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1.1 Dades bàsiques
1.1.1 Promotor
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Memòria descriptiva

Ajuntament de Riells i Viabrea

Adreça social

Can Salvà, 1

Municipi

PG

Província

17404

Riells i Viabrea
Girona

CIF

P-1715500 C

Telf

972 870 752

Fax

972 870 418

e-mail

riellsiviabrea@ddgi.cat

CA

1.1.2 Encàrrec del projecte

Nom empresa/entitat

Diputació de Girona

Adreça social

Pujada de Sant Martí 4-5

CP

17004

Municipi

Girona

Província

Girona

CIF

1700000 A

Telf

972 185 000

Fax

972 208 088

e-mail

medi.ambient@ddgi.cat
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Joan Oliver Casanellas
Enginyer Industrial
Ass/Col·legiat: 15.520

77912124S

Adreça professional

C/ Almirall Federico Gravina, 66, 1r

Població

17480 Roses, Girona

-84

NIF

Enginyeria.oliver@gmail.com

PG

Correu electrònic

649 768 786

CA

L’explotació energètica de la biomassa llenyosa ha patit un creixement lleu els darrers anys
gràcies a l’ajut de les administracions i a la publicació del Reial Decret 661/2007 (actualment ja
derogat) que incentivava les primes elèctriques en règim especial a partir de fonts renovables,
com en el cas de biomassa. Tot i així, l’aprofitament actual de la biomassa encara és molt baix
respecte de la situació de la resta de països europeus, i es considera que ha de ser el vector
energètic de major creixement futur de cara a complir amb els objectius de contribució de
renovables establerts en els diferents plans de l’energia.
A la província de Girona es disposa d’una extensa superfície forestal d’on s’obtenen residus
forestals provinents de la neteja i manteniment dels seus boscos. La massa forestal resultant
d’aquesta neteja s’acumula a la part baixa dels mateixos boscos, causant un alt perill potencial
d’incendi. Aquests residus, amb els condicionaments adequats, poden ser utilitzats com a matèria
prima per a l’obtenció d’energia, aconseguint així la seva valorització.
L’increment del preu dels combustibles fòssils sumat a l’existència d’aquesta potencial d’energia
emmagatzemada als boscos en forma de llenya, provoquen que l’opció de la instal·lació d’una
caldera capaç de processar biomassa forestal sigui totalment viable tant des del punt de vista
econòmic i social com mediambiental.
Val a dir que la biomassa és un combustible de tipus no fòssil i neutre des del punt de vista del
cicle del carboni. Això vol dir que les emissions de CO2 que es produeixen en la seva combustió,
com que procedeixen d’un carboni retirat de l’atmosfera en una altra etapa del mateix cicle
biològic, no alteren l’equilibri de la concentració de carboni atmosfèric del medi i, per tant, no
incrementen l’efecte hivernacle. Es tracta, doncs, d’un combustible net i respectuós amb el medi
ambient.
D’altra banda, l’aprofitament de biomassa forestal porta associada una disminució del risc
d’incendi dels boscos i afavoreix l’aprofitament a nivell local dels recursos propis disponibles,
podent tenir una incidència molt positiva a nivell econòmic i social pel territori en el que es duguin
Joan Oliver Casanellas | Enginyer Industrial
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a terme aquest tipus d’iniciatives.
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L'administració pública, manté un compromís latent per a reduir les emissions de CO2 a nivell
municipal i supramunicipal. La instal·lació de calderes d'estella en dependències municipals per a
reduir el consum de combustibles fòssils i emissions de gasos d'efecte hivernacle es presenta com
una de les línies d'actuació adequada per assolir polítiques ambientals i energètiques associades
a aquest compromís per mitigar l'impacte humà del canvi climàtic.

-84

A més, el terme municipal de Riells i Viabrea disposa d’importants extensions de zona forestal, així
com a la resta de municipis veïns, i per tant pot disposar de recursos energètics propers. I si bé es
cert que la inversió econòmica inicial de la instal·lació del sistema de generació de calor amb
biomassa és elevada, el diferencial de preu que hi ha entre la biomassa forestal i els combustibles
fòssils, fa que en un període relativament curt de temps aquesta inversió es pugui recuperar.

PG

Per tant l’aprofitament dels residus forestals per a generar energia per una xarxa de calor és una
bona solució ja que aprofita un recurs proper i renovable, reduint el consum de combustibles
fòssils i emissions de CO2, revalorant el sector forestal i optimitzant al màxim l’eficiència del
conjunt.

CA

Existeixen diversos estudis, avantprojectes i projectes en els quals s'han valorat diverses opcions i
propostes de xarxa de calor per al Municipi de Riells i Viabrea. El més recent és el «Projecte
d'Instal·lació Tèrmica Centralitzada de Biomassa a Riells i Viabrea» realitzat per Núria Teixidor i
Joan Oliver des de l'Enginyera QNORM, Qualitat i Medi Ambient, el febrer de 2013.
Davant l'interès mostrat per part del consistori per a poder executar una xarxa de calor al municipi,
s'ha encarregat, des de la Diputació de Girona, la realització d'aquest projecte executiu que
permeti definir i executar la instal·lació.

1.4 Objectiu

El present projecte té com a objectiu la redacció de les condicions tècniques per a la instal·lació
d’una caldera de biomassa de 200 kW que subministri aigua calenta per a calefacció i ACS als
edificis municipals de Riells i Viabrea: Escola El Bruc, Casal del Poble i Ajuntament.

1.5 Contingut i abast
El projecte abarca la instal·lació d’una caldera de biomassa, la corresponent instal·lació hidràulica,
la xarxa de calor per subministrar-lo a la resta d’edificis, la connexió a les instal·lacions existents i
les actuacions de condicionament de la sala de calderes de l’Escola que s’usarà per a emplaçar-hi
la caldera i la construcció de la sitja.
No entren dins l’abast del projecte les instal·lacions existents en els edificis ni la seva legalització.
El projecte està redactat per garantir la seguretat de les persones i els objectes, acollint-se a
Joan Oliver Casanellas | Enginyer Industrial
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El projecte analitza tots els elements que compondran la instal·lació, així com el seu ús i el seu
rendiment en funcionament.
La memòria descriptiva s’ha redactat de manera que compleixi amb les normatives d’aplicació.

Informació prèvia

-84

2

2.1 Emplaçament

La instal·lació de la caldera de biomassa es realitzarà a l'actual sala de calderes de l'Escola el
Bruc i la sitja en un espai habilitat per a aquest ús annexat a la sala de calderes. Les dades del
centre són les següents:
Adreça:

C/ de les escoles, s/n

•

Municipi:

•

Coordenades UTM:

PG

•

17404 Riells i Viabrea (Girona)

41°43'31.8"N 2°33'26.9"E

CA

2.2 Característiques de les instal·lacions existents
Els edificis municipals que volem abastir són de naturalesa i construcció molt diferent.
Per una banda tenim l'Escola El Bruc la qual ha estat construïda en dues fases, una primera al
voltant dels anys 70 i la segona fase més recent però de construcció anterior a la implantació del
codi tècnic i altres normatives que vetllaven per uns estàndards d’aïllaments i eficiència
energètica. Els tancaments però s'han anat substituint i actualment a les aules predominen
tancaments d'alumini amb vidre doble . Els radiadors de les aules són d’alumini convectors i de
ferro colat o similar en algunes zones més antigues i passadissos.
L’edifici del Casal del Poble és un edifici construït a la mateixa època amb tres espais diferenciats.
Per una banda hi ha el local de reunions al primer pis, amb tancaments de fusta amb vidre simple i
radiadors d'alumini convectors. Per altra disposa del bar el qual té tancaments d'alumini, circuit de
radiadors, però que actualment es climatitza amb bomba de calor. Finalment hi ha la sala d'actes
la qual actualment es climatitza amb bomba de calor i no disposa de circuit de radiadors.
Finalment hi ha l'edifici de l'Ajuntament el qual és una masia del segle XIX restaurada, la qual
disposa de tancaments de fusta amb vidre simple i que s'ha anat condicionant i millorant
substituint alguns tancaments.
Veure més detall a les imatges del plànol 01.- Situació sala de calderes i edifici.
A continuació es descriuen les principals característiques dels sistemes de calefacció de cada
edifici.
Joan Oliver Casanellas | Enginyer Industrial
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Caldera 2

Fer GG 77

Potència útil

89,5 kW

Consum

102 kW

Rendiment

87,7%

Model

Ferroli GN1 06

Potència útil

69,8 kW

Consum

77,5 kW

Rendiment

90%

CA

PG

Model

Pel seu estat i antiguitat s’estima que aquestes calderes tenen un rendiment instantani de l’ordre
del 80%.
El sistema de control actual és mitjançant un programador horari (les caldera 1 treballa de 6 a
18:30 de dilluns a divendres, el dissabte de 8 a 14h i el diumenge no funciona) i amb un
cronotermòstat interior per cada circuit (a més del termòstat del dipòsit d'ACS. La caldera 2 al
haver de mantenir l'ACS no disposa de regulació horària.
L’horari de treball habitual d’aquest edifici és de 8 a 17h. Puntualment hi pot haver alguna activitat
per part de l’AMPA.

Joan Oliver Casanellas | Enginyer Industrial
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L'Escola disposa d’una sala de calderes amb dues calderes de gasoil amb potència conjunta de
160kW. Amb dos circuits de calefacció que pengen de la caldera 1 (circuit biblioteca i circuit part
vella) i un circuit de calefacció (part nova) i ACS que penja de la caldera 2. Disposen d'un dipòsit
d'Aigua Calenta Sanitària de 100 litres.

PG
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CA

2.2.2 Sala calderes del Casal del Poble
La instal·lació disposa d'una sala tècnica on abans hi havia emplaçada una caldera de gasoil la
qual es va desmuntar no fa massa. Actualment s'estan escalfant amb bombes de calor al bar i al
local d'actes; i no està escalfat el local de reunions. Així no obstant, encara es disposa de la
instal·lació de radiadors tant al bar com al local de reunions, la qual pot ser fàcilment habilitada de
nou si s'instal·la una subestació terminal en aquest emplaçament.

Vista exterior de la sala tècnica

Joan Oliver Casanellas | Enginyer Industrial
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2.2.3 Sala tècnica de l'Ajuntament
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Els horaris de funcionament del local de reunions són entre les 9 del matí i les 9 del vespre en
funció de les activitats que realitzin i de les entitats que es reuneixin. L'horari del bar és equivalent.

-84

La instal·lació disposa d’una sola caldera de 69,8kWt, amb un únic circuit de calefacció. Per l'estat
de la instal·lació es dedueix que hi havia hagut un acumulador d'ACS però actualment està
desinstal·lat. Pel seu estat i antiguitat s’estima un rendiment instantani de la caldera de l’ordre del
85% (de sèrie tenia un rendiment instantani del 90%).

Caldera Ajuntament

Fer GG 60
69,8 kW

Consum

77,5 kW

Rendiment

90,0%

CA

PG

Potència útil

El sistema de control és mitjançant un termòstat d'ambient.
Cal destacar que l'Ajuntament disposa també de bomba de calor elèctrica per a escalfar alguns
despatxos. Aquest sistema s'està emprant i per això s'ha vist reduït el consum de gasoil (i
incrementat el consum elèctric) els últims anys.
L’horari principal d'ús de l'edifici és de 9 a 17h, a excepció d'alguns dies que fan plens o reunions
més tard.

Joan Oliver Casanellas | Enginyer Industrial
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3 Justificació de la solució proposada

3.1 Revisió de les càrregues tèrmiques dels edificis a calefactar

-84

S'ha realitzat el càlcul de les càrregues tèrmiques dels tres edificis a calefactar: Escola el Bruc,
Casal del Poble (sense comptar la sala d'actes) i l'Ajuntament. Per a obtenir la càrrega tèrmica,
s'ha fet servir premisses o estimacions mitges i s'ha utilitzat el software Cype per a simulacions del
perfil tèrmic de les edificacions.
En la taula següent es resumeix el càlcul de càrregues tèrmiques tenint en compte la demanda
tèrmica de l'edifici i les renovacions d'aire estimades per infiltració.
Espai calculat

Potència (kW)

Escola El Bruc

128 kW
46 kW

Ajuntament

50 KW

PG

Casal del Poble (sense sala actes)

TOTAL

224 kW

3.2 Consum energètic actual

CA

L'Ajuntament ha subministrat els consums de gasoil dels edificis, i els consums elèctrics de
l'Ajuntament dels anys 2013, 2014 i 2015 (tot i que per la parcialitat dels anys primer i últim
equivaldria a un consum de dos anys). Pel que fa al consum elèctric no es disposa de
discriminació del consum per calefacció de la resta de consum, i per tant s'ha realitzat una
estimació en base a la estacionalitat, descomptant en els mesos de calefacció la part de
il·luminació i altres usos que es veu en la resta de mesos.
Per la realització del càlcul de consum energètic s'ha considerat un PCI del gasoil de 10,23
kWh/litre i s'ha considerat un COP de 2,2 per la bomba de calor. A nivell de preu de l'energia
elèctrica s'ha considerat un cost de 0,133 €/kWh.

Gasoil

Electricitat estimada per calefacció

Consum

Energia

Cost

Cost unitari

Consum

Energia tèrmica

Any

Litres

kWh

Euros

€/litre

kWh

kWh

2012

5.500

56.265

4.895

0,89

2.964

6.520

2014

8.282

84.725

7.040

0,85

19.444

42.776

2015

6.800

69.564

4.181

0,62

15.250

71.232

Mitjana

10.291

105.277

8.058

0,88

18.829

41.423

* nota: al ser dades parcials de juny de 2013 a Juliol de 2015, es fa la mitjana en base
a dos anys sencers.
Joan Oliver Casanellas | Enginyer Industrial
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En l’Annex 1 s'incorpora el detall de càlcul de les càrregues tèrmiques dels diferents sectors dels
edificis.
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Així doncs, es pren com a base per a la valoració del consum tèrmic anual dels edificis construïts,
l’equivalent a 10.291 litres de gasoil i 18.829 kWh elèctrics.

4 Descripció del projecte

-84

El consum global d'energia tèrmica considerat és de 146.701 kWh /any, el que equivaldrà a
125.645 kWh/any de necessitats tèrmiques.

4.1 Descripció general del projecte i de la solució adoptada
Després de la visita tècnica i de les reunions amb els tècnics municipals i de la Diputació de
Girona, s’opta per projectar una instal·lació centralitzada de biomassa de 200 kWt que abasteixi
els tres edificis.

Aquest emplaçament, farà que la boca de descàrrega doni al carrer de les escoles i, per tant, amb
bon accés per a la descàrrega per gravetat mitjançant camió amb pis mòbil (no es podrà
realitzar amb bolquet degut al pas de la línia elèctrica). Veure més detall al plànol 30.Descàrrega de biomassa.

CA

A la sala de calderes de biomassa s'hi instal·larà, a més de la caldera, un dipòsit d’inèrcia de
2.500l (per incrementar la inèrcia del conjunt i atenuar els pics de potència). Des d’aquest dipòsit
s’alimentarà el col·lector de dues sortides: Un cap al bescanviador de l'escola i l'altre cap al circuit
de la xarxa de calor. Des del bescanviador de l'escola sortiran els circuits actuals de l'escola
(circuit de la biblioteca, circuit zona vella, circuit zona nova i circuit ACS).
Al adaptar aquest espai de porxo i sala de calderes en una única sala de calderes, es requerirà un
seguit d'actuacions de condicionament que es descriuen a la 2. Memòria constructiva. La caldera
de gasoil petita d'aquesta sala es desmuntarà, i la gran es desplaçarà junt amb les instal·lacions
per conformar la nova sala de calderes.
El circuit que anirà cap al altres dos edificis, xarxa de distribució de calor, anirà soterrat amb un tub
preaïllat de PEHD fins a cada sala de calderes de cada edifici.
A la sala de calderes de l'edifici Casal del Poble s'instal·larà un bescanviador de plaques que
separarà el circuit primari de biomassa dels circuits secundaris de calefacció d'aquest edifici. Les
instal·lacions interiors de l'edifici no entren a l'abast del projecte i el que es farà serà muntar el
col·lector amb un comptador d'energia per a cada circuit.
Així mateix a la sala de calderes de l'Ajuntament s'instal·larà un bescanviador de plaques que
separarà el circuit primari de biomassa del circuit secundari de calefacció d'aquest edifici. Des
d’aquest bescanviador de plaques es connectarà al circuit de la caldera de gasoil, amb una vàlvula
de tres vies (tal i com s’indica a l’esquema hidràulic). D’aquesta manera es permetrà el
Joan Oliver Casanellas | Enginyer Industrial
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PG

Un cop analitzades diverses propostes, i en base a l’espai necessari per a poder emplaçar la
caldera i l'accés a la descàrrega, s’ha acordat amb els tècnics municipals que l’emplaçament més
òptim és la reconversió de la sala de calderes de l'Escola i entradeta porxada, en una nova sala
de calderes de biomassa. La sitja de biomassa s'emplaçarà a l'exterior, al costat de la sala de
calderes, amb una construcció específica que es farà per la mateixa.
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funcionament de la instal·lació amb el sistema de biomassa o bé es permetrà l’actuació
automàtica de la caldera de gasoil com a suport o en cas d’emergència.
Veure més detall de l’esquema de principi al plànol 20.- esquema hidràulic.
Per altra banda, a nivell de control, es proposa instal·lar un sistema de control que integri tots els
consums i permeti fer un monitoratge i seguiment (amb avís en cas de mal funcionament).

-84

Els principals elements de la instal·lació objecte del projecte seran:

El Generador de calor (Caldera de biomassa).
Tipus de combustible, sistema d’alimentació i sistema d’emmagatzematge.
La sala de calderes.
El sistema d’evacuació de productes de la combustió (fums i cendres).
Les canonades i sistema hidràulic de la sala de calderes de biomassa.
La xarxa de distribució de calor (circuit primari de la xarxa de calor).
Els elements terminals i la complementarietat amb el sistema actual (circuits secundaris o de
consum de la xarxa de calor).
8. Els elements de regulació i control.

PG

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

4.2 Generador de calor (caldera de biomassa)

CA

Per a determinar quina és la demanda d’energia tèrmica de l’edifici s’ha tingut en compte l’històric
de consum d’energia en forma de gasoil i electricitat facilitat per la propietat. En concret, durant el
període comprès entre l'any 2013 i el 2015 el consum mitjà d’energia tèrmica dels edificis va ser
d’un total de 146 Mwh.
Per a determinar la potència tèrmica necessària per a les instal·lacions s’ha considerat el càlcul de
demanda tèrmica dels edificis, i s'ha tingut en compte les diferents zones que abasteixen les
diferents sales tècniques obtenint una potència tèrmica de 224 kW (veure més detall a l’ Annex 1.càlculs). Donada la demanda d’energia, la potència instantània calculada, l’ocupació prevista, els
rendiments habituals de les calderes de biomassa (entorn el 90-93%), el corresponent factor de
simultaneïtat per als diferents consums, l’espai disponible i el rang comercial de potència de
calderes de biomassa disponible (habitualment) es proposa la instal·lació d’una caldera de 200
kWt de potència i un acumulador d'inèrcia de 2.500 litres.

4.2.2 Característiques de la caldera de biomassa
Per al redactat del present projecte s’ha previst la instal·lació d’una caldera de biomassa de 200
kW modulant, que funcioni amb estelles, amb els complements necessaris per a un funcionament
automàtic, ubicada a la sala de calderes, amb els requisits mínims que es detallaran a continuació.
Cal destacar que les dimensions de la sitja i sala de calderes estan dissenyades per la caldera
proposada en el present projecte (Hargassner WTH-200 o similar). En cas que es vulgui modificar
Joan Oliver Casanellas | Enginyer Industrial
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4.2.1 Dimensionament de la caldera
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la marca o model de caldera, caldrà revisar les implicacions a nivell d'espai disponible, de
distribució i d'elements constructius que aquest canvi pugui suposar i caldrà consultar prèviament
amb la promoció i amb la Direcció Facultativa.
Al requerir-se una potència tèrmica nominal inferior a 400 kWt, tal i com s’indica a la IT 1.2.4.1.2
Generación de calor del RITE, podria utilitzar-se un únic generador de calor de biocombustible
sòlid, el qual haurà de disposar de dues marxes o ser modulant.

CA

PG

1. Capacitat de funcionar amb diferents tipus de combustibles (estella i pèl·let), podent
adaptar el seu funcionament al combustible disponible en cada moment.
2. Funcionament totalment automàtic i programable de manera que no sigui necessària la
intervenció per part de l’usuari. Es requereix per tant que disposi d’automatisme en el
procés d’alimentació, en l’encesa, en la neteja de la cambra de combustió i descendratge,
en la recollida de cendres i en la neteja dels bescanviadors, així com adaptabilitat davant
petites variacions del tipus d’estella (granulometria i humitat dins els valors permesos).
3. Modulant entre el 30 i el 100%, amb tipus de funcionament de cos fred (que no hagi de
realitzar manteniment de brases per garantir el correcte funcionament, sinó que engegui i
pari quan en funció de la demanda).
4. Rendiments a plena càrrega i a càrrega parcial superiors al 90%.
5. Graella mòbil o sistema equivalent per a poder adaptar, de forma automàtica i sense
necessitat de reprogramació manual, la combustió al tipus de combustible emprat (en
quant a granulometria i humitat ha de poder adaptar-se a modificacions de les mateixes
per sota dels límits indicats a l'apartat 4.3.1).
6. Sistema d’extracció dels productes de la combustió mitjançant extractor amb velocitat
variable.
7. Sistema de filtratge i neteja de gasos de combustió, per evitar l’emissió de pols fina i
partícules, bé sigui inserit en la pròpia caldera o bé mitjançant la instal·lació d’un cicló
separador de partícules. Caldrà justificar el compliment de la UNE-EN 303-5:2013 (per
caldera de classe 5, emissions inferiors a 40mg/m3 a un 10%O2).
8. Sistema d’aportació d’aire primari i secundaris mitjançant ventilador de velocitat variable
per a millorar la combustió.
9. Sonda lambda que permeti regular i optimitzar la quantitat d’oxigen a aportar millorant així
la combustió.
10. Pressió de treball com a mínim de 3 bars.
11. Control amb pantalla que permeti observar els principals paràmetres de funcionament i la
seva modificació. Així mateix aquest control registrarà les seves hores de funcionament.
12. Sistema de control que permeti opcionalment connectar-la a un PC, PLC, mòdem o
sistema d’avis per SMS, per a realitzar un seguiment a distància del sistema i dels
principals paràmetres.
Així mateix al ser una caldera de biocombustible sòlid, haurà de disposar dels elements de
seguretat que garanteixin el compliment de les especificacions descrites a la IT 1.3.4.1.1
Condiciones Generales del RITE:
1. Interruptor de flux (pressòstat a la sortida del circuit d’impulsió) que desconnecti la caldera
en cas de manca d’aigua al circuit (evitant així que es pugui malmetre).
2. Dispositiu d'interrupció del funcionament del sistema de combustió en cas de retrocés dels
productes de la combustió o de flama.
3. Sistema antiretorn de flama mitjançant clapeta o vàlvula rotatòria.
4. Sistema de descàrrega tèrmica en el vis sens fi d’alimentació o de la sitja per inundació del
Joan Oliver Casanellas | Enginyer Industrial
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El generador considerat en el projecte haurà de disposar de:
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mateix en cas de retrocés de flama.
5. Sistema d'interrupció del funcionament del sistema de combustió que impedeixi que
s'assoleixin temperatures superiors a la de disseny (mitjançant termòstat de seguretat amb
rearmament manual a 95 ºC).
6. Sistema d'eliminació de la calor residual produïda per la caldera com a conseqüència del
biocombustible ja introduït a la caldera quan s'interromp el funcionament del sistema de
combustió.
7. Vàlvula de seguretat tarada a 1bar per sobre de la pressió de treball del generador que
actuarà si es supera la mateixa i la descàrrega de la qual serà conduïda cap a un
desaiguat.
S’instal·larà una vàlvula de 3 vies, o una bomba de recirculació anticondesats o dispositiu similar,
per tal de garantir que la temperatura del retorn a la caldera sigui superior a 55ºC, reduint així els
efectes de corrosió que es poden donar a la caldera per l’efecte de la condensació.
Aquesta caldera s’ubicarà a dins de la sala de calderes construïda a tal efecte (veure més detall a
l’apartat 4.4 Sala de Calderes i al plànol 05. Planta sitja i sala de calderes).

PG

S’instal·larà sobre base antivibratòria per a evitar la transmissió de vibracions al terra. Així mateix
s’instal·larà una connexió antivibració o similar a la sortida de fums.

4.3 Tipus de combustible, sistema d’alimentació i sistema d’emmagatzematge

CA

La biomassa a utilitzar en la caldera escollida serà de tipus estella d’origen forestal, sense cap
tractament previ a excepció de l’estellat i assecat a temperatura ambient segons norma, sent les
característiques del combustible les següents:
Combustible utilitzat
Estella, segons norma ÖNORM M 7133:2000 / UNE-CEN/TS
Tipus
14961 EX
Granulometria Fins a G50 / P45
Grau d’humitat ≤ 30 % / M30
PCI
Densitat

≥ 3000 kCal/kg / 3,48kWh/kg
200 - 300 kg/m³ / BD200 – BD300

Aquesta biomassa es comprarà a subministradors locals amb l’objectiu de fomentar la
sostenibilitat, reduint transport, afavorint la gestió forestal i l’economia local.
La caldera seleccionada haurà de poder consumir pèl·let d’origen forestal classe A1 i A2 (segons
EN 14961-2), i pèl·lets industrials classe B, tot i que el combustible a emprar serà l'estella forestal
abans descrita.

Joan Oliver Casanellas | Enginyer Industrial
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4.3.1 Tipus i característiques de la biomassa a utilitzar

4.3.2 Sistema d’emmagatzematge de la biomassa
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L’emmagatzematge de la biomassa es realitzarà en un espai dedicat exclusivament a aquest
efecte: la sitja. La descàrrega a la sitja es realitzarà directament des d'un camió amb descàrrega
per gravetat des del carrer de les escoles. Des de la sitja s'alimentarà la caldera de biomassa
mitjançant un vis sens fi. Aquest espai estarà situat contigu a la sala de calderes, al mateix nivell
(veure més detall als plànols 05 Planta sitja i sala de calderes, 07 Alçat sitja i sala de calderes i 08
Secció sitja i sala de calderes de biomassa).

La sitja disposarà d’una obertura superior de 4m d’amplada x 3m de llargada per a la possible
descàrrega mitjançant camions amb pis mòbil o similars. Així mateix disposarà d’una obertura
lateral per a poder accedir al buidat i neteja de la mateixa (veure més detall al plànol 06. planta
coberta Sitja i entorn).
Aquesta obertura disposarà d’una malla de diàmetre 10 de 20x20cm com a reixa de protecció per
evitar possibles accidents o caigudes involuntàries de materials (les bigues que creuaran
l’obertura es mantindran ajudant en aquest aspecte a la seguretat). Disposarà també de sostre
corredís de panell sandwich lacat, amb tancament amb cadenat per a evitar així la seva
manipulació per part de persones externes.

CA

La sitja disposarà d’una obertura lateral, formada per una porta metàl·lica lacada de 0,9x2,0m de
pas amb part baixa amb reixa de ventilació de 60x60cm i tancament amb clau, per a poder accedir
a realitzar les tasques de manteniment, buidat o neteja de la mateixa. Aquesta obertura disposarà
per dins d’un sistema antipressió, format per taulons de fusta o metàl·lics guiats a l’interior de
perfils metàl·lics tipus Z, el qual permetrà obrir la porta, sense que s’esllavissi la pila de biomassa,
i accedir a l’interior quan s’hagin tret aquests plafons. Aquesta porta disposarà de pany que es
podrà tancar amb clau per a evitar que persones alienes puguin accedir-hi.
Al centre de la sitja (sota el rotor) es disposarà d'una bonera que recollirà l’aigua que pugui
provenir de les possibles condensacions o entrades involuntàries a l’interior de la sitja. El paviment
de la sitja hauria de tenir un lleuger pendent cap a aquesta bonera per a facilitar la recollida
d’aigua.
Per a garantir una correcta ventilació de la sitja, es disposarà de la reixa de ventilació de la porta
(com a admissió d'aire) i la pròpia ventilació de la corredissa, de diverses reixes de ventilació
laterals. Veure més detall al plànol 25.- Planta instal·lacions de ventilació sala de calderes i sitja
de biomassa.
Es disposarà, als plafons antipressió, d'un cartell el qual indicarà que no es pot accedir a l’interior
de la sitja sense haver aturat la caldera davant el possible risc d’atrapament amb els elements
mòbils del seu interior, així com les instruccions de ventilació de la sitja abans de realitzar-hi
qualsevol tasca davant el risc d'ofegament per inhalació de CO.
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La sitja tindrà unes dimensions interiors de 5mx4,5mx3,2m construïda per a aquesta finalitat.
Aquesta sitja serà contigua a la sala de calderes, aprofitant un desnivell natural que hi ha entre el
carrer i el pati de l'Escola, i s’executarà amb murs de formigó armat per contenir les terres i mur de
bloc de formigó emplenat i remolinat, per la resta. Veure més detall de les característiques
constructives de la mateixa a l'apartat II. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA.
Les parets que estiguin en contacte amb el terreny estaran impermeabilitzades mitjançant
imprimació asfàltica, làmina bituminosa d’oxiasfalt, làmina drenant nodular amb geotèxtil adherit
en una de les seves cares.
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El volum total de la sitja serà 72 m3. Si es considera que un 35% del volum total no és útil, donat
que la sitja no es pot arribar a omplir al 100% i degut al volum no-útil que queda pels espais sota
el rotor, la capacitat útil de la sitja serà d’uns 46,8 m3 (permetent la descàrrega d'un camió amb
un romanent).

-84

Si es té en compte una densitat de l'estella de 250kg/m3, el volum total d’emmagatzematge
equival a 11,7 tones de capacitat útil.
El consum anual de biomassa estimat és de 40t/any, per tant amb unes 5 emplenades any es
podrien satisfer les necessitats, superant el requisit del RITE.

PG

4.3.4 Sistema d’alimentació de la biomassa

CA

Aquest sistema d’alimentació està format per un rotor de 5m de diàmetre el qual disposa de dues
o més aspes que remouen l’estella i la van desplaçant cap al canal d’alimentació obert. Aquestes
aspes estan plegades quan la sitja és plena i incrementen el seu diàmetre a mesura que la
biomassa de la part central de la sitja és consumida. El canal d’alimentació obert disposa al seu
interior de visos sens fi que orienten l’estella i la transporten per dins d’uns trams de canals
tancats fins a la clapeta antiincendis. Sota la clapeta antiincendis hi ha el vis sense fi d’alimentació
que introdueix el combustible a la caldera.
Les aspes seran tipus ballesta flexible la qual pot adaptar-se a la irregularitat de la sitja, aprofitant
així el màxim de capacitat possible. S’instal·larà un passamà de 200mm d’ample i 3mm
d’espessor a tot el perímetre que tocaria el rotor per tal de protegir les parets.
El moviment dels visos sense fi i del rotor es controla des del quadre de la caldera i a l’interior de
la sitja no es podrà disposar de cap component elèctric (tota l’actuació és mecànica).
El moviment del rotor haurà de ser interromput en el moment d’obertura dels accessos a la sitja.
Pel tipus de caldera emprada en el projecte, a la part inferior del rotor no s'executarà cap actuació
(entarimat de fusta o similar). En cas que es canviï de fabricant i que aquest ho requereixi per la
naturalesa de la seva màquina, el cost d'aquesta actuació de condicionament de la part inferior del
rotor s'haurà de revertir sobre el cost del sistema d'alimentació (cost inclòs a la partida) i no es
considerarà com a partida extra o contradictòria.
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A la sitja es vol poder emmagatzemar bàsicament estella forestal. Aquest tipus de combustible és
molt fibrós cosa que fa que tendeixi a entrellaçar-se podent formar espais buits al voltant del vis
sens fi. Per aquest motiu en lloc d’utilitzar pendents en forma de V per a dirigir la biomassa cap al
vis sens fi (com s’acostuma a fer per a sales d’emmagatzematge de pèl·lets) s’executarà una sitja
de fons pla a on s'ubicarà el rotor del sistema d’alimentació el qual al mateix temps remourà
l’estella evitant la formació d’aquests espais buits.

4.3.5 Accés de vehicles per a la descàrrega
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En el disseny del projecte, s’ha contemplat l’accés dels vehicles per a poder realitzar la
descàrrega d’estella. Més concretament l’accés a la descàrrega per gravetat, amb camió amb pis
mòbil, es realitzarà des del carrer de les escoles, amb una porta que es realitzarà per a aquest ús.

-84

ATENCIÓ: Degut al pas de la línia elèctrica, no es podran realitzar descàrregues mitjançant
camió bolquet i així mateix s'indicarà a l'accés de la descàrrega.
Veure més detall en el plànol 30.- Descàrrega de biomassa.

4.4 Sala de calderes

PG

Al tractar-se d’una caldera de més de 70 kW de potència, caldrà disposar d’una sala de màquines
a tal efecte. Aquesta sala de màquines, o en endavant sala de calderes, serà destinada
exclusivament a aquest ús (no podrà ser usada com a magatzem d'eines ni tindrà cap altre ús aliè
al propi de la instal·lació). Per les seves característiques i al estar integrada a l’edifici de l'Escola
tindrà la consideració de sala de risc elevat segons RITE (i risc mig segons CTE-DB-SI).

CA

La sala de calderes s’ubicarà en planta baixa a l'espai que ocupa actualment el porxet i la sala de
calderes de l'Escola i que es condicionarà per aquest nou ús (veure més detall al plànol 05. planta
sitja i sala de calderes).
L’estructura existent de l’espai que es destinarà a sala de calderes, està constituïda per parets de
càrrega ceràmiques de 30cm, amb biguetes de formigó pretensat. La coberta de l'espai està
formada per sostre unidireccional i separa de la planta superior a on hi ha la biblioteca de l'Escola.
Disposa de tancaments exteriors de bloc ceràmic remolinat i pintat.
El paviment de la sala de calderes serà l'existent i actualment està a dos nivells respecte al porxat
de l'entrada. Caldrà igualar el mateix nivell a tot l'espai.
Abans de poder realitzar les instal·lacions i muntatge de les màquines caldrà condicionar la sala.
Veure més detall de les tasques al plànol 09.- Actuacions de condicionament per a sitja i sala de
calderes i al document II. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA.

4.4.2 Accessos a la sala
La sala disposarà d’un accés format per una porta metàl·lica de dues fulles batents, de 2,2m
d’amplada per 2,62m d’alçada (pas lliure de 2,04x2,54) per a permetre l’entrada i sortida dels
components a reparar.
Un dels batents de la porta disposarà de tancament de fàcil obertura que permeti l’evacuació des
de l’interior encara que estigui tancat amb clau (barra antipànic).
Joan Oliver Casanellas | Enginyer Industrial
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4.4.1 Ubicació i elements constructius
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A l’exterior de la porta s’ubicarà un cartell amb la inscripció “Sala de Màquines. Prohibida l’entrada
a tota persona aliena al servei”.
Al estar la porta en contacte amb l’exterior no tindrà que complir cap exigència en quant a
permeabilitat.

4.4.3 Dimensions de la sala

-84

Veure més detall de la porta al plànol 05.- Planta sitja i sala de caldera.

L'espai lliure davant la caldera serà de com a mínim 1m lliure d'obstacles (amb portes
obertes).

•

Entre calderes, així com entre les calderes extremes i els tancaments, es reservarà un
mínim de 0,5m.

•

Es reservarà un espai suficient per a poder maniobrar el contenidor de cendres, per al
seu buidat.

PG

•

CA

La connexió a la xemeneia, així com la T amb el registre, serà especialment accessible.
L'alçada lliure de la sala de calderes és de 2,92m. Superant els 2,5m que requereix el RITE i
mantenint 0,5m lliures a sobre de la caldera.
Veure més detall de la sala i dels espais lliures a l’entorn de la caldera als plànols 05.- planta sitja i
sala de calderes de biomassa, plànol 08.- secció sitja i sala de calderes.

4.4.4 Ventilació de la sala de calderes
La ventilació de la sala es realitzarà mitjançant ventilació amb tir natural directe. S’instal·laran
dues reixes de ventilació de 80x60cm per a l’admissió d’aire a la part baixa de la porta d'accés a la
sala aproximadament a 20 cm de terra; veure més detall en el plànol 07. Alçat lateral sitja i Sala
de calderes. S’instal·larà un tub de diàmetre 250 des del fons de la sala fins a façana (a la part alta
de la mateixa) el qual desembocarà a façana a una obertura amb reixa de 20x40, i dues reixes
més de 20x40 a la part alta a la paret que dona a la sitja, per a l'extracció.
Les dimensions de les obertures per tant seran: dues obertures de 80x60cm amb lames per a
l’admissió; i tres obertures de 40x20cm amb lames per a l’extracció; obtenint així una àrea lliure
d’obertura superior als 1350 cm2 (5cm2/kW x 270kW) que requereix el RITE. Aquestes reixes
disposaran d’una malla metàl·lica a l’interior per a evitar l’entrada d’animals o d’objectes aliens.
Veure més detall al plànol 25.- Planta ventilacions sala de calderes i sitja de biomassa.
Joan Oliver Casanellas | Enginyer Industrial
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La sala de màquines haurà de tenir dimensions suficients per a garantir l’accessibilitat als diferents
components per a realitzar les tasques de manteniment, reparació i substitució. En el present
projecte s’ha previst una sala rectangular de 5,2x3,9m per a garantir que hi hagi els espais mínims
següents:
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4.4.5 Instal·lacions de sanejament
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La sala de calderes és existent i no disposa de bonera de recollida d'aigües. Amb la execució de la
lloseta d'anivellament de la zona de l'entrada s'aprofitarà per a disposar d'una bonera amb
derivació cap a fora de la sala de calderes.
Es disposarà de les previsions corresponents de preses de desaiguat per als components que ho
precisin com ara els dipòsits acumuladors, punts de buidat de la instal·lació, sistema de drenatge
xemeneia i les vàlvules de sobrepressió.

4.4.6 Instal·lacions d’abastament d’aigua

La sala de calderes existent disposa de xarxa d'aigua, la qual s'emprarà per a poder omplir la
instal·lació hidràulica. Així mateix s'instal·larà una aixeta tipus jardí a l'interior per a poder netejar
els components que siguin precisos pel manteniment.

PG

Es disposarà en el circuit d’ompliment de la instal·lació d’una vàlvula de retenció per evitar que en
cas de depressió a la xarxa es pugui generar reflux. Així mateix es posarà una aixeta de pas, un
filtre i un comptador en el mateix circuit d’alimentació.

CA

4.4.7 Instal·lacions elèctriques

L’alimentació elèctrica de la caldera i d’algunes bombes de circulació serà trifàsica. Per aquest
motiu caldrà preveure l’alimentació elèctrica fins a la sala de calderes amb tres fases, neutre i terra
a 230/400 i 50Hz. Aquesta alimentació provindrà del Quadre General de l'edifici de l'Escola que hi
ha situat a l'entrada de la part nova. Aquesta línia anirà vista pel passadís de l'escola fins al
subquadre de la part vella (es reforçarà aquesta línia) a on es muntarà un Interruptor amb la línia
que anirà a la sala de calderes (la qual actualment és monofàsica i caldrà substituir). La línia
d'alimentació serà 4x6mm2+T lliure d’halògens de reduïda emissió de fums i opacitat segons
normes UNE 21.123 i UNE 21.1002, amb aïllament 450/750V, tipus H07Z1-K (AS).
El quadre elèctric de protecció i control dels equips instal·lats a la sala de calderes es situarà en
les proximitats de la porta d'accés. L’interruptor general es situarà a l’exterior de la sala de
calderes al tractar-se d’un edifici de risc alt, segons RITE; concretament a sobre de la porta
d'accés a la sala de calderes.
La instal·lació interior serà vista amb rejiband i/o tubs rígids, tipus gris dur o similar, i caixes de
connexions de superfície.
La instal·lació elèctrica consistirà en el circuit d’alimentació de la caldera, els circuits d’alimentació
de les bombes de circulació, un circuit de previsió de preses de corrent de cara al manteniment, el
circuit d’alimentació del sistema de control i el circuit d’il·luminació interior i d’enllumenat
d’emergència. Veure més detall de les proteccions i seccions de cablejat al plànol 22.- Planta
Instal·lacions elèctriques sitja i sala de calderes biomassa i 23.- esquema unifilar elèctric. Tota
l’aparamenta de protecció i seguretat serà de 6kA o superior, i serà instal·lada dins d’armaris amb
Joan Oliver Casanellas | Enginyer Industrial
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L’aigua que s’utilitzarà per a l’ompliment de la instal·lació es recomana que sigui descalcificada i
que compleixi amb els paràmetres indicats a l’apartat 4.7 tractament d’aigua.

IP 40 o superior sobre carril DIN.
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En tot cas es seguiran les prescripcions del REBT.
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Les línies s’executaran amb cablejat de coure flexible de classe 5, tipus lliure d’halògens de
reduïda emissió de fums i opacitat segons normes UNE 21.123 i UNE 21.1002, amb aïllament
450/750V, tipus H07Z1-K (AS). Els elements de conducció de cables seran de característiques
equivalents als classificats com “no propagadors de la flama” d’acord amb les normes UNE-EN
50.085-1 i UNE-EN 50.086-1.
Es garantirà un nivell d'il·luminació mig en servei a la sala de màquines de 200 lux a la zona
d'inspecció i manteniment amb una uniformitat mitjana de 0,5. Per fer-ho s'ubicaran dues
lluminàries de tecnologia fluorescent de 2x36W distribuïdes segons les indicacions del plànol.
En cap cas s’instal·larà cap element elèctric a dins de la sitja, per a evitar risc d’incendi.

PG

Com que l'Escola no disposa de protecció contra sobretensions permanents i transitòries en el
quadre general de l’edifici, s’instal·larà un dispositiu de protecció en el quadre de la sala de
calderes per tal d’evitar els danys que una actuació d’aquest tipus pot generar sobre les plaques
de control de la caldera i sobre la resta d’elements.

4.4.8 Indicacions i senyalització

•

•

•

CA

A l'interior de la sala, en un lloc visible i de manera degudament protegida, hi figurarà:
Les instruccions per a efectuar la parada de la instal·lació en cas que sigui necessari (amb
senyal d'alarma i amb un dispositiu de tall ràpid).
El nom, l'adreça i número de telèfon de la persona o entitat encarregada del manteniment
de la instal·lació.
La adreça i el número de telèfon del servei de bombers més pròxim, així com el
d'emergències mèdiques i de les dades de contacte del responsable de l'edifici.

•

S'indicaran els llocs d'extinció i extintors més propers.

•

Un plànol amb esquema de principi de la instal·lació.

4.4.9 Mesures correctores de seguretat en cas d’incendi
Per les característiques d’ús i emplaçament de la sala de calderes, els requisits en quant a
resistència i estabilitat al foc de l’estructura portant serà R120. Les parets contigües i el sostre
hauran ser EI120 (veure més detall de la justificació de les mesures de seguretat en cas d’incendi
a l’annex 6. Justificació de protecció contra incendis).

Joan Oliver Casanellas | Enginyer Industrial
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A l'exterior de la porta de la sala es posarà un cartell amb la inscripció següent “Sala de màquines.
Prohibida l'entrada a tota persona aliena al servei”.
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•
•

Disposarà d’un sistema d’obertura fàcil i ràpida (encara que hagi estat tancada amb clau
des de l’exterior).
Obrirà en el sentit d’evacuació.

-84

•

Serà abatible sobre un eix de gir vertical.

87

La porta de la sala de calderes a més, segons indicacions de la IT 1.3.4.1.2.2 del RITE, complirà
amb les prescripcions següents:

A l’interior de la sala de calderes es disposarà d’un extintor d’eficàcia 21A-113B de manera que la
part superior del mateix no quedi a més de 1,7m d’alçada. Es recomana posar un extintor
d’eficàcia 89B (de CO2) al costat del quadre elèctric com a complement.

PG

Es disposarà a més d’un rètol de “SORTIDA” a sobre la porta d’entrada així com un rètol indicatiu
de l’extintor. En els dos casos els rètols seguiran les pautes definides en la norma UNE
corresponent, i seran fotoluminiscents per tal que siguin visibles en cas de fallada del
subministrament elèctric.
S’instal·larà una lluminària d’emergència a sobre de la porta de sortida de la sala de calderes.

CA

Per a evitar el retrocés de flama des de la caldera cap a la sitja, la caldera disposarà d'un element
antiretrocés de flama (una vàlvula rotativa o clapeta), a més d'una sonda de temperatura o
sprinkler al vis sense fi d'alimentació. A part d'aquest dispositius que porten la caldera, s'instal·larà
un sprinkler al vis sense fi que va cap a la sitja. Amb aquest mínim de tres elements es vol mirar
de garantir que no es pugui produir un retrocés de flama des de la caldera de biomassa cap a la
sitja.
Veure més detall al plànol 24.- Planta instal·lacions protecció contra incendis, sitja i sala de
calderes.

4.5 Sistemes hidràulics de la instal·lació de biomassa i sales tècniques.
El sistema hidràulic forma el conjunt de canonades i elements necessaris per a poder transportar
l’energia des del sistema generador de calor a les canonades preaïllades de la distribució de calor
i d’aquestes a les sales de calderes existents.
Aquest circuit primari de la caldera s’executarà segons les indicacions descrites a l’esquema
hidràulic (veure més detall al plànol 20. Esquema hidràulic) i segons la disposició de planta
descrita al plànol 21.- Planta instal·lacions hidràuliques sala de caldera de biomassa.
El material a utilitzar per les canonades haurà de poder suportar 95ºC. En el cas del projecte es
proposa acer inoxidable AISI-316 amb sistema d’unió per premsat amb diàmetres segons
esquema. Així no obstant podrà ser un altre material prèvia acceptació per part dels tècnics
municipals i de la direcció facultativa.
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Per prescripció de RITE s’instal·larà a la sitja de biomassa un sistema de detecció d’incendis
tèrmic ATEX, tipus TMP2 OGGIONI o similar, el qual comunicarà aquest fet amb una sirena
acústica i visual i amb el sistema general de detecció de l'Escola.
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Alhora de determinar els diàmetres s’ha tingut en compte que la velocitat del fluid no superi els
2m/s i que les pèrdues de càrrega generades per metre de canonada no superessin en cap cas
els 30mmca/m (al tractar-se d’un tram curt).

-84

Les canonades es suportaran mitjançant abraçadores isofòniques o bé les abraçadores
suportaran l’aïllament de manera que s’eviti la transmissió de vibracions de les canonades cap als
suports.

4.5.1 Vàlvules, filtres, pressòstat, sondes i termòmetres de contacte
S’instal·laran les vàlvules de bola amb les dimensions indicades a l’esquema hidràulic per a poder
independitzar els diferents elements del circuit (aquestes vàlvules podran ser de papallona sempre
que la seva finalitat sigui únicament sectoritzar el circuit per a tasques de reparació o
manteniment; en cap cas s’usaran per a regular els cabals).

PG

Es disposarà de vàlvules de retenció de doble clapeta, una per a cada circuit, amb cos de ferro
colat i clapeta, eix i ressort d'acer inoxidable, PN 16 atm, de dimensions indicades a l’esquema
hidràulic, per a poder garantir un correcte sentit de circulació.

CA

Per tal d’assegurar que l’aigua d’entrada a la caldera de biomassa (el retorn) no estigui per sota de
55ºC (fet que podria provocar condensacions corrosives a la caldera) s’instal·larà una vàlvula
motoritzada de tres vies DN76 al retorn de la caldera, la qual anirà governada per la centraleta de
control de la caldera.
També es col·locarà un pressòstat connectat a la caldera el qual generarà un senyal d’error en cas
que la canonada es quedi sense fluid aturant la caldera. Aquest pressòstat anirà connectat al
quadre de control de la caldera.
S’instal·laran les sondes indicades a l’esquema, les quals seran submergibles amb la seva baina
corresponent. Així mateix es disposaran termòmetres de contacte per tal de poder veure el salt de
temperatura que es produeix entre l’anada i el retorn de cada circuit.

4.5.2 Sistema de buidat de la instal·lació
Es disposarà de diferents punts de buidats parcials de la instal·lació els quals disposaran d’un
diàmetre mínim de 20mm i del punt de buidat total, en el punt més baix de la instal·lació, el qual
tindrà un diàmetre mínim de 32mm tal i com s’indica a la taula 3.4.2.3 del RITE (veure més detall
al plànol 20. Esquema hidràulic).
Com a mínim disposarà de sistema de buidat la caldera i el dipòsit d’inèrcia, a més dels punts
baixos de la instal·lació.
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S’instal·larà també un filtre retenidor de residus a cada circuit i sempre abans de cada
bescanviador de plaques, amb tamís d'acer inoxidable amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre,
amb cargol, dimensions indicades a l’esquema hidràulic, per a una pressió màxima de treball de
16 bar i una temperatura màxima de 110°C. Aquest filtre retindrà les impureses que pugui contenir
l’aigua allargant la vida dels components del sistema.
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4.5.3 Sistema de purga de la instal·lació
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En els punts alts de la instal·lació s’ubicaran sistemes de purgadors automàtics de diàmetre mínim
15mm per a poder treure l’aire que pugui haver a la instal·lació (veure més detall al plànol 20.
Esquema hidràulic tot i que aquests elements podran variar en funció dels traçats que finalment es
facin). Aquests purgadors disposaran d’aixeta mini o similar per tal de poder-los tancar un cop
purgat el circuit i evitar problemes derivats de la calç.

4.5.4 Sistema de compensació de les dilatacions tèrmiques

PG

En les tramades llargues de canonades metàl·liques es disposaran de dispositius per a
compensar les dilatacions tèrmiques (ja siguin sistemes autocompensats, lires o compensadors
directes).

CA

Al costat del dipòsit d’inèrcia, i just abans de la vàlvula de pas que aïlla el dipòsit d’inèrcia del
circuit (o directament en una boca del dipòsit d'inèrcia), s’instal·larà un conjunt de seguretat davant
sobrepressió el qual estarà format per:
1. Vàlvula de sobrepressió tarada a 3 bars. La seva descàrrega es conduirà a la xarxa de
desaiguat i serà visible.
2. Manòmetre amb bany de glicerina i diàmetre d'esfera de 100 mm, amb presa vertical, per a
muntatge roscat de 1/2", escala de pressió de 0 a 5 bar.
3. Connexió per a l’emplenament del circuit.
4. Vas d’expansió de dimensions i característiques segons esquema hidràulic.
Així mateix la caldera disposa de la seva pròpia vàlvula de seguretat tarada directament pel
fabricant, la qual serà de 1 1/4''.
Aquests elements tindran un dispositiu d’actuació manual que no afectarà al seu tarat per tal de
poder-los provar.
Es mantindrà els sistemes d'expansió i seguretat existents els quals compensaran les dilatacions
de la instal·lació actual.
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4.5.5 Conjunt de seguretat davant sobrepressió
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4.5.6 Sistema d’expansió
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Amb l’objectiu d’esmorteir els esforços mecànics ocasionats per les dilatacions produïdes per
l’escalfament del fluid caloportador, s’instal·larà un vas d’expansió tancat de dimensions i volums
descrits a l’esquema hidràulic, a cada grup de seguretat, de 10 bar de pressió i temperatura de
treball fins a 110ºC, per a tal efecte. El dimensionat del vas d’expansió s’ha efectuat en base a la
norma UNE 100155 . Aquest vas d’expansió s’ubicarà tal i com s’ha comentat a l’apartat anterior.

4.5.7 Bombes de circulació

-84

Veure més detall de la seva ubicació al plànol 20. Esquema hidràulic.

PG

Per a la circulació de l’aigua calenta pel circuit primari de les calderes i pels circuits de la xarxa de
calor, s’instal·laran bombes de cabal variable (o amb variador) a part de les existents. Aquest tipus
de bomba ajusta el cabal en funció de les necessitats de demanda, essent molt més eficient que
les bombes estàndard i reduint considerablement les despeses de funcionament del sistema.

CA

Bomba
Bomba 2a Caldera de biomassa
Bomba 2b Caldera de gasoil
Bomba 2c Circuit Bescanviador Escola
Bomba 2d Xarxa distribució de calor

Cabal
12 m³/h
5,2 m³/h
7,5 m³/h
6,4 m3/h

Pèrdues de càrrega
3,5 mca
3,6 mca
4,8 mca
11,3mca

Característiques bombes de la sala de calderes.

S’instal·larà un pont de manòmetres a cada bomba per a poder veure la caiguda de pressió. En
cas que aquesta dada la proporcioni la bomba es pot estalviar posar aquests manòmetres.
S’instal·larà també maniguets antivibratoris per a evitar la transmissió de vibracions de les bombes
cap als paraments i canonades.

4.5.8 Aïllament canonades
Com que les canonades que hi ha a dins de la sala de calderes i sales tècniques (la qual es
considera local no calefactat) transporten aigua calenta a més de 40ºC, segons la IT 1.2.4.2. del
RITE, aquestes canonades hauran d’estar aïllades.
L’espessor de l’aïllament de les canonades serà, emprant el mètode simplificat de la IT en el qual
es parteix dels diàmetres de les canonades, la temperatura del fluid i suposant un aïllament amb
conductivitat tèrmica a 10ºC de 0,04W/(mK), l'indicat al plànol 20. Esquema hidràulic.

Joan Oliver Casanellas | Enginyer Industrial
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Més concretament s’instal·laran les bombes circuladores per al cabal i alçada manomètrica
descrites a la Taula 1, de rotor humit lliure de manteniment, amb regulació electrònica integrada,
classe d'eficiència energètica A, mode de regulació pressió diferencial constant (dp-c), variable
(dp-v), entrada externa 0-10V per a regulació de velocitat, apta per a temperatures des de -10 fins
110°C; amb pantalla gràfica integrada per a la indicació de l'estat de funcionament.
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Espessor dels aïllaments de les canonades i accessoris que transporten un fluid calent per l’interior d’edificis (taula
1.2.4.2.1)

PG

Per altra banda, les tramades de la xarxa de calor que discorrin per l’exterior s’aïllaran amb un
aïllament tubular flexible d’espessor segons s’indica a la taula següent.

Espessor dels aïllaments de les canonades i accessoris que transporten un fluid calent per l’exterior d’edificis (taula
1.2.4.2.2)

Per al dipòsit d’inèrcia s’exigirà que l’espessor mínim d’aïllament sigui igual o superior a 40mm
(igual al de canonada de més de 140mm de diàmetre).

CA

S'han indicat els aïllaments de canonades en el plànol 20 . Esquema Hidràulic.

4.5.9 Dipòsit d’inèrcia

Amb l’objectiu de donar certa histèresi al funcionament de la caldera de biomassa respecte als
sistemes de consum, s’instal·larà un acumulador d’inèrcia de 2.500 litres a la sala de calderes. Cal
prestar especial atenció a les dimensions del mateix per a garantir que es pugui encabir a l'espai
destinat al mateix.
Així mateix cal prestar especial atenció al sistema d'estratificació del mateix per tal que la
garanteixi tot i disposar de poca alçada (haurà de disposar de canal estratificador, dos discs
estratificacors o sistema equivalent que el fabricant certifiqui).
Les característiques d’aquest dipòsit d’inèrcia s’adjunten a continuació:

Volum acumulació
Tipus
Diàmetre

Dipòsit d’inèrcia
Citrin Solar PS-R 2.500 amb canal i disc estratificador o
equivalent, amb boques especials
2.500 litres
Estratificat amb canal estratificacor i 2 discs interiors
1.490 mm (1.250 sense aïllament)

Alçada

2.439 mm

Model

Joan Oliver Casanellas | Enginyer Industrial
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Així mateix tots els accessoris (vàlvules, etc) també hauran d’estar aïllats amb una espessor
equivalent a la de la canonada en qüestió.

Acer negre
Espuma de poliuretà de 100 mm
3'' (Segons esquema hidràulic)
6 bar
Boca de purgat de 1'' i de buidat de 1 1/4''
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Material
Aïllament
Boques
Pressió Màxima
altres
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4.5.10 Canonades soterrades

-84

En el dipòsit s’instal·larà dues sondes submergibles, o per carril, que aniran connectades al
sistema de regulació, purgador a la part alta del mateix i punt de buidat.

Per la interconnexió entre l'Escola El Bruc i els altres dos edificis, s’instal·laran canonades
preaïllades de polietilè d’alta densitat reticulat PEX, amb barrera antidifusió d’oxigen EVOH,
preaïllades amb escuma de PEX i amb una coberta corrugada protectora de PEHD, amb
temperatura màxima de treball de 95ºC i la pressió màxima de 6 bar.

PG

El material de les canonades pot ser modificat de comú acord amb la direcció facultativa i els
tècnics municipals.

CA

Per a comprovar que els aïllaments de les canonades compleixen amb les exigències del RITE,
s’haurà de comprovar que les pèrdues tèrmiques totals de la xarxa no superin el 4% de la potència
màxima que transportarà.
Veure més detall de les seccions i recorreguts de canonades al plànol 03- recorregut de
canonades i plànol 04.- detall rases.
Aquesta canonada soterrada s’instal·larà en el fons de la rasa seguint el detall constructiu
del plànol de recorregut de canonades i la descripció de l’apartat 1.- Moviment de terres i
execució de rases de la MEMÒRIA CONSTRUCTIVA.
Per la mateixa rasa, com s’indica al detall, es farà passar dos tubs corrugats de diàmetre 63 pel
qual es distribuirà el cablejat de control. Es posarà cinta senyalitzadora per a facilitar la
identificació dels passos de canonades durant els treballs futurs que es puguin fer en el pati. Es
disposarà a més, si correspon, d’una arqueta prefabricada de formigó amb tapa transitable, de
30x30x30, cada 40 m o canvi de direcció, seguint les indicacions del plànol 03- recorregut de
canonades i plànol 04.- detall rases.

4.5.11 Bescanviadors de plaques
Per tal de poder independitzar el circuit primari de la xarxa de calor del circuit secundari de
consum de l'edifici d'Educació Infantil i de l'edifici Polivalent, s’instal·larà un bescanviador de
plaques d’acer inoxidable AISI-316 amb juntes de Nitrilo HT amb les dimensions i característiques
descrites a l’annex 1.- Annex de càlculs. Aquest bescanviador de plaque es dissenyarà per a una
Joan Oliver Casanellas | Enginyer Industrial
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És important que la canonada disposi de barrera antidifusió d’oxigen ja que aquest element,
l'oxigen, genera molts problemes de corrosió en els components i els materials plàstics acostumen
a tenir problemes de difusió d’oxigen cap a l'interior de la canonada.
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Emplaçament

87

temperatura de primari de 75/60 (entrada-sortida) i una temperatura de secundari de 55/70
(entrada-sortida), amb les potències resumides a la taula següent:
Potència

Sala de calderes de l'Escola

130 kW
60 kW

Sala tècnica de l'Ajuntament

60 kW

-84

Sala de calderes de l'edifici Casal del Poble

4.5.12 Actuacions a la Sala de calderes de l'Escola el Bruc (biomassa).
A la sala de calderes de l'Escola El Bruc, hi ha dues calderes de 90 i 70kW cada una, les quals
estan connectades la primera a dos circuits de calefacció i la segona a un segon circuit de
calefacció i circuit d'ACS. Entre elles no estan interconnectades.

CA

Abans però de instal·lar la nova caldera i instal·lacions, caldrà realitzar unes actuacions de
condicionament de la sala de calderes i zona porxada actual. En primer lloc caldrà desmuntar les
dues calderes de gasoil (una d'elles per a tornar-la a instal·lar en el nou emplaçament), desmuntar
bombes, dipòsit d'ACS i demés elements hidràulics. Així mateix caldrà desmuntar les instal·lacions
elèctriques (subquadre de control) deixant només el circuit de llum i endolls.
Tots els materials aprofitables per un altre emplaçament es desmuntaran amb cura per tal que
l'Ajuntament decideixi on reubicar-los.
Després es procedirà a realitzar les actuacions de condicionament descrites a II. Memòria
Constructiva (obertura, anivellament espais, portes i es donarà una capa de pintura a tot l'espai.
Veure més detall d'aquestes actuacions a la mateixa.
Un cop condicionat el nou espai, es procedirà a emplaçar el dipòsit d'inèrcia de 2.500 litres, el
dipòsit d'ACS, la caldera de gasoil i després la caldera de biomassa de 200 kW (per aquest ordre).
Les dues calderes es connectaran mitjançant un col·lector amb el dipòsit d'inèrcia i aquest dipòsit
s'alimentarà el col·lector de distribució de calor en el que es muntaran dos circuits: El circuit del
bescanviador de l'escola i el circuit de la xarxa de calor.
Es muntarà en aquesta sala una subestació de bescanvi, la qual estarà formada per:
- el bescanviador de plaques de 130kW per a separar hidràulicament el circuit primari de la xarxa
dels circuits secundaris de consum.
- La vàlvula reguladora de cabal per a poder regular el cabal del primari en funció de la
temperatura d'impulsió requerida.
- Els filtres, manòmetres, vàlvules de retenció, vàlvules de tall, sondes i termòmetres indicats a
l'esquema hidràulic.
- El sistema de regulació i control del conjunt.
Els quatre circuits (el de calefacció 1 amb la seva bomba existent, el de la biblioteca amb la seva
bomba existent, el circuit de calefacció 2 amb la seva bomba existent (la qual està en el circuit
interior) i el circuit d'ACS amb la seva bomba existent) s'instal·laran en un col·lector que es
muntarà, i des d'aquest es tornarà a connectar als circuits existents. Es disposarà de maniguets
electrolítics en tots els casos en què es canviï de materials (d'acer Inox a Coure).
Joan Oliver Casanellas | Enginyer Industrial
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PG

Amb la nova instal·lació de biomassa, s'optarà per desmuntar la caldera de 70kW deixant només
la de 90kW com a emergència.
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S'instal·larà el nou vas d'expansió i es mantindrà els vells connectats als circuits existents.
S'instal·larà la nova xemeneia de biomassa (la qual com s'ha comentat serà independent de la de
gasoil) i es reconnectarà la caldera de gasoil a la xemeneia existent. Finalment s'instal·laran els
demés elements hidràulics i de control.
S’instal·laran tots aquests elements, així com els altres descrits als apartats anteriors, segons les
indicacions del plànol 20.- Esquema hidràulic i 21.- Planta instal·lacions hidràuliques sala de
calderes.

-84

Així mateix, es posarà el quadre elèctric seguint les indicacions del plànol 23.- Esquema unifilar
elèctric, i es realitzarà la nova línia d'alimentació des del quadre general i la xarxa d'internet des de
l'aula d'informàtica.

4.5.13 Actuacions a la Sala de calderes de l'edifici Casal del Poble

CA

Es muntarà en aquesta sala tècnica (en una paret que no faci nosa) la subestació de bescanvi, la
qual estarà formada per:
- el bescanviador de plaques de 60kW per a separar hidràulicament el circuit primari de la xarxa
dels circuits secundaris de consum.
- La vàlvula reguladora de cabal per a poder regular el cabal del primari en funció de la
temperatura d'impulsió requerida.
- Els filtres, manòmetres, vàlvules de retenció, vàlvules de tall, sondes i termòmetres indicats a
l'esquema hidràulic.
- El sistema de regulació i control del conjunt.
La instal·lació interior dels dos circuits de calefacció (del bar i del local) no entra dins de l'abast
d'aquest projecte i serà executada per l'Ajuntament. Així no obstant es deixarà previst el col·lector
amb dues sortides i s'instal·larà un comptador d'energia a cada circuit.
Aquest espai s'executarà segons les indicacions del plànol 27.- Instal·lacions hidràuliques sala
tècnica del Casal del Poble i del plànol 20.- Esquema hidràulic.

4.5.14 Actuacions a la Sala tècnica de l'Ajuntament
A l’edifici de l'ajuntament hi ha una sala tècnica amb una caldera de 69,8 kW, un circuit de
calefacció i un circuit anul·lat d'ACS.
En aquesta sala de calderes s'emplaçarà la subestació de bescanvi, la qual estarà formada per:
- el bescanviador de plaques de 60kW per a separar hidràulicament el circuit primari de la xarxa
dels circuits secundaris de consum.
- El comptador d'energia.
- La vàlvula reguladora de cabal per a poder regular el cabal del primari en funció de la
temperatura d'impulsió requerida.
- Els filtres, manòmetres, vàlvules de retenció, vàlvules de tall, sondes i termòmetres indicats a
Joan Oliver Casanellas | Enginyer Industrial
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PG

A l’edifici del Casal del Poble hi ha una sala tècnica exterior on anteriorment hi havia hagut la
caldera de gasoil. Aquesta caldera actualment ja no hi és però a la sala de calderes encara hi ha
les dues canonades que connectaven amb la instal·lació interior.
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l'esquema hidràulic.
- El sistema de regulació i control del conjunt.
- Vàlvula de pressió diferencial.
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La subestació de bescanvi es connectarà a les canonades que van des de la caldera de gasoil cap
al col·lector, intercalant-hi dues vàlvules de tres vies que ens permetran posar en marxa la caldera
de gasoil existent en mode d'emergència (sense passar pel bescanviador de plaques) o en mode
de suport (en sèrie amb el bescanviador de plaques). Es muntaran maniguets electrolítics en els
canvis de material (de Inox a CU). També s'instal·laran els elements de control.
La instal·lació interior no entra dins l'abast del projecte.

Aquest espai s'executarà segons les indicacions del plànol 28.- Instal·lacions hidràuliques sala
tècnica de l'Ajuntament i del plànol 20.- Esquema hidràulic.

PG

4.6 Sistema d’evacuació dels productes de la combustió
4.6.1 Sistema d’evacuació de fums

CA

L'evacuació dels productes de la combustió es realitzarà per la coberta de l'escola, veure més
detall al plànol 05. Planta sitja i sala de calderes de biomassa, plànol 07.- Alçat lateral sitja i sala
de calderes de biomassa i 08.- Secció Sitja i Sala de calderes de Biomassa).
Per a poder sortir per coberta, es passarà pel costat de l'existent, per l'interior de la biblioteca
(realitzant un calaix d'obra per a obtenir la EI120) i sortirà per coberta pel costat de l'existent
recreixent l'actual revestiment d'obra per a poder encabir-hi les dues sortides amb el corresponent
embellidor.
A aquesta xemeneia no es podrà connectar cap altra caldera de biomassa si es superés el límit de
potència a connectar (400 kW). En cap cas es pot connectar a aquesta xemeneia una caldera que
utilitzi un altre tipus de combustible (la de gasoil i la de biomassa hauran de disposar de sortides
de fums independents).
Els conductes i accessoris de la xemeneia seran d'acer inoxidable AISI 316 interior i exterior AISI
304, de doble paret aïllada per tal de resistir bé l'acció agressiva dels productes de combustió i a
la temperatura. El diàmetre de la xemeneia serà l’indicat en el plànol 25.- planta ventilacions sala
de calderes i sitja de biomassa. El material emprat serà d'acord a la norma UNE-EN 1856-1 o
UNE-EN 1856-2.
Es disposarà una T a la base del tram vertical de la qual hi haurà un registre per a poder eliminar
les restes sòlides amb un maneguet a on es podrà connectar un tub de drenatge de diàmetre
mínim 20mm. Aquest tub de drenatge que permetrà recollir l’aigua de pluja i condensació es
conduirà fins al desaiguat de la sala de calderes o recipient per a tal ús.
Així mateix es disposarà d’un tram amb orifici de comprovació per a poder efectuar les mesures de
la qualitat dels fums de combustió.
Joan Oliver Casanellas | Enginyer Industrial
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Per al disseny de la xemeneia així com per a la seva instal·lació s'ha tingut en compte la norma
UNE-EN 123001:2012. Càlcul, disseny i instal·lació de xemeneies.
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El barret de la xemeneia estarà dissenyat de manera que no obstaculitzi la lliure difusió dels
productes de combustió a l'atmosfera.
A nivell estatal, no hi ha cap normativa que limiti l’emissió per calderes de biomassa de potència
mitja específicament.

Potència
nominal
150-300
Classe 5

-84

A nivell europeu, existeix la UNE-EN 303-5:2013 Calderas de calefacción Parte 5 que limita
aquestes emissions. Aquests límits són els que s’observen a la següent taula:

CO
(mg/m3 en 10% O2)

OGC (Carbó Orgànic Gasós)
(mg/m3 en 10% O2)

Partícules
(mg/m3 en 10% O2)

500

20

40

4.6.2 Cendres

PG

Límits d’emissió segons UNE-EN 303-5:2013

CA

Cal destacar que aquesta cendra, si prové de la combustió de biocombustibles provinents de
restes forestals i agrícoles (o industrials de serralleries quan no han estat tractats químicament)
pot ser tractat com a residu no especial segons la classificació europea del catàleg de residus.
Cal tenir especial atenció a la temperatura de les mateixes en el moment de l’extracció.
Així mateix entrarà dins les tasques de seguiment habitual anar retirant i buidant aquestes
cendres. Es recomana que la recollida i gestió d’aquestes cendres les realitzi el propi proveïdor de
biomassa.

4.7 Sistemes de tractament d’aigua
El fluid que es farà circular per l’interior de la xarxa de distribució de calor serà aigua tractada. La
qualitat de l’aigua pot afectar molt el funcionament de la xarxa, generant (en el cas d’aigua no
tractada) problemes de corrosió, incrustacions, reducció de la secció de pas, obstrucció dels
bescanviadors reduint-ne el rendiment o el desgast de materials pel transport de partícules.
Es recomana omplir la instal·lació amb aigua descalcificada i filtrada per a poder reduir els
problemes de calcificacions i corrosions produïdes per la calç.
Els paràmetres de qualitat de l’aigua recomanada per emprar a la xarxa seran els de la taula
següent:
Paràmetre
Conductivitat elèctrica (µm/cm)
Joan Oliver Casanellas | Enginyer Industrial
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Les instal·lacions de biomassa a més del fum tenen com a producte de la combustió les cendres
(normalment inferior al 1,5-3% del consum de combustible). Les mateixes calderes es
subministraran amb un sistema automàtic de recollida de les cendres provinents de la combustió i
de la neteja dels bescanviadors el qual mitjançant un sistema de vis sens fi la transportarà fins a
l’interior del corresponent dipòsit de cendres de la caldera.

9,5-10
<0,02
<0,02
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pH
Oxigen (mg/l)
Alcalins (nmol/l)
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Valors acceptats per la qualitat de l’aigua de xarxa (font guia DHC ICAEN)
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4.8 Sistema de control i comptabilització de consums
4.8.1 Comptabilització de consums

PG

D’acord amb la IT 1.2.4.4 del RITE, s’instal·larà un comptador d’energia tèrmica generada a la
sortida de la caldera. D’aquesta forma es coneixerà l'energia tèrmica subministrada per la caldera
a la instal·lació. Així mateix s'instal·larà un comptador d'energia tèrmica per a cada un dels
consumidors finals per tal de poder-ne comptabilitzar l'energia entregada.
També s’instal·larà un comptador d’energia elèctrica per conèixer el consum de la caldera i la
distribució de calor mitjançant un analitzador de xarxa.
Per conèixer el consum de biomassa, aquest es realitzarà a partir del registre de les descàrregues
realitzades i la humitat i poder calorífic de la biomassa subministrada.

CA

S'instal·larà un comptador d'aigua per tal de poder controlar les aportacions d'aigua al sistema.

4.8.2 Sistema de control de la instal·lació
La instal·lació actual disposa de tres sales tècniques amb controls i gestions completament
independents. A l'escola hi ha termòstats independents per cada circuit (biblioteca, circuit de
calefacció 1, circuit de calefacció 2 i ACS) de manera autònoma. I en alguns casos amb
programadors només diaris, i en altres de forma totalment manual o amb un termòstat ambient.
Amb el nou sistema de calefacció i aigua calenta proposat, la instal·lació hidràulicament serà
centralitzada, fet que permet que amb una bona gestió es pugui optimitzar molt els consums i
potència. Això però requerirà la instal·lació d’un sistema tipus domòtic que compleixi amb els
requeriments següents:
•

Regulació i monitorització de la càrrega del dipòsit d’inèrcia mitjançant dues consignes i
dues sondes de referència (temperatura superior i inferior) i possibilitat de programació
horària.

•

Regulació del funcionament dels tres circuïts de calefacció de l’Escola, mitjançant
sonda de temperatura exterior. Amb programació horària diferenciant els dies de la
setmana i permeten generar funcions d'horaris de vacances (o programació de
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calendari anual). La regulació de la temperatura d'impulsió es farà amb la regulació del
cabal de primari del bescanviador de plaques en funció del circuit de més demanda de
temperatura.
Regulació del circuït d’ACS de l'Escola mitjançant sonda de temperatura al dipòsit,
regulació horària i xocs antilegionelosi.

•

Regulació del funcionament del circuit de l'Ajuntament, mitjançant sonda de
temperatura exterior i correcció per temperatura interior. Amb programació horària
diferenciant els dies de la setmana i permeten generar funcions d'horaris de vacances
(o programació de calendari anual). La regulació de la temperatura d'impulsió es farà
amb la regulació del cabal de primari del bescanviador de plaques.

•

Engegada de la bomba circuladora del circuit del bescanviador de plaques de l'Escola
en funció de si hi ha demanda en algun dels circuits, amb capacitat de regulació del
cabal del primari ja sigui via la bomba en funció de la temperatura d'impulsió al
secundari, mitjançant una sortida 0-10V que actuarà sobre la bomba, o ja sigui via
regulació de l'electrovàlvula reguladora de cabal.

•

Engegada de la bomba circuladora de la xarxa de calor quan hi hagi demanda en algun
dels circuits del Casal del Poble o de l'Ajuntament, o en mode antiglaçades segons
temperatura exterior. Amb capacitat de recepcionar alarmes o errors de la mateixa.

•

Engegada de la caldera (o generació de demanda per la caldera) quan es detecti que
hi ha necessitat d’escalfar el dipòsit d’inèrcia.

•

Engegada de la caldera de suport de l'Escola i bomba com a suport quan no s'assoleixi
la temperatura mínima de consigna al dipòsit d'inèrcia o si hi ha una aturada de la
caldera de biomassa. L'actuació de la bomba i de la caldera seran escalonades per a
evitar sobretemperatures a la mateixa. Actuació de la caldera de suport per funció
periòdica programada.

•

Engegada de la caldera de suport de l'Ajuntament i commutació de l'electrovàlvula de
tres vies, tot o res, permetent:
1.- funcionament habitual amb energia biomassa.
2.- funcionament de la caldera de suport.
Actuació de la caldera de suport per funció periòdica programada.
Aquesta engegada de suport es realitzarà en cas que el control detecti una fallada en
el sistema de biomassa o bé que detecti que no hi ha prou temperatura en el dipòsit
d'inèrcia i el sistema necessita recolzament.

•

Comptatge hores de funcionament de les calderes de suport.

•

Recollida i comunicació de:
◦ Senyal d’alarma de la caldera de biomassa (en base a un contacte de lliure
potencial que disposa la mateixa).
◦ Alarma per falta de pressió al sistema hidràulic primari.
◦ Alarma per caiguda del sistema elèctric (haurà de disposar el PLC de SAI)
◦ Alarma per sobretemperatura o temperatura baixa del dipòsit d’inèrcia i caldera
◦ Alarma de fallada d’alguna de les bombes de la distribució de calor
◦ Alarma per fallada en la encesa de la caldera de suport
◦ Alarma en cas d’incendi a la sitja
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Engegada de bombes circuladores en cas de glaçades fins a assoliment de
temperatura mínima dels fluids. Engegada escalonada de bombes en cas de
sobretemperatura de caldera.

•

Monitoratge en temps real i registre històric de les temperatures de:
◦ Temperatura Superior i inferior dipòsit d'inèrcia
◦ Temperatures d'impulsió i retorn dels circuits
◦ Temperatura Dipòsit d'ACS
◦ Temperatura de la caldera
◦ Temperatura exterior
◦ Temperatura interior dels edificis regulats
◦ alarmes produïdes
◦ actuació de les bombes i elements

•

Monitoratge de l’energia tèrmica entregada (comptador d’energia) i de l’energia
elèctrica consumida per la caldera.

•

Monitoratge del consum d’aigua de la instal·lació.

•

Enviament de missatge a tres o més mòbils comunicant que s’ha produït una
incidència.

•

Visualització web de la instal·lació i modificació dels paràmetres de programació.

•

Actuació manual de les diferents sortides.

•

Quatre nivells de interactuació: usuari convidat (només visualització), usuari bàsic,
usuari mantenidor i usuari administrador.

•

Possibilitat de seleccionar mode estiu (només ACS) i mode hivern (Calefacció i ACS).
Possibilitat també de programar o seleccionar mode vacances hivern (ACS i
temperatura inferior a la reduïda, amb reincorporació del mode hivern al cap d'un
període de temps).

•

Generació d’informes i balanços que permetin avaluar el grau d’eficiència energètica i
proposar mesures d’estalvi energètic.

Existeixen diferents proveïdors que poden oferir controls amb capacitat de gestionar i visualitzar
tot el descrit, abans d'implementar-ho revisar amb la direcció facultativa que la solució proposada
compleixi amb els punts abans descrits.
Tots els components, junt amb els interruptors generals i relés d’actuació s’instal·laran en carril
DIN dins els armaris instal·lats a tal efecte a cada una de les sales tècniques. Les sondes de
temperatura interior s'instal·laran de comú acord entre la empresa instal·ladora, la direcció
facultativa i els usuaris del centre.

4.8.3 Sistema de control de la caldera
La caldera portarà incorporat un quadre de control el qual permetrà regular els diferents actuadors
interns de la mateixa (alimentació, alimentació d’aire primari i secundari, extracció fums i cendres,
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neteja, velocitat extractor de fums,etc) per a poder obtenir la màxima eficiència energètica de la
mateixa. Així mateix aquest quadre de control permetrà aturar la caldera en cas de buidat del
circuit hidràulic (el qual serà detectat per un pressòstat el qual anirà connectat al quadre) i
permetrà regular la vàlvula modulant de 3 vies en funció de la temperatura de retorn (tant la
vàlvula com la sonda aniran també connectades al quadre de la caldera). També disposarà de
dues sondes de temperatura al dipòsit que li permetran adaptar el seu funcionament a la
temperatura del mateix.

-84

El quadre de regulació de la caldera disposarà d’una sortida d’error la qual es pot usar per a poder
comunicar-ho amb el sistema de control.

PG

Així mateix la caldera disposarà de la possibilitat de connectar-se via mòdem a Internet o via SMS
per a poder monitoritzar el seu funcionament i les seves alarmes.

4.9 Justificació del compliment de la normativa aplicable

4.9.1 Seguretat estructural

4.9.2 Seguretat en cas d'incendi
Es compliran amb les prescripcions descrites en el CTE DB SI. Veure més detall de la justificació
del compliment del mateix així com de les mesures correctores a l’Annex 6.- Justificació
compliment protecció contra incendis.
Cal destacar que al disposar l'escola de menys de 2.000m2, no es tractarà d’una modificació
significativa (d’acord amb l’article 4.e de la Llei 3/2010, de 18 de febrer), que afecta a un edifici
d'us docent amb superfície superior a 2000m2 (com es detalla a l’annex 1 de la mateixa llei), i per
tant no es requerirà sol·licitar-se el control preventiu amb el corresponent informe de prevenció.

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

4.9.4 Seguretat d'utilització i accessibilitat
Els requisits bàsics de Seguretat d’ús no estan destinats als elements de l’edifici l’ús dels quals
estigui reservat a personal especialitzat de manteniment (com és el cas de les sales tècniques o
de la sitja i sala de calderes de biomassa), a excepció d’aspectes molt concrets que es valoren a
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continuació i a altres aspectes que voluntàriament es creuen apropiats de complir.
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En aquest sentit els aspectes que es contemplen en el present projecte respecte al Document
Bàsic de Seguretat d’utilització i accessibilitat Són els següents:

-84

SUA 1 Seguretat davant el risc de caigudes
Pel fet d’estar tota la zona de la sala de calderes i sitja restringida a l’accés de personal no
autoritzat, no caldrà preveure els aspectes descrits en aquest document. Així no obstant
s'instal·larà una malla de 20x20 de diàmetre 10 per a evitar caigudes accidentals a l'interior de la
sitja des de la boca de descàrrega i s'instal·larà una balla perimetral a la zona de descàrrega per a
evitar caigudes accidentals.
SUA 2 Seguretat davant el risc d'impacte o d'enganxades
Per la naturalesa de l’edifici no li serà d’aplicació a la sala de calderes.

PG

SUA 3 Seguretat davant el risc de quedar tancat
Per la naturalesa de l’edifici no li serà d’aplicació. Així no obstant, per prescripció de RITE la porta
de la sala de calderes disposarà de pany d’obertura fàcil des de dins fins i tot en cas de tancar-se
la porta amb pany.

Zona/tipus

Zona de pas

CA

Sala de calderes

Emergència interior

Paràmetre
Luminància mínima [lux]
factor d'uniformitat mitjà
Luminància mínima [lux]

Valor
100
fu ≥ 40%
5

SUA 5 Seguretat davant del risc causat per situacions amb alta ocupació
Per la naturalesa de l’edifici no li serà d’aplicació.
SUA 6 Seguretat davant del risc d'ofegament
Per la naturalesa de l’edifici no li serà d’aplicació. Així no obstant, es realitzarà un protocol
d'actuació per a l'entrada a la sitja de biomassa per assegurar-ne la correcta ventilació i seguretat
del personal que hi hagi de treballar.

SUA 7 Seguretat davant del risc causat per vehicles en moviment
Per la naturalesa de l’edifici no li serà d’aplicació. Es realitzaran les descàrregues en moments en
els que no hi hagi entrada o sortida d'alumnes del centre. Així mateix es recomana senyalitzar la
zona de descàrrega d’estella per tal que els alumnes i usuaris del centre en tinguin coneixement
del risc.
SUA 8 Seguretat davant del risc causat per l'acció del llamp
El risc d'electrocució i incendi causat pels llamps es limitarà d'acord amb el que estableix el DB SU
8. Segons aquest DB, el risc admissible Na = 0,0073 i la freqüència d’impactes és 0,0019, per tant
no seria obligatori.
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A la sala de calderes es limitarà el risc de danys a les persones per una il·luminació
inadequada, complint els nivells d'il·luminació assenyalats i disposant un enllumenat
d'emergència d'acord amb el DB SU 4. Els nivells mínims d'il·luminació seran els
següents:
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4.9.5 Protecció contra el soroll
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SUA 9 Accessibilitat
Per la naturalesa de l’edifici no li serà d’aplicació a la caldera de biomassa i sitja.

4.9.6 Estalvi d'energia

-84

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.

4.10

PG

Es seguiran les prescripcions descrites al RITE, tal i com s’ha justificat a l’apartat 4.- Descripció
del projecte.

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.

CA

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.

5 Normativa aplicable
Normativa general
−

−

Ley de Ordenación de la Edificación. Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: llei
52/2002,(BOE 31/12/02) Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a
l’any 2003. art. 105
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006)
i posteriors modificacions.

Normativa estatal
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−

−
−

−

−

−

−
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−

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.
Instrucció 4/2005, de la direcció general d’energia i mines i seguretat industrial,
d’aclariment sobre els requisits de disseny d’instal·lacions tèrmiques en els edificis i
d’instal·lacions frigorífiques per a la prevenció de la legionel·losi.
Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s’estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi.
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).

PG

−
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Normativa autonòmica

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.
100030:2005 IN Guia per a la prevenció i control de la proliferació i disseminació de
legionel·la en instal·lacions.
123001:2005 Càlcul i disseny de xemeneies metàl·liques. Guia d’aplicació.
100155:2004 Climatització. Disseny i càlcul de sistemes d’expansió.
100156:2004 IN Climatització. Dilatadors. Criteris de disseny.
EN 13779:2005 Ventilació d’edificis no residencials. Requisits de prestacions dels
sistemes de ventilació i condicionament de recintes.
Norma UNE 157001/2002 Criteris generals per a l’elaboració de projectes.
UNE-EN 303-5:2013 Calderas de calefacción. Parte 5: Calderas especiales para
combustibles sólidos, de carga manual y automàtica y potencial útil nominal hasta
500kW. Terminología, requisitos, ensayos y marcado.
UNE-EN 123001:2012. Càlcul, disseny i instal·lació de xemeneies
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−

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
Correcció d’errors del Reial Decret 1027/2007
Reial Decret 865/2003, de 4 de novembre, pel que s’estableixen els criteris
higienico-sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi.

87

−
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−
−

−
−
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−

Reial Decret 314/2006, de 17-03-2006, pel qual s’aprova Codi Tècnic de la
Edificació (CTE). DB SI-Seguretat en cas d’incendi, DB SU-Seguretat d’utilització, i
posteriors modificacions i correccions d’errors.
Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel que s'aprova el Reglament de
Seguretat Contra Incendis en els Establiments Industrials (RSCIEI), BOE 303 de 17
de desembre, i correcció d'errors en BOE 55, de 5 de març de 2005.
Reial Decret 1942/1993, de 05-11-1993, pel qual s’aprova el Reglament
d’Instal·lacions de Protecció contra Incendis (RIPCI)
Reial Decret 312/2005, de 18-03-2005, pel qual s’aprova la classificació dels
productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves
propietats de reacció i de resistència davant del foc
Reial Decret 110/2008, de 01-02-2008, por el que se modifica el Real Decreto
312/2005
Llei 3/2010, del 18-02-2010, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en
establiments, activitats, infraestructures i edificis. DOGC.Nº 5584. 10-03-2010
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Contra Incendis

−
−

CA

−

Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental.
Ponència Ambiental, de 22 de març de 2011, de la Direcció General de Qualitat
Ambiental.
Llei 37/2003, de 17 de novembre, per la qual s’aprova la Llei del Soroll.
Llei 16/2002, de 28 de juny, per la qual s’aprova la Llei de Protecció contra la
Contaminació acústica (DOGC 3675, del 11/07/2002).
Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
16/2002.
Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que se regula la producció i gestió dels
residus de construcció i enderroc.
Decret 89/2010 pel qual s’aprova el Programa de gestió de Residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus
de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció.
Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera.
Real Decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s’actualitza el catàleg d’activitats
potencialment contaminadores de l’atmosfera i s’estableixen les disposicions
bàsiques per la seva aplicació.
Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l’ambient atmosfèric.
Decret 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la Llei 22/1983, de 21 de
novembre, de Protecció de l'Ambient Atmosfèric

−
−
−
−

−
−

−
−

Instal·lacions Elèctriques
−

Reglament Electrotècnic de Baixa tensió (REBT) segons RD 842/2002, de 2
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Paràmetres ambientals, soroll i vibracions

−

−

Llei de prevenció de Riscos laborals 31/1995 de 8 de novembre (parcialment
modificada per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu
de la prevenció de riscos laborals)
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
−
−

PG

−
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Seguretat i Salut

Normativa Municipal d'aplicació.
Norma UNE 157001/2002 Criteris generals per a l’elaboració de projectes.

6 Planificació

CA

Per a poder iniciar les actuacions caldrà que aquestes estiguin adjudicades i que s’hagin concedit
els permisos municipals corresponents.
Per a evitar la interferència amb les activitats escolars del centre, es recomana l’inici de la
instal·lació i obres un cop finalitzat el curs acadèmic (a partir del 25 de juny). La durada estimada
de les actuacions serà d'entre 65 i 80 dies naturals en funció dels recursos humans que es
destinin, i per tant es podria finalitzar, almenys les actuacions exteriors, abans de la entrada del
nou curs (a partir 11 de setembre)
Especialment per a l’execució dels moviments de terres, construcció de la sitja i actuacions
exteriors es recomana que es realitzin fora del període escolar o en cas que no sigui possible,
caldrà prendre 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.
Així mateix per a la execució de les rases en la zona de vials i voreres, caldrà prestar atenció a la
planificació, informant prèviament i senyalitzant-les, intentant reduir al màxim les afectacions als
usuaris de la zona.
Veure més detall de les actuacions a realitzar i de la proposta d'ordre i planificació de les mateixes
a l'Annex 4.- Planificació Actuacions.
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−

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.

87

−
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7 Ordre de prioritat entre els documents bàsics
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Davant de possibles discrepàncies entre documents, l’ordre de prioritat dels mateixos serà:

-84

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.

PG

8 Resum econòmic

El pressupost d’execució material dels treballs descrits ascendirà a 118.238,18 € (CENT DIVUIT
MIL DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS). Un cop aplicats el benefici
industrial del 6%, les despeses generals del 13% i el 21% d'IVA, el Pressupost d’execució per
contracta (PEC) amb IVA ascendirà a 170.251,16 € (CENT SETANTA MIL DOS-CENTS
CINQUANTA-UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS).

RESUM PRESSUPOST - Instal·lació de biomassa i xarxa de calor
Import (€)

CA

Concepte

1 Moviment de terres i obra civil
2 Xarxa de calor i abastament de serveis
3 Instal·lació caldera de biomassa i elements complementaris
4 Elements i treballs de connexió a la Sala Tècnica Ajuntament

25.522,62 €
15.679,64 €
67.568,64 €
3.250,07 €

5 Elements i treballs de connexió Sala Casal del Poble
6 Control de qualitat
7 Seguretat i salut

3.045,57 €
185,96 €
2.985,88 €

Total PEM (Pressupost d'Execució Material)
Despeses Generals d'empresa (13%)

118.238,18 €
15.370,96 €

Benefici Industrial (6%)

7.094,29 €

Subtotal PEC (Pressupost d'Execució per Contracte) sense IVA
IVA 21%

140.703,43 €
29.547,72 €

Total PEC (Pressupost d'Execució per a Contracte)
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A la taula següent es resumeix el pressupost:

9 Anàlisi de viabilitat econòmica i mediambiental
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En les taules següents es realitza un estudi de viabilitat econòmica i mediambiental del projecte
que permet avaluar el període de retorn de la inversió tenint en compte els estalvis econòmics
associats la reducció gairebé total del consum de gasoil. Cal destacar que aquest estudi es basa
en a informació facilitada des de l'Ajuntament.
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A continuació s’adjunten les principals dades energètiques i d’estalvi econòmic anual estimat, en
base als consums i preus mitjans dels últims 3 anys:

ANÀLISI ECONÒMICA DE LA INSTAL·LACIÓ
Estimació consum anual de gasoil i electricitat
Cost anual combustible fòssil i electricitat
Demanda tèrmica anual prevista

PG

Consum anual energia de la biomassa

Kwh/any

146.700
11.092
125.645
138.835

€/any
kWh/any
kWh/any

Tones de biomassa anuals

39

tones

Volum de biomassa anual

154

m3

Preu de la biomassa (IVA inclòs)

96,8

€/t estella forestal

Cost de la biomassa anual (IVA inclòs)

3.728

€/any

Estalvi econòmic anual

7.364

€/any

CA

En la següent taula es pot observar els estalvis d’emissions de CO2 i de combustible fòssil.

Gasoil

Electricitat *

DADES AMBIENTALS
kWh/any

Tones CO2/any

105.277
18.829
125.105

28,1
5,6
33,8

Dades ambientals
* Oficina Catalana del Canvi Climàtic (guia pràctica per al càlcul d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) març 2013)

Les següents taules presenten una estimació de la viabilitat i temps de retorn de la inversió:
DADES ECONÒMIQUES
Estudi econòmic (anys)
20
Cost inversió biomassa
170.251
Cost inversió sistema fòssil i plaques *
0
Diferencial inversió (Cost biomassa)
170.251

Joan Oliver Casanellas | Enginyer Industrial
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Taula de resum d'estalvi i consums (imports IVA inclòs)
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100%
0
Segons escenari
1,5%
0

Augment anual preu combustible fòssil

87

Recursos propis (CP)
Préstec
Subvenció
Augment de retribució anual (IPC)
Deduccions fiscals

3,0%

fins 2011
* previsió

Dades de partida estudi econòmic

-84

Els costos de manteniment associats a la calderes s’estimen en 300€/any en el cas de les
calderes de combustibles fòssils (dues de gasoil) i de 700€/any en el cas de la caldera de
biomassa. No s’inclou en aquest valor els costos associats a les actuacions de manteniment de
les instal·lacions interiors ni els costos del programa de gestió energètica descrites al RITE.
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La vida útil de la caldera s'estima entre 20 i 25 anys, realitzant correctament les tasques de
manteniment.

G-
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Compte d'explotació
ESTALVI D'ENERGIA
Estalvi combustible instal·lació existent
Total estalvi
COSTOS BIOMASSA
Cost manteniment biomassa
Costos principals biomassa
Total costos
Benefici brut - Marge Explotació (M.E)
Subvencions
Crèdit
BENEFICI NET
CASH FLOW ACUMULAT

1,21%
18,1

anys

0

1

2

3

4

5

+
+

11.092
11.092

11.425
11.425

11.767
11.767

12.120
12.120

170.251
-170.251
-170.251
-170.251

700
3.728
4.428
6.664
0
0
6.664
-163.588
1,000

711
3.784
4.495
6.930
0
0
6.930
-156.658
1,000

721
3.841
4.562
7.205
0
0
7.205
-149.452
1,000

732
3.899
4.631
7.490
0
0
7.490
-141.963
1,000

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

12.484
12.484

12.859
12.859

13.244
13.244

13.642
13.642

14.051
14.051

14.472
14.472

14.907
14.907

15.354
15.354

15.814
15.814

16.289
16.289

16.777
16.777

17.281
17.281

17.799
17.799

18.333
18.333

18.883
18.883

19.450
19.450

743
3.957
4.700
7.784
0
0
7.784
-134.179
1,000

754
4.016
4.771
8.088
0
0
8.088
-126.090
1,000

765
4.077
4.842
8.402
0
0
8.402
-117.688
1,000

777
4.138
4.915
8.727
0
0
8.727
-108.961
1,000

789
4.200
4.988
9.062
0
0
9.062
-99.899
1,000

800
4.263
5.063
9.409
0
0
9.409
-90.490
1,000

812
4.327
5.139
9.767
0
0
9.767
-80.722
1,000

825
4.392
5.216
10.137
0
0
10.137
-70.585
1,000

837
4.458
5.295
10.520
0
0
10.520
-60.065
1,000

849
4.524
5.374
10.915
0
0
10.915
-49.150
1,000

862
4.592
5.455
11.323
0
0
11.323
-37.827
1,000

875
4.661
5.536
11.744
1
1
11.745
-26.082
1,000

888
4.731
5.619
12.180
2
2
12.182
-13.900
1,000

902
4.802
5.704
12.629
3
3
12.632
-1.268
1,000

915
4.874
5.789
13.094
4
4
13.098
11.830
0,100

929
4.947
5.876
13.574
5
5
13.579
25.409
0,000

* preus facilitats amb IVA
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VARIABLES FINANCERES
TIR PROJECTE (a 20 anys)
PAYBACK [INV/F.C]

CA
P

TAULA RESUM DE L’ESTUDI DE VIABILITAT.
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10 Conclusions

-84

Amb 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.

Redactor: Joan Oliver Casanellas
Enginyer Industrial
Ass/Col·legiat: 15.520

PG

Signatura:
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11 de desembre de 2015
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II. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

Per executar la instal·lació de biomassa és necessària la realització de diverses operacions de
condicionament dels espais i d’obra civil i moviment de terres. Aquestes actuacions es descriuen a
continuació i poden apreciar-se amb més detall a la documentació gràfica.

1. Moviment de terres per a l'execució de rases

-84

Es realitzaran les rases per al pas d’instal·lacions. Aquestes rases tindran el traçat descrit
en el plànol 2.- recorregut canonades, i seguiran l’amplada i profunditat descrites en els
detalls de tipologia de rasa del plànol 3.- Detalls rases. La profunditat indicada és la
mínima del traçat, entenent que la màxima estarà en funció dels pendents i del punt més
baix del traçat.

PG

Per a realitzar les rases es prestarà especial atenció a les instal·lacions existents, i hi
haurà d’haver l’instal·lador a obra per a subsanar els possibles contratemps que es puguin
produir.
Abans de començar a fer les rases, es realitzaran les cates per a localitzar les
instal·lacions i poder replantejar els traçats i la profunditat de les rases en funció d’això. El
preu d'aquestes cates està repercutit en els preus unitaris de de les rases.

CA

Una part important del recorregut de les rases es realitzarà sobre paviment de sauló amb
pendent considerable. Hi haurà un tram en el qual cal travessar una part sota paviment de
vorera. En aquest cas, abans d’actuar s’intentarà desmuntar dues o tres filades de peces
que puguin quedar afectades, intentant poder reaprofitar les peces en la posterior
reconstrucció. En cas que es trenquin caldrà buscar peces de la mateixa tipologia i gamma
per a reparar el paviment després de l’actuació. Després es procedirà al tall del formigó i
repicat. Un cop acabada l'actuació, es reposarà el formigó i finalment les peces.
Finalment hi haurà una part de la tramada que discorrerà per paviment asfàltic. En aquest
cas en primer lloc caldrà tallar el paviment i enderrocar-lo. Un cop acabada l'actuació, es
reposarà el paviment.
Un cop realitzades les rases, es posarà sorra fina com a llit per les instal·lacions, es
posaran els tubs i es cobrirà els mateixos també amb una capa de sorra. Es realitzarà el
reompliment de la rasa amb terra de la mateixa, es posaran cintes indicadores i es
procedirà al cobriment (tot segons els detalls de rasa del plànol 3.- Detall de les rases. El
reompliment es realitzarà en tongades de 30cm amb compactació per mitjans mecànics.
Es prestarà especial atenció a les profunditats de soterrament dels tubs i a les distàncies
entre ells, així com es vetllarà per a deixar la vertical del tub de la xarxa de calor lliure de
pas de tubs.
Abans de procedir al tapat de les rases, es realitzarà les proves hidràuliques de pressió
que el fabricant dels tubs requereixin per a assegurar la qualitat del mateix.
La runa extreta de l’enderroc dels paviments de les rases, així com la possible terra
Joan Oliver Casanellas | Enginyer Industrial
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El replanteig dels nivells de la part inferior de les rases es realitzarà de manera que només
hi hagi un punt baix en tot el seu recorregut (per evitar la formació de sifons). En cas que
per la tipologia del terreny o pels creuaments amb serveis existents, això no sigui possible,
s’haurà d’instal·lar una arqueta amb un sistema de purgat en els punts alts que es puguin
generar.
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sobrant, es portaran a abocador autoritzat de manera separada.
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2. Actuacions de condicionament de la sitja i sala de calderes

-84

Per a poder executar la instal·lació de la caldera de biomassa, caldrà condicionar la sala
de calderes actual i ampliar-la per a poder agafar la zona porxada de davant de la mateixa.
Degut a què amb aquesta actuació perdria l'escola un espai d'emmagatzematge de
joguines, es proposa fer un tancament i posar una porta a l'espai de sota l'escala mantenint
així aquest espai.
Es realitzaran les següents actuacions, les quals estan indicades i posicionades al plànol
09.- Actuacions condicionament per a sitja i sala de calderes:
Tots els materials aprofitables per un altre emplaçament es desmuntaran amb cura per tal
que l'Ajuntament decideixi on reubicar-los.

PG

2.1.- Desmuntatge dels elements actuals de la sala de calderes:

CA

2.1.2.- Desmuntatge de les instal·lacions hidràuliques. Es procedirà a identificar les
canonades que entren a la sala i tallar els tubs per a poder realitzar el desmuntatge i el
posterior reconnexionat. Es desmuntarà les dues calderes, amb cura ja que una es tornarà
a ubicar a la sala i l'altra per si es vol muntar en un altre emplaçament, es desmuntaran les
bombes, vas d'expansió, dipòsit ACS, valvuleria i altres elements que puguin ser aprofitats
per a la reinstal·lació posterior.
2.1.3.- Desmuntatge de la xemeneia de la caldera deixant el muntant per a poder després
reposicionar els tubs per la caldera que es desplaçarà.
2.1.4.- Desmuntatge de la portes d'accés actuals a la sala. Es desmuntarà amb cura per a
poder ser reutilitzada en algun altre espai o instal·lació municipal.

2.2.- Realització d'enderrocs, obertures per a portes i passos d'instal·lacions:
2.2.1.- Es procedirà a l'enderroc del mur de separació entre la sala de calderes i el proxo.
Per fer-ho caldrà muntar una biga que faci d'Apeo. També es realitzarà l'enderroc del mur
de tancament de la parcel·la per a permetre l'accés dels vehicles per a la descàrrega.
2.2.2.- Es procedirà al marcat amb màquina de disc i posterior enderroc per a poder
realitzar les obertures de façana (porta d'accés a la sala, porta d'accés al magatzem, reixes
de ventilació i passos instal·lacions indicats en els plànols). En el cas de l’obertura per la
Joan Oliver Casanellas | Enginyer Industrial
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2.1.1.- Desmuntatge de les instal·lacions elèctriques. Es procedirà al desmuntatge de les
lluminàries, interruptors, endolls i altres instal·lacions existents a la sala (deixant només
una connexió provisional per a treballar). Es desmuntaran també les instal·lacions
elèctriques de la sala de calderes referents a calefacció (bombes, subquadre, etc) deixant
només el circuit de il·luminació i una presa d'endolls. Aquesta tasca es durà a terme amb
cura per a poder aprofitar aquests materials en altres actuacions o instal·lacions
municipals.
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porta d’accés a la sala de calderes, abans de realitzar-la es procedirà a muntar la
corresponent llinda (dintel) per a suportar la part superior del tancament, la qual serà
prefabricada de formigó armat tipus T18.
2.2.3 Es realitzaran les obertures per a pas d’instal·lacions i per al pas del vis sense fi.

-84

2.2.4.- Realització de l'obertura de sostre. Es procedirà a la realització de l'obertura al
sostre de 40x40cm per al pas de xemeneia, la qual es replantejarà en funció de la posició
de les bigues del forjat (les quals no s’han de malmetre). Aquesta obertura comunicarà
amb la biblioteca i també es realitzarà una obertura a la coberta de teula. Es prestarà
especial atenció a l'aixecament del sistema de impermeabilització que disposi per a la
posterior impermeabilització de l'actuació.

2.3.- Reconstrucció i tancament d'obertures. Anivellament paviment:

2.3.2.- Per a l'execució de la xemeneia, es passarà pel costat de l'existent, per l'interior de
la biblioteca i es realitzarà un calaix d'obra per a obtenir la EI120. Després aquesta sortirà
per coberta pel costat de l'existent i per aquest fet caldrà fer un recreixent de l'actual
xemeneia d'obra per a poder encabir-hi les dues sortides amb el corresponent barret
embellidor rectangular, lacat de color negre. En aquesta actuació es tindrà especial cura
amb la impermeabilització de la zona afectada.
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2.3.3.- Muntatge de les reixes de ventilació.
2.3.4.- Recreixement i anivellat del paviment de la zona porxada per a obtenir el mateix
nivell que la sala de calderes. Es realitzarà amb formigó amb un mallat, sobre rebliment de
graves, i es deixarà un acabat lliscat fi (s'aprofitarà per a deixar-hi una bonera de recollida
d'aigua que conduirà cap a l'exterior). En l'execució d'aquest anivellament es realitzarà un
escaló intermig per a l'accés a la sala el qual quedarà interior a la porta d'accés (la qual
obrirà cap a fora).

2.4.- Portes d’accés a la sala de calderes i al nou espai magatzem:
S'instal·larà una porta d'accés a la sala de calderes, de dues fulles de 2,0m d’amplada i
2,65m d’alçada, d’acer galvanitzat lacat de color clar (veure més detall al plànol 05.- Planta
sitja i sala de calderes de biomassa i al plànol 07-Alçat lateral sitja i sala de calderes). Un
dels batents de a porta disposarà d’obertura fàcil des de l’interior mitjançant barra
antipànic.
S'instal·larà també una porta metàl·lica d'una fulla batent 0,96m d’amplada i 2,1m d’alçada
(pas lliure de 0,8x2,02), d’acer galvanitzat lacat de color clar per a permetre l’accés al
magatzem de sota escala (veure més detall al plànol 05.- Planta sitja i sala de calderes de
biomassa i al plànol 07.-Alçat lateral sitja i sala de calderes).
Joan Oliver Casanellas | Enginyer Industrial
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2.3.1.- Reconstrucció de la separació entre sala i magatzem sota escala i tancament dels
contorns de la porta per adequar-lo a la nova forma. Per a fer-ho s’utilitzaran maons
ceràmics buits de 29x14x7cm els quals es remolinaran per les cares visibles (interiors i
exteriors).
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2.5.- Pintat interior de la sala de calderes i exteriors:

2.5.1.- Remolinat de tots els paraments reconstruïts i afectats per les actuacions de
condicionament, amb revestiment continu de morter de ciment M-5 a bona vista de 1,5cm
de gruix, amb acabat superficial brunyit.

-84

2.5.2.-Es procedirà al pintat de l'interior de la nova sala de calderes, tant parets com
sostre, amb pintura plàstica amb textura llisa, color blanc, acabat mat, per a igualar les
zones modificades amb les existents i donar més lluminositat.
També es procedirà al pintat de la façana exterior afectada del mateix color que la façana
actual i es procedirà al pintat de la sitja construïda del mateix color per a igualar els espais.

3. Construcció de la sitja de biomassa i accés per la descàrrega.

PG

3.1.- Moviment de terres sitja i accés descàrrega.

CA

Dins d'aquestes actuacions referides a moviments de terres, també caldrà realitzar els
moviments relatius a la llosa d'accés per a la descàrrega. Veient l'estat actual de
l'emplaçament, sembla que el terreny de sota la vorera afectada està desfalcat (fa cova) i
per tant es preveu que caldrà reforçar aquesta zona per a evitar que amb el pas de
vehicles cedeixi. Per a fer-ho es procedirà a realitzar diferents cates per a localitzar les
instal·lacions que puguin anar soterrades, després es procedirà a l'aixecat amb
recuperació del paviment de vorera (el qual haurà de ser reemplaçat a posteriori). Es
procedirà al tall i repicat de la solera de formigó actual i un cop aixecat, es procedirà al
reblert d'uns 20cm amb tot-u artificial compactat i a la reconstrucció posterior de la solera i
paviment.
De la mateixa manera, a la zona de la llosa de descàrrega interior de la parcel·la, es
procedirà a realitzar el rebliment de la zona en tongades de 30cm de tot-u natural
compactat. Els últims 20cm abans de la llosa de descàrrega es reblimarà amb tot-u
artificial també compactat.
3.2.- Fonamentació i estructura.
Es procedirà a realitzar la fonamentació dels murs de contenció. Seran sabates corregudes
de formigó armat, realitzades amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central amb additiu
hidròfug, i abocament amb cubilot. Es procedirà a realitzar també la solera de formigó
armat de 20 cm d'espessor, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central amb
additiu hidròfug, i abocament des de camió, estès i vibrat manual, i malla electrosoldada
ME 20x20 Ø 12-12 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadors homologats, amb
acabat superficial mitjançant remolinador mecànic. Tot això sobre emmacat de 10cm de
graves.
Es procedirà a realitzar els murs de contenció de terres i de suportació de l'accés per la
Joan Oliver Casanellas | Enginyer Industrial
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Per a la construcció de la sitja de biomassa, en primer lloc caldrà desmuntar la tanca i
enderrocar el muret existent. Posteriorment es procedirà a realitzar els moviments de
terres per a poder emplaçar la sitja i per a poder executar la fonamentació dels murs i
soleres.
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descàrrega. Seran murs de formigó armat de 35 i 20 cm d'espessor, realitzats amb formigó
HA-25/B/20/IIa fabricat en central amb additiu hidròfug, i abocament amb cubilot, i acer
UNE-EN 10080 B 500 S, 80 kg/m³; amb acabat vist. El mur de 20cm servirà per a poder
contenir les terres del pati i enjardinar i ordenar aquesta zona.
Després es procedirà a realitzar una llosa armada de 20cm de formigó armat, colorat de
color marró i amb acabat lliscat per al pas de vehicles, per a permetre la descàrrega dels
vehicles des del carrer.

-84

Totes les parets en contacte amb el terreny s'impermeabilitzaran mitjançant làmina de
betum modificat protegida per làmina drenant nodular. S'instal·larà una rasa drenant per a
poder conduir l'aigua cap al lateral.

PG

Veure més detall de les actuacions de fonamentació i murs als plànols plànol 10.Fonamentació Sitja i murs, plànol 11.- Murs de formigó armat i de bloc, plànol 12.- Detalls
murs de formigó armat i plànol 14.- Pendents, impermeabilització i desaiguats.

3.3.- Tancaments de la sitja.

CA

A la sitja es realitzarà una l'obertura per a l'accés i manteniment. S'instal·larà una porta
metàl·lica d'una fulla batent 1,06m d’amplada i 2,1m d’alçada (pas lliure de 0,9x2,02),
d’acer galvanitzat lacat de color clar. A l'interior de la mateixa en muntarà un sistema
antipressió format per taulons de fusta dins de dues guies tipus Z laterals, les quals
permetran suportar la pressió de l'estella i es podran retirar per a poder accedir a l'interior
de la sitja. Aquesta porta disposarà de pany que es podrà tancar amb clau per a evitar que
persones alienes puguin accedir-hi.
3.4.- Coberta de la sitja.
El sostre de la sitja serà unidireccional de formigó armat, de 25+5, deixant les bigues
prefabricades vistes en la execució de la obertura de descàrrega que es farà en el mateix.
En el mateix s'executarà un muret de 20cm de gruix i 20cm d'alt, de formigó armat amb la
finalitat de para-rodes.
A la coberta de la sitja s'instal·larà una obertura corredissa de planxa metàl·lica tipus
sandwich sobre estructura d'acer galvanitzat.
S'instal·larà una balla perimetral per a evitar possibles caigudes involuntàries en el procés
d'obertura i tancament de la porta.
Veure més detall al plànol 06.- Planta coberta i entorn i al plànol 13.- Llosa de descàrrega,
forjat i muret.
Joan Oliver Casanellas | Enginyer Industrial
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Els tancaments laterals de la sitja de biomassa es realitzaran amb bloc de formigó, per
revestir, color gris, 40x20x20 cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), rebuda amb
morter de ciment M-7,5, emplenats el primer metre i lligats amb la solera, amb zuncho
perimetral. Aquest tancament es remolinarà per la seva cara exterior i es pintarà del mateix
color que la façana.

87

4. Ajudes generals de paleteria.
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També caldrà realitzar diversos passos de canonades a les dues sales tècniques i de
calderes afectades, així com per a poder anar a buscar la xarxa d'internet o per la línia
elèctrica. Es realitzarà les ajudes a instal·lacions per al correcte desenvolupament de la
obra (passos de tubs, remat un cop realitzats, remolinats i pintats).

5. Acabats i remats exteriors:

Joan Oliver Casanellas | Enginyer Industrial
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Entre el mur prolongat i el mur de tancament de la parcel·la, s'omplirà de terra vegetal i es
procedirà a enjardinar-ho am espècies autòctones que no requereixen rec adicional.
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Annex 1. Annex de càlculs

Projecte d’instal·lació d’una caldera
centralitzada de biomassa i distribució
de calor als edificis municipals de Riells
i Viabrea
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S'inclou en aquest document, la següent informació sobre els càlculs realitzats:
a. Càlcul de les càrregues tèrmiques de l'edifici
b. Càlcul de les canonades principals.
c. Càlcul del vas d'expansió
d. Càlcul de xemeneia
e. Càlcul dels bescanviadors
f. Càlcul de les bombes
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a) CÀLCUL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES DE L'EDIFICI
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Per a realitzar el càlcul de les càrregues tèrmiques de l'Escola, Casal del Poble i Ajuntament s'ha
fet servir premisses o estimacions mitges i s'ha utilitzat el software Cype per a simular la
demanda.
Emplaçament: Riells i viabrea

Percentil per a hivern: 97.5 %
Temperatura seca a l'hivern: -2.00 °C
Humitat relativa a l'hivern: 97,5 %
Velocitat del vent: 3.6 m/s
Temperatura del terreny: 6.40 °C

-84

Altitud sobre el nivell del mar: 96 m

Percentatge de majoració per l'orientació N: 20 %

PG

Percentatge de majoració per l'orientació S: 0 %

Percentatge de majoració per l'orientació E: 10 %
Percentatge de majoració per l'orientació O: 10 %
Suplement d'intermitència per a calefacció: 5 %

Visualització 3D de la simulació tèrmica de la Escola el Bruc
A partir d'aquí, els resultats de demanda tèrmica tenint en compte les infiltracions, es presenten en
la següent taula.
Joan Oliver Casanellas | Enginyer Industrial
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Percentatge de majoració de càrregues (Hivern): 0 %
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A partir d'aquí, els resultats de demanda tèrmica tenint en compte les infiltracions, es presenten en
la següent taula.

Visualització 3D de la simulació tèrmica de l'Ajuntament

Joan Oliver Casanellas | Enginyer Industrial
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Visualització 3D de la simulació tèrmica del Casal del Poble
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A partir d'aquí, els resultats de demanda tèrmica tenint en compte les infiltracions, es presenten en
la següent taula.

A la taula següent es presenta el resum de les potències obtingudes en el càlcul.

Escola El Bruc
Casal del Poble
Ajuntament

Potència (kW) (2 renovació/hora)
46,3 kW
50,0 KW
224,3 kW

CA

PG

TOTAL

128,0 kW

Joan Oliver Casanellas | Enginyer Industrial
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RESUM PER EDIFICIS DE LES CÀRREGUES TÈRMIQUES

G-
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Tram

Descripció tram

Cabal (l/h)

D interior D exterior D interior
D estimat normalitzat comercial normalitzat Velocitat
Número de
Cabal (m3/h) Cabal (l/s) material constant j
(mm)
(mm)
(mm)
(m)
fluid (m/s) Reynolds Re

Coeficiente de
rozamiento λ

coef pendent
carrer i traçats

Longitut
Conductes L
(m):

Longitut
Conductes
corr L (m):

11.494
16.667
16.667
11.494

11,49
16,67
16,67
11,49

3,19
4,63
4,63
3,19

acer
acer
acer
acer

2,2
2,2
2,2
2,2

51,71
58,89
58,89
51,71

72,1
72,1
72,1
72,1

76,1
76,1
76,1
76,1

0,072
0,072
0,072
0,072

0,78
1,13
1,13
0,78

154609,18
224183,31
224183,31
154609,18

0,02
0,01
0,01
0,02

1,00
1,00
1,00
1,00

6,00
6,50
6,50
6,00

6,00
6,50
6,50
6,00

Dipòsit Inèrcia a Col·lector
DI-Col
tramada dipòsit inèrcia a col·lector
Col-DI
tramada dipòsit inèrcia a col·lector

13.793
13.793

13,79
13,79

3,83
3,83

acer
acer

2,2
2,2

55,12
55,12

72,1
72,1

76,1
76,1

0,072
0,072

0,94
0,94

185531,01
185531,01

0,02
0,02

1,00
1,00

4,00
4,00

4,00
4,00

Xarxa Casal i Ajuntament
Col-Sot
tramada vista sala calderes
Soterrat-T Tub preaïllat
T-Casal
Tub preaïllat
Casal-Besc Tramada vista
T-ajuntament Tub preaïllat
Aj-Besc
Tramada vista
Besc-Aj
Tramada vista
Ajuntament-TTub preaïllat
Besc-Casal Tramada vista
Casal-T
Tub preaïllat
T-Soterrat
Tub preaïllat
Sot-Col
Tramada vista

6.322
6.322
2.874
2.874
3.448
3.448
3.448
3.448
2.874
2.874
6.322
6.322

6,32
6,32
2,87
2,87
3,45
3,45
3,45
3,45
2,87
2,87
6,32
6,32

1,76
1,76
0,80
0,80
0,96
0,96
0,96
0,96
0,80
0,80
1,76
1,76

acer
PEHD
PEHD
acer
PEHD
acer
acer
PEHD
acer
PEHD
PEHD
acer

2,2
2,4
2,4
2,2
2,4
2,2
2,2
2,4
2,2
2,4
2,4
2,2

41,95
45,76
34,73
31,83
37,01
33,93
33,93
37,01
31,83
34,73
45,76
41,95

51,0
51,4
40,8
32,0
40,8
39,0
39,0
40,8
32,0
40,8
51,4
51,0

54
63
50
35
50
42
42
50
35
50
63
54

0,051
0,051
0,041
0,032
0,041
0,039
0,039
0,041
0,032
0,041
0,051
0,051

0,86
0,85
0,61
0,99
0,73
0,80
0,80
0,73
0,99
0,61
0,85
0,86

120216,21
119280,68
68304,67
87088,45
81965,60
85748,63
85748,63
81965,60
87088,45
68304,67
119280,68
120216,21

0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02

1,02
1,05
1,02
1,02
1,02
1,02
1,02
1,02
1,02
1,02
1,05
1,02

7,00
87,15
4,00
6,00
50,50
8,00
8,00
50,50
6,00
4,00
87,15
7,00

7,14
91,51
4,08
6,12
51,51
8,16
8,16
51,51
6,12
4,08
91,51
7,14

Bescanviador Escola
Col-Besc
tramada vista
Besc-Col
Tramada vista

7.471
7.471

7,47
7,47

2,08
2,08

acer
acer

2,2
2,2

44,47
44,47

51,0
51,0

54
54

0,051
0,051

1,02
1,02

142073,71
142073,71

0,02
0,02

1,00
1,00

10,00
10,00

10,00
10,00

Caldera de Gasoil
Cal-Dip
Tramada caldera – col·lector
Col-DI
Tramada Col·lector- dipòsit inèrcia
DI-Col
Tramada biomassa- dipòsit inèrcia
Dip-Cal
Tramada caldera – col·lector

5.172
16.667
16.667
5.172

5,17
16,67
16,67
5,17

1,44
4,63
4,63
1,44

acer
acer
acer
acer

2,2
2,2
2,2
2,2

39,10
58,89
58,89
39,10

51,0
72,1
72,1
51,0

54
76,1
76,1
54

0,051
0,072
0,072
0,051

0,70
1,13
1,13
0,70

98358,72
224183,31
224183,31
98358,72

0,02
0,01
0,01
0,02

1,02
1,00
1,00
1,02

2,00
6,50
6,50
2,00

2,04
6,50
6,50
2,04
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Caldera a Dipòsit Inèrcia 1
Bio-Col
Tramada biomassa- col·lector
Col-DI
Tramada Col·lector- dipòsit inèrcia
DI-Col
Tramada biomassa- dipòsit inèrcia
Col-Bio
Tramada biomassa- col·lector
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b) CÀLCUL DE LES CANONADES PRINCIPALS.
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Pèrdues de
càrrega per m
(mmca/m)

0,04
0,09
0,09
0,04

41,12
85,36
85,36
41,12

6,85
13,13
13,13
6,85

Caldera a Dipòsit Inèrcia 1
Bio-DI
Tramada biomassa- dipòsit inèrcia
Bio-DI
Tramada biomassa- dipòsit inèrcia
Bio-DI
Tramada biomassa- dipòsit inèrcia
DI-Bio
Tramada biomassa- dipòsit inèrcia

Dipòsit Inèrcia a Col·lector
DI-Col
tramada dipòsit inèrcia a col·lector
Col-DI
tramada dipòsit inèrcia a col·lector

Xarxa Casal i Ajuntament
Col-Sot
tramada vista sala calderes
Soterrat-T Tub preaïllat
T-Casal
Tub preaïllat
Casal-Besc Tramada vista
T-ajuntamentTub preaïllat
Aj-Besc
Tramada vista
Besc-Aj
Tramada vista
Ajuntament- Tub preaïllat
Besc-Casal Tramada vista
Casal-T
Tub preaïllat
T-Soterrat Tub preaïllat
Sot-Col
Tramada vista

Bescanviador Escola
Col-Besc
tramada vista
Besc-Col
Tramada vista

Caldera de Gasoil
Cal-Dip
Tramada aèria
Col-DI
Tramada biomassa- dipòsit inèrcia
DI-Col
Tramada biomassa- dipòsit inèrcia
Dip-Cal
Tramada aèria

0,04
0,04

0,09
1,10
0,04
0,18
0,64
0,13
0,13
0,64
0,18
0,04
1,10
0,09

0,17
0,17

0,02
0,09
0,09
0,02

37,72
37,72

89,02
1099,38
36,94
175,72
641,72
125,96
125,96
641,72
175,72
36,94
1099,38
89,02

167,02
167,02

17,90
85,36
85,36
17,90

9,43
9,43

12,47
12,01
9,06
28,71
12,46
15,44
15,44
12,46
28,71
9,06
12,01
12,47

16,70
16,70

8,78
13,13
13,13
8,78

Accessoris tram

colzes
colzes
colzes
colzes

de 90 (4),
de 90 (4),
de 90 (4),
de 90 (4),

T (2),
T (1),
T (1),
T (2),

vàlvules
vàlvules
vàlvules
vàlvules

(2), filtre (1), col·lector
(1), dipòsit inèrcia (1)
(1)
(2), retenció (1), caldera biomassa (1)

colzes de 90 (4), vàlvules (2), dipòsit inèrcia (1)
colzes de 90 (4), vàlvules (2)

Colzes de 90 (3), vàlvules (1), retenció (1), dipòsit d'inèrcia (1)
manguito (2)
manguito (2)
colzes de 90 (6), T (1), vàlvules (2), filtre (1), bescanviador (1)
manguito (2)
colzes de 90 (6), T (1), vàlvules (2), filtre (1), bescanviador (1)
colzes de 90 (6), T (1), vàlvules (2), retencio (1)
manguito (2)
colzes de 90 (6), T (1), vàlvules (2), retencio (1)
manguito (2)
manguito (2)
Colzes de 90 (3), vàlvules (1), retenció (1)

Colzes de 90 (4), vàlvules (2), T 90 (1), retenció (1), bescanviador (1)
Colzes de 90 (4), vàlvules (2), T 90 (1), filtre (1)

colzes
colzes
colzes
colzes

Longitud
equivalent M
(accessoris)

de 90 (4),
de 90 (4),
de 90 (4),
de 90 (4),

T (2),
T (1),
T (1),
T (2),

vàlvules
vàlvules
vàlvules
vàlvules

(2), filtre (1), col·lector
(1), dipòsit inèrcia (1)
(1)
(2), retenció (1), caldera biomassa (1)

22,4
11,4
11,4
17,4

10,2
43,9

6
0,18
0,18
11,6
0,18
11,6
11,6
0,18
11,6
0,18
0,18
6

10
10

22,4
11,4
11,4
17,4

Pèrdues de
càrrega
elements
singulars
(mca)

1,60
0,50

0,80

1,60
0,00
0,00
1,94
0,00
1,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1,90
0,00

1,60
0,50

Total pèrdues
de càrrega
accessoris
(mca)

Pèrdues de
càrrega
accessoris
(mmca)

0,15
154
1,75
1750
0,15
150
0,62
619
TOTAL Bomba Biom (mca)

Pèrdua de
càrrega total
tram (mca)

0,19
1,84
0,24
0,66
3,51
majorat 1,2

194,65
1835,06
235,06
660,38

0,93
0,45
1,66
majorat 1,2

933,90
451,69

1675
2
2
2273
2
2119
179
2
333
2
2
75
(mca)

1,76
1,10
0,04
2,45
0,64
2,25
0,31
0,64
0,51
0,04
1,10
0,16
9,56
majorat 1,2
TOTAL Bomba DH (mca)
11,23

1763,83
1101,54
38,57
2448,78
643,97
2245,02
305,02
643,97
508,78
38,57
1101,54
163,83

2067
167
TOTAL (mca)

2,23
0,33
3,08
majorat 1,2
TOTAL Bomba Escola (mca)
4,74

2234,04
334,04

0,20
197
1,75
1750
0,15
150
0,65
653
TOTAL Bomba Gasoil (mca)

214,48
1835,06
235,06
670,60

0,90
0,41

896
414
TOTAL (mca)

1,67
0,00
0,00
2,27
0,00
2,12
0,18
0,00
0,33
0,00
0,00
0,07
TOTAL recorregut Aj.

2,07
0,17

0,21
1,84
0,24
0,67
3,55
majorat 1,2

Capacitat
aigua
canonades
(m3)

Pèrdua de
càrrega total
tram (mmca)

TOTAL (volum)

0,0245
0,0265
0,0265
0,0245
0,10 102,07054166

TOTAL (volum)

0,0163
0,0163
0,03 32,662573333

TOTAL (volum)

0,0146
0,1899
0,0053
0,0049
0,0673
0,0097
0,0097
0,0673
0,0049
0,0053
0,1899
0,0146
0,58 583,62289144

TOTAL (volum)

TOTAL (volum)

Volum (m3)
Volum (litres)
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Capacitat
aigua
canonades
(litres)

7

0,02
0,02
0,04

40,85641246

0,0042
0,0265
0,0265
0,0042
0,06 61,411389807

0,82 m3
820,71 litres
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Descripció tram

Pèrdues de
càrrega
conducte
(mmca)

CA
P

Tram

Pèrdues de
càrrega
conducte
(mca)
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c) CÀLCUL DEL VAS D'EXPANSIÓ

VAS D'EXPANSIÓ

Disseny segons RITE IT1.3.4.2.4 es realitzarà segons UNE 100155

m3
0,41000
0,82071
2,50000

litres
410,00
820,71
2.500,00

Volum total

3,73071

3.730,71

0,03280
122,36733

90ºC
litres

3

Bar

3,70
3,65
3,65

Bar
Bar
Bar

L'alçada geomètrica
m+0,2
Pm absoluta = Pm rel + 1 Bar

7,00
0,90
1,90

m
Bar
Bar

(PM) / (PM-Pm)

2,09

Vt =ΔV (PM) / (PM-Pm)

255

Litres

255

Litres

300
300

Litres
Litres

PG

Volum caldera
Volum canonades
Acumuladors d'inèrcia

2.- Augment de volum
Ce =
veure taula
V x Ce
ΔV =

CA

3.- Pressions

Pvs

Pressió de tarat de vàlvula

PM

0,9xPvs+1
Pvs+0,65

Hm
Pm rel
Pm

4.- Volum total

el mínim serà

5.- Volum a instal·lar
TOTAL MÍNIM A INSTAL·LAR
Sala Caldera biomassa
TOTAL INSTAL·LAT

Joan Oliver Casanellas | Enginyer Industrial
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1.- Volum instal·lació
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Fòrmula
Vt=ΔV (PM) / (PM-Pm )
Vt = Volum total del vas
ΔV = Augment volum instal·lació = V x Ce
Ce = coeficient dilatació aigua de 4º a T treball (veure taula)
PM = Pressió absoluta màxima de treball (0,9xPvs)
el menor de 0,9xPvs+1 o Pvs+0,65
Pvs = Pressió de tarat de la vàlvula de seguretat (Bar)
Pm = Pressió absoluta mínima instal·lació (alçada geomètrica +0,2)

-84
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d) CÀLCUL DE LA XEMENEIA
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e) CÀLCUL DEL BESCANVIADOR
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f) CÀLCUL DE LES BOMBES
Bomba 2a.- Caldera de Biomassa
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Bomba 2b.- Caldera de Gasoil
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Bomba 2c.- Bescanviador de plaques Escola
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Bomba 2d.- Bomba distribució de calor
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Annex 2. Estudi de seguretat i salut
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1 . DADES DE L'OBRA

87

Tipus d'obra: Instal·lació d’una caldera de biomassa i distribució de calor als edificis municipals de
Riells i Viabrea. S’inclou en la instal·lació la part d’obra civil associada.
Emplaçament: C/ de les escoles, s/n 17404 Riells i Viabrea
Promotor: Ajuntament de Riells i Viabrea

-84

Autor del projecte: Joan Oliver Casanellas

Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: Joan Oliver Casanellas

2. DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT

Topografia: Terreny amb lleuger pendent a la zona de la sala de calderes i amb pendent important
a la zona de la tramada de tub soterrat sota sauló.

PG

Característiques del terreny: terreny coherent, nivell freàtic: baix

INTRODUCCIÓ

CA

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució d’aquesta obra, les previsions
respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com informació útil per
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs
posteriors de manteniment.
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per dur a terme les seves
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu
desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen
disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció.
En base a l'art. 7è, i en aplicació d’aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i
complementin les previsions contingudes en el present document.
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En
cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta
Administració.
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel
seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en
coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i subcontractistes
hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de
seguretat i salut a l'obra.
Joan Oliver Casanellas | Enginyer Industrial
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Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral
competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret.
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el
Pla de Seguretat i Salut.

-84

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà
aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al
contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les
seves responsabilitats als contractistes i als subcontractistes (art. 11è).

PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA

a)

PG

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en
l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)"
durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats:
El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja

CA

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions
i dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, amb objecte de corregir els defectes que
poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors
e) La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diferents
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses
f)

La recollida dels materials perillosos utilitzats

g)

L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes

h) L’adaptació en funció de l’evolució de l’obra del període de temps efectiu que s’haurà de
dedicar a les diferents feines o fases del treball
i)

La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms

j)
Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi
a l’obra o prop de l’obra.
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents:
1
L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb
els següents principis generals:

Joan Oliver Casanellas | Enginyer Industrial
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b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions
d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació

a) Evitar riscos.

c) Combatre els riscos a l'origen.

87

b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar.
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d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels
llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el
treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut.
e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica.

f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill.
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització
del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en
el treball.

PG

h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció collectiva a la individual.
i) Donar les degudes instruccions als treballadors.
2
L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria
de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines.

CA

4
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no
temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els
riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran
adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es
pretén controlar i no existeixin alternatives més segures.
5
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit
de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors,
els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis,
l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra establertes a
l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s’enumeren a continuació els riscos
particulars de diferents treballs d’obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot
el procés d’execució de l’obra o bé ser aplicables a d'altres feines.
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls,
cremades, erosions i cops, havent-se d’adoptar en cada moment la postura més adient pel treball
que es realitzi.
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i
Joan Oliver Casanellas | Enginyer Industrial
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3
L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que
hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic.

tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d’incendi.
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Caldrà tenir especial compte amb els riscos associats al moviment de maquinària amb
braços articulats, bolquets o vehicles, per la presència d'una línia de mitja tensió aèria en
un lateral de la zona d'intervenció.

MITJANS I MAQUINÀRIA

-84

Tanmateix, els riscos relacionats s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors
(reparació, manteniment...).

PG

Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). Especial
atenció a les línies de telèfon i de mitja tensió.
Desplom i/o caiguda de maquinària d’obra (sitges, grues...)
Riscos derivats del funcionament de grues
Caiguda de la càrrega transportada
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Contactes elèctrics directes o indirectes
Accidents derivats de condicions atmosfèriques

CA

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). Especial
atenció a les línies de telèfon i de mitja tensió.
Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Sobre esforços per postures incorrectes
Bolcada de piles de materials
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
químiques)

ENDERROCS
Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). Especial
atenció a les línies de telèfon i de mitja tensió.
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Fallida de l'estructura
Joan Oliver Casanellas | Enginyer Industrial
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TREBALLS PREVIS

Sobre esforços per postures incorrectes
Acumulació i baixada de runes

MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS
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-
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Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). Especial
atenció a les línies de telèfon i de mitja tensió.
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases
Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes
Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
Contactes elèctrics directes o indirectes
Sobre esforços per postures incorrectes
Fallides d’encofrats
Fallides de recalcaments
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Bolcada de piles de material
Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
químiques)

ESTRUCTURA
Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). Especial
atenció a les línies de telèfon i de mitja tensió.
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)
Joan Oliver Casanellas | Enginyer Industrial
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Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). Especial
atenció a les línies de telèfon i de mitja tensió.
Interferències amb espais d'ús públic i vials.
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Cops i ensopegades
Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases
Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes
Accidents derivats de condicions atmosfèriques
Sobre esforços per postures incorrectes
Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar

6

Projecte d’instal·lació d’una caldera centralitzada de biomassa i distribució de calor als edificis municipals de Riells i Viabrea

RAM DE PALETA

CA

PG

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Sobre esforços per postures incorrectes
Bolcada de piles de material
Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
químiques)

COBERTA

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). Especial
atenció a les línies de telèfon i de mitja tensió.
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Sobre esforços per postures incorrectes
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Caigudes de pals i antenes
Bolcada de piles de material
Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
químiques)

Joan Oliver Casanellas | Enginyer Industrial
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Contactes amb materials agressius
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Contactes elèctrics directes o indirectes
Sobre esforços per postures incorrectes
Fallides d’encofrats
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Bolcada de piles de material
Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
químiques)
Riscos derivats de l’accés a les plantes
Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials

6
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REVESTIMENTS I ACABATS

INSTAL·LACIONS

CA

RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS
(Annex II del R.D.1627/1997)
1
Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per
les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del
lloc de treball
2
Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial
gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible
3
Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la
delimitació de zones controlades o vigilades
4

Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió

5

Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió

6
Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres
subterranis
7

Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic

8

Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit

Joan Oliver Casanellas | Enginyer Industrial
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Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Emanacions de gasos en obertures de pous morts
Contactes elèctrics directes o indirectes
Sobreesforços per postures incorrectes
Caigudes de pals i antenes

PG
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Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Talls i punxades
Caiguda de materials, rebots
Sobre esforços per postures incorrectes
Bolcada de piles de material
Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
químiques)
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Treballs que impliquin l'ús d'explosius

10

Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ

87

9

-84

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més, s’hauran
de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball.
D’altra banda els medis de protecció hauran d’estar homologats segons la normativa vigent.
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs
posteriors (reparació, manteniment...).

CA
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Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i
circulacions dins l’obra
Senyalització de les zones de perill
Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra
com en relació amb els vials exteriors
Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària
Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i
descàrrega
Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents
Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants
Fonamentació correcta de la maquinària d'obra
Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de
la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc
Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra
Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat
Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl,
edificacions veïnes)
Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases
Utilització de paviments antilliscants.
Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
Col·locació de xarxat en forats horitzontals
Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
Ús de canalitzacions d’evacuació de runes, correctament instal·lades
Ús d’escales de mà, plataformes de treball i bastides
Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes

MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules
Utilització de calçat de seguretat
Utilització de casc homologat
A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts
d’ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual
serà obligatòria
Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i
minimitzar el risc de talls i punxades
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MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS

87

Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
Utilització de mandils
Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb
perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire

PG

-84

Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada
s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que
persones alienes a l'obra puguin entrar.
Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els
vials exteriors
Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i
descàrrega
Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl,
edificacions veïnes)
Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

CA

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de
traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els
telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el
ràpid trasllat dels possibles accidentats.

NORMATIVA APLICABLE

- Regalment de Seguretat i Higiene en el Treball . Decret de 31 de gener de 1940 del Ministerio
de Trabajo, ( BOE 34,03/02,1940 ) Regalment derrogat, exepte cap. VII " Andamios " per
l'Ordenanza general de Seguridad e higiene en el trabajo " ( Orden 9 març 1971 ).
- Ordre de 20 de maig de 1952 per la que s’aprova el Reglament de Seguretat del treball en la
indústria de la construcció vidre i ceràmica ( BOE 167,15/06/1952 )
* Modificació de l'article 115. Ordre 10 desembre de 1953 ( BOE 356, 22/12/1953 )
-Ordre de 9 de març de 1971 per la que s’aprova l’ordenança general de Seguretat i Higiene en
el treball. ( BOE núm 64,64, de 16-17/03/1971 )
- Decret 423/1971 de 11 de març per la que es regulen la constitució i composició i funcions del
comitè de seguretat i higiene en el treball.
- Decret 3565/1972 de 23 de desembre, pel que s’estableixen les Normes Tecnològiques de la
Construcció ( NTE,).
- Ordre del 23 de maig de 1977 per la que s’aprova el Reglament d’aparells elevadors per a
obres. ( BOE 170, 18/07/1977 )
* Modificació article 65 . Ordre 7/3/1981 ( BOE 63, 14/03/1981 )
- Ordre del 19 de desembre de 1977 per la que es modifica la instrucció complementaria MI-BT025 del vigent R.E.T.B.T.( BOE 141, 14/06/1977 ) ( CE-BOE 170 18/07/1977)
- Reglament d'explosius, Decret 2114/1978 de 2 de març, de la Presidència del Govern ( BOE
214, 07/09/1978 )
* Modificació Real Decret 829/1980, de 18 d' abril ( BOE 109, 06/05/1980 )
Joan Oliver Casanellas | Enginyer Industrial
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- Ordre de 28 de juliol de 1980 per la que es modifica la instrucció MI-BT 040 aprovada per ordre
31 d’octubre de 1973 en la que es refereix a la concessió a Entitats de Títol d’Instal·lador
autoritzat.
- Ordre 30 de setembre de 1980 per la que es disposa les normes UNE que es citen siguin
considerades com d’obligat compliment, incloent-les en la instrucció MI-BT 044 del R.E.B.T.
- Reial Decret 1945/1986 de 26 de maig pel que s’aprova el Reglament de Seguretat en les
màquines. ( BOE 238, 04/10/1986)
* Modificació R.D. 590/1989 de 19/05//89 ( BOE 132, 03/06/89 )
* Instrucció Tècnica Complementària I.T.C. - MSG-SM1 Ordre de 8 d'abril 1991 ( BOE 87,
11/04/1991 )
* Modificació R.D. 830/1991 de 24/05 ( BOE 130, 31/05/1991 )
- Ordre de 6 d’Octubre de 1986 per la que es determinen els requisits de dades que hagin de
reunir les comunicacions d’obertura dels centres de treball. ( BOE 117, 16/05/1988 )
- Ordre del Ministeri d’Indústria i Energia de 26 de novembre de 1986 Designació de A.E.N.O.R.
com a entitat reconeguda.
- Llei 8/1988 de 7 d’abril sobre infraccions i sancions d’ordre social. ( BOE 91, 15/04/1988 )
- Reial Decret 474 de 30 de març de 1988 que recull l’ampliació de la directiva 84/528 C.E.E.
aparells elevadors d’utilització mecànic.( BOE 121, 20/05/1988 )
- Ordre de 28 de juny de 1988 per la que s’aprova la instrucció tècnica Complementària MIE-AEM2 Reglament d’aparells d’elevació i manutenció referent a grues torre desmuntables per obres.
( BOE 162, 07/07/1988 ) ( CE - BOE 239, 05/10/1988 ).
* Modificación . Orden 16 d'abril de 1990 ( BOE 98, 24/04/1990 ) ( CE-BOE 115, 14/05/1990).
* ITCMIE- AEM4 del Reglament a d'aparells d'elevació i manutenció referent grues mòbils
autopropulsades R.D. 2370/1996 de 18/11/ del Ministeri d'Indústria i Energia ( BOE 24/12/1996 )
- Disposicions de l'aplicació de la Directiva del Consell 89-392-CEE, relativa a la aproximació de
les legislacions dels Estats membres sobre màquines
R.D. 1435/1992, de 27/11/ ( BOE 297, 11/12/1995 )
* Modificacions R.D. 56/1995 de 20 de gener ( BOE 33, 08/02/1995 )
* Relació de les Normes harmonitzades en l’àmbit del R.D. . Resolució de 1 de juny de 1996
( BOE 155, 27/06/1996 )
- Regulació de les condicions per comercialització i lliure circulació intracomunitària dels
equips de protecció individual
R.D. 1407/1992 de 20/11 ( BOE 311, 28/12/1992) ( CE-BOE 42, 24/02/1993 )
*Modificació R.D. 159/1995 de 3/02 ( BOE 57, 08/03/1995 )
- Reglament sobre treballs de risc d'amiant
Ordre 31/11/1984 ( BOE 267, 07/11/1984 ) ( CE-BOE 280, 22/11/1984 )
* Normes complementaries . Ordre 7/1/198 ( BOE 13, 15/01/1987)
* Prevenció i reducció de contaminació del medi ambient produïda per l'amiant . R.D. 108/1991,
1/02 ( BOE 32, 06/02/1991 ) ( CE-BOE 43, 19/02/1991 )
* Modificació dels articles 2,3,13 de l'Ordre de 31 octubre de 1984 pel que s'aprova el Reglament
de treball amb risc d'amiant, i l'article 2 de l'Ordre de 7 de gener de 1987 pel que s'estableixen les
normes complementaries a l'esmentat reglament.
* Ordre 26/07/1993 ( BOE 186, 05/08/1993 )
Obligatorietat de l'inclusió de l'estudi de Seguretat i Higiene en el treball en els projectes
d'edificació i obres públiques.
R.D. 555/1986 de 21 de febrer ( BOE 69, 21/03/1986 )
* Reial Decret 84/1990 de 19 de gener, pel que es dona nova redacció als articles 1,4,6, i 8 del
Reial Decret 555/1986 del 21 de febrer, i es modifiquen parcialment les tarifes d’honoraris
d’Arquitectes, aprovada per Reial Decret 2512/1987 de 17 de juny i d’aparelladors i Arquitectes
Tècnics aprovades per el Reial Decret 314/1979 de 19 de gener.
Model de llibre d'incidències
Ordre 29/06/1987, del Departament de Treball ( DOGC 862 i 863, 10 i 13/07/1987 )
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R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre ( BOE 256 25/12/1997 ) Sobre disposicions mínimes de
seguretat i salut en les obres de construcció
- Homologació de peces de protecció personal del Ministeri de Treball i Seguretat Social (Vegeu
apartat homologacions )
- També seran d’aplicació totes aquelles disposicions que complementin i millorin les anteriors

Redactor: Joan Oliver Casanellas
Enginyer Industrial
Ass/Col·legiat: 15.520
Signatura:

11 de desembre de 2015
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Certificat sobre compliment de les distàncies d'obres i construccions a línies elèctriques.
Resolució 4/11/1988 ( DOGC 1075, 30/11/1988 )
- Reial Decret 88/1990 de 26 de gener protecció dels treballadors mitjançant la prohibició de
determinats agents específics o determinades activitats.
Protecció de treballadors en front de riscos derivats de l’explosió i soroll durant el treball.
R.D. 1316/1989 de 27/11 ( BOE 263, 02/11/1989 ) ( CE-BOE 295, 09/12/1989 , I 126,
26/05/1990 )
Text refós de la llei de l'Estatut dels Treballadors
R.D. 1/1995, de 24 de març ( BOE 29/03/1995 )
- Conveni col·lectiu Provincial de la Construcció de la Província en la que es construirà l’obra.
Prevenció de riscs laborals
Llei 31/1995, de 10/11 (BOE 269, 10/11/1995 )
- Reglament dels serveis de prevenció . R.D. 39/1997 de 17 de gener ( BOE 27, 31/01/1997 )
Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball R. D.
485/1997 de 14 d'abril ( BOE 97, 23/04/1997 )
R.D. 487/1997 de 14 d'abril ( BOE 97, 23/04/1997 ) . Sobre disposicions mínimes de seguretat i
salut relatives a la manipulació manual de càrregues que comportin riscs, en particular
dorsolumbars, per els treballadors.
R.D. 486/1997 ( BOE 97, 23/04/97 ) Sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en els
centres de treball.
R.D. 665/1997 de 12 de maig ( BOE 124, 24/05/1997 ) . Sobre protecció dels treballadors contra
riscos relacionats amb l'exposició d'agents cancerígens durant el treball.
R.D. 773/1997 de 30 de maig ( BOE 140, 12/06/1997 ) Sobre disposicions mínimes de seguretat i
salut relatives a la utilització dels treballadors d'equips de protecció individual .
R.D. 1215/1997 de 18 juliol ( BOE 188, 07/08/1997 ) Sobre disposicions mínimes de Seguretat i
salut per la utilització dels treballadors dels equips de treball.
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Annex 3. Instruccions de
manteniment

1.1 Emplaçament de la instal·lació.

Escola El Bruc C/ Escoles s/n
17404 Riells i Viabrea

-84

Adreça
Població

87

1.1 DADES BÀSIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ
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1.2 Breu descripció de la instal·lació.

La instal·lació està formada per una caldera de biomassa ubicada a l'edifici Escola El Bruc, amb la
corresponent instal·lació hidràulica, la canonada de distribució cap a dues sales tècniques, la
instal·lació d'acoblament a la instal·lació existent i el sistema de control.

PG

Queden excloses d’aquest manual de manteniment, les actuacions necessàries per al
correcte funcionament dels circuits interiors existents i les de les calderes de gasoil.
AQUEST MANUAL SERÀ COMPLEMENTARI AL MANUAL D'ÚS I FUNCIONAMENT DE LA
CALDERA, BOMBES, BESCANVIADORS DE PLAQUES I DEMÉS ELEMENTS DE LA
INSTAL·LACIÓ ELS QUALS SERAN ADJUNTATS A AQUEST DOCUMENT.

1.2 OBJECTE.

CA

- la descripció de les instruccions de seguretat, control i maniobra.
- la descripció del programa de funcionament.
- la descripció del programa de manteniment preventiu.
- la descripció del programa de gestió energètica.
Tot això per al correcte manteniment de la instal·lació tèrmica de biomassa i xarxa de calor, amb
l’objectiu de complir amb les prescripcions tècniques de seguretat, bon funcionament, allargament
de la vida útil i eficiència de la instal·lació.
Aquest document serà revisat i entregat amb la finalització d’obra, incloent-ho totes les
modificacions que es puguin haver produït durant l’execució així com el llistat dels equips
instal·lats i manuals específics. Aquest document serà guardat amb la resta de documentació
tècnica de la instal·lació, i se n’entregarà una còpia a l’empresa mantenidora.

1.3 ADVERTÈNCIES DE SEGURETAT I RISCS.
El manteniment de la caldera i de la instal·lació ha de ser realitzat per personal autoritzat o Servei
Tècnic, amb els coneixements adequats pel tipus de caldera i instal·lació.
Abans de realitzar qualsevol tasca de manteniment cal prestar especial atenció a les mesures de
seguretat. Tant a la caldera, com a la sitja de biomassa com a la instal·lació hi pot haver els
següents riscos:
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L’objecte del present document és:

6

Projecte d’instal·lació d’una caldera centralitzada de biomassa i distribució de calor als edificis municipals de Riells i Viabrea

Atenció:
Abans de realitzar cap tasca de manteniment, obrir portes, accedir a la
sitja, treure revestiments, accedir al quadre de control, per motius de
seguretat cal apagar l’interruptor general de la caldera, protegir-lo per a
evitar accionament accidentals i advertir de forma visible que s’estan
realitzant tasques de manteniment.

Perill de
cremades!

Atenció: Perill de cremades! Les parts internes de la caldera, les parts
de la xemeneia i evacuació de fums, i les canonades poden escalfar-se
molt (T>50ºC) amb perill de cremades.
No obrir la porta de la cambra de combustió durant el funcionament de la
instal·lació.
No manipular cap element sense protegir-se amb guants.
Realitzar les tasques de manteniment quan la caldera estigui freda.
Els dipòsits de cendres i visos sense fi d’extracció de cendres poden
escalfar-se.

CA

Perill
de Atenció: Perill de patir lesions per acció d’elements giratoris!
lesions
per La sitja de la caldera disposa de diversos elements giratoris que poden
produir lesions per talls i atrapaments:
elements
- rotor amb ballestes que giren de manera automàtica
giratoris!
- els visos sense fi d’alimentació i extracció de cendres.
- parts internes de la caldera (cremador, graella mòbil o viatgera).
- el sistema de neteja dels bescanviadors de fums.
- els motors i ventiladors.
Apagar l’interruptor general abans de realitzar qualsevol actuació i
bloquejar-lo per a evitar actuacions accidentals.
Perill
per Atenció: Perill de patir lesions per electrocució!
electrocució! Abans d’obrir la tapa de l’armari de distribució o de desmuntar algun
element elèctric, apagar l’interruptor general de la caldera de biomassa
per a evitar que quedin elements amb alimentació elèctrica.
Prestar especial atenció als cables i al seu estat.
Usar guants i ulleres de seguretat per a evitar riscos.
Perill
per
gasos
inflamables i
tòxics!

Atenció: Perill per gasos inflamables i tòxics!
Si el manteniment o la neteja no es realitza de manera adequada poden
produir-se fugues de gas de combustió. Aquest gas és inflamable i tòxic.
Treballar amb la caldera apagada.
Usar ulleres i màscara de protecció i sensor de CO.
Accionar l’extractor de fums de manera manual (des del control de la
caldera) abans d’iniciar les tasques de manteniment.
Mantenir la sala airejada durant les tasques de manteniment i neteja.
No obrir de manera sobtada les portes de la cambra de combustió ni del
circuit d’extracció de fums.
En cas de fugues del gas de combustió, apagar ràpidament la caldera i
instal·lació elèctrica i deixar ventilar bé la sala.
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Perill general

87

Atenció: Perill d’incendi!
S’ha de complir la normativa vigent de prevenció d’incendis. Si no es
realitza correctament el manteniment i neteja hi ha perill d’incendi.
Cal seguir identificar els elements de seguretat i prevenció d’incendi
abans d’iniciar les tasques de manteniment, i en cas de no ser-hi aportarlos.
Cal identificar els recorreguts d’evacuació en cas d’emergència.
Cal realitzar les neteges periòdiques i complir amb les prescripcions del
manual per a evitar males combustions.

-84

Perill
d’incendi!
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- Abans d’entrar a una sitja de biomassa (ja sigui pèl·let o estella), obrir els accessos, boques de
descàrrega i deixar ventilar uns 15 minuts.
- Emprar el mesurador de CO per a verificar que la seva concentració està sota els nivells
permesos.
- Deixar sempre els accessos a la sitja oberts, indicats i no estar mai sol.
- Abans d’entrar a una sitja de biomassa, assegurar que l’alimentador i dispositius mecànics estan
aturats (i que no es poden activar automàticament). Deixar una nota en el panell de control
conforme s’està realitzant tasques de manteniment, per a evitar que es produeixin actuacions
involuntàries.
- Emprar màscares, guants i demés elements de seguretat.
- Informar i notificar que es procedirà a realitzar actuacions de manteniment.
- No entrar personal que no estigui format.
Alguns riscs identificats: Risc d'ofegament, risc de caigudes accidentals i risc d’atrapament

1.5 CONSIDERACIONS A TENIR PRESENTS ABANS D'ACTUAR SOBRE LA CALDERA DE
BIOMASSA.
- Aturar la caldera abans de realitzar cap actuació (i deixar que finalitzi el procés de combustió).
- Ventilar la cambra de combustió abans de realitzar-hi cap actuació.
- Desconnectar elèctricament els motors per a evitar riscs d’atrapaments.
- Desconnectar la caldera del quadre elèctric per a evitar electrocucions.
- Anar amb compte amb les superfícies calentes.
- Realitzar les actuacions amb la sala ventilada.
- Emprar màscares, guants i demés elements de seguretat.
- Informar i notificar que es realitza l’actuació de manteniment.
- No actuar personal no format.
Alguns riscs identificats: Risc d'ofegament, risc de cremades per superfícies calentes i per
foc, risc d’electrocució i risc d’atrapament.
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1.4 CONSIDERACIONS A TENIR EN COMPTE ABANS D'ACTUAR EN SITGES DE
BIOMASSA.
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1.6 INSTRUCCIONS PER EFECTUAR L’ATURADA DE LA INSTAL·LACIÓ.
El manteniment de la caldera i de la instal·lació ha de ser realitzat per personal autoritzat o Servei
Tècnic, amb els coneixements adequats pel tipus de caldera i instal·lació. Abans de realitzar les
tasques de manteniment cal tenir present que pot ser necessari aturar el sistema o una part del
mateix per a poder actuar amb seguretat.
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Per a realitzar la aturada de la caldera de biomassa, existiran tres nivells d'actuació de més
general a més específic:
Existeixen tres nivells (de més general a més específic) d’aturada del sistema:

2.- Parada d’emergència de la caldera
Es realitzarà mitjançant l’interruptor o polsador
vermell situat al cos de la caldera.
Aquesta actuació atura l’alimentació elèctrica de
tots els components de la caldera (però no afecta a
la instal·lació elèctrica de la sala). Aquesta actuació
la realitzarem en cas que calgui aturar de cop la
caldera per emergència en algun dels seus
components o per a tasques de manteniment del
quadre de control.
3.- Parada del funcionament de la caldera
Es realitzarà mitjançant l’interruptor, selector o
menú de pantalla tàctil, situat al frontal del quadre
de control de la caldera.
Aquesta actuació atura l’alimentació i combustió de
la caldera però permet el funcionament de
l’extractor de fums per a evitar que el foc retorni pel
canal d’alimentació i per a escombrar la cambra de
combustió.
Aquesta actuació la realitzarem en cas que vulguem
aturar el funcionament de la caldera per alguna
emergència en l’alimentació del combustible o quan
es vulgui deixar un temps sense utilitzar.

Si es vol realitzar alguna actuació sobre les bombes o electrovàlvules, es procedirà a
Joan Oliver Casanellas | Enginyer Industrial
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1.- Desconnexió elèctrica de la caldera
S’actuarà sobre l’Interruptor General Automàtic (INT.
GENERAL) situat al quadre elèctric blanc del costat
de la porta.
Aquesta actuació deixarà sense corrent elèctric a
tots els dispositius de la sala de calderes i de
control. Si s’executa, les bombes deixen de
funcionar i es pot generar un sobreescalfament de
la caldera. Només utilitzar aquest sistema en cas de
necessitat.
Si mai es vol procedir a la desconnexió elèctrica
(per a desús durant un temps) procedir primer amb
l’aturada descrita a l’apartat 3 i fer la desconnexió al
cap d’unes hores quan la temperatura de la caldera
hagi disminuït.
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desconnectar-les elèctricament mitjançant els interruptors automàtics del quadre elèctric. Veure
més detall al plànol d’esquema unifilar.
En qualsevol cas, durant les actuacions de manteniment que requereixin una aturada total o
parcial del sistema, el mantenidor col·locarà senyalitzacions d'advertència per a evitar una
actuació involuntària que pugui generar un accident o mal funcionament.
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1.7 INSTRUCCIONS PER EFECTUAR LA SECTORITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ.
Amb l’objectiu de poder sectoritzar les diferents parts de la instal·lació hidràulica (bé sigui per
actuacions de manteniment, de funcionament o de reparacions), s’han disposat vàlvules de pas
per a independitzar tots els circuits i elements susceptibles a ser desmuntats. Veure més detall a
l’esquema hidràulic.

PG

En el cas dels vasos d’expansió, hi haurà vàlvula de pas la qual quedarà bloquejada per a evitar
un possible error. EN CAP CAS HA D’ESTAR TANCADA DURANT EL FUNCIONAMENT DE LA
INSTAL·LACIÓ.

CA

Pel que fa a les bombes, també disposen de vàlvules de pas per a poder realitzar la neteja del
filtres de protecció o tasques de reparació. Abans de tancar-les assegurar que s’ha aturat la
bomba i en cap cas tornar-la a posar en marxa fins que les aixetes tornin a estar obertes.

1.8 CONDICIONS NORMALS I LÍMIT DE FUNCIONAMENT DE LA INSTAL'LACIÓ.
La instal·lació i els seus components ha estat dissenyada per a treballar amb el rang de
condicions següents.
Paràmetre
Pressió
Temperatura

Valor habitual

Valor mínim

Valor màxim

1,5 bar

0,5 bar

3 bar

Segons element

Segons
element

95°C

El fluid de treball serà aigua descalcificada i filtrada segons les característiques següents:
Paràmetre
Conductivitat elèctrica (µm/cm)
pH
Oxigen (mg/l)
Alcalins (nmol/l)
Joan Oliver Casanellas | Enginyer Industrial
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100-1500
9,5-10
<0,02
<0,02
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De la mateixa manera, els equips generadors de calor disposen de vàlvules de pas les quals
poden tancar-se en cas d’haver de realitzar alguna operació de manteniment o reparació. ABANS
DE TANCAR-LA, ASSEGURAR QUE LA CALDERA ESTIGUI APAGADA I QUE NO HI HAGI
COMBUSTIBLE A L’INTERIOR DE LA MATEIXA. Quan es vulgui restablir el funcionament,
primer obrir les vàlvules de pas, verificar el funcionament de les bombes per a poder dissipar
temperatura i després tornar a posar en servei la caldera.
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Qualsevol valor que difereixi de les mateixes haurà de ser estudiat i revisat pel personal de
manteniment (així com les possibles conseqüències que es puguin derivar de l'esmentada
anomalia).
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La present instal·lació donarà servei per a calefacció i Aigua calenta sanitària als edificis: Edifici
Escola El Bruc, Edifici Casal del Poble (Calefacció i ACS) i Edifici Ajuntament (Calefacció). La seva
temporada de funcionament coincidirà amb la temporada de funcionament del centre escolar.
A l’estiu, quan només hi hagi consum d’Aigua Calenta Sanitària, es procedirà a canviar el mode de
funcionament del control de la instal·lació, de manera que automàticament no posi en
funcionament els circuits de calefacció (alimentant només el dipòsit d'ACS de l'Escola). Per l'ACS
del bar del Casal del Poble es proposa seguir funcionant amb electricitat a l'estiu per tal de no tenir
la xarxa de calor en marxa per consums tant petits.

PG

Es marcaran temperatures de confort a mantenir en l’horari de les activitats del centre, de reducció
durant els períodes de neteja o anteriors al moment de confort i s’aturarà durant les hores en les
que no hi hagi presència al centre. De la mateixa manera es programarà mitjançant el control
centralitzat, els dies en “ mode vacances” en els quals la temperatura de consigna serà només per
a manteniment d’una temperatura mínima (inferior a la temperatura de confort o reduïda).

CA

Periòdicament, un cop cada mes, es posaran en marxa les calderes de gasoil o gas propà per tal
de verificar que estan operatives per si mai s’han de posar en mode de servei.
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La caldera estarà programada automàticament per a poder realitzar els xocs tèrmics previstos per
normativa antilegionelosi. Aquests horaris seran identificats i senyalitzats a les diferents sales
tècniques per a evitar riscos.
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1.7 PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU.
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A la taula següent s’adjunta el llistat de tasques a realitzar, amb codi identificador i la seva
periodicitat:
Periodicitat
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Actuacions a realitzar a la visita mensual

Control visual de la caldera de biomassa
Comprovació de pressió d'aigua en circuits i caldera
Comprovació de la temperatura en circuits i caldera
Comprovació de l'estat del combustible sòlid
Neteja i retirada de cendres en instal·lacions de combustible
sòlid
Control de peces de desgast o per indicacions del fabricant
Controlar les instal·lacions de seguretat contra el retrocés de
la combustió
Controlar la neteja dels romanents de la combustió
Neteja i control de la tapa de seguretat contra el retrocés de la
combustió
Neteja i control de la junta d'estanquitat de la porta
Neteja i comprovació del sense fi d'alimentació del
biocombustible i d'extracció de cendres
Neteja i comprovació de l'estat del cablejat i els sensors
Comprovació de reglatge i actuació de seguretat de
temperatura
Comprovació del tarat dels elements de seguretat
Revisió dl funcionament de bombes i ventiladors
Actuacions a dues vegades per temporada (visita semestral)

m
m
m
m

Revisió dels paràmetres de control de la caldera
Comprovació del material refractari
Revisió del sistema automàtic d'encesa i apagada
Comprovació i neteja, si s'escau, de la cambra de combustió,
bescanviadors de calor, conductes de fums i xemeneies en
calderes de biomassa
Neteja de la cúpula de postcombustió
Lubricar tots els engranatges i cadenes
Revisió i neteja dels filtres d’aigua
Revisió i neteja de les unitats terminals aire-aigua
Actuacions a realitzar un cop per temporada (visita anual)

2t
2t
2t

Revisió i neteja d'unitats d'impulsió i retorn d'aire
Revisió de l'estat d'aïllament tèrmic
Revisió de la xarxa de conductes segons criteris de la norma
UNE 100012

t
t

m

PG

m
m
m
m
m
m
m

CA

m
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Revisió de la qualitat ambiental segons criteris de la norma
UNE 171330
Verificació del sistema d'ignició del biocombustible
Verificació de l'extractor de gasos de combustió
Comprovació de reglatge i actuació del termòstat de treball
Verificació de la vàlvula de seguretat
Revisió del vas d'expansió
Verificació d'estat, disponibilitat i paràmetres dels elements de
prevenció d'incendis
Verificació d'actuació dels circuits de seguretat i enclavament
Medició del Ph de la caldera
Revisió dels sistemes de tractament d'aigua (si s'escau)
Comprovació d'estanquitat de circuits de canonades
Verificació i comprovació dels bescanviadors de plaques
Verificació i ajustament de les connexions elèctriques
Verificació i ajustament de la protecció tèrmica del motor del
ventilador
Verificació de les connexions de la posada a terra de la
caldera i dels sistemes elèctrics per al transport del
combustible
Verificació dels pilots de senyalització i substitució si s'escau
Verificació dels interruptors, contactors, relés i proteccions
elèctriques
Verificació de l'estat de funcionament de la ventilació de la
sala de calderes

-84

t
t
t
t
t
t
t
t

PG

t
t
t
t

CODI
setmanal
mensual
anual
dues/temporada
cada tres mesos
cada dos anys

Nota: la revisió de l’estat de la sitja d’emmagatzematge de biomassa (de cara a demanar l’ompliment de la mateixa) la
realitzarà l’usuari. Així mateix l’usuari periòdicament (un cop per setmana) realitzarà una inspecció visual de l’estat de la
caldera i sala, i comunicarà qualsevol funcionament anòmal.

1.8 PROGRAMA DE GESTIÓ ENERGÈTICA.
L’empresa mantenidora realitzarà un anàlisi i avaluació periòdica del rendiment dels equips de
generació de calor. Aquest anàlisi es realitzarà mesurant i registrant els valors indicats per a
calderes d’entre 70 i 1.000kW, d’acord amb les operacions indicades a la taula 3.2 de la IT 3.4 del
RITE.

Joan Oliver Casanellas | Enginyer Industrial
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Taula 3.2.- Mesures de generadors de calor i la seva periodicitat

Periodicitat

Mesures a realitzar als generadors de calor

20kW < P < 70kW < P < P >
70kW
1.000kW
1.000kW

2a

3m

m

2. Temperatura ambient del local o sala de màquines.

2a

3m

m

3. Temperatura dels gasos de combustió.

2a

3m

m

4. Contingut de CO i CO2 en els productes de combustió.

2a

3m

m

5. Índex d'opacitat dels fums en combustibles sòlids o líquids i 2a
de contingut de partícules sòlides en combustibles sòlids.

3m

m

6. Tiratge a la caixa de fums de la caldera

3m

m

-84

1. Temperatura o pressió del fluid portador a la entrada i
sortida del generador de calor.

2a

PG

m: un cop al mes, 3m: cada tres mesos, la primera a l'inici de la temporada, 2a: cada dos anys

CA

1.9 NECESSITAT DE INSPECCIONS I OBLIGATORIETAT DE SIGNAR CONTRACTE
DE MANTENIMENT.
Com que es tracta d’una instal·lació de més de 70kW, el titular de la instal·lació encarregarà a una
empresa mantenidora la realització del manteniment de la instal·lació tèrmica. Aquest realitzarà les
inspeccions obligatòries i conservarà la documentació corresponent.
El mantenidor conservarà la documentació de totes les actuacions, ja siguin de reparació o
reforma realitzades a la instal·lació tèrmica i en donarà una còpia al titular per tal que siguin
guardades amb la documentació tècnica de la instal·lació.
Així mateix al tractar-se d’una instal·lació tèrmica de més de 70kW, es realitzarà una inspecció
d’eficiència energètica cada 4 anys segons es determina en la IT4.3 del RITE.

ANNEXES AL MANUAL (un cop executada l’obra)
01. Plànol Planta de les Sales de Calderes.
02. Plànol. Esquema Hidràulic.
03. Plànol. Esquema Unifilar.
04. Manuals dels elements de la instal·lació
05. Pòster Informatiu sala de calderes.
Joan Oliver Casanellas | Enginyer Industrial
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Així mateix l’empresa mantenidora realitzarà un seguiment dels consums d’energia i aigua de
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correccions. Aquesta informació registrada es subministrarà a la propietat i es guardarà durant al
menys 5 anys.
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ANNEX 4.- PLANIFICACIÓ ACTUACIONS.
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Per a poder iniciar les actuacions caldrà que aquestes estiguin adjudicades i que s’hagin concedit
els permisos municipals corresponents.
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Per a evitar la interferència amb les activitats escolars del centre, es recomana l’inici de la
instal·lació i obres un cop finalitzat el curs acadèmic (a partir del 25 de juny). La durada estimada
de les actuacions serà d'entre 65 i 80 dies naturals en funció dels recursos humans que es
destinin, i per tant es podria finalitzar, almenys les actuacions exteriors, abans de la entrada del
nou curs (a partir 11 de setembre)
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Especialment per a l’execució dels moviments de terres, construcció de la sitja i actuacions
exteriors es recomana que es realitzin fora del període escolar o en cas que no sigui possible,
caldrà prendre 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.
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En quant a les actuacions previstes en el projecte, enprimer lloc es realitzaran les tasques de
condicionament de l'actual sala de calderes i zona porxada, per a obtenir una nova sala de
calderes i un nou espai destinat a magatzem. A continuació es detallen les principals actuacions a
realitzar:
1.- Desmuntatge de les instal·lacions elèctriques i hidràuliques, amb cura per la posterior
reubicació de les mateixes un cop condicionat l'espai. Així mateix es desmuntarà l'actual porta
d'accés, la qual junt amb la caldera s'entregarà a l'Ajuntament per si ho vol reubicar en un altre
emplaçament.
2.- Enderroc del mur de separació entre sala de calderes i zona porxada, així com la realització de
les obertures a façana (per les portes i vis sense fi).
3.- Realització de la obertura al sostre i a la coberta, i construcció de l'ampliació de la xemeneia
amb carret rectangular.
4.- Reconstrucció de la paret de separació entre sala de calderes i nou espai de magatzem sota
escala, i de tancaments afectats.
5.- Execució de l'anivellament de la zona porxada amb la sala de calderes (amb les graves i solera
d'anivellament). En aquesta s'instal·larà una bonera de recollida d'aigües i se li donarà un acabat
fi, i es realitzarà l'escaló d'accés a la sala de calderes.
6.- Muntatge de les línies d'alimentació elèctrica i de xarxa fins a la sala de calderes.
7.- Es procedirà al muntatge de les noves portes i de les reixes de ventilació.
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Així mateix per a la execució de les rases en la zona de vials i voreres, caldrà prestar atenció a la
planificació, informant prèviament i senyalitzant-les, intentant reduir al màxim les afectacions als
usuaris de la zona.
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8.- Remolinat dels paraments reconstruïts i dels remats de les actuacions realitzades.
9.- Pintat interior amb pintura blanca de les parets i sostres de l'interior de la sala de calderes.

-84

Paral·lelament a aquestes tasques de condicionament de la sala de calderes, es podran començar
a realitzar les tasques de distribució de calor, les quals requeriran principalment d'un equip
d'instal·ladors hidràulics i elèctrics, així com de la maquinària i operaris per fer l'excavació de les
rases.
10.- Realització de les rases i emplaçament tubs preaïllats del circuit de l'Edifici Casal del poble.
Un cop realitzades les proves hidràuliques es tancaran les rases i es restauraran els paviments
afectats.

PG

11.- Realització de les rases i emplaçament tubs preaïllats del circuit de l'Edifici Ajuntament. Un
cop realitzades les proves hidràuliques es tancaran les rases i es restauraran els paviments
afectats.
12.- Connexions hidràuliques, treballs a sala tècnica de l'edifici Casal del poble.

Amb els treballs de condicionament de la sala de calderes finalitzats, ja es podrà començar a
construir la sitja i la rampa d'accés.

CA

14.- Moviment de terres i obertura de la vorera a la zona de descàrrega.
15.- Fonamentació dels murs i solera sitja.
16.- Construcció dels murs de càrrega.
17.- Impermeabilització dels murs de càrrega.
18.- construcció dels tancaments de bloc i emplaçament de la porta d'accés.
19.- Rebliment i compactació de l'espai exterior del mur.
20.- Llosa de descàrrega i forjat unidireccional.
21.- Muntatge d'obertura corredissa.
22.- Pintat exterior de la sitja i façana de la sala de calderes.
Amb els treballs de condicionament de la sala de calderes i construcció de la sitja finalitzats, ja es
podrà començar a muntar i instal·lar la caldera.
23.- Entrada del dipòsit d'inèrcia i reubicació dels elements hidràulics de la sala de calderes de
Joan Oliver Casanellas | Enginyer Industrial
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24.- Entrada i muntatge de la caldera de biomassa.

25.- Connexió hidràulica de la caldera de biomassa.
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Quan estigui provada i validat el funcionament de la caldera contra dipòsit d’inèrcia, es procedirà a
la connexió definitiva de la instal·lació nova a la instal·lació existent de l'edifici Educació Infantil.
26.- Muntatge i programació del sistema de control.

PG

27.- Proves hidràuliques i de control que es realitzaran un cop finalitzades les tramades soterrades
i aèries, un cop posada en marxa la caldera o connectada cada una de les sales.
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Un cop ajustat el control i realitzades totes les proves, es podrà procedir a realitzar el final d’obra.
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A la taula següent hi ha una proposta de planificació de les activitats segons els tipus de recursos humans
PLANIFICACIÓ.- INSTAL·LACIÓ CALDERA CENTRALITZADA DE BIOMASSA I DISTRIBUCIÓ DE CALOR ALS EDIFICIS MUNICIPALS DE RIELLS I VIABREA.
ACTIVITATS / DIES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

1.- Desmuntat ge de portes, inst al·lacions i caldera

3.- Obertura al sostre i realització xemeneia
4.- reconstrucció parets i tancaments
5.- Execució capa de pavimentat i anivellament
6.- Muntatge línia elèct rica i xarxa
7.- Muntatge de portes i reixes de ventilació
8.- Remolinat paraments
9.- Remats i pintat interior sala de calderes
10.- Rasa i inst al·lació tubs circuit soterrat Edifici
Casal del poble.
11.- Rasa i inst al·lació tubs circuit soterrat Edifici
Ajuntament.
12.- Connexions hidràuliques i treballs Edifici Casal
del poble.
13.- Connexions hidràuliques i treballs Edifici
Ajuntament.
14.- Moviment de terres i obert ura de la vorera a
la zona de descàrrega.
15.- Fonamentació dels murs i solera sitja.
16.- Const rucció dels murs de càrrega.
17.- Impermeabilit zació dels murs de càrrega.
18.- construcció dels tancaments de bloc i
emplaçament de la port a d'accés.
19.- Rebliment i compactació de l'espai exterior del
mur.
20.- Llosa de descàrrega i forjat unidireccional.
21.- Muntatge d'obertura corredissa.
22.- Pintat exterior de la sit ja i façana.
23.- Entrada del dipòsit d'inèrcia i reubicació
elements hidràulics desmuntat s.
24.- Entrada i muntat ge de la caldera de biomassa.
25.- Connexió hidràulica de la caldera de biomassa.
26.- Muntatge i programació del sistema de
control.
27.- Proves hidràuliques i posada en marxa.

Actuacions moviment de terres, paleteria i construcció

Actuacions d'instal·lacions

Actuacions de Serralleria i estructures metàl·liques

Actuacions de muntatge i instal·lació de caldera de biomassa
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2.- Enderroc de paret i realització d'obert ures
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ANNEX 5.- PERMISOS NECESSARIS
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Per a la execució i legalització de la instal·lació tèrmica i obra civil associada a la mateixa caldrà
realitzar els següents tràmits:
Per la part d’obres caldrà realitzar la tramitació amb exposició pública de l’aprovació del projecte
per part de l’Ajuntament, per la qual es presentarà el projecte tècnic i annexos signats i, segons
escaigui, visats per un tècnic competent.

-84

Per la legalització i posada en funcionament de la instal·lació tèrmica de la part d’instal·lació
ampliada, la qual està classificada com a classe 2, caldrà presentar la corresponent declaració
responsable via Canal Empresa de la generalitat. Per a realitzar la mateixa, caldrà disposar del
present Projecte i certificat final, signats pel facultatiu competent i professional corresponent, junt
amb la declaració CE de conformitat de requisits mínims de rendiments de calderes, la declaració
CE de conformitat de la xemeneia modular, el contracte de manteniment.
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Per la part d’incendis, cal destacar que al disposar l'escola de menys de 2.000m2, no es tractarà
d’una modificació significativa (d’acord amb l’article 4.e de la Llei 3/2010, de 18 de febrer), que
afecta a un edifici d'us docent amb superfície superior a 2000m2 (com es detalla a l’annex 1 de la
mateixa llei), i per tant no es requerirà sol·licitar-se el control preventiu amb el corresponent
informe de prevenció.
Pel que fa a la modificació de l’activitat, tot i no considerar-se modificació substancial, aquesta
modificació s’haurà de comunicar a l’òrgan que ha atorgat l’autorització o llicència ambiental.

CA

Cal també realitzar una entrevista amb els tècnics del departament d'ensenyament i els tècnics
municipals per consensuar la solució tècnica proposada en aquest projecte i demanar-ne el
corresponent informe favorable.
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ANNEX 6.- JUSTIFICACIÓ COMPLIMENT DE SEGURETAT EN CAS D’INCENDI
1. Objecte

PG

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
•
Correcció d’errors del Reial Decret 1027/2007
•
Reial Decret 314/2006, de 17-03-2006, pel qual s’aprova Codi Tècnic de la Edificació
(CTE). DB SI-Seguretat en cas d’incendi, DB SU-Seguretat d’utilització, i posteriors
modificacions i correccions d’errors.
•
Reial Decret 1942/1993, de 05-11-1993, pel qual s’aprova el Reglament d’Instal·lacions de
Protecció contra Incendis (RIPCI)
•
Reial Decret 312/2005, de 18-03-2005, pel qual s’aprova la classificació dels productes de
construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de
resistència davant del foc
•
Reial Decret 110/2008, de 01-02-2008, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005

CA

Normativa autonòmica
•
Llei 3/2010, del 18-02-2010, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en
establiments, activitats, infraestructures i edificis. DOGC.Nº 5584. 10-03-2010
Normes UNE que cal considerar
•
•

Norma UNE 157001/2002 Criteris generals per a l’elaboració de projectes.
Norma UNE 157653/2008 Criteris generals per a la elaboració de projectes de protecció
contra incendis en edificis i establiments.

3. Paràmetres de Risc d’Incendi
3.1 Usos previstos de l’edifici o establiment
D’acord amb les prescripcions del CTE, tant la sala de calderes com la sitja de biomassa es
consideren locals de risc especial. Així mateix cal destacar que, pel cas de la sitja, la seva càrrega
de foc és inferior a 3millons de MJ (i per tant s’estudiarà des del CTE i no des del RSCIEI).
3.2 Alçada d’evacuació.
L’edifici és aïllat de planta baixa i per tant l’alçada d’evacuació serà 0m.
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L’objectiu del present annex és la justificació del compliment de la normativa vigent en matèria de
protecció contra incendis del local destinat a sala de calderes i sitja d’emmagatzematge de
biomassa descrit en el present projecte.
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3.3 Càrrega de foc i nivell de risc intrínsec.
Per a calcular la densitat de càrrega de foc ens hem remés a l’annex B.4 del CTE-DB-SI.
q f,d = q f,k · m · δ q 1 · δ q 2 · δ n · δ c

-84

q f,k = Valor de densitat de càrrega de foc a la sala de calderes és 1,6x200MJ/m2 = 320MJ/m2 i en
la sitja de biomassa de 1,6x2500MJ/m3 = 4.000MJ/m3 (1,6 vegades el valor obtingut a la taula 1.2
de l’Annex 1 del RD 2267/2004, de 3 de desembre, Reglament de Seguretat Contra Incendis en
els Establiments Industrials, per a Central de calefacció a distància” i per Emmagatzematge de
“fusta barrejada o variada”).
m = coeficient de combustió. Agafarem 1 de cara a la seguretat.
δ q 1 = coeficient que contempla risc iniciació segons mida sector = 1,5 (sector menor a 250m2,
segons taula B2)
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δ q 2 = coeficient que contempla risc d’iniciació segons activitat = 1,4 (local de risc mig, segons
taula B3)
δ n = coeficient que contempla les mesures actives voluntàries = 1 (segons taula B.4)
δ c = coeficient de correcció segons les conseqüències de l’incendi = 1 (edifici h evac < 15m,
segons taula B.5)

CA

qfsala calderes = 320MJ/m2 · 1 · 1,5 · 1,4 · 1 · 1 · 20.8m2 = 13.977MJ
qfsitja = 4000MJ/m3 · 1 · 1,5 · 1,4 · 1 · 1 · 72m3 = 604.800MJ

4.- Condicions d’accessibilitat, entorn i intervenció dels bombers
4.1 Característiques dels vials i de l’espai exterior segur
Els vials d’aproximació al edifici i l’accés a la zona del local compleixen amb els requeriments
mínims:
•
Amplada mínima lliure 3,5m.
•
Altura mínima lliure 4,5m.
•
Capacitat portant del vial de 20kN/m2.
La sala de calderes i sitja estan a la planta baixa i per tant la seva alçada d’evacuació és 0m.
L'edifici disposa de planta baixa i dues plantes pis, per tant la seva alçada d'evacuació és de 6m.
Al disposar d’una alçada d’evacuació inferior a 9m no li és d’aplicació l’apartat 1.2.1 del CTE DBSI5.
4.2 Façanes accessibles: nombre i característiques
En els locals a estudiar disposen de totes les seves façanes exteriors. Disposen de les portes
d’accés a la façana principal. de la sitja, a més disposa d’una obertura al sostre.
Joan Oliver Casanellas | Enginyer Industrial
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4.3 Situació relativa respecte a àrees forestals
Per la seva situació, no li és d’aplicació.
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5.- Condicions de l’edifici o establiment que limiten l’extensió de l’incendi
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5.1 Compartimentació
La sala de calderes estarà ubicada a la planta baixa de l’Edifici Escola El Bruc. La sitja serà
construida en un espai exterior a l'edifici (veure més detall al plànol 05.- Planta sitja i sala de
calderes).
En el DBSI-1 del CTE, a l’apartat 2, es classifica els locals de risc especial integrats als edificis en
grau baix, mig o alt en funció de l’ús i de les seves característiques.
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Aquesta classificació determina que tant la sala de calderes (que disposa de potència tèrmica
entre 200 i 600kW) com la sitja (la qual té superfície superior a 3m2) son considerats locals de
risc mig.

Les parets que realitzaran la sectorització estan formades per dues pells de bloc ceràmic
remolinades per la cara interior i exterior, amb un gruix total de 30cm i per tant ja disposaran
d’EI120.
La paret de separació entre la sala de calderes i el magatzem sota escala, és de 15cm i es
procedirà a revestir interiorment amb una segona pell de bloc ceràmic de 7cm remolinat per la
cara interior per tal d'assolir la EI120.
El sostre de la sala de calderes és unidireccional de 25cm remolinat per la cara inferior a la part
que toca amb l'edifici i amb bigueta pretensada, supermaó i teula la part exterior del mateix.
En el cas que ens afecta, la sitja forma local de risc especial situat sota una coberta no prevista
per a evacuació i que en cas de fallada no suposa risc per a l’estabilitat de la resta d’edificis ni per
a les persones. Aquest fet que implica que, amb l’aplicació de la nota 2 de la taula 2.2 del DB-SI,
es pugui demanar, a l’estructura portant i les parets i sostres que no facin compartimentació, una
R30.
Les portes de la sala i sitja donen directament a espai exterior (no comuniquen amb la resta de
l'edifici).
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Les condicions constructives que hauran de complir els dos local són les que es descriuen a la
taula següent:
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5.2.- Propagació exterior

Al tractar-se d’un espai integrat a l'edifici Escola El Bruc amb l’objectiu d’evitar la propagació
exterior, les reixes de ventilació de la sala de calderes seran intumescents EI60 o distaran més de
2,5m respecte a altres elements amb estabilitat inferior a EI60.
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En el cas de la xemeneia, com que aquesta passarà per l'interior de la biblioteca, caldrà que sigui
aparedada amb enguixat per la cara exterior, per tal de garantir la EI120.
Per a evitar la propagació de la sitja, aquesta distarà a més de 2,5m de les finestres o altres
elements amb EI inferior a 60.
Veure més detall d’aquestes distàncies al plànol 24.- Planta instal·lació contra incendis sitja i sala
de calderes de biomassa.

PG

La classe de reacció al foc dels materials que ocupen més del 10% de la superfície de l’acabat
exterior de la façana és com a mínim B-s3 d2.
6.- Condicions d’evacuació dels ocupants

Zona o tipus d’activitat

CA

En qualsevol ús, zones d'ocupació ocasional i accessibles
únicament a efectes de manteniment: sales de màquines, etc

Ocupació
m2/p
Nul·la

Ocupació
p/m2
Nul·la

Tipus d’activitat i ocupació

La sitja es considerarà que té ocupació nul·la ja que habitualment estarà plena de material al seu
interior.
6.2.- Elements d’evacuació
D’acord amb la Taula 3.1, del CTE DB SI3, al disposar el local d’una ocupació inferior a 100
persones i disposar d’una altura d’evacuació de 0m (ja que és planta baixa) i tenir una longitud
d’evacuació inferior a 25m, disposarà el local d’una única sortida d’evacuació.
6.3.- Dimensionat dels mitjans d’evacuació.
D’acord amb la Taula 4.2, del CTE DB SI3, les dimensions de l’element d’evacuació (suposant el
bloqueig de una d’elles) de l’establiment seran:
Porta d’evacuació:
•
•
•

Amplada fulla 1m >0,8m ja que Pe ≥ 0,8m i Pe ≥ 0/200 = 0
Capacitat d’evacuació = 200p
Assignació màxima = 1p
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sala de màquines i sitja la ocupació serà ocasional i alhora de computar es considerarà nul·la.
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6.4.- Característiques portes situades en recorreguts d’evacuació.
Com que el nombre de persones assignades a la porta és inferior 50 persones no hi hauria
requeriments per part del CTE a la porta.
Així no obstant el Reglament d’instal·lacions tèrmiques en la seva IT 1.3.4.1.2.2 indica que les
portes de sortida de la sala de calderes hauran de disposar d’obertura fàcil des de l’interior
(encara que hagi estat tancades amb clau des de l’exterior). La porta a instal·lar complirà amb les
prescripcions següents:

•
•

Serà abatibles sobre un eix de gir vertical.
Disposaran d’un sistema d’obertura fàcil i ràpida (encara que hagi estat tancada amb clau
des de l’exterior).
Obrirà en el sentit d’evacuació.
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•

6.5.- Senyalització dels mitjans d’evacuació.
Seguint les indicacions de l’apartat 7, del CTE DB SI3, s’utilitzaran les senyals de sortida, d’ús
habitual o d’emergència, definides en la norma UNE 23034:1988, conforme als següents criteris:

•
•

La sortida de planta o recinte disposarà d’un rètol de “SORTIDA”.
Per la distribució particular del local, no serà necessari disposar d’indicacions de
recorreguts d’emergència o de recorreguts “sense sortida”.
La dimensió del rètol serà, degut a que la distància màxima d’observació és inferior a 10m,
de 210x210mm.
Aquest rètol haurà de ser fotoluminiscent per tal que sigui visible en cas de fallada del
subministrament elèctric, i serà d’acord a la norma UNE 23035-4:2003.

CA

6.6.- Control del fum d’incendi.
Per la naturalesa del local, no li és d’aplicació l’apartat 8 del CTE DB SI3.
6.7.- Evacuació de persones amb discapacitat en cas d’incendi.
Per la naturalesa del local no li és d’aplicació l’apartat 9 del DB-SI3 del CTE.

7.- Instal·lacions de protecció contra incendis.
El disseny, execució i posada en funcionament dels equips i instal·lacions de protecció contra
incendis es realitzaran segons les indicacions del Reglament d’Instal·lacions de Protecció contra
Incendis i disposicions complementàries. La posada en funcionament de les mateixes requerirà el
certificat de l’empresa instal·ladora.
7.1. Dotació de les instal·lacions de protecció contra incendis.
Els elements que haurà de disposar l’establiment seran, segons les indicacions de la taula 1.1 del
CTE DB-SI4:
- 1 extintor portàtil de eficàcia 21A-113B a 15 m de recorregut de planta màxim.
Per complir-ho es disposarà d’un extintor a dins de la sala de calderes i un a l’exterior a menys de
15m de la sitja. Aquest extintor s’instal·larà de manera que la part superior del mateix no quedi a
més de 1,7m d’alçada. Es recomana posar un extintor d’eficàcia 89B (de CO2) al costat del
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quadre elèctric com a complement.

7.2 Senyalització de les instal·lacions manuals de protecció contra incendis.
Els mitjans de protecció manual contra incendis, en el nostre cas l’extintor, s’haurà de senyalitzar
segons les senyals definides en la norma UNE 23033-1. La dimensió del rètol serà:

•

Degut a que la distància màxima d’observació és inferior a 10m, de 210x210mm.
Aquest rètol haurà de ser fotoluminiscent per tal que sigui visible en cas de fallada del
subministrament elèctric, i serà d’acord a la norma UNE 23035-4:2003.
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•

7.3 Enllumenat d’emergència.
Es disposarà de enllumenat d’emergència en els següents espais:
Una lluminària a sobre de la porta de sortida de la sala de calderes.

•

•

•

Es disposarà en el local d’il·luminació d’emergència i senyalització que garanteixi el pas
cap a les zones d’evacuació amb una il·luminació de 1 lux a nivell de terra en tots els
recorreguts i 5 lux en tots els punts de seguretat (extintors i quadre elèctric).
L’enllumenat serà fix, disposarà de font pròpia d’energia i s’assegurarà que entri en
funcionament automàticament si es produeix una fallada del 70% de la tensió nominal de
servei.
S’assegurarà que aquesta il·luminació funcioni durant un període mínim d’una hora
mitjançant fonts pròpies d’energia.
La uniformitat de la il·luminació serà tal que el quocient entre la il·luminació màxima i
mínima sigui menor a 40.
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•
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Condicions de la instal·lació:

7.4 Sistema de detecció d’incendis.
Per la naturalesa de l’edifici no li es requerit segons CTE cap sistema de detecció d’incendis. Així
no obstant, segons la IT 1.3.4.1.4 del Reglament d’instal·lacions tèrmiques en edificis (RITE), en el
seu apartat 8, la sitja haurà de disposar de sistema de detecció d’incendis.
Aquest sistema de detecció estarà format per un detector tèrmic antideflagrant instal·lat a l’interior
de la sitja, veure més detall al plànol 11- Planta instal·lacions contra incendis sitja i sala de
calderes de biomassa. Disposarà d’una centraleta de detecció la qual es podrà connectar a la
centraleta de l’Escola, així com al control domòtic. Disposarà a més d’una alarma visual i acústica i
les corresponents bateries per a poder actuar en cas de fallada de tensió.
7.5 Sistema antiretrocés de flama i extinció.
Tal i com s'indica a l'apartat de descripció del sistema generador, la caldera disposarà de sistema
antiretrocés de flama per a evitar que el foc pugui anar cap a la sitja. Aquest sistema incorporat a
la caldera pot ser format per una clapeta o una vàlvula rotativa que en cas de temperatura
independitza hermèticament els dos espais. A més la caldera disposarà de sensor de temperatura
al vis sense fi d'alimentació que aturarà la màquina en cas de temperatura al mateix (com a
segona mesura antiretorn de flama).
A part d'aquests dos dispositius, s'instal·larà un sprinkler al vis sense fi que ve de la sitja cap al
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sistema antiretrocés de flama (aigües amunt) el qual abocarà aigua de xarxa al mateix en cas que
la temperatura en aquest vis sense fi superi els 57ºC (extingint així un possible incendi que es
pogués generar per aquesta via, si el dispositiu antiretrocés de flama fallés). Aquest sprinkler
disposarà a més d'un dipòsit de 100litres el qual permetrà realitzar l'actuació en cas de fallada de
l'aigua de xarxa.
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8.- Resistència al foc de l’estructura.
Es garantirà que els elements estructurals principals de l’edifici tinguin una resistència al foc
conforme al que s’indica a l’apartat 5.1 de l’annex.
Per a l’establiment en qüestió, local de risc mig, la resistència al foc de l’estructura haurà de
ser R120 a la zona que ho requereix la sectorització i R30 a la resta.
L’estructura vertical del local està formada per parets de càrrega a priori de 30cm. Durant
l'execució de l'obra es farà una cata per a comprovar l'espessor dels mateixos i verificar que amb
les característiques constructives existents s'obtingui una R120.

PG

Quan es realitzi l’obertura per a la xemeneia, es comprovarà el sistema constructiu executat de
coberta plana per a garantir que les bigues disposin de suficient recobriment per tenir la EI120
requerida en aquesta zona. En cas que no sigui així es procedirà a projectar morter ignífug al
sostre o a implementar una solució equivalent per tal de garantir aquesta condició.

CA

Els mitjans de protecció contra incendis es sotmetran al programa mínim de manteniment que
s’estableix en el Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis. El manteniment i
reparació d’aparells, equips, sistemes i components, utilitzats en la protecció contra incendis,
hauran de ser realitzats per mantenidors autoritzats.
La propietat, o en el seu cas l’usuari, avisarà de qualsevol anomalia detectada al personal
competent.
El titular de l’establiment haurà de preveure l’organització en el cas d’emergència, amb la
confecció d’un pla d’autoprotecció i emergència, que defineixi en cada cas les actuacions i les
responsabilitats del personal. Es disposarà d’un pla d’autoprotecció que haurà de definir els equips
d’intervenció, el pla d’evacuació i els simulacres.
10.- Certificats de comportament al foc.
Els elements que ho requereixin s’hauran de justificar mitjançant certificats de comportament al foc
emesos pel fabricant i/o per l’instal·lador/aplicador.
11.- Justificació de la necessitat de petició de control preventiu per part de l’Administració.
Al tractar-se d’una modificació significativa (d’acord amb l’article 4.e de la Llei 3/2010, de 18 de
febrer), que afecta a un establiment d'ús docent amb una superfície superor als 2.000m2 (com es
detalla a l’annex 1 de la mateixa llei), caldrà sol·licitar-se el control preventiu amb el corresponent
informe de prevenció per part de l’Administració de la Generalitat.
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Annex 7. Càlcul dels elements
estructurals

1.- NORMA I
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2.- ACCIONS
Empenta en l'intradós: Pasiu
Empenta en l'extradós: Actiu

3.- DADES GENERALS
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Norma: EHE-CTE (Espanya)
Formigó: HA-25, Control estadístico
Acer de barres: B 400 S, Control Normal
Tipus d'ambient: Clase IIa
Recobriment en l'intradós del mur: 3.0 cm
Recobriment en l'extradós del mur: 8.0 cm
Recobriment superior de la fonamentació: 4.0 cm
Recobriment inferior de la fonamentació: 8.0 cm
Recobriment lateral de la fonamentació: 8.0 cm
Grandària màxima del granulat: 30 mm

87

1.- NORMA I MATERIALS

PG

Cota de la rasant: 0.00 m
Alçària del mur sobre la rasant: 0.00 m
Enrasat: Intrados
Longitud del mur en planta: 10.00 m
Separació dels junts: 5.00 m
Tipus de fonamentació: Sabata correguda

CA

Percentatge del fricció intern entre el terreny i l'intradós del mur: 0 %
Percentatge del fricció intern entre el terreny i el extradós del mur: 0 %
Evacuació per drenatge: 100 %
Percentatge d'empenta passiu: 50 %
Cota empenta passiu: 0.00 m
Tensió admissible: 2.00 kp/cm²
Coeficient de fregament terreny-fonament: 0.60

ESTRATS

Referències Cota superior
Descripció
Coeficients d'empenta
1 - Argila dura
0.00 m
Densitat aparent: 2.10 kg/dm³
Actiu extradós: 0.49
Densitat submergida: 1.10 kg/dm³ Passiu intradós: 2.04
Angle fricció intern: 20.00 graus
Cohesió: 10.00 Tn/m²

5.- GEOMETRIA
MUR
Alçaria: 3.20 m
Gruix superior: 35.0 cm
Gruix inferior: 35.0 cm

SABATA CORREGUDA
Sense taló
Cantell: 50 cm
Volada en l'intradós: 200.0 cm
Formigó de neteja: 10 cm
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6.- ESQUEMA DE LES FASES

CA

7.- CÀRREGUES

CÀRREGUES EN L'EXTRADÓS

Tipus
Cota
Dades
Fase inicial Fase final
Uniforme En superfície Valor: 1 Tn/m² Fase
Fase

8.- RESULTATS DE LES FASES
Esforços sense majorar.

FASE 1: FASE

CÀRREGA PERMANENT I EMPENTA DE TERRES AMB SOBRECÀRREGUES
Cota
(m)
0.00
-0.31
-0.63
-0.95
-1.27
-1.59
-1.91
-2.23
-2.55
-2.87

Llei d'axials Llei de tallants Llei de moment flector Llei d'empentes Pressió hidrostàtica
(Tn/m)
(Tn/m)
(mTn/m)
(Tn/m²)
(Tn/m²)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.83
0.00
0.00
0.00
0.00
1.11
0.00
0.00
0.00
0.00
1.39
0.00
0.00
0.00
0.00
1.67
0.00
0.00
0.00
0.00
1.95
0.00
0.00
0.00
0.00
2.23
0.00
0.00
0.00
0.00
2.51
0.00
0.00
0.00
0.00
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Fase 1: Fase

Mínims

2.79
2.80
Cota: -3.20 m
0.00
Cota: 0.00 m

0.00
0.00
Cota: 0.00 m
0.00
Cota: 0.00 m

0.00
0.00
Cota: 0.00 m
0.00
Cota: 0.00 m

0.00
0.00
Cota: 0.00 m
0.00
Cota: 0.00 m

87

-3.19
Màxims
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0.00
0.00
Cota: 0.00 m
0.00
Cota: 0.00 m

CÀRREGA PERMANENT I EMPENTA DE TERRES

Mínims
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Llei d'axials Llei de tallants Llei de moment flector Llei d'empentes Pressió hidrostàtica
(Tn/m)
(Tn/m)
(mTn/m)
(Tn/m²)
(Tn/m²)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.83
0.00
0.00
0.00
0.00
1.11
0.00
0.00
0.00
0.00
1.39
0.00
0.00
0.00
0.00
1.67
0.00
0.00
0.00
0.00
1.95
0.00
0.00
0.00
0.00
2.23
0.00
0.00
0.00
0.00
2.51
0.00
0.00
0.00
0.00
2.79
0.00
0.00
0.00
0.00
2.80
0.00
0.00
0.00
0.00
Cota: -3.20 m Cota: 0.00 m
Cota: 0.00 m
Cota: 0.00 m
Cota: 0.00 m
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m
Cota: 0.00 m
Cota: 0.00 m
Cota: 0.00 m

PG

Cota
(m)
0.00
-0.31
-0.63
-0.95
-1.27
-1.59
-1.91
-2.23
-2.55
-2.87
-3.19
Màxims

HIPÒTESI

1 - Càrrega permanent
2 - Empenta de terres
3 - Sobrecàrrega

COMBINACIONS PER ESTATS LÍMIT ÚLTIMS
Combinació
1
2
3
4
5
6
7
8

Hipòtesi
1
2
3
1.00 1.00
1.60 1.00
1.00 1.60
1.60 1.60
1.00 1.00 1.60
1.60 1.00 1.60
1.00 1.60 1.60
1.60 1.60 1.60

COMBINACIONS PER ESTATS LÍMIT DE SERVEI
Hipòtesi
Combinació
1
2
3
1
1.00 1.00
2
1.00 1.00 0.60
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9.- COMBINACIONS

6

Projecte d’instal·lació d’una caldera centralitzada de biomassa i distribució de calor als edificis municipals de Riells i Viabrea

87

10.- DESCRIPCIÓ DE L'ARMAT
CORONACIÓ
Armadura superior: 2 Ø12
Ancoratge intrados / trasdos: 26 / 25 cm

TRAMS
Intrados

Núm.

Ø10c/30
Encavallament: 0.2 m

Horitzontal
Ø12c/30

Trasdos

Vertical

-84

1

Vertical

Ø16c/30
Encavallament: 0.45 m

Horitzontal
Ø12c/30

SABATA

Longitudinal
Ø12c/20

Inferior

Ø12c/30

Transversal

Ø12c/20

Pota Intrados / Trasdos: - / 15 cm
Ø12c/30
Pota intrados / trasdos: - / 16 cm

PG

Armadura
Superior

Longitud de pota en arrencada: 30 cm

Referència: Mur: prova_pesat (Prova mur tipus riells trafic pesat)
Comprovació
Comprobació a rasant en arranc mur:
Gruix mínim del tram:

CA

Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia i Ciments II, (Cap. 12)

Valors

Estat

Màxim: 18.51 Tn/m
Calculat: 0 Tn/m

Compleix

Mínim: 20 cm
Calculat: 35 cm

Compleix

Separació lliure mínima armadures horitzontals:
Norma EHE. Article 66.4.1 (pàg.235).

Mínim: 3.7 cm

- Trasdós:

Calculat: 28.8 cm

Compleix

- Intradós:

Calculat: 28.8 cm

Compleix

Separació màxima armadures horitzontals:
Norma EHE, article 42.3.1

Màxim: 30 cm

- Trasdós:

Calculat: 30 cm

Compleix

- Intradós:

Calculat: 30 cm

Compleix

Quantia mínima geomètrica horitzontal:
Article 42.3.5 de la norma EHE

Mínim: 0.001

- Trasdós (-3.20 m):

Calculat: 0.00107

Compleix

- Intradós (-3.20 m):

Calculat: 0.00107

Compleix

Quantia mínima mecànica horitzontal per cara:
Criterio J.Calavera. Murs de contenció i murs de sótan. (Quantia horitzontal > 20% Quantía
vertical)

Calculat: 0.00107

- Trasdós:

Mínim: 0.00038

Compleix

- Intradós:

Mínim: 0.00014

Compleix

Mínim: 0.0012
Calculat: 0.00191

Compleix

Quantia mínima geométrica vertical cara traccionada:
- Trasdós (-3.20 m):
Article 42.3.5 de la norma EHE
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11.- COMPROVACIONS GEOMÈTRIQUES I DE RESISTÈNCIA

6

Projecte d’instal·lació d’una caldera centralitzada de biomassa i distribució de calor als edificis municipals de Riells i Viabrea

Norma EHE, article 42.3.2 (Flexió simple o composta)

Quantia mínima geométrica vertical cara comprimida:
- Intradós (-3.20 m):
Article 42.3.5 de la norma EHE

Quantia mínima mecànica vertical cara comprimida:
- Intradós (-3.20 m):

-84

Norma EHE, article 42.3.2 (Flexió simple o composta)

Quantia màxima geomètrica d'armadura vertical total:
- (0.00 m):
EC-2, art. 5.4.7.2

Mínim: 0.00191
Calculat: 0.00191

Compleix

Mínim: 0.00036
Calculat: 0.00074

Compleix

Mínim: 1e-005
Calculat: 0.00074

Compleix

Màxim: 0.04
Calculat: 0.00266

Compleix

87

Quantia mínima mecànica vertical cara traccionada:
- Trasdós (-3.20 m):

Separació lliure mínima armadures verticals:
Norma EHE. Article 66.4.1 (pàg.235).

- Trasdós:
- Intradós:

PG

Separació màxima entre barres:
Norma EHE. Article 42.3.1 (pàg.149).

Mínim: 3.7 cm
Calculat: 26.8 cm

Compleix

Calculat: 28 cm

Compleix

Màxim: 30 cm

- Armadura vertical Trasdós:

Calculat: 30 cm

Compleix

- Armadura vertical Intradós:

Calculat: 30 cm

Compleix

Comprovació a flexió composta:

Comprovació realitzada per unitat de longitud de mur

Article 49.2.4 de la norma EHE

Compleix
Màxim: 0.3 mm
Calculat: 0 mm

Compleix

Mínim: 0.44 m
Calculat: 0.45 m

Compleix

Mínim: 0.2 m
Calculat: 0.2 m

Compleix

Mínim: 25 cm
Calculat: 25 cm

Compleix

Mínim: 0 cm
Calculat: 26 cm

Compleix

Mínim: 2.2 cm²
Calculat: 2.2 cm²

Compleix

Longitud d'encavallaments:
Article 66.6.2 de la norma EHE

CA

- Base trasdós:

- Base intradós:

Comprobació de l'ancoratge de l'armat base en coronació:
Criterio J.Calavera. Murs de contenció i murs de sótan.

- Trasdós:

- Intradós:

Àrea mínima longitudinal cara superior biga de coronació:
J.Calavera (Murs de contenció i murs de sóterrani)

Es compleixen totes les comprovacions
Informació adicional:
- Cota de la secció amb la mínima relació 'quantia horitzontal / quantia vertical' Trasdós: -3.20 m
- Cota de la secció amb la mínima relació 'quantia horitzontal / quantia vertical' Intradós: -3.20 m
- Secció crítica a flexió composta: Cota: 0.00 m, Md: 0.00 mTn/m, Nd: 0.00 Tn/m, Vd: 0.00 Tn/m, Tensió
màxima de l'acer: 0.000 Tn/cm²
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Comprobació de fisuració:
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- Coeficiente de seguretat al relliscament:

87

Referència: Sabata correguda: prova_pesat (Prova mur tipus riells trafic pesat)
Comprovació
Valors
Comprovació d'estabilitat:
Valor introduït per l'usuari.
Calculat: 1000
- Coeficient de seguretat a la bolcada:
Mínim: 1.8

Estat

Compleix
Compleix

Mínim: 25 cm
Calculat: 50 cm

Compleix

Màxim: 2 kp/cm²
Calculat: 0.244 kp/cm²

Compleix

Màxim: 2.5 kp/cm²
Calculat: 1.039 kp/cm²

Compleix

Mínim: 1.91 cm²/m
Calculat: 5.65 cm²/m

Compleix

Mínim: 0 cm²/m
Calculat: 3.77 cm²/m

Compleix

Màxim: 13.43 Tn/m
Calculat: 2.4 Tn/m

Compleix

Mínim: 21 cm
Calculat: 42 cm

Compleix

- Arrencada intradós:

Mínim: 15 cm
Calculat: 42 cm

Compleix

- Armat inferior extradós (Pota):

Mínim: 15 cm
Calculat: 16 cm

Compleix

- Armat inferior intradós (Pota):

Mínim: 0 cm
Calculat: 0 cm

Compleix

Mínim: 15 cm
Calculat: 15 cm

Compleix

Mínim: 0 cm
Calculat: 0 cm

Compleix

Mínim: 3.5 cm
Calculat: 8 cm

Compleix

Mínim: 7 cm
Calculat: 8 cm

Compleix

Mínim: 3.5 cm
Calculat: 5 cm

Compleix

Norma EHE. Article 59.8.1.

Tensions sobre el terreny:
Valor introduït per l'usuari.

- Tensió mitja:
- Tensió màxima:
Flexió en sabata:

PG

Comprovació basada en criteris resistents

- Armat superior intradós:
- Armat inferior intradós:
Esforç tallant:
- Intradós:

-84

Mínim: 1.5

Cantell mínim:
- Sabata:

Norma EHE. Article 44.2.3.2.1.

Norma EHE. Article 66.5.

CA

- Arrencada extradós:

- Armat superior extradós (Pota):
- Armat superior intradós (Pota):
Recobriment:
Norma EHE. Article 37.2.4.

- Inferior:
- Lateral:
- Superior:
Diàmetre mínim:
Norma EHE. Article 59.8.2.

Mínim: Ø12

- Armadura transversal inferior:

Calculat: Ø12

Compleix

- Armadura longitudinal inferior:

Calculat: Ø12

Compleix
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Longitud de ancoratge:
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- Armadura transversal superior:
- Armadura longitudinal superior:
Norma EHE. Article 42.3.1 (pàg.149).

Calculat: Ø12

Compleix

Màxim: 30 cm

- Armadura transversal inferior:
- Armadura transversal superior:
- Armadura longitudinal inferior:
Separació mínima entre barres:

-84

- Armadura longitudinal superior:

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.16
(pàg.129).

- Armadura transversal inferior:
- Armadura transversal superior:
- Armadura longitudinal inferior:
- Armadura longitudinal superior:

PG

Quantia geomètrica mínima:
Criteri de CYPE Enginyers.

Compleix

87

Separació màxima entre barres:

Calculat: Ø12

Calculat: 30 cm

Compleix

Calculat: 20 cm

Compleix

Calculat: 30 cm

Compleix

Calculat: 20 cm

Compleix

Mínim: 10 cm
Calculat: 30 cm

Compleix

Calculat: 20 cm

Compleix

Calculat: 30 cm

Compleix

Calculat: 20 cm

Compleix

Mínim: 0.001

- Armadura longitudinal superior:

Calculat: 0.00113

Compleix

- Armadura transversal superior:

Calculat: 0.00113

Compleix

Quantia mecànica mínima:

Calculat: 0.00113

- Armadura longitudinal superior:
Norma EHE. Article 56.2.

Mínim: 0.00028

Compleix

Mínim: 0.00053
Es compleixen totes les comprovacions

Compleix

Norma EHE. Article 42.3.2.

CA

Informació adicional:
- Moment flector pèssim a la secció de referència de l'intradós: 2.90 mTn/m

12.- COMPROVACIONS D'ESTABILITAT (CERCLE DE LLISCAMENT
PÈSSIM)
Referència: Comprovacions d'estabilitat (Cercle de lliscament pèssim): prova_pesat (Prova mur tipus riells
trafic pesat)
Comprovació
Valors
Estat
Cercle de lliscament pèssim:
Combinacions sense sisme:
- Fase: Coordenades del centre del cercle (-0.29 m ; 0.84 m) - Radi:
5.03 m:
Mínim: 1.8
Valor introduït per l'usuari.
Calculat: 7.999
Compleix
Es compleixen totes les comprovacions

13.- MEDICIÓ
Refèrencia: Mur
Nom d'armat
Armat base transversal

Longitud (m)
Pes (kg)
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B 400 S, CN
Ø10
Ø12
Ø16
34x3.41
34x2.10

Total
115.94
71.48
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- Armadura transversal superior:

(m)
(m)
(m)
(m)
(m)

12x9.86
12x8.75

34x3.39
34x5.35

12x9.86
12x8.75
2x9.86
2x8.75
34x2.36
34x2.10
9x9.86
9x8.75
51x2.35
51x2.09
12x9.86
12x8.75

(m)

(m)

(m)

34x0.92
34x0.57

PG

(m)

(m)

(m)

147.22
90.77
161.94
99.85

663.51
589.08
729.86
647.99

118.32
105.05
115.26
181.92
118.32
105.05
19.72
17.51
80.24
71.24
88.74
78.78
119.85
106.40
118.32
105.05
31.28
19.29
39.78
62.79

34x1.17
34x1.85
155.04
244.71 924.56
170.54
269.18 1017.02

CA

Resum d'amidament (inclui pèrdues d'acer)
B 400 S, CN (kg)
Formigó (m³)
Element
Ø10
Ø12
Ø16
Total HA-25, Control estadístico Neteja
Refèrencia: Mur 99.85 647.99 269.18 1017.02
22.95
2.35
Totals
99.85 647.99 269.18 1017.02
22.95
2.35
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(m)

87

Longitud
Pes (kg)
Armat base transversal
Longitud
Pes (kg)
Armat longitudinal
Longitud
Pes (kg)
Armat biga coronació
Longitud
Pes (kg)
Armadura inferior - Transversal
Longitud
Pes (kg)
Armadura inferior - Longitudinal Longitud
Pes (kg)
Armadura superior - Transversal Longitud
Pes (kg)
Armadura superior - Longitudinal Longitud
Pes (kg)
Inicis - Transversal - Esquerra
Longitud
Pes (kg)
Inicis - Transversal - Dreta
Longitud
Pes (kg)
Totals
Longitud
Pes (kg)
Total amb pèrdues
Longitud
(10.00%)
Pes (kg)

-84

Armat longitudinal
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PG

-84
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Document II. Plànols
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Índex de Plànols

El projecte conté els següents plànols per a la definició complerta i en detall de les instal·lacions i
obres
Grup 1.- Plànols constructius

PG

-84

plànol 01.- Situació Sala de calderes i Edificis.
plànol 02.- Recorregut Canonades.
plànol 03.- Detalls Rases.
plànol 04.- Estat actual emplaçament.
plànol 05.- Planta sitja i sala de calderes.
plànol 06.- Planta coberta i entorn.
plànol 07.- Alçat sitja i sala de calderes.
plànol 08.- Secció sitja i sala de calderes de biomassa.
plànol 09.- Actuacions condicionament per a sitja i sala de calderes.
plànol 10.- Fonamentació Sitja i murs.
plànol 11.- Murs de formigó armat i de bloc.
plànol 12.- Detalls murs de formigó armat.
plànol 13.- Llosa de descàrrega, forjat i muret.
plànol 14.- Pendents, impermeabilització i desaiguats.

CA

plànol 20.- Esquema hidràulic.
plànol 21.- Planta instal·lacions hidràuliques sala de calderes de biomassa.
plànol 22.- Planta instal·lacions elèctriques sitja i sala de calderes de biomassa.
plànol 23.- Esquema unifilar elèctric.
plànol 24.- Planta instal·lacions contra incendis sitja i sala de calderes de biomassa.
plànol 25.- Planta ventilacions sitja i sala de calderes de biomassa.
plànol 26.- Estat actual Instal·lacions hidràuliques Escola.
plànol 27.- Instal·lacions hidràuliques Casal del Poble.
plànol 28.- Instal·lacions hidràuliques Ajuntament.

Grup 3.- Plànols complementaris
plànol 30.- Accés vehicles per a descàrrega.
plànol 31.- Emplaçament tanques seguretat.
plànol 32.- Emplaçament contenidor de residus i tanques.
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Grup 2.- Plànols instal·lacions

