
helicoïdal d'acer galvanitzat, de 125 mm de
diàmetre i 0,5 mm de gruix, subministrat en
trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de
ventilació
i
climatització.
Inclús
accessoris de muntatge i elements de
fixació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels
conductes. Marcat i posterior ancoratge
dels suports dels conductes. Muntatge i
fixació de conductes. Comprovació del seu
correcte
funcionament.
Realització
de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, mesurada entre els eixos dels
elements
o
dels
punts
a
connectar,
descomptant les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud
realment
executada
segons
especificacions de Projecte.
m
Conducte
circular
de
paret
simple
helicoïdal d'acer galvanitzat, de 175 mm de
diàmetre i 0,5 mm de gruix, subministrat en
trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de
ventilació
i
climatització.
Inclús
accessoris de muntatge i elements de
fixació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels
conductes. Marcat i posterior ancoratge
dels suports dels conductes. Muntatge i
fixació de conductes. Comprovació del seu
correcte
funcionament.
Realització
de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, mesurada entre els eixos dels
elements
o
dels
punts
a
connectar,
descomptant les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud
realment
executada
segons
especificacions de Projecte.

Sense descripció

En lletra
(Euros)

5,38 CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT
CÈNTIMS

6,27 SIS EUROS AMB VINT-I-SET
CÈNTIMS

7,80 SET EUROS AMB VUITANTA
CÈNTIMS
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38

39

40

m
Conducte
circular
de
paret
simple
helicoïdal d'acer galvanitzat, de 200 mm de
diàmetre i 0,5 mm de gruix, subministrat en
trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de
ventilació
i
climatització.
Inclús
accessoris de muntatge i elements de
fixació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels
conductes. Marcat i posterior ancoratge
dels suports dels conductes. Muntatge i
fixació de conductes. Comprovació del seu
correcte
funcionament.
Realització
de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, mesurada entre els eixos dels
elements
o
dels
punts
a
connectar,
descomptant les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud
realment
executada
segons
especificacions de Projecte.
m
Conducte
circular
de
paret
simple
helicoïdal d'acer galvanitzat, de 225 mm de
diàmetre i 0,5 mm de gruix, subministrat en
trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de
ventilació
i
climatització.
Inclús
accessoris de muntatge i elements de
fixació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels
conductes. Marcat i posterior ancoratge
dels suports dels conductes. Muntatge i
fixació de conductes. Comprovació del seu
correcte
funcionament.
Realització
de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, mesurada entre els eixos dels
elements
o
dels
punts
a
connectar,
descomptant les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud
realment
executada
segons
especificacions de Projecte.
m
Conducte
circular
de
paret
simple
helicoïdal d'acer galvanitzat, de 250 mm de
diàmetre i 0,5 mm de gruix, subministrat en
trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de
ventilació
i
climatització.
Inclús
accessoris de muntatge i elements de
fixació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels
conductes. Marcat i posterior ancoratge
dels suports dels conductes. Muntatge i
fixació de conductes. Comprovació del seu
correcte
funcionament.
Realització
de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, mesurada entre els eixos dels
elements
o
dels
punts
a
connectar,
descomptant les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud
realment
executada
segons
especificacions de Projecte.

Sense descripció

En lletra
(Euros)

8,30 VUIT EUROS AMB TRENTA
CÈNTIMS

8,81 VUIT EUROS AMB VUITANTA-U
CÈNTIMS

9,14 NOU EUROS AMB CATORZE
CÈNTIMS
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41

42

43

44

45

46

U Colze 90° per a conducte circular d'acer
galvanitzat, de 100 mm de diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces
especials prefabricades a la xarxa de
conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
U Colze 90° per a conducte circular d'acer
galvanitzat, de 125 mm de diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces
especials prefabricades a la xarxa de
conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
U Colze 90° per a conducte circular d'acer
galvanitzat, de 175 mm de diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces
especials prefabricades a la xarxa de
conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
U Colze 90° per a conducte circular d'acer
galvanitzat, de 200 mm de diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces
especials prefabricades a la xarxa de
conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
U Colze 90° per a conducte circular d'acer
galvanitzat, de 225 mm de diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces
especials prefabricades a la xarxa de
conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
U Colze 90° per a conducte circular d'acer
galvanitzat, de 250 mm de diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces
especials prefabricades a la xarxa de
conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Sense descripció

En lletra
(Euros)

10,76 DEU EUROS AMB SETANTA-SIS
CÈNTIMS

11,26 ONZE EUROS AMB VINT-I-SIS
CÈNTIMS

15,36 QUINZE EUROS AMB TRENTA-SIS
CÈNTIMS

19,06 DINOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS

20,76 VINT EUROS AMB SETANTA-SIS
CÈNTIMS

22,46 VINT-I-DOS EUROS AMB
QUARANTA-SIS CÈNTIMS
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47

48

49

50

51

U Te simple 90° per a conducte circular
d'acer galvanitzat, de 200 mm de diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces
especials prefabricades a la xarxa de
conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
U Te simple 90° per a conducte circular
d'acer galvanitzat, de 250 mm de diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces
especials prefabricades a la xarxa de
conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
U Reducció excèntrica de 125 mm per a
conducte circular d'acer galvanitzat de 200
mm de diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces
especials prefabricades a la xarxa de
conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
U Reducció excèntrica de 175 mm per a
conducte circular d'acer galvanitzat de 200
mm de diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces
especials prefabricades a la xarxa de
conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
U Reducció excèntrica de 200 mm per a
conducte circular d'acer galvanitzat de 225
mm de diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces
especials prefabricades a la xarxa de
conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Sense descripció

En lletra
(Euros)

16,86 SETZE EUROS AMB VUITANTA-SIS
CÈNTIMS

21,36 VINT-I-U EUROS AMB
TRENTA-SIS CÈNTIMS

14,99 CATORZE EUROS AMB
NORANTA-NOU CÈNTIMS

14,87 CATORZE EUROS AMB
VUITANTA-SET CÈNTIMS

16,37 SETZE EUROS AMB TRENTA-SET
CÈNTIMS
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52

53

54

55

56

U Reducció excèntrica de 125 mm per a
conducte circular d'acer galvanitzat de 250
mm de diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces
especials prefabricades a la xarxa de
conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
U Reducció excèntrica de 200 mm per a
conducte circular d'acer galvanitzat de 250
mm de diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces
especials prefabricades a la xarxa de
conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
U Reducció excèntrica de 225 mm per a
conducte circular d'acer galvanitzat de 250
mm de diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces
especials prefabricades a la xarxa de
conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
U Colze 45° per a conducte circular d'acer
galvanitzat, de 250 mm de diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces
especials prefabricades a la xarxa de
conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
U Colze 60° per a conducte circular d'acer
galvanitzat, de 175 mm de diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces
especials prefabricades a la xarxa de
conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Sense descripció

En lletra
(Euros)

18,21 DIVUIT EUROS AMB VINT-I-U
CÈNTIMS

17,98 DISSET EUROS AMB
NORANTA-VUIT CÈNTIMS

17,75 DISSET EUROS AMB
SETANTA-CINC CÈNTIMS

18,52 DIVUIT EUROS AMB
CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

13,83 TRETZE EUROS AMB
VUITANTA-TRES CÈNTIMS
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Import
Nº

Designació
En xifra
(Euros)

57

58

U Reducció concèntrica de 200 mm per a
conducte circular d'acer galvanitzat de 250
mm de diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces
especials prefabricades a la xarxa de
conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

16,16 SETZE EUROS AMB SETZE
CÈNTIMS

U Comporta reguladora circular DKG model
Schako
DKG-Ø200-SV-GD1
o
equivalent,
ajustable manualment, per la incorporació
en conductes d'impulsió i retorn circulars
segons DIN EN 1506, per regular cabals en
sistemes de ventilació. La carcassa i la
fulla de comporta de regulació manual estan
fabricades de forma estàndard amb xapa
d'acer galvanitzat, amb junta labial de
goma especial. El dispositiu de regulació
manual amb indicador d'aposició i el suport
de l'eix estan fabricats en plàstic. Fuga
de la carcassa segons DIN EN 1751 , classe
C M(NW80 classe B), amb una presió al
conducte
de
fins
a
1000
Pa.
Inclús
accessoris de muntatge i elements de
fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació de la comporta.
Connexió al conducte. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

59

En lletra
(Euros)

30,41 TRENTA EUROS AMB QUARANTA-U
CÈNTIMS

U Comporta reguladora circular DKG model
Schako
DKG-Ø125-SV-GD1
o
equivalent,
ajustable manualment, per la incorporació
en conductes d'impulsió i retorn circulars
segons DIN EN 1506, per regular cabals en
sistemes de ventilació. La carcassa i la
fulla de comporta de regulació manual estan
fabricades de forma estàndard amb xapa
d'acer galvanitzat, amb junta labial de
goma especial. El dispositiu de regulació
manual amb indicador d'aposició i el suport
de l'eix estan fabricats en plàstic. Fuga
de la carcassa segons DIN EN 1751 , classe
C M(NW80 classe B), amb una presió al
conducte
de
fins
a
1000
Pa.
Inclús
accessoris de muntatge i elements de
fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació de la comporta.
Connexió al conducte. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Sense descripció

26,67 VINT-I-SIS EUROS AMB
SEIXANTA-SET CÈNTIMS

Pàgina 19

Document registrat al Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya en data 29/09/2020, per Jordi Manich Codina (18357), Albert Juan Casademont (17010). Per validar la informació d'aquest document es pot
accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio i utilitzar el codi C3287597202D80B4

Quadre de preus nº 1
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Nº

Designació
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(Euros)

60

U Comporta reguladora circular DKG model
Schako
DKG-Ø160-SV-GD1
o
equivalent,
ajustable manualment, per la incorporació
en conductes d'impulsió i retorn circulars
segons DIN EN 1506, per regular cabals en
sistemes de ventilació. La carcassa i la
fulla de comporta de regulació manual estan
fabricades de forma estàndard amb xapa
d'acer galvanitzat, amb junta labial de
goma especial. El dispositiu de regulació
manual amb indicador d'aposició i el suport
de l'eix estan fabricats en plàstic. Fuga
de la carcassa segons DIN EN 1751 , classe
C M(NW80 classe B), amb una presió al
conducte
de
fins
a
1000
Pa.
Inclús
accessoris de muntatge i elements de
fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació de la comporta.
Connexió al conducte. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

61

62

63

En lletra
(Euros)

U
Visera
contra
la
pluja
d'acer
galvanitzat, model APC-250 "S&P", per a
conducte de 250 mm de diàmetre, amb malla
de protecció contra l'entrada de fulles i
ocells.
Inclou: Col·locació i fixació de la visera.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
U
Visera
contra
la
pluja
d'acer
galvanitzat, model APC-100 "S&P", per a
conducte de 100 mm de diàmetre, amb malla
de protecció contra l'entrada de fulles i
ocells.
Inclou: Col·locació i fixació de la visera.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
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 3G2,5 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). Fins
i tot accessoris i elements de subjecció.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud
realment
executada
segons
especificacions de Projecte.

Sense descripció

26,67 VINT-I-SIS EUROS AMB
SEIXANTA-SET CÈNTIMS

27,26 VINT-I-SET EUROS AMB
VINT-I-SIS CÈNTIMS

25,77 VINT-I-CINC EUROS AMB
SETANTA-SET CÈNTIMS

3,17 TRES EUROS AMB DISSET
CÈNTIMS
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Designació
En xifra
(Euros)

64

65

66

67

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 5G6 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).
Fins i tot accessoris i elements de
subjecció. Totalment muntat, connexionat i
provat.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud
realment
executada
segons
especificacions de Projecte.
U Components per a la xarxa elèctrica de
distribució
interior
de
subquadre:
mecanismes gamma bàsica amb tecla o tapa i
marc de color blanc i embellidor de color
blanc; caixes d'encastar amb cargols de
fixació, caixes de derivació amb tapes i
reglets de connexió. Inclús accessoris
necessaris
per
la
seva
correcta
instal·lació.
Totalment
muntats,
connexionats i provats.
Inclou: Col·locació de caixes de derivació
i d'encastar. Col·locació de mecanismes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
m Subministrament i instal·lació encastada
en
element
de
construcció
tèrmicament
aïllant de 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 IP547.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació
del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud
realment
executada
segons
especificacions de Projecte.
m Subministrament i instal·lació encastada
en
element
de
construcció
tèrmicament
aïllant de canalització de tub corbable de
poliamida,
exempt
d'halògens,
transversalment elàstic, corrugat, de color
gris, de 25 mm de diàmetre nominal,
resistència a la compressió 320 N, amb grau
de protecció IP547.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació
del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud
realment
executada
segons
especificacions de Projecte.

Sense descripció

En lletra
(Euros)

4,91 QUATRE EUROS AMB NORANTA-U
CÈNTIMS

35,01 TRENTA-CINC EUROS AMB U
CÈNTIM

1,33 U EURO AMB TRENTA-TRES
CÈNTIMS

1,66 U EURO AMB SEIXANTA-SIS
CÈNTIMS
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68

69

70

m Subministrament i instal·lació fix en
superfície de canalització 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 IP547.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació
del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud
realment
executada
segons
especificacions de Projecte.
m Subministrament i instal·lació fix en
superfície de canalització de tub rígid de
policarbonat,
exempt
d'halògens,
endollable, corbable en calent, de color
gris, de 25 mm de diàmetre nominal,
resistència a la compressió 1250 N, amb
grau de protecció IP547.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació
del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud
realment
executada
segons
especificacions de Projecte.

En lletra
(Euros)

3,50 TRES EUROS AMB CINQUANTA
CÈNTIMS

4,90 QUATRE EUROS AMB NORANTA
CÈNTIMS

U Subministre i instal·lació de Caixa de
ventilació amb filtres integrats Soler i
Palau
UFV-1100/250
F7
ECOWATT
F7
F9
ECOWATT.o equivalent
De baix nivell sonor, fabricades en xapa
d'acer galvanitzat, amb aïllament acústic
ininflamable (M0) de llana mineral de 30 mm
d'espessor, junts estanques a aspiració i
descàrrega, tancaments de tipus tracció
giratori, de fàcil obertura, i ventilador
centrífug de branques cap enrere. Motor
brushless
de
corrent
continu,
d'alt
rendiment i baix consum, alimentació 230V ±
10% 50 / 60Hz, IP44, rodaments a boles,
protector tèrmic, interruptor ON / OFF amb
potenciòmetre incorporat per ajustar la
velocitat i entrada analògica per controlar
el ventilador amb un senyal de 0-10V. Tots
els models tenen capacitat per el muntatge
de fins a 3 filtres.Inclús accessoris i
elements de fixació.
Inclús accessoris i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Sense descripció

917,44 NOU-CENTS DISSET EUROS AMB
QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS
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71

U Subministre i instal·lació de
REB-ECOWATT (0-10V) o equivalent

Control

Inclús accessoris i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
72

73

En lletra
(Euros)

U Ventilador helicocentrífug de perfil
baix, d'alt rendiment, model TD-250/100
Ecowatt "S&P", de dues velocitats, potència
màxima de 22 W, cabal màxim de 275 m³/h, de
176 mm de diàmetre i 303 mm de longitud,
nivell de pressió sonora de 35 dBA, per a
conductes de 100 mm de diàmetre, format per
cos de polipropilè, hèlix d'ABS, caixa de
bornes i motor per a alimentació monofàsica
a 230 V i 50 Hz de freqüència.
Inclou:
Replanteig.
Col·locació.
Connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
U Ventilador helicocentrífug de perfil
baix, d'alt rendiment, model TD-800/200
Ecowatt "S&P", de dues velocitats, potència
màxima de 105 W, cabal màxim de 1030 m³/h,
de 217 mm de diàmetre i 302 mm de longitud,
nivell de pressió sonora de 38 dBA, per a
conductes de 200 mm de diàmetre, format per
cos de polipropilè, hèlix d'ABS, caixa de
bornes i motor per a alimentació monofàsica
a 230 V i 50 Hz de freqüència.
Inclou:
Replanteig.
Col·locació.
Connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

26,84 VINT-I-SIS EUROS AMB
VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

142,23 CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB
VINT-I-TRES CÈNTIMS

244,21 DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE
EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS

Vilobí d'Onyar, 14 Agost de 2020
Enginyer Industrial

Jordi Manich Codina

Sense descripció
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Quadre de preus nº 1

Advertència: Els preus d'aquest quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos que sigui necessari abonar obres
incompletes quan per rescissió o una altra causa no arribin a acabar-se les contractades, sense que es pugui pretendre la
valoració de cada unitat d'obra fraccionada en altra forma que l'establida a l'esmentat quadre.

Import
Nº

Designació
Parcial
(Euros)

Total
(Euros)

1 RETIRADA I POSICIONAMENT APARELLS CLIMATITZACIÓ
EXISTENTS
1.1

u Desmuntatge unitat exterior i interior de sistema d'aire condicionat tipus split de paret, amb
un pes màxim de 50 kg, amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor. El preu
inclou desmuntatge d'accessoris, suports de fixació i cablejat, tant elèctic com frigorífic.
Mà d'obra
Resta d'Obra

60,51
12,30
72,81

1.2

u Desmuntatge unitat exterior i interior de sistema d'aire condicionat tipus split de paret, amb
un pes màxim de 50 kg, amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor. El preu
inclou desmuntatge d'accessoris, suports de fixació i cablejat, tant elèctic com frigorífic.
Mà d'obra

40,34
40,34

1.3

u Trasllat d'unitat exterior de façana a balcó. Trasllat d'untiat interior de planta primera a
planta baixa. El preu inclou accessoris, suports de fixació i cablejat a quadre elèctric existent
i adequació del mateix. Connexió frigorífica entre unitat exterior i interior. Totalment muntat i
provat.
Mà d'obra
Materials

40,34
90,00
130,34

2 OBRES DE PALETERIA
2.1

Pa Partida alçada de tapiat de forats amb morter i massilat tant interior edifici com exterior
per a posterior pintat.
Inclou tapiat canal pluvials
Mà d'obra
Resta d'Obra

38,33
15,00
53,33

2.2

u Perforació en humit realitzada verticalment en forjat de formigó armat amb biguees
prefabricades i revoltons ceràmics o de formigó i capa de compressió de formigó, amb
corona diamantada de 80 mm, previa aixecament de pavaiment i la seva base, inclou
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Mà d'obra
Resta d'Obra

26,23
39,00
65,23

2.3

u Perforació en humit realitzada verticalment en forjat de formigó armat amb biguees
prefabricades i revoltons ceràmics o de formigó i capa de compressió de formigó, amb
corona diamantada de 250 mm, previa aixecament de pavaiment i la seva base, inclou
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Mà d'obra
Resta d'Obra

40,36
90,00
130,36

2.4

u Realització de cates a falça sostre a partir de caladora de diàmetre de 20 cm de diàmetre.
(s'inclou el posterior tapiat amb la peça substrata i massilat)
Mà d'obra
Resta d'Obra

4,04
10,00
14,04

2.5

m2 De fals sostre de plaques d'escaiola de cara vista, llisa, de 60x60 cm. amb sistema fix,
penjades amb filferro galvanitzat.
Mà d'obra
Materials

10,52
9,26
19,78

2.6

u BANCADA COL·LOCACIÓ UNITAT EXTERIOR
Mà d'obra
Resta d'Obra

86,75
75,00
161,75

Sense descripció
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Quadre de preus nº 2

Import
Nº

Designació
Parcial
(Euros)

2.7

Total
(Euros)

u FORATS A PARET PER PAS DE CONDUCTES DE VENTILACIÓ, LINEA REFRIGERANT
I ELECTRICITAT
Mà d'obra

48,42
48,42

2.8

u OBRIR REGISTRE (60x60) A RECINTE SOTA COBERTA (INCLOU TAPA
REGISTRABLE)
Mà d'obra
Resta d'Obra

38,33
75,00
113,33

3 Sistema VRV
3.1

U Unitat exterior per a sistema VRV-IV+ (Volum de Refrigerant Variable), bomba de calor,
model RXYQ12U "DAIKIN", per a gas R-410A, amb temperatura de refrigerant variable per a
la millora de l'eficiència estacional, alimentació trifàsica (400V/50Hz), potència frigorífica
nominal 33,5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb sec
de l'aire exterior 35°C), SEER 6,3, rang de funcionament de temperatura de bulb sec de
l'aire exterior en refrigeració des de -5 fins a 43°C, potència calorífica nominal 37,5 kW
(temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior
7°C), SCOP 4,1, rang de funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire exterior en
calefacció des de -20 fins a 15,5°C, connectabilitat de fins a 26 unitats interiors amb un
percentatge de capacitat mínim del 50% i màxim del 130%, control mitjançant
microprocessador, compressor scroll hermèticament segellat, amb control Inverter,
dimensions 1685x930x765 mm, pes 198 kg, pressió sonora 61 dBA, cabal d'aire 185
m³/min, longitud total màxima de canonada frigorífica 1000 m, longitud màxima entre unitat
exterior i unitat interior més allunyada 165 m (190 m equivalents), diferència màxima d'altura
d'instal·lació 90 m si la unitat exterior es troba per sobre de les unitats interiors i 90 m si es
troba per sota, longitud màxima entre el primer kit de ramificació (unió Refnet) de canonada
frigorífica i unitat interior més allunyada 40 m, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils
de transmissió i control (bus D-III Net), pantalla de configuració i software que fa que la
posada en marxa, la configuració i la personalització siguin més ràpides i precises, i
possibilitat d'instal·lació en interior com a resultat de l'alta pressió estàtica externa d'aire,
tractament anticorrosiu especial del bescanviador de calor, funció de recuperació de
refrigerant, càrrega automàtica addicional de refrigerant, prova automàtica de funcionament i
ajust de limitació de consum d'energia (funció I-Demand).
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la
xarxa elèctrica. Connexió a la xarxa de desguàs. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou els elements antivibratoris de terra, la
canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació.
Mà d'obra
Materials

262,65
8.825,70
9.088,35
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U Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV (Volum de Refrigerant Variable), de
sostre amb distribució per conducte rectangular, model FXSQ80A "DAIKIN", per a gas
R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica nominal 9 kW
(temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior
19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), potència calorífica nominal 10 kW
(temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior
7°C), consum elèctric nominal en refrigeració 121 W, consum elèctric nominal en calefacció
118 W, pressió sonora a velocitat baixa 32 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 19,5 m³/min, de
245x1000x800 mm, pes 36,6 kg, amb ventilador de tres velocitats amb regulació Inverter (la
pressió estàtica del ventilador s'ajusta automàticament a la pèrdua de càrrega real en els
conductes) i pressió estàtica disponible de 40 a 150 Pa, vàlvula d'expansió electrònica,
bomba de drenatge, aspiració d'aire posterior o inferior, bloc de terminals F1-F2 per a cable
de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net) a unitat exterior, control per
microprocessador i filtre d'aire de succió, amb control remot per cable, multifunció, model
Madoka BRC1H519W7. Inclús elements per a suspensió del sostre.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la
xarxa elèctrica. Col·locació i fixació del tub entre la unitat interior i el control remot per cable.
Estesa de cables entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexionat de cables
entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexió a la xarxa de desguàs. Posada
en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric
d'alimentació.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars

40,70
1.401,80
28,85
1.471,35

3.3

U Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV (Volum de Refrigerant Variable), de
paret, model FXAQ25A "DAIKIN", per a gas R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz),
potència frigorífica nominal 2,8 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C,
temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior
35°C), potència calorífica nominal 3,2 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C,
temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum elèctric nominal en refrigeració 30
W, consum elèctric nominal en calefacció 40 W, pressió sonora a velocitat baixa 29 dBA,
cabal d'aire a velocitat alta 9,4 m³/min, de 290x795x266 mm (de perfil baix), pes 12 kg, amb
ventilador de dues velocitats, vàlvula d'expansió electrònica, bomba de drenatge, bloc de
terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net) a unitat exterior,
control per microprocessador, orientació vertical automàtica (distribució uniforme de l'aire),
senyal de neteja de filtre i filtre d'aire de succió, amb control remot per cable, multifunció,
model Madoka BRC1H519W7.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la
xarxa elèctrica. Col·locació i fixació del tub entre la unitat interior i el control remot per cable.
Estesa de cables entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexionat de cables
entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexió a la xarxa de desguàs. Posada
en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric
d'alimentació.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars

40,70
801,55
16,85
859,10
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U Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV (Volum de Refrigerant Variable), de
paret, model FXAQ32A "DAIKIN", per a gas R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz),
potència frigorífica nominal 3,6 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C,
temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior
35°C), potència calorífica nominal 4 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C,
temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum elèctric nominal en refrigeració 30
W, consum elèctric nominal en calefacció 40 W, pressió sonora a velocitat baixa 29 dBA,
cabal d'aire a velocitat alta 9,8 m³/min, de 290x795x266 mm (de perfil baix), pes 12 kg, amb
ventilador de dues velocitats, vàlvula d'expansió electrònica, bomba de drenatge, bloc de
terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net) a unitat exterior,
control per microprocessador, orientació vertical automàtica (distribució uniforme de l'aire),
senyal de neteja de filtre i filtre d'aire de succió, amb control remot per cable, multifunció,
model Madoka BRC1H519W7.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la
xarxa elèctrica. Col·locació i fixació del tub entre la unitat interior i el control remot per cable.
Estesa de cables entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexionat de cables
entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexió a la xarxa de desguàs. Posada
en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric
d'alimentació.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars

40,70
819,75
17,21
877,66

3.5

U Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV (Volum de Refrigerant Variable), de
paret, model FXAQ40A "DAIKIN", per a gas R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz),
potència frigorífica nominal 4,5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C,
temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior
35°C), potència calorífica nominal 5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C,
temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum elèctric nominal en refrigeració 20
W, consum elèctric nominal en calefacció 20 W, pressió sonora a velocitat baixa 34 dBA,
cabal d'aire a velocitat alta 12,2 m³/min, de 290x1050x269 mm (de perfil baix), pes 15 kg,
amb ventilador de dues velocitats, vàlvula d'expansió electrònica, bomba de drenatge, bloc
de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net) a unitat
exterior, control per microprocessador, orientació vertical automàtica (distribució uniforme de
l'aire), senyal de neteja de filtre i filtre d'aire de succió, amb control remot per cable,
multifunció, model Madoka BRC1H519W7.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la
xarxa elèctrica. Col·locació i fixació del tub entre la unitat interior i el control remot per cable.
Estesa de cables entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexionat de cables
entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexió a la xarxa de desguàs. Posada
en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric
d'alimentació.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars

40,70
855,50
17,92
914,12
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U Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV (Volum de Refrigerant Variable), de
casset, Round Flow (de flux circular), model FXFQ25B "DAIKIN", per a gas R-410A,
alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica nominal 2,8 kW (temperatura de
bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura
de bulb sec de l'aire exterior 35°C), potència calorífica nominal 3,2 kW (temperatura de bulb
sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum elèctric
nominal en refrigeració 38 W, consum elèctric nominal en calefacció 38 W, pressió sonora a
velocitat baixa 28 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 13 m³/min, de 204x840x840 mm (de perfil
baix), pes 20 kg, amb ventilador de dues velocitats, vàlvula d'expansió electrònica, bomba
de drenatge, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III
Net) a unitat exterior, control per microprocessador, orientació vertical automàtica
(distribució radial uniforme de l'aire en 360°), senyal de neteja de filtre i filtre d'aire de succió,
panell decoratiu de color blanc per a unitat d'aire condicionat de casset de flux circular,
model BYCQ140E, amb control remot per cable, multifunció, model Madoka BRC1H519W7.
Inclús elements per a suspensió del sostre.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la
xarxa elèctrica. Col·locació i fixació del tub entre la unitat interior i el control remot per cable.
Estesa de cables entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexionat de cables
entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexió a la xarxa de desguàs. Posada
en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric
d'alimentació.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars

40,70
1.211,35
25,04
1.277,09

3.7

U Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV (Volum de Refrigerant Variable), de
casset, Round Flow (de flux circular), model FXFQ40B "DAIKIN", per a gas R-410A,
alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica nominal 4,5 kW (temperatura de
bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura
de bulb sec de l'aire exterior 35°C), potència calorífica nominal 5 kW (temperatura de bulb
sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum elèctric
nominal en refrigeració 38 W, consum elèctric nominal en calefacció 38 W, pressió sonora a
velocitat baixa 28 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 14 m³/min, de 204x840x840 mm (de perfil
baix), pes 20 kg, amb ventilador de dues velocitats, vàlvula d'expansió electrònica, bomba
de drenatge, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III
Net) a unitat exterior, control per microprocessador, orientació vertical automàtica
(distribució radial uniforme de l'aire en 360°), senyal de neteja de filtre i filtre d'aire de succió,
panell decoratiu de color blanc per a unitat d'aire condicionat de casset de flux circular,
model BYCQ140E, amb control remot per cable, multifunció, model Madoka BRC1H519W7.
Inclús elements per a suspensió del sostre.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la
xarxa elèctrica. Col·locació i fixació del tub entre la unitat interior i el control remot per cable.
Estesa de cables entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexionat de cables
entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexió a la xarxa de desguàs. Posada
en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric
d'alimentació.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars

40,70
1.330,30
27,42
1.398,42
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U Sistema de control centralitzat "DAIKIN", per a sistema VRV (Volum de Refrigerant
Variable) amb unitats connectades mitjançant bus de control DIII-net, amb un màxim de 16
unitats interiors, format per controlador de sistema centralitzat intelligentTabletController, per
a gestió de fins a 32 unitats interiors i fins a 10 mòduls d'unitats exteriors.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Col·locació i fixació dels accessoris. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric
d'alimentació.
Mà d'obra
Materials

40,70
1.149,20
1.189,90

3.9

m Xarxa d'evacuació de condensats, col·locada superficialment i fixada al parament,
formada per tub flexible de PVC, de 32 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, que connecta la
unitat d'aire condicionat amb la xarxa de petita evacuació, el baixant, el col·lector o el caixa
sifònica. També material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces
especials col·locats mitjançant unió enganxada amb adhesiu.
Inclou: Replanteig. Presentació de tubs, accessoris i peces especials. Fixació del material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces
especials.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars

2,47
2,14
0,09
4,70

3.10

m Canal protectora de PVC, color blanc RAL 9010, amb film de protecció, de 30x40 mm,
aïllant, amb grau de protecció IK08, estable davant els raigs UV i amb bon comportament a
la intempèrie.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la línia frigorífica, el cablejat elèctric
d'alimentació ni la xarxa d'evacuació de condensats.
Mà d'obra
Materials

3,06
5,96
9,02

3.11

U Angle de PVC, color blanc RAL 9010, de 30x40 mm.
Inclou: Replanteig. Col·locació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la línia frigorífica, el cablejat elèctric
d'alimentació ni la xarxa d'evacuació de condensats.
Mà d'obra
Materials

2,22
5,34
7,56

3.12

m Cable bus de comunicacions, de mànega sense apantallar, de 2 fils, de 1 mm² de secció
per fil, sense polaritat.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització.
Mà d'obra
Materials

1,65
3,90
5,55

3.13 Sistema de distribució de gas refrigerant
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U Derivació de línia frigorífica formada per conjunt de dos col·lectors Refnet, un per a la línia
de líquid i un altre per a la línia de gas, de 8 sortides cadascun, per a sistema VRV (Volum
de Refrigerant Variable), model KHRQ22M29H "DAIKIN", amb índex màxim de connexió
d'unitats interiors de 289.
Inclou: Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Mà d'obra
Materials

2,03
192,40
194,43

3.13.2

U Derivació de línia frigorífica formada per conjunt de dues juntes Refnet, una per a la línia
de líquid i una altra per a la línia de gas, per a sistema VRV (Volum de Refrigerant Variable),
model KHRQ22M64T "DAIKIN", amb índex màxim de connexió d'unitats interiors de 639.
Inclou: Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Mà d'obra
Materials

2,03
148,85
150,88

3.13.3

U Derivació de línia frigorífica formada per conjunt de dues juntes Refnet, una per a la línia
de líquid i una altra per a la línia de gas, per a sistema VRV (Volum de Refrigerant Variable),
model KHRQ22M20T "DAIKIN", amb índex màxim de connexió d'unitats interiors de 199.
Inclou: Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Mà d'obra
Materials

2,03
97,50
99,53

3.13.4

m Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense
soldadura, de 1/2" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica,
de 13 mm de diàmetre interior i 10 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible,
d'estructura cel·lular tancada i canonada per a líquid mitjançant tub de coure sense
soldadura, de 1/4" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica,
de 7 mm de diàmetre interior i 10 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible,
d'estructura cel·lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems. Col·locació de
l'aïllament. Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
Mà d'obra
Materials

8,13
17,24
25,37

3.13.5

m Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense
soldadura, de 5/8" de diàmetre i 1 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica,
de 16 mm de diàmetre interior i 15 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible,
d'estructura cel·lular tancada i canonada per a líquid mitjançant tub de coure sense
soldadura, de 3/8" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica,
de 11 mm de diàmetre interior i 10 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible,
d'estructura cel·lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems. Col·locació de
l'aïllament. Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
Mà d'obra
Materials

8,13
21,31
29,44
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m Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense
soldadura, de 3/4" de diàmetre i 1 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica,
de 19 mm de diàmetre interior i 15 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible,
d'estructura cel·lular tancada i canonada per a líquid mitjançant tub de coure sense
soldadura, de 3/8" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica,
de 11 mm de diàmetre interior i 10 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible,
d'estructura cel·lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems. Col·locació de
l'aïllament. Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
Mà d'obra
Materials

8,13
23,10
31,23

3.13.7

m Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense
soldadura, de 7/8" de diàmetre i 1 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica,
de 23 mm de diàmetre interior i 15 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible,
d'estructura cel·lular tancada i canonada per a líquid mitjançant tub de coure sense
soldadura, de 3/8" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica,
de 11 mm de diàmetre interior i 10 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible,
d'estructura cel·lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems. Col·locació de
l'aïllament. Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
Mà d'obra
Materials

8,13
25,18
33,31

3.13.8

m Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense
soldadura, de 1 1/8" de diàmetre i 1 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica,
de 29 mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible,
d'estructura cel·lular tancada i canonada per a líquid mitjançant tub de coure sense
soldadura, de 1/2" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica,
de 13 mm de diàmetre interior i 15 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible,
d'estructura cel·lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems. Col·locació de
l'aïllament. Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
Mà d'obra
Materials

8,13
55,00
63,13

3.13.9

m Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense
soldadura, de 1 1/8" de diàmetre i 1 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica,
de 29 mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible,
d'estructura cel·lular tancada i canonada per a líquid mitjançant tub de coure sense
soldadura, de 1/2" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica,
de 13 mm de diàmetre interior i 15 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible,
d'estructura cel·lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems. Col·locació de
l'aïllament. Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
Mà d'obra
Materials

8,13
38,69
46,82
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kg Càrrega de la instal·lació amb gas refrigerant R-410A, subministrat en ampolla amb 50 kg
de refrigerant.
Inclou: Càrrega del gas refrigerant.
Criteri d'amidament de projecte: Pes teòric de la càrrega, estimat a partir de la densitat
aparent, de la pressió i del volum a ocupar, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà el pes de la càrrega realment introduïda en la
instal·lació, segons especificacions de Projecte.
Mà d'obra
Materials

4,06
72,00
76,06

4 Ventilació
4.1

U Ventilador helicocentrífug de perfil baix, d'alt rendiment, model TD-250/100 Ecowatt
"S&P", de dues velocitats, potència màxima de 22 W, cabal màxim de 275 m³/h, de 176 mm
de diàmetre i 303 mm de longitud, nivell de pressió sonora de 35 dBA, per a conductes de
100 mm de diàmetre, format per cos de polipropilè, hèlix d'ABS, caixa de bornes i motor per
a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Mà d'obra
Materials

8,13
134,10
142,23

4.2

U Ventilador helicocentrífug de perfil baix, d'alt rendiment, model TD-800/200 Ecowatt
"S&P", de dues velocitats, potència màxima de 105 W, cabal màxim de 1030 m³/h, de 217
mm de diàmetre i 302 mm de longitud, nivell de pressió sonora de 38 dBA, per a conductes
de 200 mm de diàmetre, format per cos de polipropilè, hèlix d'ABS, caixa de bornes i motor
per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Mà d'obra
Materials

16,21
228,00
244,21

4.3

U Subministre i instal·lació de Caixa de ventilació amb filtres integrats Soler i Palau
UFV-1100/250 F7 ECOWATT F7 F9 ECOWATT.o equivalent
De baix nivell sonor, fabricades en xapa d'acer galvanitzat, amb aïllament acústic
ininflamable (M0) de llana mineral de 30 mm d'espessor, junts estanques a aspiració i
descàrrega, tancaments de tipus tracció giratori, de fàcil obertura, i ventilador centrífug de
branques cap enrere. Motor brushless de corrent continu, d'alt rendiment i baix consum,
alimentació 230V ± 10% 50 / 60Hz, IP44, rodaments a boles, protector tèrmic, interruptor
ON / OFF amb potenciòmetre incorporat per ajustar la velocitat i entrada analògica per
controlar el ventilador amb un senyal de 0-10V. Tots els models tenen capacitat per el
muntatge de fins a 3 filtres.Inclús accessoris i elements de fixació.
Inclús accessoris i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Mà d'obra
Materials

6,70
910,74
917,44
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U Subministre i instal·lació de Control REB-ECOWATT (0-10V) o equivalent
Inclús accessoris i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Mà d'obra
Materials

6,70
20,14
26,84

4.5

U Visera contra la pluja d'acer galvanitzat, model APC-250 "S&P", per a conducte de 250
mm de diàmetre, amb malla de protecció contra l'entrada de fulles i ocells.
Inclou: Col·locació i fixació de la visera.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Mà d'obra
Materials

4,06
23,20
27,26

4.6

U Visera contra la pluja d'acer galvanitzat, model APC-100 "S&P", per a conducte de 100
mm de diàmetre, amb malla de protecció contra l'entrada de fulles i ocells.
Inclou: Col·locació i fixació de la visera.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars

4,06
21,20
0,51
25,77

4.7 Comportes de regulació
4.7.1

U Comporta reguladora circular DKG model Schako DKG-Ø125-SV-GD1 o equivalent,
ajustable manualment, per la incorporació en conductes d'impulsió i retorn circulars segons
DIN EN 1506, per regular cabals en sistemes de ventilació. La carcassa i la fulla de
comporta de regulació manual estan fabricades de forma estàndard amb xapa d'acer
galvanitzat, amb junta labial de goma especial. El dispositiu de regulació manual amb
indicador d'aposició i el suport de l'eix estan fabricats en plàstic. Fuga de la carcassa
segons DIN EN 1751 , classe C M(NW80 classe B), amb una presió al conducte de fins a
1000 Pa. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.

Inclou: Replanteig. Fixació de la comporta. Connexió al conducte. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Mà d'obra
Materials

6,10
20,57
26,67
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U Comporta reguladora circular DKG model Schako DKG-Ø160-SV-GD1 o equivalent,
ajustable manualment, per la incorporació en conductes d'impulsió i retorn circulars segons
DIN EN 1506, per regular cabals en sistemes de ventilació. La carcassa i la fulla de
comporta de regulació manual estan fabricades de forma estàndard amb xapa d'acer
galvanitzat, amb junta labial de goma especial. El dispositiu de regulació manual amb
indicador d'aposició i el suport de l'eix estan fabricats en plàstic. Fuga de la carcassa
segons DIN EN 1751 , classe C M(NW80 classe B), amb una presió al conducte de fins a
1000 Pa. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació de la comporta. Connexió al conducte. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Mà d'obra
Materials

6,10
20,57
26,67

4.7.3

U Comporta reguladora circular DKG model Schako DKG-Ø200-SV-GD1 o equivalent,
ajustable manualment, per la incorporació en conductes d'impulsió i retorn circulars segons
DIN EN 1506, per regular cabals en sistemes de ventilació. La carcassa i la fulla de
comporta de regulació manual estan fabricades de forma estàndard amb xapa d'acer
galvanitzat, amb junta labial de goma especial. El dispositiu de regulació manual amb
indicador d'aposició i el suport de l'eix estan fabricats en plàstic. Fuga de la carcassa
segons DIN EN 1751 , classe C M(NW80 classe B), amb una presió al conducte de fins a
1000 Pa. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.

Inclou: Replanteig. Fixació de la comporta. Connexió al conducte. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Mà d'obra
Materials

6,10
24,31
30,41

4.8 Conducte Circular Ventilació
4.8.1

m Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 100 mm de diàmetre i
0,5 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i
climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports
dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Comprovació del seu correcte
funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, descomptant les
peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
Mà d'obra
Materials

2,03
3,35
5,38

4.8.2

m Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 125 mm de diàmetre i
0,5 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i
climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports
dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Comprovació del seu correcte
funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, descomptant les
peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
Mà d'obra
Materials

2,03
4,24
6,27
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m Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 175 mm de diàmetre i
0,5 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i
climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports
dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Comprovació del seu correcte
funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, descomptant les
peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
Mà d'obra
Materials

2,03
5,77
7,80

4.8.4

m Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 200 mm de diàmetre i
0,5 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i
climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports
dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Comprovació del seu correcte
funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, descomptant les
peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
Mà d'obra
Materials

2,03
6,27
8,30

4.8.5

m Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 225 mm de diàmetre i
0,5 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i
climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports
dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Comprovació del seu correcte
funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, descomptant les
peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
Mà d'obra
Materials

2,03
6,78
8,81

4.8.6

m Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 250 mm de diàmetre i
0,5 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i
climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports
dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Comprovació del seu correcte
funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, descomptant les
peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
Mà d'obra
Materials

2,03
7,11
9,14

4.8.7

U Colze 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 100 mm de diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Mà d'obra
Materials

4,06
6,70
10,76
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U Colze 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 125 mm de diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Mà d'obra
Materials

4,06
7,20
11,26

4.8.9

U Colze 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 175 mm de diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Mà d'obra
Materials

4,06
11,30
15,36

4.8.10

U Colze 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 200 mm de diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Mà d'obra
Materials

4,06
15,00
19,06

4.8.11

U Colze 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 225 mm de diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Mà d'obra
Materials

4,06
16,70
20,76

4.8.12

U Colze 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 250 mm de diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Mà d'obra
Materials

4,06
18,40
22,46

4.8.13

U Te simple 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 200 mm de diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Mà d'obra
Materials

4,06
12,80
16,86

4.8.14

U Te simple 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 250 mm de diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Mà d'obra
Materials

4,06
17,30
21,36
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Quadre de preus nº 2

Import
Nº

Designació
Parcial
(Euros)

4.8.15

Total
(Euros)

U Reducció excèntrica de 125 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat de 200 mm de
diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Mà d'obra
Materials

4,06
10,93
14,99

4.8.16

U Reducció excèntrica de 175 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat de 200 mm de
diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Mà d'obra
Materials

4,06
10,81
14,87

4.8.17

U Reducció excèntrica de 200 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat de 225 mm de
diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Mà d'obra
Materials

4,06
12,31
16,37

4.8.18

U Reducció excèntrica de 125 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat de 250 mm de
diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Mà d'obra
Materials

4,06
14,15
18,21

4.8.19

U Reducció excèntrica de 200 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat de 250 mm de
diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Mà d'obra
Materials

4,06
13,92
17,98

4.8.20

U Reducció excèntrica de 225 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat de 250 mm de
diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Mà d'obra
Materials

4,06
13,69
17,75
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Quadre de preus nº 2

Import
Nº

Designació
Parcial
(Euros)

4.8.21

Total
(Euros)

U Reducció concèntrica de 200 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat de 250 mm de
diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Mà d'obra
Materials

4,06
12,10
16,16

4.8.22

U Colze 45° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 250 mm de diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars

4,06
14,10
0,36
18,52

4.8.23

U Colze 60° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 175 mm de diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars

4,06
9,50
0,27
13,83

5 Elèctriques
5.1

m Subministrament i instal·lació encastada en element de construcció tèrmicament aïllant
de 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 IP547.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
Mà d'obra
Materials

0,72
0,61
1,33

5.2

m Subministrament i instal·lació encastada en element de construcció tèrmicament aïllant
de canalització de tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, transversalment elàstic,
corrugat, de color gris, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 320 N,
amb grau de protecció IP547.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
Mà d'obra
Materials

0,72
0,94
1,66
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Quadre de preus nº 2

Import
Nº

Designació
Parcial
(Euros)

5.3

Total
(Euros)

m Subministrament i instal·lació fix en superfície de canalització 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 IP547.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
Mà d'obra
Materials

1,71
1,79
3,50

5.4

m Subministrament i instal·lació fix en superfície de canalització de tub rígid de policarbonat,
exempt d'halògens, endollable, corbable en calent, de color gris, de 25 mm de diàmetre
nominal, resistència a la compressió 1250 N, amb grau de protecció IP547.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
Mà d'obra
Materials

1,89
3,01
4,90

5.5

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 3G2,5 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). Fins i tot accessoris i elements
de subjecció. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars

0,61
2,50
0,06
3,17

5.6

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 5G6 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). Fins i tot accessoris i
elements de subjecció. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars

1,61
3,20
0,10
4,91

5.7

U Components per a la xarxa elèctrica de distribució interior de subquadre: mecanismes
gamma bàsica amb tecla o tapa i marc de color blanc i embellidor de color blanc; caixes
d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb tapes i reglets de connexió.
Inclús accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment muntats,
connexionats i provats.
Inclou: Col·locació de caixes de derivació i d'encastar. Col·locació de mecanismes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Mà d'obra
Materials

23,76
11,25
35,01

6 ESTUDI BÀSIC SEGURETAT I SALUT
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Quadre de preus nº 2

Import

ut De formació per operaris durant el trancurs de l'obra.
6.1

Designació
Nº

Parcial
(Euros)
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Enginyer Industrial
Albert Juan Casademont
Vilobí d'Onyar, 14 Agost de 2020
Enginyer Industrial

26,26
Sense descomposició

Total
(Euros)

26,26
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Quadre de preus nº 2

% C.I. 0

Pressupost
Codi

Tipus

U

P252Capítol
AJUNTAMENT
VILOBI-FASE
1
01
Capítol

Resum

Quantitat

Sense descripció

RETIRADA I POSICIONAMENT APARELLS CLIMATITZACIÓ EXISTENTS

Preu (€)

Import (€)

33,604.00

33,604.00

745.75

745.75

4201

Partida

u

DESMUNTATGE APARELL CLIMATIZACIÓ FAÇANES

5.000

72.81

364.05

10100240

Mà d'obra

h

OFICIAL 1A. INSTAL.LADOR

3.000

20.17

60.51

20100911

Sense
classificar

dia

CISTELLA

0.100

123.00

12.30

4201

5.000

72.81

364.05

4202

Partida

u

DESMUNTATGE APARELL CLIMATITZACIÓ BALCÓ

3.000

40.34

121.02

10100240

Mà d'obra

h

OFICIAL 1A. INSTAL.LADOR

2.000

20.17

40.34

4202

3.000

40.34

121.02

420

Partida

u

TRASLLAT D'APARELLS DE CLIMATITZACIÓ QUE ES MANTENEN A L'EDIFICI

2.000

130.34

260.68

10100240

Mà d'obra

h

OFICIAL 1A. INSTAL.LADOR

2.000

20.17

40.34

EAcc

Material

Ut

Elements Auxiliars

2.000

45.00

90.00

420

2.000

130.34

260.68

745.75

745.75

1,022.12

1,022.12

01
OBRES DE PALETERIA

02

Capítol

02.01

Partida

Pa

TAPIAT DE FORATS I MASSILAT

1.000

53.33

53.33

10100030

Mà d'obra

h

OFICIAL 1A

1.000

20.18

20.18

10100060

Mà d'obra

h

MANOBRE

1.000

18.15

18.15

30300012

Sense
classificar

pa

Petit material

1.000

15.00

15.00

02.01

1.000

53.33

53.33

02.02

Partida

u

PERFORACIÓ A FORJAT DIAMETRE 100 mm

3.000

65.23

195.69

10100030

Mà d'obra

h

OFICIAL 1A

1.300

20.18

26.23

20100041

Sense
classificar

h

PERFORADORA D'AIGUA AMB CORONA DIAMANTADA 80 mm

1.300

30.00

39.00

02.02

3.000

65.23

195.69

02.03

Partida

u

PERFORACIÓ A FORJAT DIAMETRE 250 mm

2.000

130.36

260.72

10100030

Mà d'obra

h

OFICIAL 1A

2.000

20.18

40.36
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Obra: Reforma sistema climatització Ajuntament de Vilobí d'Onyar

20100042

h

PERFORADORA D'AIGUA AMB CORONA DIAMANTADA 250 mm

2.000

45.00

90.00

02.03

2.000

130.36

260.72

02.04

Partida

u

CATES A FALÇ SOSTRE

5.000

14.04

70.20

30300013

Sense
classificar

pa

Petit material

1.000

10.00

10.00

10100030

Mà d'obra

h

OFICIAL 1A

0.200

20.18

4.04

02.04

5.000

14.04

70.20

02.05

Partida

m2

F.S. ESCAIOLA 60X60 VIST PENJAT, LLISA

6.000

19.78

118.68

10100230

Mà d'obra

h

OFICIAL 1A. MUNTADOR

0.250

23.55

5.89

10100160

Mà d'obra

h

AJUDANT GUIXAIRE

0.250

18.15

4.54

30500840

Material

ml

BARRA ACER GALV.-FALSOS SOSTRES

2.000

1.24

2.48

32300030

Material

m2

PLAQUES ESCAIOLA 600x600 C.V. LLISA

1.020

6.32

6.45

990100042

Auxiliar

l

PASTA DE GUIX YG

3.000

0.14

0.42

39900980

Mà d'obra

dh

MANOBRE

0.015

2.04

0.03

30300070

Material

kg

GUIX CONTROLAT YG

0.850

0.12

0.10

30300180

Material

l

AIGUA

0.600

0.01

0.01

990100042

3.000

0.14

0.42

02.05

6.000

19.78

118.68

02.06

Partida

u

BANCADA COLꞏLOCACIÓ UNITAT EXTERIOR

1.000

161.75

161.75

10100030

Mà d'obra

h

OFICIAL 1A

2.500

20.18

50.45

10100060

Mà d'obra

h

MANOBRE

2.000

18.15

36.30

30300011
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pa

Petit material

1.000

75.00

75.00

02.06

1.000

161.75

161.75

02.07

Partida

u

FORATS A PARET PER PAS DE CONDUCTES DE VENTILACIÓ, LINEA REFRIGERANT I ELECTRICITAT

1.000

48.42

48.42

10100030

Mà d'obra

h

OFICIAL 1A

1.500

20.18

30.27

10100060

Mà d'obra

h

MANOBRE

1.000

18.15

18.15

02.07

1.000

48.42

48.42

02.08

Partida

u

OBRIR REGISTRE (60x60) A RECINTE SOTA COBERTA (INCLOU TAPA REGISTRABLE)

1.000

113.33

113.33

10100030

Mà d'obra

h

OFICIAL 1A

1.000

20.18

20.18

10100060

Mà d'obra

h

MANOBRE

1.000

18.15

18.15

30300011b

Sense
classificar

pa

Petit material

1.000

75.00

75.00

02.08

1.000

113.33

113.33
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02

1,022.12

27,668.68

27,668.68

IB

Capítol

IBY249

Partida

U

Subministre i instalꞏlació d'Unitat exterior per a sistema VRV-IV+ (Volum de Refrigerant Variable), bomba de calor, model
RXYQ12U "DAIKIN" o equivalent,colꞏlocada a coberta amb mitjans mecànics, per a gas R-410A, amb temperatura de
refrigerant variable per a la millora de l'eficiència estacional, alimentació trifàsica (400V/50Hz), potència frigorífica nominal
33,5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), SEER 6,3, rang
de funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire exterior en refrigeració des de -5 fins a 43°C, potència calorífica
nominal 37,5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), SCOP
4,1, rang de funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire exterior en calefacció des de -20 fins a 15,5°C,
connectabilitat de fins a 26 unitats interiors amb un percentatge de capacitat mínim del 50% i màxim del 130%, control
mitjançant microprocessador, compressor scroll hermèticament segellat, amb control Inverter, dimensions 1685x930x765
mm, pes 198 kg, pressió sonora 61 dBA, cabal d'aire 185 m³/min, longitud total màxima de canonada frigorífica 1000 m,
longitud màxima entre unitat exterior i unitat interior més allunyada 165 m (190 m equivalents), diferència màxima d'altura
d'instalꞏlació 90 m si la unitat exterior es troba per sobre de les unitats interiors i 90 m si es troba per sota, longitud màxima
entre el primer kit de ramificació (unió Refnet) de canonada frigorífica i unitat interior més allunyada 40 m, bloc de
terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net), pantalla de configuració i software que fa que
la posada en marxa, la configuració i la personalització siguin més ràpides i precises, i possibilitat d'instalꞏlació en interior
com a resultat de l'alta pressió estàtica externa d'aire, tractament anticorrosiu especial del bescanviador de calor, funció
de recuperació de refrigerant, càrrega automàtica addicional de refrigerant, prova automàtica de funcionament i ajust de
limitació de consum d'energia (funció I-Demand).

1.000

9,088.35

9,088.35

mt42dai015c

Material

U

Unitat exterior per a sistema VRV-IV+ (Volum de Refrigerant Variable), bomba de calor, model RXYQ12U "DAIKIN"o
equivalent, per a gas R-410A, amb temperatura de refrigerant variable per a la millora de l'eficiència estacional,
alimentació trifàsica (400V/50Hz), potènc

1.000

8,825.70

8,825.70

mo005

Mà d'obra

h

Oficial 1ª instalꞏlador de climatització.

6.854

20.17

138.25

mo104

Mà d'obra

h

Ajudant instalꞏlador de climatització.

6.854

18.15

124.40

IBY249

1.000

9,088.35

9,088.35

IBY210

Partida

U

Subministre i instalꞏlació d'Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV (Volum de Refrigerant Variable), de sostre
amb distribució per conducte rectangular, model FXSQ80A "DAIKIN" o equivalent, per a gas R-410A, alimentació
monofàsica (230V/50Hz), potència

1.000

1,471.35

1,471.35

mt42dai120h

Material

U

Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV (Volum de Refrigerant Variable), de sostre amb distribució per
conducte rectangular, model FXSQ80A "DAIKIN"o equivalent, per a gas R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz),
potència frigorífica nominal 9 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire
interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), potència calorífica nominal 10 kW (temperatura de bulb sec
de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum elèctric nominal en refrigeració 121 W,
consum elèctric nominal en calefacció 118 W, pressió sonora a velocitat baixa 32 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 19,5
m³/min, de 245x1000x800 mm, pes 36,6 kg, amb ventilador de tres velocitats amb regulació Inverter (la pressió estàtica
del ventilador s'ajusta automàticament a la pèrdua de càrrega real en els conductes) i pressió estàtica disponible de 40 a
150 Pa, vàlvula d'expansió electrònica, bomba de drenatge, aspiració d'aire posterior o inferior, bloc de terminals F1-F2
per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net) a unitat exterior, control per microprocessador i filtre d'aire de
succió.

1.000

1,244.10

1,244.10

mt42www090

Material

U

Kit de suports per a suspensió del sostre, format per quatre varetes roscades d'acer galvanitzat, amb els seus tacs,
rosques i volanderes corresponents.

1.000

22.00

22.00

Document registrat al Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya en data 29/09/2020, per Jordi Manich Codina (18357), Albert Juan Casademont
(17010). Per validar la informació d'aquest document es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio i utilitzar el codi C3287597202D80B4

Sistema VRV

1,022.12

mt42dai508a

122.50

122.50

8.000

0.85

6.80

8.000

0.80

6.40

Mà d'obra

h

Oficial 1ª instalꞏlador de climatització.

1.062

20.17

21.42

Mà d'obra

h

Ajudant instalꞏlador de climatització.

1.062

18.15

19.28

%

Costos directes complementaris

2.000

1,442.50

28.85

IBY210

1.000

1,471.35

1,471.35

U

mt35aia090ma Material

m

mt42dai900

Material

mo005
mo104
%

IBY200

Partida

U

Subministre i instalꞏlació d'Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV (Volum de Refrigerant Variable), de paret,
model FXAQ25A "DAIKIN" o equivalent, per a gas R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica
nominal 2,8 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C,
temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), potència calorífica nominal 3,2 kW (temperatura de bulb sec de l'aire
interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum elèctric nominal en refrigeració 30 W, consum
elèctric nominal en calefacció 40 W, pressió sonora a velocitat baixa 29 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 9,4 m³/min, de
290x795x266 mm (de perfil baix), pes 12 kg, amb ventilador de dues velocitats, vàlvula d'expansió electrònica, bomba de
drenatge, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net) a unitat exterior, control per
microprocessador, orientació vertical automàtica (distribució uniforme de l'aire), senyal de neteja de filtre i filtre d'aire de
succió, amb control remot per cable, multifunció, model Madoka BRC1H519W7.

1.000

859.10

859.10

mt42dai100c

Material

U

Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV (Volum de Refrigerant Variable), de paret, model FXAQ25A "DAIKIN"o
equivalent, per a gas R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica nominal 2,8 kW (temperatura de
bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior
35°C), potència calorífica nominal 3,2 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de
l'aire exterior 7°C), consum elèctric nominal en refrigeració 30 W, consum elèctric nominal en calefacció 40 W, pressió
sonora a velocitat baixa 29 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 9,4 m³/min, de 290x795x266 mm (de perfil baix), pes 12 kg,
amb ventilador de dues velocitats, vàlvula d'expansió electrònica, bomba de drenatge, bloc de terminals F1-F2 per a cable
de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net) a unitat exterior, control per microprocessador, orientació vertical
automàtica (distribució uniforme de l'aire), senyal de neteja de filtre i filtre d'aire de succió.

1.000

670.80

670.80

mt42dai508a

Material

U

Control remot per cable, multifunció, model Madoka BRC1H519W7 "DAIKIN", color blanc, amb programació setmanal,
possibilitat de seleccionar manera estàndard o simplificat d'hotels, funció engegada/parada, canvi de mode de
funcionament, limitació de la temperatura de consigna, selecció de la velocitat del ventilador i funcions avançades a través
de App per smartphone amb connectivitat Bluetooth Low Energy (BLE).

1.000

122.50

122.50

mt35aia090ma Material

m

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 IP547 segons UNE 20324, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la flama. Segons UNEEN 61386-1 i UNE-EN 61386-22. Inclús abraçadores, elements de subjecció i accessoris (corbes, maneguets, tes, colzes i
corbes flexibles).

5.000

0.85

4.25

mt42dai900

m

Cable bus de 2 fils, de 0,5 mm² de secció per fil

5.000

0.80

4.00

Material

Document registrat al Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya en data 29/09/2020, per Jordi Manich Codina (18357), Albert Juan Casademont
(17010). Per validar la informació d'aquest document es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio i utilitzar el codi C3287597202D80B4

1.000

m

Control remot per cable, multifunció, model Madoka BRC1H519W7 "DAIKIN", color blanc, amb programació setmanal,
possibilitat de seleccionar manera estàndard o simplificat d'hotels, funció engegada/parada, canvi de mode de
funcionament, limitació de la temperatura de consigna, selecció de la velocitat del ventilador i funcions avançades a través
de App per smartphone amb connectivitat Bluetooth Low Energy (BLE).
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 IP547 segons UNE 20324, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la flama. Segons UNEEN 61386-1 i UNE-EN 61386-22. Inclús abraçadores, elements de subjecció i accessoris (corbes, maneguets, tes, colzes i
corbes flexibles).
Cable bus de 2 fils, de 0,5 mm² de secció per fil

Material

Mà d'obra

h

Oficial 1ª instalꞏlador de climatització.

1.062

20.17

21.42

mo104

Mà d'obra

h

Ajudant instalꞏlador de climatització.

1.062

18.15

19.28

%

Costos directes complementaris

2.000

842.25

16.85

IBY200

1.000

859.10

859.10

%

IBY200b

Partida

U

Subministre i instalꞏlació d'Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV (Volum de Refrigerant Variable), de paret,
model FXAQ32A "DAIKIN" o equivalent, per a gas R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica
nominal 3,6 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C,
temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), potència calorífica nominal 4 kW (temperatura de bulb sec de l'aire
interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum elèctric nominal en refrigeració 30 W, consum
elèctric nominal en calefacció 40 W, pressió sonora a velocitat baixa 29 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 9,8 m³/min, de
290x795x266 mm (de perfil baix), pes 12 kg, amb ventilador de dues velocitats, vàlvula d'expansió electrònica, bomba de
drenatge, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net) a unitat exterior, control per
microprocessador, orientació vertical automàtica (distribució uniforme de l'aire), senyal de neteja de filtre i filtre d'aire de
succió, amb control remot per cable, multifunció, model Madoka BRC1H519W7.

5.000

877.66

4,388.30

mt42dai100d

Material

U

Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV (Volum de Refrigerant Variable), de paret, model FXAQ32A "DAIKIN"o
equivalent, per a gas R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica nominal 3,6 kW (temperatura de
bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior
35°C), potència calorífica nominal 4 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire
exterior 7°C), consum elèctric nominal en refrigeració 30 W, consum elèctric nominal en calefacció 40 W, pressió sonora a
velocitat baixa 29 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 9,8 m³/min, de 290x795x266 mm (de perfil baix), pes 12 kg, amb
ventilador de dues velocitats, vàlvula d'expansió electrònica, bomba de drenatge, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2
fils de transmissió i control (bus D-III Net) a unitat exterior, control per microprocessador, orientació vertical automàtica
(distribució uniforme de l'aire), senyal de neteja de filtre i filtre d'aire de succió.

1.000

689.00

689.00

mt42dai508a

Material

U

Control remot per cable, multifunció, model Madoka BRC1H519W7 "DAIKIN", color blanc, amb programació setmanal,
possibilitat de seleccionar manera estàndard o simplificat d'hotels, funció engegada/parada, canvi de mode de
funcionament, limitació de la temperatura de consigna, selecció de la velocitat del ventilador i funcions avançades a través
de App per smartphone amb connectivitat Bluetooth Low Energy (BLE).

1.000

122.50

122.50

mt35aia090ma Material

m

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 IP547 segons UNE 20324, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la flama. Segons UNEEN 61386-1 i UNE-EN 61386-22. Inclús abraçadores, elements de subjecció i accessoris (corbes, maneguets, tes, colzes i
corbes flexibles).

5.000

0.85

4.25

mt42dai900

Material

m

Cable bus de 2 fils, de 0,5 mm² de secció per fil

5.000

0.80

4.00

mo005

Mà d'obra

h

Oficial 1ª instalꞏlador de climatització.

1.062

20.17

21.42

mo104

Mà d'obra

h

Ajudant instalꞏlador de climatització.

1.062

18.15

19.28

%

Costos directes complementaris

2.000

860.45

17.21

IBY200b

5.000

877.66

4,388.30

Subministre i instalꞏlació d'Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV (Volum de Refrigerant Variable), de paret,
model FXAQ40A "DAIKIN" o equivalent, per a gas R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica
nominal 4,5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior

1.000

914.12

914.12

%

IBY200c

Partida

U

Document registrat al Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya en data 29/09/2020, per Jordi Manich Codina (18357), Albert Juan Casademont
(17010). Per validar la informació d'aquest document es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio i utilitzar el codi C3287597202D80B4

mo005

Material

U

Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV (Volum de Refrigerant Variable), de paret, model FXAQ40A "DAIKIN"o
equivalent, per a gas R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica nominal 4,5 kW (temperatura de
bulb sec de l'aire interior

1.000

724.75

724.75

mt42dai508a

Material

U

Control remot per cable, multifunció, model Madoka BRC1H519W7 "DAIKIN", color blanc, amb programació setmanal,
possibilitat de seleccionar manera estàndard o simplificat d'hotels, funció engegada/parada, canvi de mode de
funcionament, limitació de la temperatura de consigna, selecció de la velocitat del ventilador i funcions avançades a través
de App per smartphone amb connectivitat Bluetooth Low Energy (BLE).

1.000

122.50

122.50

mt35aia090ma Material

m

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 IP547 segons UNE 20324, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la flama. Segons UNEEN 61386-1 i UNE-EN 61386-22. Inclús abraçadores, elements de subjecció i accessoris (corbes, maneguets, tes, colzes i
corbes flexibles).

5.000

0.85

4.25

mt42dai900

Material

m

Cable bus de 2 fils, de 0,5 mm² de secció per fil

5.000

0.80

4.00

mo005

Mà d'obra

h

Oficial 1ª instalꞏlador de climatització.

1.062

20.17

21.42

mo104

Mà d'obra

h

Ajudant instalꞏlador de climatització.

1.062

18.15

19.28

%

Costos directes complementaris

2.000

896.20

17.92

IBY200c

1.000

914.12

914.12

%

IBY215

Partida

U

Subministre i instalꞏlació d'Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV (Volum de Refrigerant Variable), de casset,
Round Flow (de flux circular), model FXFQ25B "DAIKIN" o equivalent, per a gas R-410A, alimentació monofàsica
(230V/50Hz), potència frigorífica nominal 2,8 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb
humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), potència calorífica nominal 3,2 kW
(temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum elèctric nominal
en refrigeració 38 W, consum elèctric nominal en calefacció 38 W, pressió sonora a velocitat baixa 28 dBA, cabal d'aire a
velocitat alta 13 m³/min, de 204x840x840 mm (de perfil baix), pes 20 kg, amb ventilador de dues velocitats, vàlvula
d'expansió electrònica, bomba de drenatge, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III
Net) a unitat exterior, control per microprocessador, orientació vertical automàtica (distribució radial uniforme de l'aire en
360°), senyal de neteja de filtre i filtre d'aire de succió, panell decoratiu de color blanc per a unitat d'aire condicionat de
casset de flux circular, model BYCQ140E, amb control remot per cable, multifunció, model Madoka BRC1H519W7. Inclús
elements per a suspensió del sostre.

2.000

1,277.09

2,554.18

mt42dai170b

Material

U

Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV (Volum de Refrigerant Variable), de casset, Round Flow (de flux
circular), model FXFQ25B "DAIKIN"o equivalent, per a gas R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència
frigorífica nominal 2,8 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior
19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), potència calorífica nominal 3,2 kW (temperatura de bulb sec de
l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum elèctric nominal en refrigeració 38 W, consum
elèctric nominal en calefacció 38 W, pressió sonora a velocitat baixa 28 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 13 m³/min, de
204x840x840 mm (de perfil baix), pes 20 kg, amb ventilador de dues velocitats, vàlvula d'expansió electrònica, bomba de
drenatge, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net) a unitat exterior, control per
microprocessador, orientació vertical automàtica (distribució radial uniforme de l'aire en 360°), senyal de neteja de filtre i
filtre d'aire de succió.

1.000

780.65

780.65

mt42www090

Material

U

1.000

22.00

22.00

mt42dai171a

Material

U

Kit de suports per a suspensió del sostre, format per quatre varetes roscades d'acer galvanitzat, amb els seus tacs,
rosques i volanderes corresponents.
Panell decoratiu de color blanc per a unitat d'aire condicionat de casset de flux circular, model BYCQ140E "DAIKIN",
50x950x950 mm.

1.000

273.00

273.00

Document registrat al Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya en data 29/09/2020, per Jordi Manich Codina (18357), Albert Juan Casademont
(17010). Per validar la informació d'aquest document es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio i utilitzar el codi C3287597202D80B4

mt42dai100e

U

Control remot per cable, multifunció, model Madoka BRC1H519W7 "DAIKIN", color blanc, amb programació setmanal,
possibilitat de seleccionar manera estàndard o simplificat d'hotels, funció engegada/parada, canvi de mode de
funcionament, limitació de la temperatura de consigna, selecció de la velocitat del ventilador i funcions avançades a través
de App per smartphone amb connectivitat Bluetooth Low Energy (BLE).

1.000

122.50

122.50

mt35aia090ma Material

m

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 IP547 segons UNE 20324, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la flama. Segons UNEEN 61386-1 i UNE-EN 61386-22. Inclús abraçadores, elements de subjecció i accessoris (corbes, maneguets, tes, colzes i
corbes flexibles).

8.000

0.85

6.80

mt42dai900

Material

m

Cable bus de 2 fils, de 0,5 mm² de secció per fil

8.000

0.80

6.40

mo005

Mà d'obra

h

Oficial 1ª instalꞏlador de climatització.

1.062

20.17

21.42

mo104

Mà d'obra

h

Ajudant instalꞏlador de climatització.

1.062

18.15

19.28

%

Costos directes complementaris

2.000

1,252.05

25.04

IBY215

2.000

1,277.09

2,554.18

%

IBY215b

Partida

U

Subministre i instalꞏlació d'Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV (Volum de Refrigerant Variable), de casset,
Round Flow (de flux circular), model FXFQ40B "DAIKIN" o equivalent, per a gas R-410A, alimentació monofàsica
(230V/50Hz), potència frigorífica nominal 4,5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb
humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), potència calorífica nominal 5 kW
(temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum elèctric nominal
en refrigeració 38 W, consum elèctric nominal en calefacció 38 W, pressió sonora a velocitat baixa 28 dBA, cabal d'aire a
velocitat alta 14 m³/min, de 204x840x840 mm (de perfil baix), pes 20 kg, amb ventilador de dues velocitats, vàlvula
d'expansió electrònica, bomba de drenatge, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III
Net) a unitat exterior, control per microprocessador, orientació vertical automàtica (distribució radial uniforme de l'aire en
360°), senyal de neteja de filtre i filtre d'aire de succió, panell decoratiu de color blanc per a unitat d'aire condicionat de
casset de flux circular, model BYCQ140E, amb control remot per cable, multifunció, model Madoka BRC1H519W7. Inclús
elements per a suspensió del sostre.

1.000

1,398.42

1,398.42

mt42dai170d

Material

U

Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV (Volum de Refrigerant Variable), de casset, Round Flow (de flux
circular), model FXFQ40B "DAIKIN"o equivalent, per a gas R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència
frigorífica nominal 4,5 kW

1.000

899.60

899.60

mt42www090

Material

U

1.000

22.00

22.00

mt42dai171a

Material

U

1.000

273.00

273.00

mt42dai508a

Material

U

1.000

122.50

122.50

mt35aia090ma Material

m

Kit de suports per a suspensió del sostre, format per quatre varetes roscades d'acer galvanitzat, amb els seus tacs,
rosques i volanderes corresponents.
Panell decoratiu de color blanc per a unitat d'aire condicionat de casset de flux circular, model BYCQ140E "DAIKIN",
50x950x950 mm.
Control remot per cable, multifunció, model Madoka BRC1H519W7 "DAIKIN", color blanc, amb programació setmanal,
possibilitat de seleccionar manera estàndard o simplificat d'hotels, funció engegada/parada, canvi de mode de
funcionament, limitació de la temperatura de consigna, selecció de la velocitat del ventilador i funcions avançades a través
de App per smartphone amb connectivitat Bluetooth Low Energy (BLE).
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 IP547 segons UNE 20324, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la flama. Segons UNEEN 61386-1 i UNE-EN 61386-22. Inclús abraçadores, elements de subjecció i accessoris (corbes, maneguets, tes, colzes i
corbes flexibles).

8.000

0.85

6.80

mt42dai900

m

Cable bus de 2 fils, de 0,5 mm² de secció per fil

8.000

0.80

6.40

Material
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Material

mt42dai508a

Mà d'obra

h

Oficial 1ª instalꞏlador de climatització.

1.062

20.17

21.42

mo104

Mà d'obra

h

Ajudant instalꞏlador de climatització.

1.062

18.15

19.28

%

Costos directes complementaris

2.000

1,371.00

27.42

IBY215b

1.000

1,398.42

1,398.42

%

IBY500

Partida

U

Subministre i instalꞏlació d'Sistema de control centralitzat "DAIKIN", per a sistema VRV (Volum de Refrigerant Variable)
amb unitats connectades mitjançant bus de control DIII-net, amb un màxim de 16 unitats interiors, format per controlador
de sistema centralitzat intelligentTabletController o equivalent, per a gestió de fins a 32 unitats interiors i fins a 10 mòduls
d'unitats exteriors.

1.000

1,189.90

1,189.90

mt42dai700a

Material

U

Controlador de sistema centralitzat intelligentTabletController, per a gestió de fins a 32 unitats interiors i fins a 10 mòduls
d'unitats exteriors "DAIKIN"o equivalent, format per centraleta model DCC601A51 i tablet model Z380C amb aplicació
Android i connexió Wi-Fi

1.000

1,149.20

1,149.20

mo005

Mà d'obra

h

Oficial 1ª instalꞏlador de climatització.

1.062

20.17

21.42

mo104

Mà d'obra

h

Ajudant instalꞏlador de climatització.

1.062

18.15

19.28

IBY500

1.000

1,189.90

1,189.90

20.000

4.70

94.00

ICN018

Partida

m

Xarxa d'evacuació de condensats, colꞏlocada superficialment i fixada al parament, formada per tub flexible de PVC, de 32
mm de diàmetre i 3 mm de gruix, que connecta la unitat d'aire condicionat amb la xarxa de petita evacuació, el baixant, el
colꞏlector

mt36tsf410d

Material

U

Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de PVC flexible, de 32 mm de diàmetre.

0.500

0.20

0.10

mt36tsf010dc

Material

m

1.050

1.49

1.56

mt11var009

Material

l

Tub de PVC flexible, de 32 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, amb espiral de PVC rígid, segons UNE-EN ISO 3994, amb el
preu incrementat el 10% en concepte d'accessoris i peces especials.
Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de tubs i accessoris de PVC.

0.018

15.74

0.28

mt11var010

Material

l

Adhesiu per tubs i accessoris de PVC.

0.009

21.81

0.20

mo008

Mà d'obra

h

Oficial 1ª lampista.

0.085

20.17

1.71

mo107

Mà d'obra

h

Ajudant lampista.

0.042

18.15

0.76

%

Costos directes complementaris

2.000

4.61

0.09

ICN018

20.000

4.70

94.00

Canal protectora de PVC, color blanc RAL 9010, amb film de protecció, de 30x40 mm, aïllant, amb grau de protecció IK08,
estable davant els raigs UV i amb bon comportament a la intempèrie.
Canal protectora de PVC, color blanc RAL 9010, amb film de protecció, de 30x40 mm, aïllant, amb grau de protecció IK08,
estable davant els raigs UV i amb bon comportament a la intempèrie, segons UNE-EN 50085-1, subministrada en trams
de 2 m de longitud, allotjar la línia frigorífica, el cablejat elèctric d'alimentació i la xarxa d'evacuació de condensats, inclús
ponts premuntats.

15.500

9.02

139.81

1.000

5.96

5.96

%

ICN006

Partida

m

mt42une101a

Material

m

mo003

Mà d'obra

h

Oficial 1ª electricista.

0.080

20.17

1.61

mo102

Mà d'obra

h

Ajudant electricista.

0.080

18.15

1.45

15.500

9.02

139.81

9.000

7.56

68.04

ICN006
ICN007

Partida

U

Angle de PVC, color blanc RAL 9010, de 30x40 mm.
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mo005

U

Angle de PVC, color blanc RAL 9010, de 30x40 mm, per colꞏlocar a pressió.

1.000

5.34

5.34

mo003

Mà d'obra

h

Oficial 1ª electricista.

0.058

20.17

1.17

mo102

Mà d'obra

h

Ajudant electricista.

0.058

18.15

1.05

ICN007

9.000

7.56

68.04

5.55

863.47

IBY505

Partida

m

Cable bus de comunicacions, de mànega sense apantallar, de 2 fils, de 1 mm² de secció per fil, sense polaritat.

155.580

mt42dai750a

Material

m

Cable bus de comunicacions, de mànega sense apantallar, de 2 fils, de 1 mm² de secció per fil, sense polaritat.

1.000

3.90

3.90

mo005

Mà d'obra

h

Oficial 1ª instalꞏlador de climatització.

0.043

20.17

0.87

mo104

Mà d'obra

h

Ajudant instalꞏlador de climatització.

0.043

18.15

0.78

155.580

5.55

863.47

4,639.64

4,639.64

IBY505
Sistema de distribució de gas refrigerant

IC

Capítol

IBY260c

Partida

U

Derivació de línia frigorífica formada per conjunt de dos colꞏlectors Refnet, un per a la línia de líquid i un altre per a la línia
de gas, de 8 sortides cadascun, per a sistema VRV (Volum de Refrigerant Variable), model KHRQ22M29H "DAIKIN", amb
índex màxim de connexió d'unitats interiors de 289.

1.000

194.43

194.43

mt42dai605a

Material

U

Conjunt de dos colꞏlectors Refnet, un per a la línia de líquid i un altre per a la línia de gas, de 8 sortides cadascun, per a
sistema VRV (Volum de Refrigerant Variable), model KHRQ22M29H "DAIKIN", amb índex màxim de connexió d'unitats
interiors de 289.

1.000

192.40

192.40

mo005

Mà d'obra

h

Oficial 1ª instalꞏlador de climatització.

0.053

20.17

1.07

mo104

Mà d'obra

h

Ajudant instalꞏlador de climatització.

0.053

18.15

0.96

IBY260c

1.000

194.43

194.43

1.000

150.88

150.88

1.000

148.85

148.85

0.053

20.17

1.07

IBY260b

Partida

U

mt42dai600c

Material

U

mo005

Mà d'obra

h

Derivació de línia frigorífica formada per conjunt de dues juntes Refnet, una per a la línia de líquid i una altra per a la línia
de gas, per a sistema VRV (Volum de Refrigerant Variable), model KHRQ22M64T "DAIKIN", amb índex màxim de
connexió d'unitats interiors de 639.
Conjunt de dues juntes Refnet, una per a la línia de líquid i una altra per a la línia de gas, per a sistema VRV (Volum de
Refrigerant Variable), model KHRQ22M64T "DAIKIN", amb índex màxim de connexió d'unitats interiors de 639.
Oficial 1ª instalꞏlador de climatització.

mo104

Mà d'obra

h

Ajudant instalꞏlador de climatització.

0.053

18.15

0.96

IBY260b

1.000

150.88

150.88

3.000

99.53

298.59

1.000

97.50

97.50

0.053

20.17

1.07

IBY260

Partida

U

mt42dai600a

Material

U

mo005

Mà d'obra

h

Derivació de línia frigorífica formada per conjunt de dues juntes Refnet, una per a la línia de líquid i una altra per a la línia
de gas, per a sistema VRV (Volum de Refrigerant Variable), model KHRQ22M20T "DAIKIN", amb índex màxim de
connexió d'unitats interiors de 199.
Conjunt de dues juntes Refnet, una per a la línia de líquid i una altra per a la línia de gas, per a sistema VRV (Volum de
Refrigerant Variable), model KHRQ22M20T "DAIKIN", amb índex màxim de connexió d'unitats interiors de 199.
Oficial 1ª instalꞏlador de climatització.

mo104

Mà d'obra

h

Ajudant instalꞏlador de climatització.

0.053

18.15

0.96

IBY260

3.000

99.53

298.59
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mt35une103bc Material

Partida

m

Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense soldadura, de 1/2" de diàmetre i
0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 13 mm de diàmetre interior i 10 mm de gruix, a força de
cautxú sintètic flexible, d'estructura celꞏlular tancada i canonada per a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura, de
1/4" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 7 mm de diàmetre interior i 10 mm de
gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura celꞏlular tancada.

mt42lin030a

Material

m

mt17coe070aa Material

m

mt17coe110

Material

mt42lin030c

94.160

25.37

2,388.84

Tub de coure sense soldadura, de 1/4" de diàmetre i 0,8 mm de gruix, segons UNE-EN 12735-1.

1.000

3.00

3.00

1.050

3.98

4.18

l

Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 7 mm de diàmetre interior i 10 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible,
d'estructura celꞏlular tancada.
Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica.

0.021

11.68

0.25

Material

m

Tub de coure sense soldadura, de 1/2" de diàmetre i 0,8 mm de gruix, segons UNE-EN 12735-1.

1.000

4.66

4.66

mt17coe070ca Material

m

1.050

4.90

5.15

mo005

Mà d'obra

h

Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 13 mm de diàmetre interior i 10 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible,
d'estructura celꞏlular tancada.
Oficial 1ª instalꞏlador de climatització.

0.212

20.17

4.28

mo104

Mà d'obra

h

Ajudant instalꞏlador de climatització.

0.212

18.15

3.85

94.160

25.37

2,388.84

ICN010b
ICN010c

Partida

m

Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense soldadura, de 5/8" de diàmetre i 1
mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 16 mm de diàmetre interior i 15 mm de gruix, a força de cautxú
sintètic flexible, d'estructura celꞏlular tancada i canonada per a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura, de 3/8" de
diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 11 mm de diàmetre interior i 10 mm de gruix, a
força de cautxú sintètic flexible, d'estructura celꞏlular tancada.

7.650

29.44

225.22

mt42lin030b

Material

m

Tub de coure sense soldadura, de 3/8" de diàmetre i 0,8 mm de gruix, segons UNE-EN 12735-1.

1.000

3.44

3.44

mt17coe070ba Material

m

1.050

4.60

4.83

mt17coe110

Material

l

Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 11 mm de diàmetre interior i 10 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible,
d'estructura celꞏlular tancada.
Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica.

0.030

11.68

0.35

mt42lin030d

Material

m

Tub de coure sense soldadura, de 5/8" de diàmetre i 1 mm de gruix, segons UNE-EN 12735-1.

1.000

7.06

7.06

mt17coe070db Material

m

1.050

5.36

5.63

mo005

Mà d'obra

h

Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 16 mm de diàmetre interior i 15 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible,
d'estructura celꞏlular tancada.
Oficial 1ª instalꞏlador de climatització.

0.212

20.17

4.28

mo104

Mà d'obra

h

Ajudant instalꞏlador de climatització.

0.212

18.15

3.85

ICN010c

7.650

29.44

225.22

ICN010d

Partida

m

Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense soldadura, de 3/4" de diàmetre i 1
mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 19 mm de diàmetre interior i 15 mm de gruix, a força de cautxú
sintètic fle

1.780

31.23

55.59

mt42lin030b

Material

m

Tub de coure sense soldadura, de 3/8" de diàmetre i 0,8 mm de gruix, segons UNE-EN 12735-1.

1.000

3.44

3.44

mt17coe070ba Material

m

1.050

4.60

4.83

mt17coe110

Material

l

Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 11 mm de diàmetre interior i 10 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible,
d'estructura celꞏlular tancada.
Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica.

0.033

11.68

0.39

mt42lin030e

Material

m

Tub de coure sense soldadura, de 3/4" de diàmetre i 1 mm de gruix, segons UNE-EN 12735-1.

1.000

8.33

8.33

mt17coe070eb Material

m

Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 19 mm de diàmetre interior i 15 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible,
d'estructura celꞏlular tancada.

1.050

5.82

6.11
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ICN010b

Mà d'obra

h

Oficial 1ª instalꞏlador de climatització.

0.212

20.17

4.28

mo104

Mà d'obra

h

Ajudant instalꞏlador de climatització.

0.212

18.15

3.85

ICN010d

1.780

31.23

55.59

ICN010e

Partida

m

Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense soldadura, de 7/8" de diàmetre i 1
mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 23 mm de diàmetre interior i 15 mm de gruix, a força de cautxú
sintètic flexible, d'estructura celꞏlular tancada i canonada per a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura, de 3/8" de
diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 11 mm de diàmetre interior i 10 mm de gruix, a
força de cautxú sintètic flexible, d'estructura celꞏlular tancada.

4.010

33.31

133.57

mt42lin030b

Material

m

Tub de coure sense soldadura, de 3/8" de diàmetre i 0,8 mm de gruix, segons UNE-EN 12735-1.

1.000

3.44

3.44

mt17coe070ba Material

m

1.050

4.60

4.83

mt17coe110

Material

l

Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 11 mm de diàmetre interior i 10 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible,
d'estructura celꞏlular tancada.
Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica.

0.038

11.68

0.44

mt42lin030f

Material

m

Tub de coure sense soldadura, de 7/8" de diàmetre i 1 mm de gruix, segons UNE-EN 12735-1.

1.000

9.72

9.72

mt17coe070fb Material

m

1.050

6.43

6.75

mo005

Mà d'obra

h

Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 23 mm de diàmetre interior i 15 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible,
d'estructura celꞏlular tancada.
Oficial 1ª instalꞏlador de climatització.

0.212

20.17

4.28

mo104

Mà d'obra

h

Ajudant instalꞏlador de climatització.

0.212

18.15

3.85

ICN010e

4.010

33.31

133.57

ICN010f

Partida

m

Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense soldadura, de 1 1/8" de diàmetre i
1 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 29 mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix, a força de
cautxú sintètic f

9.640

63.13

608.57

mt42lin030c

Material

m

Tub de coure sense soldadura, de 1/2" de diàmetre i 0,8 mm de gruix, segons UNE-EN 12735-1.

1.000

4.66

4.66

mt17coe070cb Material

m

1.050

9.80

10.29

mt17coe110

Material

l

Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 13 mm de diàmetre interior i 15 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible,
d'estructura celꞏlular tancada.
Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica.

0.047

11.68

0.55

mt42lin030h

Material

m

Tub de coure sense soldadura, de 1 1/8" de diàmetre i 1 mm de gruix, segons UNE-EN 12735-1.

1.000

12.48

12.48

mt17coe070hd Material

m

1.050

10.20

10.71

mt17coe150

Material

m²

0.377

43.26

16.31

mo005

Mà d'obra

h

Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 29 mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible,
d'estructura celꞏlular tancada.
Xapa d'alumini de 0,6 mm d'espessor, colꞏlocada, vorejada, solapada i reblada, per a recobriment de canonades
prèviament aïllades.
Oficial 1ª instalꞏlador de climatització.

0.212

20.17

4.28

mo104

Mà d'obra

h

Ajudant instalꞏlador de climatització.

0.212

18.15

3.85

ICN010f

9.640

63.13

608.57

ICN010g

Partida

m

Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense soldadura, de 1 1/8" de diàmetre i
1 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 29 mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix, a força de
cautxú sintètic flexible, d'estructura celꞏlular tancada i canonada per a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura, de
1/2" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 13 mm de diàmetre interior i 15 mm de
gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura celꞏlular tancada.

3.700

46.82

173.23

mt42lin030c

Material

m

Tub de coure sense soldadura, de 1/2" de diàmetre i 0,8 mm de gruix, segons UNE-EN 12735-1.

1.000

4.66

4.66
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mo005

mt17coe110

Material

l

Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 13 mm de diàmetre interior i 15 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible,
d'estructura celꞏlular tancada.
Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica.

0.047

11.68

0.55

mt42lin030h

Material

m

Tub de coure sense soldadura, de 1 1/8" de diàmetre i 1 mm de gruix, segons UNE-EN 12735-1.

1.000

12.48

12.48

mt17coe070hd Material

m

1.050

10.20

10.71

mo005

Mà d'obra

h

Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 29 mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible,
d'estructura celꞏlular tancada.
Oficial 1ª instalꞏlador de climatització.

0.212

20.17

4.28

mo104

Mà d'obra

h

Ajudant instalꞏlador de climatització.

0.212

18.15

3.85

ICN010g

3.700

46.82

173.23

ICN012

Partida

kg

Càrrega de la instalꞏlació amb gas refrigerant R-410A, subministrat en ampolla amb 50 kg de refrigerant.

5.400

76.06

410.72

mt42lin100a

Material

kg

Gas refrigerant R-410A, subministrat en ampolla amb 50 kg de refrigerant.

1.000

72.00

72.00

mo005

Mà d'obra

h

Oficial 1ª instalꞏlador de climatització.

0.106

20.17

2.14

mo104

Mà d'obra

h

Ajudant instalꞏlador de climatització.

0.106

18.15

1.92

ICN012

5.400

76.06

410.72

IC

4,639.64

4,639.64

IB

27,668.68

27,668.68

3,029.47

3,029.47

mt17coe070cb Material

m

1.050

9.80

IV

Capítol

IVM040

Partida

U

Subministre i instalꞏlació de ventilador helicocentrífug de perfil baix, d'alt rendiment, model TD-250/100 Ecowatt "S&P" o
equivalent, de dues velocitats, potència màxima de 22 W, cabal màxim de 275 m³/h, de 176 mm de diàmetre i 303 mm de
longitud, nivell de pressió sonora de 35 dBA, per a conductes de 100 mm de diàmetre, format per cos de polipropilè, hèlix
d'ABS, caixa de bornes i motor per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència.

1.000

142.23

142.23

mt42vsp050g

Material

U

Ventilador helicocentrífug de perfil baix, d'alt rendiment, model TD-250/100 Ecowatt "S&P"o equivalent, de dues velocitats,
potència màxima de 22 W, cabal màxim de 275 m³/h, de 176 mm de diàmetre i 303 mm de longitud, nivell de pressió
sonora de 35 dBA, per a conductes de 100 mm de diàmetre, format per cos de polipropilè, hèlix d'ABS, caixa de bornes i
motor per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència.

1.000

134.10

134.10

mo005

Mà d'obra

h

Oficial 1ª instalꞏlador de climatització.

0.212

20.17

4.28

mo104

Mà d'obra

h

Ajudant instalꞏlador de climatització.

0.212

18.15

3.85

IVM040

1.000

142.23

142.23

1.000

244.21

244.21

1.000

228.00

228.00

IVM040c

Partida

U

mt42vsp050j

Material

U

Subministre i instalꞏlació de Ventilador helicocentrífug de perfil baix, d'alt rendiment, model TD-800/200 Ecowatt "S&P" o
equivalent, de dues velocitats, potència màxima de 105 W, cabal màxim de 1030 m³/h, de 217 mm de diàmetre i 302 mm
de longitud, nivell de pressió sonora de 38 dBA, per a condu
Ventilador helicocentrífug de perfil baix, d'alt rendiment, model TD-800/200 Ecowatt "S&P"o equivalent, de dues velocitats,
potència màxima de 105 W, cabal màxim de 1030 m³/h, de 217 mm de diàmetre i 302 mm de longitud, nivell de pressió
sonora de 38 dBA, per a conductes de 200 mm de diàmetre, format per cos de polipropilè, hèlix d'ABS, caixa de bornes i
motor per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència.

mo005

Mà d'obra

h

Oficial 1ª instalꞏlador de climatització.

0.423

20.17

8.53

mo104

Mà d'obra

h

Ajudant instalꞏlador de climatització.

0.423

18.15

7.68

IVM040c

1.000

244.21

244.21
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Ventilació

10.29

Subministre i instalꞏlació de Caixa de ventilació amb filtres integrats Soler i Palau UFV-1100/250 F7 ECOWATT F7 F9
ECOWATT o equivalent. De baix nivell sonor, fabricades en xapa d'acer galvanitzat, amb aïllament acústic ininflamable
(M0) de llana mineral de 30 mm d'espessor, junts estanques a aspiració i descàrrega, tancaments de tipus tracció giratori,
de fàcil obertura, i ventilador centrífug de branques cap enrere. Motor brushless de corrent continu, d'alt rendiment i baix
consum, alimentació 230V ± 10% 50 / 60Hz, IP44, rodaments a boles, protector tèrmic, interruptor ON / OFF amb
potenciòmetre incorporat per ajustar la velocitat i entrada analògica per controlar el ventilador amb un senyal de 0-10V.
Tots els models tenen capacitat per el muntatge de fins a 3 filtres.Inclús accessoris i elements de fixació.

1.000

917.44

917.44

mt42svs310bd Material
1b

U

Caixa de ventilació UVF-1100/250 F7 F9 ECOWATT N8

1.000

864.70

864.70

mt42svs910A

Material

U

Accessoris i elements de fixació de caixa d'extracció, "S&P".

1.000

46.04

46.04

mo011

Mà d'obra

h

Oficial 1ª muntador.

0.163

21.90

3.57

mo080

Mà d'obra

h

Ajudant muntador.

0.163

19.21

3.13

IVM034bb

1.000

917.44

917.44

U

Subministre i instalꞏlació de Control REB-ECOWATT (0-10V) o equivalent

1.000

26.84

26.84

mt42svs310bd Material
1bb

U

Control REB-ECOWATT (0-10V)

1.000

20.14

20.14

mo011

Mà d'obra

h

Oficial 1ª muntador.

0.163

21.90

3.57

mo080

Mà d'obra

h

Ajudant muntador.

0.163

19.21

3.13

IVM034bbb

1.000

26.84

26.84

ICR130

Partida

U

2.000

27.26

54.52

mt42svs500uf

Material

U

1.000

23.20

23.20

mo005

Mà d'obra

h

Subministre i instalꞏlació de Visera contra la pluja d'acer galvanitzat, model APC-250 "S&P" o equivalent, per a conducte
de 250 mm de diàmetre, amb malla de protecció contra l'entrada de fulles i ocells.
Visera contra la pluja d'acer galvanitzat, model APC-250 "S&P"o equivalent, per a conducte de 250 mm de diàmetre, amb
malla de protecció contra l'entrada de fulles i ocells.
Oficial 1ª instalꞏlador de climatització.

0.106

20.17

2.14

mo104

Mà d'obra

h

Ajudant instalꞏlador de climatització.

0.106

18.15

1.92

ICR130

2.000

27.26

54.52

1.000

25.77

25.77

1.000

21.20

21.20

0.106

20.17

2.14

IVM034bbb

Partida

Partida

mt42svs500qb Material

U

mo005

Mà d'obra

h

Subministre i instalꞏlació de Visera contra la pluja d'acer galvanitzat, model APC-100 "S&P" o equivalent, per a conducte
de 100 mm de diàmetre, amb malla de protecció contra l'entrada de fulles i ocells.
Visera contra la pluja d'acer galvanitzat, model APC-100 "S&P", per a conducte de 100 mm de diàmetre, amb malla de
protecció contra l'entrada de fulles i ocells.
Oficial 1ª instalꞏlador de climatització.

mo104

Mà d'obra

h

Ajudant instalꞏlador de climatització.

0.106

18.15

1.92

%

Costos directes complementaris

2.000

25.26

0.51

ICR130b

1.000

25.77

25.77

163.76

163.76

3.000

26.67

80.01

1.000

20.57

20.57

ICR130b

Partida

%

DIFrcom

Capítol

ICR065bb

Partida

mt42con350ab Material
bb

U

Comportes de regulació
U
U

Subministre i instalꞏlació de Comporta reguladora circular serie Shacko DKG o equivalent REF: DKG-Ø125-SV-GD1 o
equivalent
Comporta reguladora circular serie Shacko DKG o similar REF: DKG-Ø125-SV-GD1
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U

IVM034bb

Mà d'obra

h

Oficial 1ª instalꞏlador de climatització.

0.159

20.17

3.21

mo104

Mà d'obra

h

Ajudant instalꞏlador de climatització.

0.159

18.15

2.89

ICR065bb

3.000

26.67

80.01

2.000

26.67

53.34

1.000

20.57

20.57

mt42con350ab Material
bbb

U

Subministre i instalꞏlació de Comporta reguladora circular serie Shacko DKG o equivalent REF: DKG-Ø160-SV-GD1 o
equivalent
Comporta reguladora circular serie Shacko DKG o similar REF: DKG-Ø160-SV-GD1

mo005

Mà d'obra

h

Oficial 1ª instalꞏlador de climatització.

0.159

20.17

3.21

mo104

Mà d'obra

h

Ajudant instalꞏlador de climatització.

0.159

18.15

2.89

ICR065bb2

2.000

26.67

53.34

1.000

30.41

30.41

1.000

24.31

24.31

ICR065bb2

Partida

U

mt42con350ab Material
bbbb

U

Subministre i instalꞏlació de Comporta reguladora circular serie Shacko DKG o equivalent REF: DKG-Ø200-SV-GD1 o
equivalent
Comporta reguladora circular serie Shacko DKG o similar REF: DKG-Ø200-SV-GD1

mo005

Mà d'obra

h

Oficial 1ª instalꞏlador de climatització.

0.159

20.17

3.21

mo104

Mà d'obra

h

Ajudant instalꞏlador de climatització.

0.159

18.15

2.89

ICR065b3

1.000

30.41

30.41

163.76

163.76

1,454.70

1,454.70

ICR065b3

Partida

U

DIFrcom
ICOND

Capítol

ICR015

Partida

Conducte Circular Ventilació
m

Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 100 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, subministrat en
trams de 3 o 5 m, per instalꞏlacions de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.

23.540

5.38

126.65

mt42con200aa Material

m

1.050

3.00

3.15

mt42con500b

Material

U

0.050

3.90

0.20

mo013

Mà d'obra

h

Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 100 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, subministrat en
trams de 3 o 5 m, per instalꞏlacions de ventilació i climatització.
Brida de 100 mm de diàmetre i suport de sostre amb barnilla per a fixació de conductes circulars d'aire en instalꞏlacions de
ventilació i climatització.
Oficial 1ª muntador de conductes de xapa metàlꞏlica.

0.053

20.17

1.07

mo084

Mà d'obra

h

Ajudant muntador de conductes de xapa metàlꞏlica.

0.053

18.15

0.96

23.540

5.38

126.65

ICR015
m

Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 125 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, subministrat en
trams de 3 o 5 m, per instalꞏlacions de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.

6.400

6.27

40.13

mt42con200ba Material

m

1.050

3.80

3.99

mt42con500c

Material

U

0.063

4.00

0.25

mo013

Mà d'obra

h

Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 125 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, subministrat en
trams de 3 o 5 m, per instalꞏlacions de ventilació i climatització.
Brida de 125 mm de diàmetre i suport de sostre amb barnilla per a fixació de conductes circulars d'aire en instalꞏlacions de
ventilació i climatització.
Oficial 1ª muntador de conductes de xapa metàlꞏlica.

0.053

20.17

1.07

mo084

Mà d'obra

h

Ajudant muntador de conductes de xapa metàlꞏlica.

0.053

18.15

0.96

ICR015b

6.400

6.27

40.13

ICR015b

Partida
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mo005

Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 175 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, subministrat en
trams de 3 o 5 m, per instalꞏlacions de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.

17.990

7.80

140.32

mt42con200ea Material

m

1.050

5.10

5.36

mt42con500g

Material

U

0.088

4.70

0.41

mo013

Mà d'obra

h

Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 175 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, subministrat en
trams de 3 o 5 m, per instalꞏlacions de ventilació i climatització.
Brida de 175 mm de diàmetre i suport de sostre amb barnilla per a fixació de conductes circulars d'aire en instalꞏlacions de
ventilació i climatització.
Oficial 1ª muntador de conductes de xapa metàlꞏlica.

0.053

20.17

1.07

mo084

Mà d'obra

h

Ajudant muntador de conductes de xapa metàlꞏlica.

0.053

18.15

0.96

17.990

7.80

140.32

Partida

ICR015c
m

Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 200 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, subministrat en
trams de 3 o 5 m, per instalꞏlacions de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.

6.910

8.30

57.35

mt42con200fa Material

m

1.050

5.50

5.78

mt42con500h

Material

U

0.100

4.90

0.49

mo013

Mà d'obra

h

Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 200 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, subministrat en
trams de 3 o 5 m, per instalꞏlacions de ventilació i climatització.
Brida de 200 mm de diàmetre i suport de sostre amb barnilla per a fixació de conductes circulars d'aire en instalꞏlacions de
ventilació i climatització.
Oficial 1ª muntador de conductes de xapa metàlꞏlica.

0.053

20.17

1.07

mo084

Mà d'obra

h

Ajudant muntador de conductes de xapa metàlꞏlica.

0.053

18.15

0.96

ICR015d

6.910

8.30

57.35

m

Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 225 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, subministrat en
trams de 3 o 5 m, per instalꞏlacions de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.

6.700

8.81

59.03

mt42con200ga Material

m

1.050

5.90

6.20

mt42con500i

Material

U

0.113

5.10

0.58

mo013

Mà d'obra

h

Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 225 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, subministrat en
trams de 3 o 5 m, per instalꞏlacions de ventilació i climatització.
Brida de 225 mm de diàmetre i suport de sostre amb barnilla per a fixació de conductes circulars d'aire en instalꞏlacions de
ventilació i climatització.
Oficial 1ª muntador de conductes de xapa metàlꞏlica.

0.053

20.17

1.07

mo084

Mà d'obra

h

Ajudant muntador de conductes de xapa metàlꞏlica.

0.053

18.15

0.96

6.700

8.81

59.03

ICR015f

Partida

m

Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 250 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, subministrat en
trams de 3 o 5 m, per instalꞏlacions de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.

17.470

9.14

159.68

mt42con200ha Material

m

1.050

6.10

6.41

mt42con500j

Material

U

0.125

5.60

0.70

mo013

Mà d'obra

h

Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 250 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, subministrat en
trams de 3 o 5 m, per instalꞏlacions de ventilació i climatització.
Brida de 250 mm de diàmetre i suport de sostre amb barnilla per a fixació de conductes circulars d'aire en instalꞏlacions de
ventilació i climatització.
Oficial 1ª muntador de conductes de xapa metàlꞏlica.

0.053

20.17

1.07

mo084

Mà d'obra

h

Ajudant muntador de conductes de xapa metàlꞏlica.

0.053

18.15

0.96

ICR015f

17.470

9.14

159.68

Colze 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 100 mm de diàmetre.

10.000

10.76

107.60

ICR015d

ICR015e

Partida

Partida

ICR015e

ICR016

Partida

U

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal
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m

ICR015c

P2

10

10.000

10.000

U

Colze 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 100 mm de diàmetre.

1.000

6.70

6.70

mo013

Mà d'obra

h

Oficial 1ª muntador de conductes de xapa metàlꞏlica.

0.106

20.17

2.14

mo084

Mà d'obra

h

Ajudant muntador de conductes de xapa metàlꞏlica.

0.106

18.15

1.92

10.000

10.76

107.60

5.000

11.26

56.30

ICR016
ICR016b

Partida

U

Colze 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 125 mm de diàmetre.
Uts.
P2

Llargada

Amplada

Alçada

5

Parcial

Subtotal

5.000

5.000

mt42con218dc Material
c

U

Colze 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 125 mm de diàmetre.

1.000

7.20

7.20

mo013

Mà d'obra

h

Oficial 1ª muntador de conductes de xapa metàlꞏlica.

0.106

20.17

2.14

mo084

Mà d'obra

h

Ajudant muntador de conductes de xapa metàlꞏlica.

0.106

18.15

1.92

ICR016b

5.000

11.26

56.30

3.000

15.36

46.08

ICR016c

Partida

U

Colze 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 175 mm de diàmetre.
Uts.
P2

Llargada

Amplada

Alçada

3

Parcial

Subtotal

3.000

3.000

mt42con218dg Material
g

U

Colze 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 175 mm de diàmetre.

1.000

11.30

11.30

mo013

Mà d'obra

h

Oficial 1ª muntador de conductes de xapa metàlꞏlica.

0.106

20.17

2.14

mo084

Mà d'obra

h

Ajudant muntador de conductes de xapa metàlꞏlica.

0.106

18.15

1.92

ICR016c

3.000

15.36

46.08

Colze 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 200 mm de diàmetre.

3.000

19.06

57.18

ICR016d

Partida

U

Uts.
P2

Llargada

Amplada

Alçada

3

Parcial

Subtotal

3.000

3.000

mt42con218dh Material
h

U

Colze 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 200 mm de diàmetre.

1.000

15.00

15.00

mo013

Mà d'obra

h

Oficial 1ª muntador de conductes de xapa metàlꞏlica.

0.106

20.17

2.14

mo084

Mà d'obra

h

Ajudant muntador de conductes de xapa metàlꞏlica.

0.106

18.15

1.92

ICR016d

3.000

19.06

57.18

Colze 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 225 mm de diàmetre.

3.000

20.76

62.28

16.70

16.70

ICR016e

Partida

U

Uts.
P2
mt42con218dii Material

U

Llargada

3

Colze 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 225 mm de diàmetre.

Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

3.000

3.000
1.000
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mt42con218db Material
b

Mà d'obra

h

Oficial 1ª muntador de conductes de xapa metàlꞏlica.

0.106

20.17

2.14

mo084

Mà d'obra

h

Ajudant muntador de conductes de xapa metàlꞏlica.

0.106

18.15

1.92

ICR016e

3.000

20.76

62.28

Colze 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 250 mm de diàmetre.

9.000

22.46

202.14

ICR016f

Partida

U

Uts.
P2

Llargada

Amplada

Alçada

9

Parcial

Subtotal

9.000

9.000

mt42con218djj Material

U

Colze 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 250 mm de diàmetre.

1.000

18.40

18.40

mo013

Mà d'obra

h

Oficial 1ª muntador de conductes de xapa metàlꞏlica.

0.106

20.17

2.14

mo084

Mà d'obra

h

Ajudant muntador de conductes de xapa metàlꞏlica.

0.106

18.15

1.92

ICR016f

9.000

22.46

202.14

ICR016g

Partida

U

Te simple 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 200 mm de diàmetre.

2.000

16.86

33.72

Uts.
P2

Llargada

Amplada

Alçada

2

Parcial

Subtotal

2.000

2.000

mt42con219bh Material
hh

U

Te simple 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 200 mm de diàmetre.

1.000

12.80

12.80

mo013

Mà d'obra

h

Oficial 1ª muntador de conductes de xapa metàlꞏlica.

0.106

20.17

2.14

mo084

Mà d'obra

h

Ajudant muntador de conductes de xapa metàlꞏlica.

0.106

18.15

1.92

ICR016g

2.000

16.86

33.72

Te simple 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 250 mm de diàmetre.

2.000

21.36

42.72

ICR016h

Partida

U

Uts.
P2

Llargada

Amplada

Alçada

2

Parcial

Subtotal

2.000

2.000

mt42con219bjjj Material

U

Te simple 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 250 mm de diàmetre.

1.000

17.30

17.30

mo013

Mà d'obra

h

Oficial 1ª muntador de conductes de xapa metàlꞏlica.

0.106

20.17

2.14

mo084

Mà d'obra

h

Ajudant muntador de conductes de xapa metàlꞏlica.

0.106

18.15

1.92

ICR016h

2.000

21.36

42.72

Reducció excèntrica de 125 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre.

2.000

14.99

29.98

ICR016i

Partida

U

Uts.
P2

Llargada

Amplada

2

Alçada

Parcial
2.000

Subtotal
2.000

mt42con225bg Material
c

U

Reducció excèntrica de 125 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre.

1.000

10.93

10.93

mo013

Mà d'obra

h

Oficial 1ª muntador de conductes de xapa metàlꞏlica.

0.106

20.17

2.14

mo084

Mà d'obra

h

Ajudant muntador de conductes de xapa metàlꞏlica.

0.106

18.15

1.92

ICR016i

2.000

14.99

29.98
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mo013

ICR016j

Partida

U

Reducció excèntrica de 175 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre.

P2

Llargada

Amplada

Alçada

2

Parcial

Subtotal

2.000

2.000

14.87

29.74

mt42con225bg Material
g

U

Reducció excèntrica de 175 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre.

1.000

10.81

10.81

mo013

Mà d'obra

h

Oficial 1ª muntador de conductes de xapa metàlꞏlica.

0.106

20.17

2.14

mo084

Mà d'obra

h

Ajudant muntador de conductes de xapa metàlꞏlica.

0.106

18.15

1.92

ICR016j

2.000

14.87

29.74

Reducció excèntrica de 200 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat de 225 mm de diàmetre.

1.000

16.37

16.37

ICR016k

Partida

U

Uts.
P2

Llargada

Amplada

Alçada

1

Parcial
1.000

Subtotal
1.000

mt42con225bh Material
h

U

Reducció excèntrica de 200 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat de 225 mm de diàmetre.

1.000

12.31

12.31

mo013

Mà d'obra

h

Oficial 1ª muntador de conductes de xapa metàlꞏlica.

0.106

20.17

2.14

mo084

Mà d'obra

h

Ajudant muntador de conductes de xapa metàlꞏlica.

0.106

18.15

1.92

ICR016k

1.000

16.37

16.37

Reducció excèntrica de 125 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre.

1.000

18.21

18.21

ICR016l

Partida

U

Uts.
P2

Llargada

Amplada

Alçada

1

Parcial

Subtotal

1.000

1.000

mt42con225bic Material

U

Reducció excèntrica de 125 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre.

1.000

14.15

14.15

mo013

Mà d'obra

h

Oficial 1ª muntador de conductes de xapa metàlꞏlica.

0.106

20.17

2.14

mo084

Mà d'obra

h

Ajudant muntador de conductes de xapa metàlꞏlica.

0.106

18.15

1.92

ICR016l

1.000

18.21

18.21

Reducció excèntrica de 200 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre.

2.000

17.98

35.96

ICR016m

Partida

U

Uts.
P2

Llargada

Amplada

Alçada

2

Parcial

Subtotal

2.000

2.000

mt42con225bih Material

U

Reducció excèntrica de 200 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre.

1.000

13.92

13.92

mo013

Mà d'obra

h

Oficial 1ª muntador de conductes de xapa metàlꞏlica.

0.106

20.17

2.14

mo084

Mà d'obra

h

Ajudant muntador de conductes de xapa metàlꞏlica.

0.106

18.15

1.92

ICR016m

2.000

17.98

35.96

Reducció excèntrica de 225 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre.

1.000

17.75

17.75

ICR016n

Partida

U

Uts.
P2

1

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

1.000

1.000
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Uts.

2.000

U

Reducció excèntrica de 225 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre.

1.000

13.69

13.69

mo013

Mà d'obra

h

Oficial 1ª muntador de conductes de xapa metàlꞏlica.

0.106

20.17

2.14

mo084

Mà d'obra

h

Ajudant muntador de conductes de xapa metàlꞏlica.

0.106

18.15

1.92

ICR016n

1.000

17.75

17.75

U

Reducció concèntrica de 200 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre.

4.000

16.16

64.64

mt42con225aih Material

U

Reducció concèntrica de 200 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre.

1.000

12.10

12.10

mo013

Mà d'obra

h

Oficial 1ª muntador de conductes de xapa metàlꞏlica.

0.106

20.17

2.14

mo084

Mà d'obra

h

Ajudant muntador de conductes de xapa metàlꞏlica.

0.106

18.15

1.92

ICR016q

4.000

16.16

64.64

U

Colze 45° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 250 mm de diàmetre.

2.000

18.52

37.04

mt42con218bjj Material

U

Colze 45° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 250 mm de diàmetre.

1.000

14.10

14.10

mo013

Mà d'obra

h

Oficial 1ª muntador de conductes de xapa metàlꞏlica.

0.106

20.17

2.14

mo084

Mà d'obra

h

Ajudant muntador de conductes de xapa metàlꞏlica.

0.106

18.15

1.92

%

Costos directes complementaris

2.000

18.16

0.36

ICR016o

2.000

18.52

37.04

U

Colze 60° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 175 mm de diàmetre.

1.000

13.83

13.83

mt42con218cg Material
g

U

Colze 60° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 175 mm de diàmetre.

1.000

9.50

9.50

mo013

Mà d'obra

h

Oficial 1ª muntador de conductes de xapa metàlꞏlica.

0.106

20.17

2.14

mo084

Mà d'obra

h

Ajudant muntador de conductes de xapa metàlꞏlica.

0.106

18.15

1.92

%

Costos directes complementaris

2.000

13.56

0.27

ICR016p

1.000

13.83

13.83

ICOND

1,454.70

1,454.70

IV

3,029.47

3,029.47

954.16

954.16

1.33

143.56

0.61

0.61

ICR016q

ICR016o

Partida

Partida

%

ICR016p

Partida

%

IE

Capítol

IEO010

Partida

Elèctriques
m

Subministrament i instalꞏlació de 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 IP547.
Uts.

mt35aia030b

Material

m

Llargada

Amplada

Alçada

107.940

Parcial

Subtotal

1
107.940
107.940
Instalꞏlació interior
(Subquadre Quadre
individual 1.1)
Tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, transversalment elàstic, corrugat, de color gris, de 20 mm de diàmetre
nominal, per a instalꞏlacions elèctriques en edificis públics i per a evitar emissions de fum i gasos àcids. Resistència a la
compressió 3

107.940

1.000

Document registrat al Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya en data 29/09/2020, per Jordi Manich Codina (18357), Albert Juan Casademont
(17010). Per validar la informació d'aquest document es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio i utilitzar el codi C3287597202D80B4

mt42con225bii Material

Mà d'obra

h

Oficial 1ª electricista.

0.017

20.17

0.34

mo102

Mà d'obra

h

Ajudant electricista.

0.021

18.15

0.38

107.940

1.33

143.56

12.000

1.66

19.92

1.000

0.94

0.94

0.017

20.17

0.34

IEO010
IEO010b

Partida

m

Subministrament i instalꞏlació encastada en element de construcció tèrmicament aïllant de canalització de tub corbable de
poliamida, exempt d'halògens, transversalment elàstic, corrugat, de color gris, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència
a la compre
Uts. Llargada
Amplada
Alçada
Parcial

mt35aia030c

Material

m

1
12.000
12.000
Instalꞏlació interior
(Subquadre Quadre
individual 1.1)
Tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, transversalment elàstic, corrugat, de color gris, de 25 mm de diàmetre
nominal, per a instalꞏlacions 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 IP547
segons UNE 20324, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22.

mo003

Mà d'obra

h

Oficial 1ª electricista.

mo102

Mà d'obra

h

Ajudant electricista.

IEO010e

Partida

m

Subtotal
12.000

0.021

18.15

0.38

IEO010b

12.000

1.66

19.92

Subministrament i instalꞏlació fix en superfície de canalització 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 IP547.
Uts. Llargada
Amplada
Alçada
Parcial

16.770

3.50

58.70

Instalꞏlació interior
(Subquadre Quadre
individual 1.1)

1

16.770

Subtotal

16.770

16.770

mt35aia130h

Material

m

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 instalꞏlacions 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 IP547 segons UNE 20324, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la flama. Segons UNE-EN
61386-1 i UNE-EN 61386-22. Inclús abraçadores, elements de subjecció i accessoris (corbes, maneguets, tes, colzes i
corbes flexibles).

1.000

1.79

1.79

mo003

Mà d'obra

h

Oficial 1ª electricista.

0.037

20.17

0.75

mo102

Mà d'obra

h

Ajudant electricista.

0.053

18.15

0.96

IEO010e

16.770

3.50

58.70

Subministrament i instalꞏlació fix en superfície de canalització de tub rígid de policarbonat, exempt d'halògens, endollable,
corbable en calent, de color gris, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 1250 N, amb grau de
protecció IP547.
Uts. Llargada
Amplada
Alçada
Parcial

24.730

4.90

121.18

IEO010f

Partida

m

Instalꞏlació interior
(Subquadre Quadre
individual 1.1)

1

24.730

24.730

Subtotal
24.730
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mo003

Material

m

Tub rígid de policarbonat, exempt d'halògens segons UNE-EN 50267-2-2, endollable, corbable en calent, de color gris, de
25 mm de diàmetre nominal, per a instalꞏlacions 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 IP547 segons UNE 20324, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la flama. Segons UNE-EN
61386-1 i UNE-EN 61386-22. Inclús abraçadores, elements de subjecció i accessoris (corbes, maneguets, tes, colzes i
corbes flexibles).

1.000

3.01

3.01

mo003

Mà d'obra

h

Oficial 1ª electricista.

0.046

20.17

0.93

mo102

Mà d'obra

h

Ajudant electricista.

0.053

18.15

0.96

24.730

4.90

121.18

IEO010f
IEH010

Partida

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 3G2,5 mm² de secció, amb aïllament de compost reticulat a base de poliolefina lliure
de halògens (Z) i

124.700

3.17

395.30

mt35cun090d

Material

m

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 3G2,5 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.

1.000

2.50

2.50

mo003

Mà d'obra

h

Oficial 1ª electricista.

0.016

20.17

0.32

mo102

Mà d'obra

h

Ajudant electricista.

0.016

18.15

0.29

%

Costos directes complementaris

2.000

3.11

0.06

124.700

3.17

395.30

%

IEH010
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 5G6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost
termoplàstic a força de p

36.760

4.91

180.49

mt35cun010f2 Material

m

Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNEEN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G6 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.

1.000

3.20

3.20

mo003

Mà d'obra

h

Oficial 1ª electricista.

0.042

20.17

0.85

mo102

Mà d'obra

h

Ajudant electricista.

0.042

18.15

0.76

%

Costos directes complementaris

2.000

4.81

0.10

36.760

4.91

180.49

U

Components per a la xarxa elèctrica de distribució interior de subquadre: mecanismes gamma bàsica (tecla o tapa i marc:
blanc; embellidor: blanc); caixes d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb tapes i reglets de connexió.

1.000

35.01

35.01

1.25

11.25

IEH010e

Partida

%

IEH010e
IEI090

Partida

Uts.

mt35caj020a

Material

U

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

Subquadre Quadre
1
1.000
individual 1.1
Caixa de derivació per a encastar de 105x105 mm, amb grau de protecció normal, reglets de connexió i tapa de registre.

1.000
9.000
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mt35aia130j

Mà d'obra

h

Oficial 1ª electricista.

0.620

20.17

12.51

mo102

Mà d'obra

h

Ajudant electricista.

0.620

18.15

11.25

IEI090

1.000

35.01

35.01

IE

954.16

954.16

ESTUDI BÀSIC SEGURETAT I SALUT

183.82

183.82

26.26

183.82

183.82

183.82

33,604.00

33,604.00

03

Capítol

4000601

Partida

ut

PLA DE SEGURETAT
03
P252-AJUNTAMENTVILOBI-FASE 1

7.000
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mo003

Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol

Import

1 RETIRADA I POSICIONAMENT APARELLS CLIMATITZACIÓ EXISTENTS
2 OBRES DE PALETERIA
3 Sistema VRV
3.13 Sistema de distribució de gas refrigerant
4 Ventilació
4.7 Comportes de regulació
4.8 Conducte Circular Ventilació
5 Elèctriques
6 ESTUDI BÀSIC SEGURETAT I SALUT

745,75
1.022,12
27.668,68
4.639,64
3.029,47
163,76
1.454,70
954,16
183,82

Pressupost d'execució material
13% de despeses generals
6% de benefici industrial

33.604,00
4.368,52
2.016,24

Suma
21% IVA

39.988,76
8.397,64

Pressupost d'execució per contracta

48.386,40

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de QUARANTA-VUIT MIL TRES-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS.
Vilobí d'Onyar, 14 Agost de 2020
Enginyer Industrial

Jordi Manich Codina

Albert Juan Casademont
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