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1
1.1
1.1.1

MEMÒRIA DESCRIPTIVA.
INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS
Introducció

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 que regula les primes elèctriques en règim especial.
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, tant catalans com estatals.
A la zona del Gironès i al seu entorn 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,
mitjançant els condicionaments adequats, poden ser utilitzats com a matèria prima per a l’obtenció d’energia,
aconseguint així la seva valorització.
Per altra banda, amb l’aprovació del Pla de l’Energia Sostenible (PAES) de Celrà, l’Ajuntament de Celrà es va
comprometre a apostar per la tecnologia de la biomassa d’origen forestal per la calefacció dels principals
equipaments.
L’increment del preu dels combustibles fòssils sumat a l’existència d’aquesta potencial 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, social i mediambiental.
Hem de remarcar 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 a terme aquest tipus d’iniciatives.
1.1.2

Biomassa forestal com a combustible

El document “Els usos energètics de la biomassa forestal” publicat per l’Institut Català d’Energia (ICAEN)
defineix el concepte biomassa com el conjunt de matèria orgànica renovable d’origen vegetal, animal o procedent
de seva transformació natural o artificial. Ja centrant‐se amb la biomassa forestal, la defineix com l’agrupació de
tots aquells residus que habitualment es generen en el desenvolupament de les activitats pròpies d’aquest sector,
i que estan relacionades amb els treballs de manteniment i millora de les masses d’arbres.
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Tot i l’amplitud d’orígens que pot tenir la biomassa forestal, la planta que és objecte d’aquest projecte
s’alimentarà amb restes forestals o biomassa forestal primària. És a dir, biomassa provinent de treballs
silvícoles de millora, desbrossament de matolls, obertura de franges tallafoc, perímetres de protecció prioritària,
aprofitaments comercials i bosc menut.
Aquest tipus d’instal·lacions redueixen la dependència de combustibles fòssils, augmenten la sobirania energètica
i disminueixen les emissions de CO2 associades a la generació d’electricitat. A part fomenten la creació de llocs de
treball a part de millorar la gestió forestal.
El fet que la matèria primera sigui de caràcter local i que l’empresa promotora de la iniciativa tingui una llarga
trajectòria amb el treball de la gestió forestal assegura subministrament de matèria primera per la planta.
A diferència d’altres combustibles per usos tèrmics (gas, gasoil, propà, etc.), estem davant d’un combustible que és
sòlid, irregular i brut. Això suposa que és necessari un tractament previ abans de ser utilitzada a la caldera ja que es
pot presentar en moltes mides diferents i de gran irregularitat. La biomassa no és un fluid, per tant, precisa de
sistemes de transport i alimentació més complexos i amb molts més problemes que els gasos líquids. És necessari
també disposar de grans volums de biomassa emmagatzemada per garantir la disponibilitat.

1.1.3

El mercat de l’estella a Catalunya

L’aprofitament de fusta per la seva valorització energètica ja és una realitat a Catalunya. Les dades demostren que
aquest mercat va creixent any rere any i que són moltes les empreses i els professionals que troben en la biomassa
una oportunitat per a desenvolupar la seva activitat empresarial.
Aquest creixement és molt important pel sector forestal, ja que obre un mercat per la fusta no apta per la indústria
primera de transformació i que actualment poca s’extreu del bosc català.
A més, aquest aprofitament comporta una disminució del risc d’incendi forestal i una millora en l’estructura de les
masses forestals, fent-les més resistents als episodis de catàstrofes naturals com ventades, sequera i incendis;
perjudicis que darrerament afecten als nostres boscos.

Dades del destí de l’estella comercialitzada a Catalunya (Tn)
2009

2010

2011

2012

2013

Exportació

8.415

40.000

70.000

135.000

161.000

Consum a Catalunya

2.800

8.415

15.000

61.302

120.318

-

-

-

45.800

103.723

2.800

8.415

15.000

15.500

16.595

Grans instal·lacions (electricitat i cogeneració)
Instal·lacions tèrmiques (domèstiques i industrials)

Taula 1. Dades del destí de la biomassa produïda a Catalunya. Font Centre de la Propietat Forestal
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1.1.4

Les xarxes de calor

Les xarxes de calor per climatització (producció de calor o fred) són bàsicament un sistema de canonades que
permet connectar múltiples fonts energètiques a múltiples punts de consum d’energia. Per el mateix combustible,
una central en una xarxa de calor és més eficient, i per tant, produeix menys emissions que la suma de les petites
calderes descentralitzades equivalents. Això és possible gràcies al factor d’escala que permet disposar de
tecnologies que controlen molt millor les emissions d’ambient.
Des del punt de vista dels propietaris o dels gestors d’edificis, les xarxes de calor modernes ofereixen beneficis
econòmics i tècnics. Redueixen les despeses de funcionament i manteniment i a la mateixa vegada el consumidor
rep un servei més eficient per part del productor i de més fiabilitat.
L’actual necessitat social, econòmica, política i mediambiental per reduir les emissions de CO2 suposa que cada
vegada hi hagi un major moviment a través de la legislació i, conseqüentment, de configuració de nous de nous
mercats on l’eficiència energètica sigui un producte en si mateix. Per això, les xarxes de calor són una solució viable
tècnica i econòmicament.
A Catalunya ja hi ha diverses experiències de xarxes de distribució de calor alimentades per biomassa com les de Sant
Pere de Torelló o Molins de Rei (a escala gran) o la de Bellver de Cerdanya (a una escala més propera a la de la
projectada) i més últimament Vic o Ribes de Freser.
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.
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1.1.5

Objecte i abast del projecte

L’objecte del present document és la redacció del projecte per la instal·lació d'una caldera central de biomassa de
250 kW preferentment alimentada amb estella forestal per alimentar diferents equipaments de l’Ajuntament de
Celrà en forma de xarxa de calor ubicats al complex de l’antiga fàbrica Pagans, avui propietat de l’Ajuntament de
Celrà.
La descripció del present projecte també inclourà el següent:







Dimensionat del sistema d’alimentació de la biomassa (sitja).
Disseny de la xarxa de distribució de calor que va des de la mateixa fins a les sales de calderes dels
diferents edificis a calefactar propietat de l’Ajuntament de Celrà (Centre Cívic la Fàbrica, Biblioteca
municipal, Sales polivalents, i oficines de l’Ajuntament).
Simulació i càlculs energètics per tal de determinar correctament la potència calorífica necessària.
Conjunt de millores energètiques a l’edifici per tal de millorar l’eficiència energètica de les instal·lacions i
reduir el consum energètic, i en conseqüència les emissions de CO2.
Descripció i valoració de l’obra civil associada per a l’execució de l’obra.

Fig. 1 Vista aèria del complex de l'Antiga Fàbrica Pagans

Projecte executiu d’una Xarxa de Calor amb biomassa a Celrà
Promotor: Ajuntament de Celrà

- Memòria
4

www.co2en.com

1.2
1.2.1









1.2.2









DADES BÀSIQUES.
Client
Nom:
Adreça Social:
CP:
Municipi :
Província:
CIF:
Tel:
e-mail:

Ajuntament de Celrà
Ctra Juià, 48
17460
Celrà
Girona
P1705400H
972 49 20 01
ajuntament@celra.cat

Promotor
Nom:
Adreça Social:
CP:
Municipi:
Província:
CIF:
Tel:
e-mail:

Ajuntament de Celrà
Ctra Juià, 48
17460
Celrà
Girona
P1705400H
972 49 20 01
ajuntament@celra.cat

1.2.3

Autor del projecte



Tècnic Redactor:

Antoni Márquez Briones
Enginyer Industrial Col·legiat 12.752

ENGINYERIA CO2EN S.C.P





1.2.4





Adreça professional:
Telèfon:
Correu electrònic:
web:

C/ Catalunya 48, Baixos “Ed. El Niu”, 17820 Banyoles
686.966.940
info@co2en.com
www.co2en.com

Emplaçament.

Adreça:
Població:
Comarca:

Ctra Juià, 48
Celrà
Gironès
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1.2.5

Resum de les característiques generals de la solució projectada
CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS DEL PROJECTE

Generador d’energia
Model de caldera proposat

Froling Turbomat T250

Nombre d’edificis connectats a la xarxa de calor

9

Potència tèrmica a instal·lar amb biomassa

250 kW tèrmics

Combustible
Combustible a substituir

Gas Natural

Combustible a utilitzar

Biomassa forestal

PCI

3500 kCal/kg

Grau d’humitat màxim

50%

Origen

Gestió forestal dels boscos de les gavarres sostenible i,
preferentment dels boscos pròxims al municipi

Característiques constructives
Tipus d’emmagatzematge del combustible

Sitja exterior quadrada amb disc rotatiu en sala de
calderes d’obra feta in situ

Ubicació de la sitja

Semi-soterrada a l’exterior de l’edifici

Precisa d’Obra civil

Sí
47,61 m3

Capacitat d’emmagatzematge útil de la sitja
Balanç energètic
Mitjana del consum anual de Gas Natural (*)

380.835 kWh

Cost anual de Gas Natural mig dels últims 2 anys(*)

23.235 €

Demanda energètica dels edificis estimada (*)

323.710 kWh

Consum anual previst amb biomassa

97,36 Tn
340.747 kWh/any (PCI)

% de cobriment necessitats tèrmiques amb biomassa
Inversió necessària (PEC) – IVA inclòs

100%
214.014,48

Despeses anuals de manteniment

1.568 €

Estalvi econòmic anual (primer any)

12.999€

Reducció de Tones de CO2

76 tnCO2 eq/any

TIR a 15 any (inclou millores addicionals)

7%

Retorn de la inversió

10 anys

(*) Mitjana dels últims 2 anys (2012 i 2013), excloent el 2011 per falta de dades, tal i com es justifica a l’apartat 1.4.3
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2

NORMATIVA APLICABLE

Normativa Estatal





Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en
els Edificis (RITE) i les seves Instruccions Tècniques Complementàries (ITE) i es crea la Comissió
assessora per a les instal·lacions tèrmiques dels edificis
Posteriors modificacions i correccions d’errors del Reial Decret 1027/2007
Reial Decret 865/2003, de 4 de novembre, pel que s’estableixen els criteris higienico-sanitaris per a la
prevenció i control de la legionel·losi

Normativa autonòmica











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 higienico-sanitàries 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).

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.
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Contra incendis










Reial Decret 314/2006, de 17-03-2006, pel qual s’aprova Codi Tècnic de la Edificació (CTE). DB SISeguretat 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

Soroll i vibracions




Llei 16/2002, de 12 de juny, per la qual s’aprova la Llei de Protecció contra la Contaminació acústica
(DOGC 3675, del 11/07/2002).
Llei 37/2003, de 17 de novembre, per la qual s’aprova la Llei del Soroll.
Ordenança reguladora dels sorolls i vibracions.

Residus





Llei 10/1998, de 21 d’abril, de Residus.
Ordre MAM 304/2002, de 8 de febrer, del ministerio de medio ambiente
RD 9/2005, de 14 de gener, de contaminació del sòl

Instal·lacions elèctriques






Reglament Electrotècnic de Baixa tensió (REBT) segons RD 842/2002, de 2 d’Agost
Instruccions tècniques complementàries ITC BT
Decret 363/2004, de 24 d’Agost, pel qual es regula el procediment administratiu per a l’aplicació del
Reglament Electrotècnic per a baixa tensió.
Normes UNE descrites.
Norma tècnica particular – Embrancaments i instal·lacions d’enllaç en baixa tensió (NTP-IEBT) d’octubre
de 2006

Seguretat i salut



Llei de prevenció de Riscos laborals 31/1995 de 8 de novembre
RD 486/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs
de treball

Altres normes




Ordenances municipals d’aplicació
NORMA UNE 157001/2002 per a l’elaboració de projectes
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3

DISSENY DE LA XARXA SEGONS LA DEMANDA DE CALOR

La implantació d’una xarxa de calor demana d’un estudi detallat de les demandes de calor, fred i ACS per decidir les
agrupacions òptimes de potència. Aquesta caracterització es pot fer en tres passos
1.
2.
3.

Analitzar la situació actual
Determinar les demandes de calor a través d’un anàlisis de les demandes tèrmiques
Localitzar les demandes (potència tèrmica) per tal de realitzar un anàlisis de la distribució necessària

Una vegada es coneixen els tres factors anteriors es decidirà el millor traçat de la xarxa i la localització dels punts de
bombeig.
3.1.1

Descripció i tipologia dels edificis a escalfar

El complex municipal de l’antiga Fàbrica Pagans està composat pels següents equipaments/edificis municipals:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Hall general
Planta Baixa (Nau Llarga)
Taller
Bar
Entitats
Biblioteca
Fan-coils Clima Avis
Ajuntament.
Antic Polivalent (opcional)

5

6

1

3
9
8

2

4
7

8

Fig. 2. Vista aèria del complex de la fàbrica i els diferents equipaments a calefactar
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Els edificis són de tipologia d’ús terciari, destinats a oficines i usos lúdics. Tots els edificis tenen les mateixes
característiques constructives, característiques de l’arquitectura industrial de principis del segle XX.
L’envolvent està composta per una paret de ½ de maó de fàbrica sense cap tipus d’aïllament. Es disposa d’una gran
quantitat d’obertures i finestres totes de vidre simple de 4 mm. El sostre, de pissarra, sota biguetes metàl·liques no
està aïllat.
Únicament les dependències de l’antic laboratori, actualment ocupades per els serveis administratius de
l’ajuntament, disposa d’una millora de l’envolvent en base a finestres de doble aïllament i una cobertura interior
del sostre.

Fig. 3. Imatge exterior de la biblioteca. Arquitectura comuna a tot l’edifici

Projecte executiu d’una Xarxa de Calor amb biomassa a Celrà
Promotor: Ajuntament de Celrà

- Memòria
10

www.co2en.com

3.1.2

Descripció de les instal·lacions tèrmiques actuals

Els diferents equipaments actualment es climatitzen de la següent forma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Hall General: Fred / calor per conductes d’aire
Planta baixa: Fred / calor per conductes d’aire
Taller: Fred / calor per conductes d’aire
Bar: Calor per terra radiant / Fred per conductes helicoïdals d’aire.
Entitats: Fred i calor per conductes d’aire
Biblioteca: Fred / calor per conductes d’aire
Zona Avis: Fred i calor per fan coils
Ajuntament: Fred i calor per fan coils
Antic Polivalent (opcional): Generadors de calor per aire.

Actualment la generació de la climatització de la instal·lació es genera amb un sistema a 2 tubs recolzat amb dues
calderes de Gas Natural marca FER de 136 kW, d’un 85% de rendiment estacionari estimat cadascuna.

Fig. 4. Calderes FER actuals de 136 kW de potència tèrmica unitària.

En els mesos d’estiu, es dona funcionament alternatiu a dues bombes de calor YORK amb refredament a pous
d’aigua. Les calderes es paren. El canvi es fa manualment.
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Fig. 5. Refredadores YORK de 74 kW per l’aire fred els diferents equipaments refrigerades per aigua

Els consums d’ACS únicament es concentren al Bar del Centre Cívic. Aquests es generen de forma independent amb
un termoelèctric de 300 litres.
Tota la distribució de la climatització es realitza als soterranis de l’antiga Fàbrica Pagans. D’allà surten 9 circuits de
distribució d’energia tèrmica.

Fig. 6. Col·lector d’impulsió per la climatització dels diferents equipaments
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Fig. 7. Col·lector de retorn dels circuits de diferents equipaments

3.1.3

Determinació de la demanda energètica i de la potència tèrmica necessària

El càlcul de la demanda tèrmica en el disseny d’un sistema centralitzat ha de tenir un nivell de discriminació horari,
com a mínim. Aquest detall en la caracterització es justifica per l’elevat número de factors que afecten al seu valor:
1.

2.

3.

4.

5.

Climatologia: La climatologia és un fetor clau en la determinació de la demanda. La radiació, la
temperatura ambient, la direcció predominant del vent i la seva intensitat, i la humitat relativa, etc.
Afectaran notablement en el valor de la demanda i en la seva variabilitat al llarg del temps.
Estacionalitat de la demanda: La demanda té una variació instantània afectada per la climatologia, l’ús de
l’edifici, el comportament de les càrregues internes i la inèrcia marcadament diferent entre el dia i la nit,
entre els diferents mesos i les diferents estacions de l’any.
Tipologia de consums: Els usos dels edificis connectats als edificis determinaran significativament les
característiques de la central productora de calor. Per tant serà molt important detallar els horaris i els
perfils de càrrega de cada edifici.
Factor de simultaneïtat: Per dissenyar el diàmetre de les canonades i conèixer el cabal que s’ha de
bombejar s’ha de saber la càrrega màxima de potència. Aquest valor no es pot calcular com la suma de les
potències màximes de cada centre, sinó que ha de contemplar que els valors màxims no es produiran en
moments simultanis. Si es fan els càlculs energètics en base horària, aquest factor ja està contemplat amb
un marge d’error acceptable.
Evolució del parc edificatori: Les xarxes de calor amb biomassa tenen una vida útil extensa (possiblement
25 o 30 anys), és important conèixer la previsió de creixement o usos dels sectors a escalfar per
dimensionar correctament la central energètica.
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3.1.3.1

Determinació del consum de calefacció en base a les dades climatològiques

Els graus dia de calefacció és un indicador del grau de rigorositat climàtica d'un lloc ja que relaciona la temperatura
mitjana amb una certa temperatura de confort per a calefacció.
En les normatives europees es defineixen els graus dia en base a/b (GD_ {a / b}) com la suma, al llarg d'un període
determinat de les diferències de temperatura entre un valor base, a, i la temperatura mitjana diària, quan aquesta
temperatura és inferior a un altre valor, b. és a dir

On:






a és la base de temperatura de calefacció
b és la base de temperatura exterior mitjana diària, per sobre de la qual, se suposa no cal calefacció.
n és el nombre de dies del període sobre el qual es prenen les mesures; habitualment, un mes o un any
sencer.
TMD, i temperatura mitjana diària per al dia
Xc és un coeficient lògic que valdrà 1 quan la temperatura mitjana diària, TMD, sigui menor que b i zero
quan sigui gran.

Restant de n el nombre de vegades que, en aquest període, el coeficient Xc és igual a 0, es tenen els anomenats
dies de calefacció del període

En el cas que ens ocupa treballarem en Graus dia base 15/15

2011
consum gas

Month starting

m3

graus dia

1.800,00

HDD

1.600,00

kWh

01/04/2011

305,00

3.547,15

64

01/05/2011

344,00

4.000,72

26

01/06/2011

213,00

2.477,19

8

01/07/2011

157,00

1.825,91

1

01/08/2011

96,00

1.116,48

1

01/09/2011

158,00

1.837,54

7

01/10/2011

214,00

2.488,82

42

01/11/2011

296,00

3.442,48

77

01/12/2011

1.538,00

17.886,94

232

y = 5,8269x + 72,476
R² = 0,9209

1.400,00

Consum GN m3

període

2011

1.200,00
1.000,00
800,00
600,00
400,00
200,00
0,00
0

50

100

150

200

250

Graus dia calefacció

TOTAL

Taula 2. Consums de GN vs Graus dia any 2011
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2012
període

consum gas

Month starting

m3

2012

graus dia
kWh

HDD

y = 30,632x - 530,41
R² = 0,9108

12.000,00

11.082,00

128.883,66

314

10.000,00

01/03/2012

2.683,00

31.203,29

161

8.000,00

01/04/2012

916,00

10.653,08

108

01/05/2012

414,00

4.814,82

39

01/06/2012

332,00

3.861,16

2

01/07/2012

411,00

4.779,93

1

0,00

01/08/2012

132,00

1.535,16

1

-2.000,00

01/09/2012

196,00

2.279,48

11

01/10/2012

1.049,00

12.199,87

55

01/11/2012

3.057,00

35.552,91

130

01/12/2012

6.431,00

74.792,53

256

TOTAL

35.295,00

Consum GN m3

01/02/2012

Taula 3. Consums de GN vs Graus dia any 2012

6.000,00
4.000,00
2.000,00
0

50

100
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200

250

300

350

Graus dia Calefacció

Fig. 9. Gràfica de Consum de GN vs Graus dia any 2012

2013
període

consum gas

Month starting

m3

graus dia
kWh

2013

HDD

8.000,00

01/01/2013

6.452,00

75.036,76

293

01/02/2013

7.084,00

82.386,92

266

01/03/2013

4.576,00

53.218,88

171

01/04/2013

1.488,00

17.305,44

122

01/05/2013

308,00

3.582,04

83

01/06/2013

235,00

2.733,05

17

01/07/2013

254,00

2.954,02

0

1.000,00

01/08/2013

161,00

1.872,43

1

0,00

01/09/2013

246,00

2.860,98

9

-1.000,00

01/10/2013

345,00

4.012,35

29

01/11/2013

4.561,00

53.044,43

186

01/12/2013

7.367,00

85.678,21

268

TOTAL

33.077,00

7.000,00

Consum GN en m3

6.000,00

Taula 4. Consums de GN vs Graus dia any 2013
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Fig. 10. Gràfica de Consum de GN vs Graus dia any 2013
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Observant les gràfiques anteriors:




Es considera no utilitzar per els càlculs la corba de consum de l’any 2011 ja que manquen els valors de
Graus dia Base 15 dels mesos de Gener, Febrer i Març
L’expressió matemàtica y= 25,623·x – 330,05 és la que obté un coeficient de determinació més bo, al
voltant de 0,8345.

Tot i així s’observa una forta significància entre els mesos d’estiu i de fred, valor que fa el coeficient de
determinació es vegi afectat a la baixa, repercutint en un model matemàtic mal ajustat i esbiaixat. Aquest fet
s’observa més en els anys 2012 i 2013, en què es disposa de la totalitat de Graus Dia Base 15 de calefacció.

Una manera d’augmentar la fiabilitat matemàtica del model seria segmentar el consum tèrmic de la calefacció
respecte el consum tèrmic per l’ACS.

En aquest cas, si s’opta per segmentar-ho, s’obté el següent:

2012 Segmentada
12.000,00

y = 80,1x - 14047
R² = 0,9996

10.000,00

Consum GN m3

8.000,00
2012-1

6.000,00

2012-2
Linear (2012-1)

4.000,00

Linear (2012-2)

2.000,00

y = 15,968x + 119,79
R² = 0,8092

0,00
0

50

100

150

200

250

300

350

Graus dia calefacció

Fig. 11. Consum de GN vs Graus dia segmentat
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2013 Segmentada
8.000,00
y = 22,405x + 702,44
R² = 0,8128

7.000,00

Conum GN m3

6.000,00
5.000,00
2012-1

4.000,00

2012-2
Linear (2012-1)

3.000,00

Linear (2012-2)

2.000,00
1.000,00

y = 8,3177x + 123,73
R² = 0,6964

0,00
0

50

100

150

200

250

300

350

Graus dia calefacció

Fig. 12. Consum de GN vs Graus dia segmentat

En l’expressió dels càlcul del consum de Gas Natural en funció dels GD base 15 per calefacció de l’any 2012, s’obté
un coeficient de determinació amb valor quasi 1, la qual cosa indicaria un model bastant ben ajustat per calcular el
consum de calefacció.

Per aquest motiu, l’equació que millor modelitza el consum de l’energia necessària per el consum de calefacció és
la següent:

𝒀 = 𝟐𝟐, 𝟒𝟎𝟓 · 𝒙 + 𝟕𝟎𝟐, 𝟒𝟒 (𝒎𝟑 )
Equació 1
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3.1.3.2

Determinació del consum base de gas degut a l’ACS i a les Cuines del Bar

S’observa en les anteriors taules i gràfiques de consum de Gas Natural que hi ha una component molt gran del
consum de gas deguda a la climatització

consum de gas vs data (m3)
12.000,00

10.000,00

8.000,00

2012

6.000,00

2013

4.000,00

2.000,00

0,00

Fig. 13. Consum de gas (m3) en funció de la data de l’any

Analitzant la gràfica anterior, i els models matemàtics analitzats, s’estima en determinar la càrrega base de gas en
m3 deguda al consum d’ACS i de les cuines del bar en un valor al voltant de 120 m 3 mensuals, suposant un consum
anual al voltant de 1.440 m3 anuals.
Repartiments consums de gas 2012
calefacció

gas cuines + ACS

4%

96%
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Repartiments consums de gas 2013
calefacció

gas cuines + ACS

4%

96%

Fig. 14. Repartiment del consum de gas (%) entre les cuines i l’ACS respecte al consum de calefacció

Per tant, recapitulant les dades, tenim que el consum de Gas Natural degut a la climatització els anys 2012 i 2013
va ser:

Any
2012
2013

m3
33.855
31.637

kWh
393.733
367.938

Total cost associat
23.580 €
22.891 €

Taula 5. Consum final de Gas Natural dels anys 2012 i 2013 per la climatització
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3.1.3.3

Determinació de la demanda de potència tèrmica.

La corba monòtona de demanda permet fer el primer dimensionat de la capacitat dels equips de forma ràpida.
Relaciona les hores durant les que es té una potència superior a un valor corresponent al de la gràfica. Es pot
calcular la corba monòtona de demanda de calor total, que inclourà la suma de demanda de calefacció.
Per tal de determinar les demandes de potència tèrmica s’ha utilitzat un software de simulació energètica per
consums tèrmics.
La simulació energètica d'edificis ens permet ser molt més exactes en el dimensionament dels equips (calderes,
ventilacions, il·luminació, etc..). Aquest fet és degut a que a diferència dels càlculs típics (que només contemplen un
instant), la simulació és dinàmica i calcula tots els moments (en intervals de temps de 10 minuts) de l'any, tenint en
compte així inèrcies tèrmiques, afectació de la ocupació, ombrejat, etc.

Fig. 15. Modelització dels edificis per determinar el consum energètic.

Al document ANNEX 4 Simulació Energètica i tèrmica es poden observar al detall els resultats obtinguts que a
continuació s’exposen en brevetat.
Més concretament s’ha procedit a analitzar el comportament tèrmic de l’edifici en base a les seves característiques
constructives, a la climatologia existent i a la simultaneïtat de consums en funció dels usos i horaris dels diferents
edificis.
Aquests anàlisis ens han permès poder disposar de la corba de demanda tèrmica el dia més crític de l’any (21 de
Gener) i també de la corba de demandes tèrmiques agregades per tal de determinar la potència tèrmica crítica
de la instal·lació.
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Potència de Calefacció (kW)

Demanda tèrmica durant dia crític (21 de Gener)
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Fig. 16. Demanda tèrmica del conjunt d’edificis el dia més fred de l’any (determinació potència màxima)

Relació “potència-temps” d’utilització de la caldera durant l’hivern
Potència tèrmica demandada - Hores de funcionament (1/12 - 1/03)
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Fig. 17. Corba agregada de potències tèrmiques.
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S’ha realitzat una simulació de la potència demandada a la caldera durant els mesos més freds Aquesta potència
s’ha contraposat amb el percentatge de temps total de funcionament de la caldera (descomptant els moments
quan la caldera està apagada).

EN AMBDÓS CASOS S’HA DETERMINAT UNA POTÈNCIA MÀXIMA TÈRMICA DE 253 KW

3.1.3.4

Determinació de la demanda d’estella forestal

Segons el Centre de la Propietat Forestal del Departament d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Natural, podem
considerar els següents factors:





PCI estella de pi : 3011 kcal /kg  3,49276
Preu de subministre d’estella: 0,09 €/kg (segons proveïdors de la zona)
Densitat : 300 kg/map (metre cúbic aparent) en estella de pi amb una base humida del 35%

Aplicant aquests valor tenim el següent:

BALANÇ ENERGÈTIC I ECONÒMIC AMB BIOMASSA SEGONS DADES
ACTUALS
Cost energètic anual
Consum energètic GN
Rendiment estimat caldera
Consum energètic instal·lació
Rendiment nova caldera
Consum estella
Volum estella
Caixa camió
Càrregues camió
Cost estella
Estalvi amb estella

22.891,00
367.938
90%
331.144
331.144
95%
99.799
30,06
332,7
40,0
8,3
8.982
13.909

€
kWh
kWh
kWh
kg/anuals
Teps Evitades
m3/anuals
m3
Any
€/anuals
€/anuals

Taula 6. Anàlisis econòmic de l’estalvi anual de Gas Natural a Biomassa segons condicions actuals
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3.1.3.5

Conclusions

ANALITZANT TOTS ELS PUNTS ANTERIORS ES CONCLOU QUE ES PRECISARÀ UNA CALDERA DE BIOMASSA
D’ESTELLA DE 250 KW DE POTÈNCIA TÈRMICA AMB UN CONSUM D’ESTELLA ANUAL AL VOLTANT DE 100 TONES
ANUALS.
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3.1.4

3.1.4.1

Anàlisis de les possibles solucions constructives

Ubicació de la sala de calderes

Com que en tot moment s’ha contemplat conservar les calderes de gas actuals com a sistema de suport, es parteix
de la opció de la construcció d’una nova sala de calderes. En converses amb els tècnics municipals i càrrecs polítics
de Celrà, s’han contemplat 3 possibles emplaçaments.

1ª Proposta: Soterrani zona Sud del complex

Es tracta d’una zona ubicada al marge esquerra de la carretera de Juià, al costat de l’Ajuntament i de la subestació
transformadora d’electricitat.

Fig. 18. Imatge aèria de la possible ubicació soterrada de la sala de Calderes (zona Sud)
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Fig. 19. Imatge de la possible ubicació soterrada de la sala de Calderes (zona Sud del complex)

Avantatges


Facilitat d’accés per la descàrrega de l’estella

Inconvenients






Alt cost de l’obra civil: S’ha d’obrir tot el terra, per entrar-hi la caldera, la sitja i tornar-la a tapar.
Es desconeix l’estat de l’estructura de l’edifici i es podrien produir danys estructurals
La zona a perforar està plena de galeries, plenes de runa. No es disposa de plànols, per tant, es considera
arriscat realitzar obres en aquest emplaçament
Zona no apte per equipaments segons els tècnics municipals de l’Ajuntament de Celrà.
Llargues distàncies entre l’equip generador i la sala de calderes actuals.
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2ª Proposta: Soterrani nord del complex:
Zona ubicada al marge dret del carrer La Fàbrica, entre la Biblioteca i sala polivalent

Fig. 20. Imatge aèria de la possible ubicació soterrada de la sala de Calderes (zona Sud)

Avantatges



Proximitat a la instal·lació tèrmica actual, disminuint els costos d’instal·lació
Espai disponible

Inconvenients







Alt cost de l’obra civil: S’ha d’obrir tot el terra, per entrar-hi la caldera, la sitja i tornar-la a tapar.
Limitació pel subministre d’estella. Degut a l’emplaçament de la sitja, el radi de gir dels camions és molt
reduït i només es podria contemplar el subministre d’estella amb un sistema pneumàtic, factor que
encariria lleugerament el preu del combustible i reduiria significament el nombre de proveïdors d’estella a
la instal·lació només a aquells que tinguessin una cabina pneumàtica.
Es desconeix l’estat de l’estructura de l’edifici i es podrien produir danys estructurals
Complexitat. S’hauria de moure el grup electrogen que actualment hi ha instal·lat, i sectoritzar la sala per
la convivència de les dues instal·lacions
Afectació de les obres. Tota l’obra civil s’hauria de construir davant de l’espai de la biblioteca municipal,
amb les molèsties que l’obra podria ocasionar.
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Fig. 21. Imatges de la possible ubicació soterrada de la sala de Calderes (zona Nord del complex)

3ª Proposta: Pati posterior a l’edifici

Zona ubicada al marge dret del carrer La Fàbrica, entre la Biblioteca i sala polivalent

Fig. 22.Imatge aèria de la possible ubicació soterrada de la sala de Calderes (pati posterior)
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Avantatges







Proximitat a la instal·lació tèrmica actual, disminuint els costos d’instal·lació.
Espai disponible sense ús determinat.
No es posa en perill l’edifici i no es veu afectat el patrimoni arquitectònic.
Facilitat en la maniobra del camió, càrrega d’estella dels de la Carretera de Juià tan amb càrrega
pneumàtica com descàrrega amb bolquet.
Facilitat d’instal·lació. Hi ha certa alçada respecte el carrer la Fàbrica, la qual cosa facilita l’accessibilitat per
el manteniment a la sala de Calderes.
Baixa afectació de les obres. Les obres es podrien realitzar passat l’estiu, quan la piscina està tancada i
tindrien una afectació mínima.

Inconvenients



Nova construcció per ubicar la sala de calderes
Distància als col·lectors bastant elevada (al voltant de 80 metres)

Fig. 23. Imatge de la possible ubicació de la sitja (enrasada)
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Fig. 24. Terreny a rebaixar per ubicar-hi la sala de calderes

Fig. 25.Vista des del carrer la Fàbrica de la ubicació a rebaixar per ubicar-hi la sala de calderes
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3.1.4.2

Conclusions

Analitzades les diferents possibilitats que es proposen, la ubicació amb més possibilitats és la zona
compresa entre el pati posterior i el bar de la piscina.

Aquesta opció comprendrà vàries accions d’obra civil descrites en el present projecte. Serà necessari rebaixar tot el
terreny, retirar les runes i terres excedentàries, construir una nova sala de calderes i realitzar tota la interconnexió
hidràulica necessària amb l’edifici existent.
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3.2

MILLORES ADDICIONALS ALS PROJECTE PER LA REDUCCIÓ DE LA DEMANDA
ENERGÈTICA

Tal i com s’ha descrit en els punts anteriors, la generació de l’energia tèrmica està generada per dues calderes de
Gas Natural i dues refredadores refrigerades amb aigua.
Analitzant al detall les instal·lacions, s’han detectat certes ineficiències que impliquen un consum energètic
descontrolat de l’edifici. Si aquestes millores se sumessin al canvi de caldera i de combustible (caldera de biomassa)
s’aconseguiria una reducció de tones de CO2 molt significativa.

Les ineficiències que s’han detectat en l’auditoria energètica associada a aquest projecte han estat les següents:

DEFICIÈNCIES EN EL SISTEMA DE CONTROL DE DEMANDA DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES.

Actualment no existeix cap tipologia de sistema de control a les instal·lacions subjectes al present projecte.
El equips es posen en marxa manualment, no hi ha control de temperatura dels circuits. Les vàlvules de 3 vies estan
desconnectades i només hi ha un interruptor horari que regula de forma uniforme la climatització tots els edificis,
obviant els diferents horaris dels diversos centres de l’ajuntament

DESCONEIXEMENT DELS CONSUMS ENERGÈTICS.

No se sap quin consum energètic té cada centre, ja que es disposa d’un sol comptador elèctric i de gas per cada
establiment. Saber què consumeix cada edifici és un punt important a l’hora de controlar millor les despeses dels
edificis.
L’assignació de costos energètics permet conèixer els perfils de consum dels diferents centres i detectar possibles
desviacions deficiències en l’ús de les instal·lacions.

Per aquests motius, es proposa un seguit de millores addicionals a aportar per el licitador en referència a les les
següents propostes de reducció energètica al complex d’edificis de la fàbrica Pagans:




Control de les instal·lacions tèrmiques
Millora de l’envolvent de l’edifici
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3.2.1

Sistema de control de la instal·lació tèrmica

Actualment, els diferents elements generadors d’energia tèrmica s’engeguen i es paren bruscament sense cap tipus
de control en funció de la temperatura exterior, d’impulsió o de retorn. Aquest fet, sumat a un sistema de control
horari arcaic i poc flexible implica l’existència d’una font d’ineficiència energètica bastant important que comporta
elevats consums energètics.
Per aquest motiu, té la mateixa importància el fet d’instal·lar una caldera de biomassa que suposa una reducció de
cost econòmic i energètic com la implantació d’un sistema de control de temperatura dels sistemes de
climatització.
D’aquesta manera, s’aconseguiria el següent
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Controlar la temperatura d’impulsió dels diferents circuits i així ajustar el consum d’energia, i en
conseqüència de combustible, de les calderes.
Disposar d’un sistema de control horari programable.
Utilitzar un sistema informàtic multi plataforma i multiusuari que permeti un major control i coneixement
de la instal·lació.
Millorar el manteniment de la instal·lació. Es tindrà consciència de forma instantània d’averies o mals
funcionaments de la instal·lació.
Al disposar d’una eina que garanteixi un millor funcionament de la instal·lació s’allargarà la seva vida útil
Reducció de costos de manteniment i energètics.
Dissenyar un sistema de control amb elements amb protocol de comunicació KNX o similar, que permeti la
integració o la substitució dels equips actuals amb total transparència de transmissió de dades.

A continuació procedim a descriure el material necessari per instal·lar un sistema de control del clima:

Elements Generals de Control KNX
Els elements de control utilitzats en aquest projecte executiu estan formats per equips que utilitzen l’estàndard de
comunicació per xarxa KNX (EN 50090,ISO/IEC 14543).
En aquest projecte es requereix dels elements següents per tal de dotar la instal·lació de les eines generals
necessàries:




1 font d’alimentació de 640 mA que proporciona l’alimentació al bus KNX, capaç d’alimentar un total de
64 components i fins a 2 línies de bus, i que incorpora dues sortides de bus independents filtrades
1 acoblador d’àrees IP, encarregat de la connexió entre els dispositius KNX i un PC o altres dispositius de
processament de dades a través d’IP
1 Interfície USB la qual permet l’acoblament d’un PC per tal de poder efectuar l’adreçament, la
programació i el diagnòstic dels components KNX instal·lats

Projecte executiu d’una Xarxa de Calor amb biomassa a Celrà
Promotor: Ajuntament de Celrà

- Memòria
32

www.co2en.com

Quant.

Referència

Fabricant

Descripció

1

2002 REG

Jung

Font d’alimentació KNX amb dos filtres incorporats

1

IPR200 REG

Jung

Router IP amb funció d’acoblador de línia/àrea

1

2130 USB REG

Jung

Mòdul de comunicació USB

Elements de Control de la Sala de Calderes de Biomassa
Pel control de la sala de calderes, es preveu l’ús d’una comunicació del tipus Modbus RTU per tal d’efectuar el
control sobre la caldera Froling:






Les ordres de marxa i parada
Les senyals d’alarma
El control manual o automàtic
El control per horaris
La visualització de les temperatures altes i baixes de cada un dels dipòsits d’inèrcia, senyals d’alarma per Tª
fora dels nivells establerts.
Quant.

Referència

Fabricant

Descripció

1

IBOX-KNXMBRTU-100

Intesis

Mòdul Master Modbus RTU-KNX

1

SK08-T8

Arcus

Controlador de 8 Sondes de Tª KNX

4

HTF PT1000 PVC

Arcus

PT1000

Elements de Control Sala de Calderes Existents de Gas Natural
Control de la caldera Seven de la marca FER mitjançant senyals discretes:





Ordres de marxa i de parada
Senyal d’alarma
Control manual o automàtic
Control per horaris

Quant.

Referència

Fabricant

Descripció

2

ZN1IO-AB46A

Zennio

Actin Box Hybrid, Mòdul de 6 entrades i 4 sortides dig.
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Elements de control per les refredadores

Per tal de controlar les plantes refredadores s’utilitzarà una comunicació del tipus Modbus RTU Disposant de:





Les ordres de parada i marxa
de la senyal d’alarma
visualització de senyals, temperatures i d’altres paràmetres proporcionats
Es disposa també de possibles senyals d’alarma i de senyals de manteniment.

Quant.

Referència

Fabricant

Descripció

1

ZN1IO-AB46A

Zennio

Actin Box Hybrid, Mòdul de 6 entrades i 4 sortides
dig.

1

SK08-T8

Arcus

Controlador de 8 Sondes de Tª KNX

4

HTF PT1000 PVC

Arcus

PT1000

Control de la Zona 1
A la zona 1 el control consta dels següents elements






control sobre la electrovàlvula 3 vies
control independent de les 4 zones (terra radiant, bar, entitats i biblioteca)
gestió de dues temperatures independents
visualització de senyals i estat de les zones esmentades
integració de la zona en el control general.
Quant.

Referència

Fabricant

Descripció

4

SK-01-T-HTF PVC
1,5 m

Arcus

Sonda de Tª PT100 KNX

3

ZN1IO-AB46A

Zennio

Actin Box Hybrid, Mòdul de 6 entrades i 4 sortides dig.

2

7139201

Theben

Regulador de Tª per a espais individuals KNX

Control de la Zona 2
De la zona 2 tenim:





Control de les bombes de recirculació
Control independent de les 2 zones - Ajuntament i Fan-Coils i Hall, Nau Llarga i Taller
Es proporciona també la gestió de dues temperatures independents
La visualització de senyals i l’estat de les zones, així com la integració de tota aquesta zona en el control
general.
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Quant.

Referència

Fabricant

Descripció

3

ZN1IO-AB46A

Zennio

Actin Box Hybrid, Mòdul de 6 entrades i 4 sortides
dig.

4

7139201

Theben

Regulador de Tª per a espais individuals KNX

Visualització
Pel que fa a la visualització, en destaquem el control remot de les diferents ordres esmentades així com
visualització de senyals i estats, la gestió de la visualització via internet, la configuració del sistema i la posada en
marxa d’aquest, les comunicacions via e-mail de les alarmes i dels informes, i la integració d’aquesta en el control
general de la instal·lació.

Quant.

Referència

Fabricant

Descripció

1

RMC3

Crestron

Processador Core 3

Fig. 26. Exemple de control de temperatures per zones
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Fig. 27. Exemple de control de temperatures i horaris de climatització
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3.2.2

Sistema de monitorització de consums energètics

El control de la instal·lació ha d’anar acompanyat d’un sistema de monitorització de consums energètics. D’aquesta
manera es podrà tenir un control exhaustiu sobre l’assignació de costos per la generació d’energia.
Bàsicament, es planteja tenir coneixement de:






Energia consumida per les calderes de Gas Natural
Energia produïda per la caldera de biomassa
Energia elèctrica consumida per les refredadores
Energia elèctrica consumida per les bombes I accionaments de la sala de màquines
Energia elèctrica consumida per total d’equipaments que engloba el present projecte.

DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROCÉS

Es planteja un sistema de monitorització en temps real que integri les diferents magnituds a mesurar en un portal
electrònic amb comunicació remota i multi plataforma, sense servidor físic instal·lat a les instal·lacions. Aquesta
tecnologia avui en dia és possible gràcies als sistemes CLOUD, altrament emmagatzematge virtual a la xarxa (núvol).

El sistema ha de ser capaç de:








Captar dades de qualsevol equip de mesura entregades en format de polsos elèctrics o protocol de
comunicació Modbus RTU/TCP en xarxa RS-485 i/o Ethernet
Monitorització en temps real de les magnituds a mesurar
Gestió de gràfiques i històrics de les magnituds mesurades
Possibilitat de generar factures de les magnituds generades
Generació d’informes i exportació de dades
Gestió de múltiples usuaris amb diferents tipus de permisos
Gestió d’alarmes i/o avisos via correu electrònic quan es detecti alguna anomalia descrita

SISTEMA ESCOLLIT

Analitzant les diferents solucions que existeixen al mercat, s’ha triat la plataforma i els equips de monitorització que
pot oferir el fabricant OpenDomo Services. En aquest cas, es permet la integració de comptadors de fabricants
diversos sempre i quan els equips tinguin comunicació bé amb sortida de polsos, protocol modbus o TCP.

El sistema funciona que cada equip o grups d’equips es connecten a la passarel·la de comunicació i d’allà s’envien
les dades al CLOUD o Servidor que Opendomo Services posa a disposició dels seus clients. Llavors, els clients hauran
d’abonar una tarifa mensual i amb un preu estipulat per equip per tenir accés a la seva visualització al CLOUD.

L’arquitectura del sistema de monitorització de consums energètics serà la següent:
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Passarel·la a cloud
Mesura comptador companyia elèctrica
Mesura comptador companyia gas

CLOUD DE VISUALITZACIÓ

Passarel·la a cloud

Mesura electricitat refredadores

Mesura calories entregades
per la caldera de biomassa

Mesura electricitat sala de màquines

Fig. 28. Descripció General del sistema de monitorització energètica
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EQUIPS A INSTAL·LAR: MESURA D’ENERGIA ELÈCTRICA GENERAL
S’instal·larà un lector òptic acoblat al port òptic del comptador de companyia. Cada vegada que el comptador
enregistra un kWh emet un pols que és captat per el lector i el transforma a un pols elèctric.

Fig. 29. Detall del lector òptic instal·lat al comptador de Companyia

EQUIPS A INSTAL·LAR: MESURA DE GAS GENERAL
S’integrarà en el comptador de Gas Natural General de la instal·lació. Per fer-ho serà necessari un mòdul conversor
de polsos a RS-485, ja que el comptador de Gas Natural instal·lat ja té sortida de polsos elèctric. Actualment ja hi ha
un comptador de Gas Natural sectoritzat per el bar del centre cívic.

Fig. 30. Detall del comptador de Gas Natural instal·lat i de l’emissor de polsos de què disposa
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EQUIPS A INSTAL·LAR: MESURA DE L’ENERGIA TÈRMICA GENERADA PER LA CALDERA

El model instal·lat de calderes de gas només permet control ON/OFF amb termòstat amb sonda d’immersió. Aquest
fet impossibilita que es pugui regular la temperatura d’impulsió en base a la temperatura exterior i tampoc es té
coneixement de l’energia que generen. Per tant, és important saber l’energia que consumeixen.
Per monitoritzat l’energia generada per les calderes S’utilitzarà un comptador universal d’energia tèrmica per
calefacció i/o refrigeració, per ser utilitzat amb qualsevol cabalímetre pulsàtil i amb 2 o 4 jocs de sondes de
temperatura cablejades tipus MULTICAL 602 de kamstrup o similar.

Fig. 31. Comptador de calories multical + cabalímetre Ultraflow

Per mesurar el cabal, s’utilitzarà un cabalímetre ultrasònic tipus ULTRAFLOW de kamstrup o similar

EQUIPS A INSTAL·LAR: ENERGIA ELÈCTRICA CONSUMIDA PER LES REFREDADORES I PER LA SALA DE MÀQUINES

Es proposa la instal·lació de 3 analitzadors de xarxa marca CHINT Model RMC32 o similar mesurar el voltatge (V) i
l'energia (activa (kWh), aparent (kVAh) i reactiva (kVArh)), i a través del transformador del corrent, la intensitat
(A). A partir d'aquí tel propi dispositiu també calcula el factor de potencia (cos phi) i les diferents potencies (activa
(kW), aparent (kVA) i reactiva (kVAr)).
Els equips envien aquests valors cada 15 minuts a la plataforma del Cloud mitjançant connexió Ethernet
(connectats directament al cable de xarxa) o WIFI (sense fil). Per enviar les dades a internet serà necessària una
passarel·la de comunicació, de RS485 a Ethernet.
A més a més, el dispositiu per comunicar-se amb el Cloud només s'utilitzen ports de sortida amb l'objectiu de
treballar sota un entorn segur referent a l'enviament de dades. El fet de ser l'equip el que envia dades i no pas el
servidor el que pregunta a l'equip, ha permès que la solució OpenDomo hagi pogut treballar amb grans clients on
els departaments de seguretat informàtica són reacis a obrir ports d'entrada de comunicació, pels possibles atacs
informàtics.
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DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA DE MONITORITZACIÓ

La plataforma software utilitzada es un Cloud, des d'on podrem analitzar dades, veure l'estat de les instal·lacions, i
actuar sobre elles de manera remota i/o automatitzada. Al ser una plataforma en Cloud. el nombre de sessions
que es vulguin executar és il·limitat, podent haver tantes sessions obertes com usuaris autoritzats. A més a més,
gràcies a la seva escalabilitat, permet un nombre il·limitat de punts de mesura.

Actualment la plataforma es pot visualitzar tan en Català, com en Castellà o Anglès, seleccionant l'idioma en el
moment d'accés, o modificant el perfil d'usuari.

El cost del cloud és proporcional al nombre d’elements monitoritzats. Tant si es monitoritzen dos com múltiples
elements es té accés als mateixos mòduls que permeten la flexibilitat del cloud, des de la monitorització
instantània, fins a l’enviament d’informes, factures etc.

La plataforma és una eina viva que es va adaptant a les necessitats del client. Actualment consta de diferents
mòduls des dels quals podrem configurar i obtenir la informació necessària per millorar les pautes de consum, amb
l'objectiu de que es produeixi un consum eficient de les instal·lacions.

La solució OpenDomo pretén ser interoperable. De moment es pot captar informació de qualsevol tipus de
mesurador o sonda tipus Modbus i polsos, a més a més, de les de tipus TCP/IP. A la vegada els equips OpenDomo
poden enviar la informació tant al Cloud. OpenDomo com a altres clouds.

Fig. 32. Mòdul DASHBOARD (inici) plataforma CLOUD
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El sistema cloud permet, sense cost afegit, les següents opcions:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Pantalla de benvinguda (dashboard) 100% personalitzable
Flexibilitat en la creació d’unitats organitzatives entre diferents comptadors energètics
Tarifes energètiques configurables
Informes i simuladors de factures 100% configurables
Descàrregues de dades en format csv
Possibilitat de crear múltiples perfils d’usuaris amb diferents permisos
S’incorpora un mòdul d’alertes configurables amb enviament de correus electrònics a múltiples adreces de
correu

h)

Fig. 33. Mòdul de monitorització energètica de la plataforma CLOUD

A l’anterior figura es pot veure un exemple de representació gràfica del sistema cloud d’opendomo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Diferents opcions per fer un anàlisis més complert.
Període i temps a representar amb la opció de comparar.
Diferents paràmetres a representar.
Exportar valors representa en format CSV i actualitzar la gràfica en cas de canvis del període,
dispositius o unitats organitzatives.
Selecció del tipus de gràfica amb opció de mostrar màxim i mínim dels valors representats.
Guardar gràfica en format PNG, PDF i SVG.
Barres de desplaçament que permeten una visualització més flexible dins del període mostrat.
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Fig. 34. Exemple del mòdul de factures de la plataforma CLOUD

INTEGRACIÓ DE DIFERENTS TIPUS DE MESURADORS ENERGÈTICS AL PORTAL CLOUD:

En el cas de disposar d’equips amb protocol de comunicació RS-485 o sortida de polsos, es proposa la instal·lació
d’un equip OD-485C.
Es tracta d'un dispositiu que permet llegir multituds de mesures i sensors mitjançant el protocol Modbus/RTU i
Polsos i enviar-los a Internet (com en el cas del dispositiu de mesura, la passarel·la també utilitza només ports
de sortides per la seguretat informàtica de l'usuari). Aquest equip envia de forma directa a la plataforma
del Cloud tota la informació, per poder obtenir gràfiques d'evolució de variables com temperatura, humitat
absoluta o relativa, consum d'aigua, consum de gas natural, calor, pH, etc. A la vegada aquesta passarel·la
permet utilitzar qualsevol mesurador elèctric amb protocol de comunicació Modbus del mercat o amb comunicació
de polsos (aigua i gas), permetent aprofitar els mesuradors que ja existeixin a la instal·lació.
L'OD485-C guarda tot el detall de les dades durant 24h. Per tant, en cas de fallada de comunicació a Internet les
dades es guardarien durant 24 hores amb tot el seu detall. Tots els equips, utilitzen un sistema de verificació
d'enviament de les dades i reenvia de forma continuada la informació captada fins que no té confirmació de
recepció del Cloud.
Per veure les característiques i el manual d'instal·lació de la passarel·la visiteu els següents enllaços:
Datasheet - http://www.opendomo.es/datasheets/od485c-datasheet_ES.pdf
Manual - http://www.opendomo.com/wiki/index.php?title=OD485
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3.3

3.3.1

COMPTABILITZACIÓ DELS BENEFICIS MEDIAMBIENTALS DEL PROJECTE

Reducció de tones de co2

Es contempla un factor d’emissió de 0,20 kg CO2/kWh tèrmic del Gas Natural
En aquest cas, i simulada la demanda tèrmic podem assegurar que la caldera de biomassa cobrirà el 100 % de la
demanda, per tant, per la mateixa regla de tres, es pot assegurar que s’evitarà el total de tones de CO 2 que
actualment s’emeten a l’atmosfera amb les calderes de Gas Natural.
Així doncs, si el consum tèrmic de Gas Natural de la instal·lació es de 323.710 kWh tenim que:

𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó 𝐶𝑂2 = 0,20

𝑘𝑔 𝐶𝑂2
𝑘𝑊ℎ
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3.3.2
3.3.2.1

Aprofitament de recursos autòctons a través de la gestió forestal amb petits propietaris
Introducció a les forests del municipi de Celrà

El municipi de Celrà té una superfície de 1.954 ha (ICC 2010) de les quals 1.412 ha són considerades terreny forestal
(mapa de cobertes del sòl de Catalunya 2003 – 2007), la propietat de les quals són bàsicament privades.

Fig. 35. Superfície forestal del terme municipal de Celrà (color verd).

Per altra banda, el municipi compta amb 1 espai de protecció especial, inclòs al Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN)
de Catalunya i la Xarxa Natura:
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Nom

Codi

Espai

Superfície

Superfície Municipal

Les Gavarres

GAV

EIN

28.683 ha

1.112,6 ha

Taula 7. Descripció del Pla d’Espai d’Interès Natural de les Gavarres

3.3.2.2

Agents implicats

Associacions
Agrupació de defensa forestal Sant Martí Vell Juià Celrà.
Agrupació de veïns de diferents municipis que la composen i que col·laboren en tasques de prevenció i
extinció d’incendis. Aquesta associació forma part de la Federació d’ADF de les Gavarres.

Associació de propietaris de Boscos de Celrà.
Aquesta associació agrupa els propietaris de boscos del Municipi de Celrà, per tal d’afrontar els reptes de
gestió i aprofitament dels recosos forestals sota les directius de Gestió Forestal Sostenible. L’associació
forma part del BOSCAT (Federació d’Associacions de Propietaris de Catalunya)

Empreses Forestals
En base a les dades de l’Observatori Forestal de Catalunya i l’Observatori de la Biomassa, en el municipi existeix 1
empresa de treballs forestals i subministradora de biocombustible sòlid. L’empresa Sala Forestal S.L. és una
empresa de treballs forestals que treballa tot el Nord de Catalunya amb capacitat de produir estella d’origen
forestal de qualitat (P45 garbellada).
Per altra banda a nivell comarcal existeixen 21 empreses forestals i 7 empreses de producció de biocombustibles
sòlids d’origen forestal.

Empreses Transformadores de fusta

Tot i que les empreses transformadores de fusta no estan dedicades a la producció de biomassa, el residu d’algunes
d’elles, especialment les serradores, poden donar biomassa forestal d’alta qualitat. En base a l’Observatori Forestal
de Catalunya al municipi de Celrà no hi ha empreses d’aquest tipus. Tot i que a nivell comarcal hi ha 2 serradores.

3.3.2.3

Estimació del recurs forestal per l’aprofitament de Biomassa

Per tal de poder fer una aproximació a la viabilitat de les forests del municipi per l’ús potencial de biomassa, s’han
estudiat les tipologies de les masses forestals. Amb aquesta finalitat s’han utilitzat les dades publicades per el
CREAF en el mapa de cobertes del sòl de Catalunya (MSCS) i en el Sibocs.

A nivell municipal, l’espècie de les diferents masses forestals són d’un 21% els boscos d’alzina amb un 31% de
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pinedes, bàsicament pinastre amb algunes zones de pi blanc. Ambdós tipologies forestals poden crear masses amb
fracció de cabuda coberta superior al 20$%.

Alzinar
Boscos de Ribera
Castanyeda
Matollars
Pineda
Sureda

Fig. 36. Mapa de tipologia de masses forestals. Mapa de cobertes de sòl de Catalunya del CREAF; Cartografia de l’ICC.

Per altra banda, el 14% de la superfície està ocupada per castanyedes i un 16% per suredes. Finalment cal destacar
les plantacions forestals les quals localitzades a les zones més planeres del municipi, aquestes plantacions són
principalment de plataner i pollancredes.

Les limitacions ambientals i edafològiques descrites en la Guia per a la promoció per l’ús de la Biomassa com a
combustible en l’àmbit municipal, publicada per Innobiomassa, detallen que seran susceptibles d’aprofitament per
biomassa aquells terreny on la Fracció Cabuda Coberta (FCC) de la massa forestal descrita al MSCS sigui superior o
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igual al 20% i amb unes classes diamètriques superiors a 10 cm. Així com també s’exclouen aquelles zones amb
pendents superiors al 30%. En base a aquestes recomanacions el principal limitant de la gestió forestal del municipi
és la pendent, ja que a excepció de les plantacions, les principals espècies forestals per l’ús de la biomassa en
estella (coníferes i castanyers) es localitzen en zones on el pendent es troba entre el 20 i 30%.

Finalment, se suposa que tan les plantacions com les sureres tenen un objectiu productiu diferent a la biomassa,
així doncs, les hectàrees forestals amb una FCC superior al 20% són 88,47%, les quals restaria un estudi més
profund sobre el territori per determinar el potencial de ser explotades en base a l’orografia i infraestructures
forestals.

Les dades extretes de la base de dades del SIBosc aporten que la superfície de coníferes té unes existències al
voltant de 1.500 tn acumulades de fusta verda amb un creixement de 0,4 a 0,21 Tn/ha/any. Tan mateix, a nivell
de frondoses amb la mateixa base de dades s’estimen unes existències al voltant de 5.000 Tn en alzina i 375 Tn en
castanyer acumulades de fusta verda i un creixement anual superior a 6,08 Tn/ha/any per alzina i superior a 2,03
Tn/ha/any per castanyer.

Cal remarcar que les dades anteriors són orientatives i responen a la gestió de dades publicades per diferents
institucions públiques. Per tal de fer una valoració més exhaustiva i realista de la biomassa total, és imprescindible
fer un projecte d’avaluació de la disponibilitat de la biomassa, en el qual es té en compte, entre d’altres, les
quantitats extraibles en base a una Gestió Forestal Sostenible, les limitacions degudes al territori i a l’extreta de
fusta
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3.4

SOLUCIÓ ADOPTADA

S'ha optat per mantenir l'actual sistema de generació mitjançant calderes de gas natural com a recolzament
puntual (o de reserva) d’un sistema de generació centralitzat comunitari mitjançant una caldera de biomassa de
250 kW tèrmics en una nova sala de calderes construïda per a tal fi amb estella forestal com a combustible.
D’aquesta manera les calderes de gas es mantindran com a sistema d'emergència en cas de fallada del sistema
centralitzat amb biomassa i com a sistema en cascada, actuant com a complement en pics de potència i durant les
tasques de manteniment, sempre donant prioritat al sistema de biomassa mitjançant el corresponent control.
Tot i així, si en un futur l’Ajuntament de Celrà volgués despendre’s de les calderes de Gas Natural aquesta opció
seria factible sempre i quan no hi hagués un increment de la superfície a climatitzar. Ja que segons l’estudi
prèviament realitzat, la demanda màxima d’energia tèrmica de l’edifici és de 250 kW.
En el conjunt de les obres de la xarxa de calor també s’inclouran les modificacions en les instal·lacions hidràuliques
existents a partir dels dictàmens energètics realitzats durant l’execució d’aquest projecte tècnic.
La nova caldera i la sitja d’emmagatzematge estaran ubicades en el terreny propietat de l’Ajuntament comprès
entre el pati posterior i el bar de la piscina. La sala de calderes, serà un edifici d’obra fet in situ de 12,25 metres
de llargada per 5 metres d’amplada i 3,25 metres d’alçada que anirà semi-soterrat.
3.4.1

Ubicació final

Analitzades les diferents possibilitats, es tria com a proposta definitiva, la ubicació de la sala de calderes a la zona
compresa entre el pati posterior i el bar de la piscina. La construcció quedarà enrasada a nivell de terra.
D’aquesta manera s’assegura la ubicació d’una sitja en un emplaçament fàcil per la descàrrega de l’estella, amb la
menor afectació urbanística i arquitectònica possible al conjunt existent.

Fig. 37. Proposta d’ubicació definitiva de la nova sala de calderes
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3.4.2

Obra civil associada

Per tal d’encabir la sala de calderes a l’espai proposat caldrà realitzar els següents treballs:







Buidar un espai superior a 3 mt d’alçada
Retirar la llosa existent
Assegurar el terreny.
Adequar dels espais adjacents
Instal·lar elements d’accés i seguretat necessaris tals com baranes, escales, etc.
Per altra banda, la xemeneia d’escapament dels fums de la combustió s’integrarà arquitectònicament als
edificis existents. Per fer-ho es proposa revestir-la per una columna de maó de fàbrica, d’acord amb
l’estètica general de l’edifici i sortirà per la teulada del bar de la piscina.

A continuació s’adjunten unes imatges per tal de donar forma a l’explicació anterior. Tot i així es recomana que
es visualitzin els diferents plànols associats a aquest projecte.

Accés camions
descàrrega

xemeneia
Vestidors piscina

Noves baranes a
instal·lar

Sitja de biomassa

Carrer la fàbrica

Escala d’accés a la
sala de calderes

Fig. 38. Ubicació en planta de la sala de calderes
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Fig. 39. Situació en alçat de la sala de calderes

Fig. 40. Secció d’alçat de la sala de calderes
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Els principals elements de la instal·lació seran:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

El Generador de calor.
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).
Sistema de recirculació de fums
Les canonades i sistema hidràulic de la sala de calderes de biomassa (circuit primari de la caldera).
La xarxa de distribució de calor (circuit primari de la xarxa de calor).
Els elements terminals i la complementarietat amb el sistema actual (circuit secundari de la xarxa de calor).
Els elements de regulació i control de caldera de biomassa
Elements a modificar de la instal·lació hidràulica
Sistema de control dels equipaments. Temperatura, consignes, alarmes i monitorització energètica
Detall de les obres a realitzar i les afectacions previstes.

D’aquesta manera l’obra civil associada a la construcció de la sala de caldera queda inclosa en
l’abast del present projecte.

3.4.3

Generador de calor

En el present projecte s’ha previst la instal·lació d’una caldera d’estella de 250kW, amb modulació de potència
entre el 30 i el 100%, totalment automàtica (en quant a alimentació, neteja de cremador, neteja de
bescanviadors, encesa i descendratge) tipus FROLING TURBOMAT 250 o similar.

S’ha proposat aquest model per poder realitzar el disseny dels components de distribució a instal·lar, sense
prejudici que en l’execució d’obres es pugui instal·lar qualsevol altra caldera que disposi de característiques similars
i que compleixi amb els requisits mínims exigits.

Aquest mateix model permet disposa d’un grau de robustesa que la fa apta per la crema d’estella de diferents
granulometria i humitat.

Al requerir-se una potència tèrmica nominal inferior a 400kW tèrmics, tal i com s’indica a la IT 1.2.4.1.2 Generación
de calor del RITE, podrà utilitzar-se un únic generador de calor de biocombustible sòlid, el qual haurà de disposar de
dues marxes o ser modulant. En el cas del projecte, i seguint amb criteris d’eficiència energètica, s’exigirà a la
caldera seleccionada que sigui modulant o de més de 5 passos de potència per tal de poder adaptar-se a la
variabilitat de consums que es puguin produir.
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Fig. 41. Caldera policombustible Turbomat T250

Aquest generador disposarà de:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Capacitat de funcionar amb estella de diferent granulometria, podent adaptar el seu funcionament al
combustible disponible en cada moment.
Possibilitat de funcionar amb pèl·lets.
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.
Sistema de control que permeti connectar un pc, mòdem o sistema GSM per a realitzar un seguiment
del sistema i dels principals paràmetres.
Sistema d’avís mitjançant sms en cas de fallada.
Funcionament modulant (o amb més de 5 passos de potència) capaç de modular la potència de càrrega
entre el 30% i el 100%.
Sistema d’extracció dels productes de la combustió mitjançant ventilador amb velocitat variable.
Sistema d’aportació d’aire primari i secundari mitjançant ventilador de velocitat variable per a millorar la
combustió.
Sonda lambda que permeti regular i optimitzar la quantitat d’oxigen a aportar millorant així la combustió.
Rendiment en funcionament a plena càrrega superior al 90%.
Pressió de treball com a mínim de 3 bars.
Control amb pantalla que permeti observar els principals paràmetres de funcionament i la seva
modificació.
Sistema de filtratge i neteja de gasos de combustió, per evitar l’emissió de pols fina, bé sigui inserit en la
pròpia caldera (amb certificació de emissió per part del fabricant) o bé mitjançant la instal·lació d’un cicló
separador de partícules.
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Així mateix al ser una caldera de biocombustible sòlid, haurà de disposar d’elements de seguretat que garanteixin
el compliment de les especificacions descrites a la IT 1.3.4.1.1 Condiciones Generales del RITE:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

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).
Dispositiu d'interrupció del funcionament del sistema de combustió en cas de retrocés dels productes de
la combustió o de flama.
Sistema antiretorn de flama mitjançant vàlvula rotatòria o clapeta.
Sistema d’interrupció del funcionament del sistema en cas de retrocés dels productes de la combustió o
flama, el qual podrà ser per inundació del vis sens fi de la sitja, de l’alimentador o sistema que garanteixi la
depressió en la zona de combustió.
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).
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. Pot ser un
bescanviador auxiliar de refrigeració, un vas obert que pugui alliberar el vapor o sistema alternatiu que
certifiqui el fabricant.
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 anticondensats 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.
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A la taula següent s’adjunten les principals característiques tècniques de la caldera proposada:

Marca i Model

FROLING TURBOMAT 250

Rang de potència
Rendiment a plena càrrega
Diàmetre xemeneia
Pes total
Connexió elèctrica
Connexió retorn de calor
Alimentació
Buidat
Temperatura de servei màxima
Temperatura fums a càrrega nominal
Tir necessari a sortida de fums
Alçada de la caldera
Amplada de la caldera
Llargada de la caldera

75-250kW
>90 %
≥250 mm
3.820 kg
3x400V 50Hz 35A
DN65
½”
¾”
90ºC
110/150 ºC
0,22 mbar
1.935 mm
2.890 mm
2.860 mm

Taula 8. Principals característiques de la Caldera

Veure més detall de les característiques tècniques de la caldera proposada a l’annex de Característiques tècniques de la

caldera de biomassa i sistema d’alimentació.

3.4.4
3.4.4.1

Tipus de combustible, sistema d’alimentació i sistema d’emmagatzematge.
Tipus de combustible a utilitzar.

La caldera seleccionada per a la instal·lació pot alimentar-se mitjançant diferents tipus de biomassa (estella i
pèl·let). No obstant, es preveu que el biocombustible a utilitzar serà biomassa procedent de residus forestals o
agraris sense cap tractament previ a excepció de l’estellat i assecat a temperatura ambient. L’estella complirà les
especificacions de la norma ÖNORM M 7133:2000, amb les característiques següents:

Combustible utilitzat
Tipus

Estella, segons norma ÖNORM M 7133:2000

Granulometria

G30

Grau d’humitat

≤ 30 %

PCI

≥ 3000 kCal/kg

Densitat

≤ 250 kg/m³

Aquesta biomassa es comprarà a subministradors o productors de la zona, podent arribar a ser
autoproduïda en un futur.
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3.4.4.2

Sistema d’emmagatzematge de la Biomassa:

UBICACIÓ
La sitja s’ubicarà annexa a la sala de calderes a l’espai comprès entre l’espai del pati posterior i el bar de la piscina,
el més aprop possible del mur exterior que llinda amb el carrer la Fàbrica:

Fig. 42. Futura ubicació de la sitja d’estella

CARACTERÍSTIQUES I RECOMANACIONS
A continuació es descriuen algunes característiques i recomanacions a considerar en el corresponent projecte de
construcció de la sitja d’emmagatzematge d’estella.








L’emmagatzematge de la biomassa s’estima que es realitzarà en una sitja d’aproximadament
5mx4,8mx3m construïda per a aquesta finalitat. Aquesta sitja serà contigua a la sala de calderes, i serà
registrable permetent l’accés des de la mateixa sala de calderes, per facilitar -ne el manteniment.
La sitja hauria de disposar d’una obertura superior de l’ordre de 4m d’amplada x 2,5m de llargada per a la
possible descàrrega mitjançant camions bolquet o similars. Així mateix disposarà d’una obertura lateral per
a poder accedir al buidat i neteja de la mateixa.
L’obertura superior disposarà d’una reixa de protecció de 20x20cm per evitar possibles accidents o
caigudes involuntàries de materials (les bigues que haurien de creuar l’obertura es mantindran ajudant en
aquest aspecte a la seguretat). L’obertura de la mateixa es realitzarà mitjançant sostre corredís o batent.
Aquesta tapa hauria de disposar d’una argolla per a poder tancar-la amb un cadenat, evitant així la
manipulació per part de persones externes. Aquest reixat es fixarà només per un costat amb un element
mòbil, tipus xarnera, per tal de permetre l’accés a l’interior de la sitja en cas de ser necessari. Els tres
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costats restants de la reixa es suportaran a l’estructura de la sitja. Cal instal·lar un sistema de seguretat
que impedeixi el funcionament dels vis sens fins en cas que s’aixequi el reixat d’acer.
La tapa metàl·lica ha d’assegurar l’estanquitat de la sitja així com permetre la seva obertura de
forma manual.
Cal que s’instal·li un element tipus candau que asseguri que la tapa està tancada excepte quan la persona
responsable del manteniment realitzi tasques a l’interior d’aquesta o bé es produeixi un buidatge de
combustible.

Fig. 43. Sitja amb obertura amb sostre corredís i reixa de protecció per possibles caigudes o accidents



L’obertura d’accés a la sitja des de la sala de calderes es recomana que estigui constituïda per una porta
metàl·lica tallafocs EI2 60-c5, amb un sistema antipressió a la part interior, format per taulons de fusta
guiats a l’interior de perfils metàl·lics, que 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 hauria de disposar de pany
que es poui tancar amb clau per a evitar que persones alienes puguin accedir-hi. Així mateix s’hauria de
penjar un cartell indicatiu a les fustes advertint del perill d’atrapament per part del rotor i vis sense fi
d’alimentació que hi ha al seu interior.



Les parets que estiguin en contacte amb el terreny es recomana que s’impermeabilitzin mitjançant
imprimació asfàltica, làmina bituminosa d’oxiasfalt, làmina drenant nodular amb geotèxtil adherit en una
de les seves cares.
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3.4.4.3

A on es pugui, es recomana instal·lar dos conjunts de dues reixes de ventilació de formigó de 30x60cm,
una a uns 20cm de la part baixa i l’altra a tocar el sostre, amb una malla metàl·lica a l’interior per a evitar
l’entrada d’animals o d’objectes aliens. A l’interior de la sitja, just a on donen aquestes reixes de
ventilació, es recomana instal·lar una planxa metàl·lica plegada i perforada, a forma de conducte, que ens
permetrà separar la biomassa de les reixes i permetrà la ventilació de totes les capes de material.
Al peu d’un d’aquests conductes que servirà per ventilar, es recomana instal·lar 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.
Capacitat útil i autonomia de la sitja:

El volum total de la sitja proposada seria de mides interiors 4,8mx4,8mx2,75m = 63,36m3. Si menyspreem un 25%
del volum pels espais que queden sota el rotor i volum que no es pot arribar a omplir, la capacitat útil de la
sitja serà d’uns 47,52m3.
Amb una densitat de 300kg/m3, aquest volum d’emmagatzematge equival a 14.256kg (14,26T) de capacitat útil. El
consum anual de biomassa estimat és de 100 T/any, per tant amb unes 7 emplenades anuals es podrien satisfer les
necessitats tèrmiques de l’edifici.
La sitja es realitzarà seguint les especificacions indicades en els plànols.
La capacitat d’emmagatzematge, o autonomia, de la sitja supera per tant la capacitat mínima d’emmagatzematge
exigida a la I.T.1.3.4.1.4 del RITE (on determina que cal cobrir com a mínim el consum de dues setmanes).
El volum mínim de la sitja de formigó segons el RITE és el suficient per alimentar la caldera durant dues setmanes.
S’estima un consum mig setmanal als mesos de més fred de 20.000 kWh/setmana, per tant, caldria
emmagatzemar com a mínim 40.000 kWh d’estella forestal.
Així doncs tenim el següent

COMPROVACIÓ SITJA S/RITE
Consum GN en 2 setmanes

40.000

kWh

rendiment estimat caldera

90%

consum energètic instal·lació

36.000

rendiment nova caldera

95%

consum necessari estella

10.850

kg

volum necessari estella

36,2

m3

Volum sitja

47,61

m3

kWh

DISSENY CORRECTE

Taula 9. Compliment condicions mínimes s/ RITE per la sitja d’estella

També es deixarà un passa murs de 50x60 cm a la paret que connecti amb la sala de calderes per tal que hi passi
el vis sens fi. Un cop instal·lat el vis sens fi aquest passa murs es segellarà amb un element F90 de resistència al
foc.
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3.4.4.4

Descàrrega del combustible

La descàrrega de combustible es realitzarà amb camió amb bolquet, que entrarà de recules per darrera de
l’edifici, fent‐hi la volta. Serà necessari enretirar les pilones que n’impedeixen l’accés i rebaixar la vorera

Fig. 44. Itinerari per la descàrrega de l’estella

Fig. 45. Accés des de la carretera de Juià. Ample de la vorera a rebaixar: 5,5 metres. Ample del pas: 5,5 mt
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3.4.4.5

Sistema d’alimentació de la Biomassa:

A la sitja es volen poder emmagatzemar diferents tipus de combustibles, especialment les 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
ubicarem el sistema d’alimentació que al mateix temps remourà l’estella evitant la formació d’aquests espais buits.
Per tal d’alimentar la caldera amb el combustible de la sitja, es proposa instal·lar un sistema de ballestes que van
removent el combustible al fons de la sitja i el condueixen cap a dins el sistema de vis sens fi que conduirà la
biomassa cap al cos de la caldera. Seguint les instruccions del RITE, no es permet cap instal·lació elèctrica dins el
dipòsit de combustible, per tant, cal que el motor que accioni la ballesta estigui situat fora de la sitja i la
transmissió del moviment es realitzi a través del vis sens fi.

Fig. 46. Ballesta inclinada amb canal d’alimentació (vis sens fi)

Aquest sistema d’alimentació està format per un rotor de 4m de diàmetre el qual disposa de dues a quatre aspes
(les quals incrementen el seu diàmetre a mesura que la biomassa de la part central de la sitja és consumida) que
remouen l’estella i la van desplaçant cap al canal d’alimentació obert. Aquest canal d’alimentació obert disposa al
seu interior del vis sens fi que orienta l’estella i la transporta per dins d’un tram de canal tancat fins a la vàlvula
rotatòria o clapeta. La vàlvula rotatòria o clapeta té com a funció impedir que la flama pugui retornar de la
caldera i dona pas al vis sens fi que acaba de transportar la biomassa cap a l’interior de la caldera.
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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
disposa 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.

3.4.4.6

Sistema d’emplenat de la sitja:

Per a poder emplenar la sitja de biomassa s’ha recomanat en l’apartat anterior disposar d’una obertura superior
que permeti la descàrrega per gravetat.

3.4.5

La sala de calderes tipologia i ubicació

Al tractar-se d’un conjunt de calderes de més de 70kW (250kW) de potència, caldrà disposar d’una sala de
màquines a tal efecte. Aquesta sala de màquines, o en endavant de calderes, serà destinada exclusivament a
aquest us (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 no estar integrada a l’edifici polivalent no tindrà la consideració de sala de risc
elevat.
3.4.5.1

Ubicació i elements constructius.

La sala de calderes per a la caldera de biomassa, s’ubicarà a la zona compresa entre el bar de la piscina, i el pati
posterior al complex edificatori.
S’ha escollit aquest emplaçament per a permetre un bon accés per a la descàrrega del biocombustible i per a
aprofitar l’espai actual, reduint així els costos associats a l’obra civil i reduint l’impacte visual.
3.4.5.2

Condicionament del terreny i obra civil necessària

Els treballs a realitzar pel condicionament de l’espai i l’obra civil associada són els següents:
-

Esbrossada i neteja del terreny.
Transplantament dels arbres que es troben dins la zona del mòdul de caldera i sitja o dins la zona d’accés
dels camions d’estella, segons indicacions dels plànols.
Demolició de la solera de formigó, tant la que es troba adjacent al bar de la piscina, com la que hi ha en el
tram de pas dels tubs, al costat de la biblioteca. Gestió dels residus.
Excavació del buit on s’ubicarà la sala de calderes i la sitja, així com l’escala d’accés i el replà de maniobra,
segons indicacions dels plànols. Gestió dels residus.
Excavació de rases per a la col·locació de les canonades corresponents a la instal·lació. Gestió dels residus.
Preparació d’una subbase de grava dins el buit del mòdul de caldera i sitja i col·locació de làmina
impermeabilitzant.
Col·locació d’unes làmines impermeabilitzants a les parets del mòdul de formigó que estaran en contacte
amb el terreny.
Realització dels murs, soleres i coberta transitable per la nova sala de calderes.
Realització de les escales de formigó d’accés a la sala de calderes, amb previ encofrat amb taulers de fusta.
Realització .
Col·locació de baranes metàl·liques
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-

-

3.4.5.3

Connexió de canonades a mòdul de caldera i col·locació de canonades a la resta del tram, seguint la rasa
realitzada, fins arribar a la sala de calderes actual, on es realitzarà la connexió. Protecció del tram de
canonada on es preveu que passi el camió, amb una canonada homologada de formigó.
Connexió del cable elèctric per a monitorització i control i pas d’aquest per la rasa realitzada.
Rebliment de les rases i de l’excavació del buit, realitzant les capes amb els materials corresponents (terra
de la pròpia excavació, sorra, grava i solera de formigó, tot segons indicacions dels plànols.
Realització dels treballs de jardineria i adequació dels espais, a indicació dels tècnics de l’ajuntament.

Accessos a la sala.

La sala disposarà d’un accés format per una porta tallafocs de doble batent, d’EI290-C5, de 1,8m d’amplada per a
permetre l’entrada i sortida dels components a reparar.
La porta disposarà, en una de les seves fulles, d’un tancament de fàcil obertura (barra antipànic) que permeti
l’evacuació des de l’interior encara que estigui tancat amb clau.
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.

3.4.5.4

Dimensions de la sala.

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 de
7,15 metres de llargada per 5 metres d’amplada per a garantir que hi hagi els espais mínims següents:
- L'espai lliure davant la caldera serà de com a mínim 1m lliure d'obstacles.
- 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. La connexió a la
xemeneia, així com la T amb el registre, serà especialment accessible.
L'alçada de la sala serà de 3m, (superant el mínim de 2,5m imposat pel RITE i garantint els 0,5m lliures per
sobre de la caldera, sense canonades ni obstacles).
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3.4.5.5

Ventilació de la sala de calderes.

La ventilació de la sala es realitzarà mitjançant ventilació amb tir natural directe. L’àrea de ventilació haurà de
ser superior a 1250 cm2 (5cm2/ kW x 250 kW) que requereix el RITE. Aquestes reixes, estaran ubicades a les portes
principals d’accés i disposaran d’una malla metàl·lica a l’interior per a evitar l’entrada d’animals o d’objectes aliens.
La disposició de les reixes de ventilació es realitzarà de tal manera que distin com a mínim 50cm de qualsevol
altre forat practicable o reixa de ventilació de locals diferents al de la sala de calderes.
La sitja de biomassa també tindrà una ventilació, en aquest cas les mides de la ventilació seran de 140x30cm.
3.4.5.6

Instal·lacions de sanejament.

Es disposarà a la sala de calderes d'una bonera de recollida d'aigües connectada al sistema de sanejament per
gravetat. Es disposarà a més 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 (veure més detall al plànol . Instal·lacions. Sanejament i ventilacions).

3.4.5.7

Instal·lacions d’abastament d’aigua.

Es preveurà un punt d’abastament d’aigua per a poder omplir la instal·lació hidràulica i una aixeta per a poder
netejar els components que siguin precisos pel manteniment. En aquest sentit s’aprofitarà el sistema
d’abastament existent a la piscina municipal, afegint el recorregut fins al nou punt d’ompliment i l’alimentació
del sistema de seguretat en cas de sobretemperatura. La instal·lació interior d’aigua es realitzarà amb acer
al carboni de diàmetre 35mm amb aïllament per a evitar condensacions.
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.
L’aigua que s’utilitzarà per a l’ompliment de la instal·lació haurà de ser descalcificada i complir amb els
paràmetres requerits per la caldera.
3.4.5.8

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 serà 4x16mm2+T. Es considera que l’alimentació s’agafarà des de la sala de màquines de la
piscina. 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. Al tractar-se de sala de risc elevat segons RITE, l'interruptor general haurà de situarse fora de la sala i en la proximitat d’un dels accessos.
La instal·lació interior serà vista amb tubs rígids, tipus gris dur o similar, i caixes de connexions de superfície. Tot el
cablejat de la nova instal·lació es realitzarà amb cable AFUMEX.
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 i el circuit d’il·luminació interior.
Es garantirà un nivell d'il·luminació mig en servei a la sala de màquines de 200 lux a la zona d'inspecció i
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manteniment amb una uniformitat mitjana de 0,5. Per fer-ho s'ubicaran dues lluminàries de tecnologia fluorescent
de 2x58W distribuïdes segons les indicacions del plànol.
3.4.5.9

Indicacions i senyalització:

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”.
A l'interior de la sala, en un lloc visible i de manera degudament protegida, hi figurarà:





3.4.5.10

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.

Mesures de seguretat en cas d’incendi:

Tant la sala de calderes com la sitja es consideraran locals de risc mig segons el CTE DB SI-1 (veure més detall de la
justificació de les mesures de seguretat en cas d’incendi a l’Annex d’aquest projecte; Justificació compliment seguretat
en cas d’incendi).
En base a aquesta classificació l’estructura portant haurà de ser, per tant, R120 i les parets i sostres EI120. Així
mateix, per indicació del RITE, el tancament de separació entre la sitja i la sala de calderes haurà de ser també
EI120.
Cal destacar però que degut a que les sales donen directament a l’espai exterior i no comuniquen amb la resta de
l’edifici, no serà necessari disposar de vestíbul d’independència i les portes de pas tindran la meitat del temps de
resistència al foc requerit al tancament; en el nostre cas seran EI260-C5. Així mateix les reixes de ventilació seran
intumescents EI60.
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:




Serà abatible sobre un eix de gir vertical.
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.

A l’interior de la sala de calderes es disposarà d’un extintor d’eficàcia 21A-113B de manera quela 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.
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 subministre elèctric.
S’instal·larà a més una lluminària d’emergència a sobre de la porta de sortida de la sala de calderes.
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3.4.6
3.4.6.1

Sistema d’evacuació de productes de la combustió.
Xemeneia.

Per al disseny de la xemeneia així com per a la seva instal·lació s'ha tingut en compte la norma UNE-EN
123001:2009. Càlcul, disseny i instal·lació de xemeneies. L'evacuació dels productes de la combustió es realitzarà
per un lateral de la coberta de la sala de calderes, integrada sota una construcció de maó de fàbrica en una
cantonada del bar de la piscina.
Serà necessari foradar el sostre del bar per poder-li donar sortida. Els conductes i accessoris de la xemeneia seran
d'acer inoxidable AISI-316-L, de doble paret aïllada, de diàmetre 350mm en la tramada vertical i horitzontal, per tal
de resistir bé l'acció agressiva dels productes de combustió i a la temperatura. El material emprat serà d'acord a
la norma UNE-EN 1856-1 o UNE-EN 1856-2.
El tram horitzontal de la xemeneia disposarà de lleuger pendent (3%) cap al generador i serà el més curt
possible.

Al final del tram horitzontal es disposarà dues T, a la base de la segona 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. En aquesta segona T (o T inferior) s’instal·larà un limitador de tiratge que garanteixi que no es
supera 20Pa (o la depressió que requereixi el fabricant).
Així mateix es disposarà d’un tram amb orifici de comprovació per a poder efectuar les mesures de la qualitat dels
fums de combustió. El barret de la xemeneia estarà dissenyat de manera que no obstaculitzi la lliure difusió dels
productes de combustió a l'atmosfera.

Per una major integració arquitectònica, el tram vertical de la xemeneia anirà recobert de maó de fàbrica, similar a
la mateixa tipologia de l’edifici.

3.4.6.2

Cendres.

Les instal·lacions de biomassa a més del fum tenen com a producte de la combustió les cendres. La mateixa
caldera se subministrarà 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 d’un
contenidor.
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) és biodegradable i es pot utilitzar
com a adob per a les plantes o com a residu orgànic. Cal tenir especial atenció a la temperatura de les mateixes
en el moment de l’extracció.
El volum estimat de cendres generades serà de l’ordre del 1-3% del combustible consumit en funció de la qualitat
del mateix.
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3.4.7

Justificació de la recirculació de fums

El cas de la caldera proposada és procedent d’Àustria tot i tenir un ampli rang d’admissió pels diferents tipus
d’estella, altres calderes similars vénen preparades per funcionar amb estelles amb humitats que difícilment són
inferiors al 20%. No és el cas del nostre territori, on les altes temperatures i el baix nivell d’humitat de l’estiu fa que
puguem obtenir biomassa amb nivells d’humitat inferiors al 20%.
Les estelles amb baixa humitat són un bon combustible però comporten dos tipus de problemes



Pèrdua d’elasticitat i possible afectació als sistemes d’alimentació. En aquest cas s’ha de disposar de
sistemes d’alimentació sobredimensionats.
Pujades excessives de temperatura dintre la càmera de combustió, provocant per una banda, l’augment de
la formació i emissió de NOx (òxids de nitrogen) a l’atmosfera i un major desgast dels elements de la
cambra de combustió. Aquest fenomen s’agreuja en calderes que no disposen de maó refractari a la
cambra de combustió.

Caldera sense recirculació de fums

Caldera amb recirculació de fums

Combustió de biomassa molt seca
Reducció de l’entrada de combustible per reduir la
temperatura
Reducció de potència

Quan es detecta augment de temperatura s’injecta part
dels fums de la combustió
S’aconsegueix un valor sensiblement més baix que el
valor de consigna.

No es corregeix la generació de NOx
Augment d’emissions

S’aconsegueix una regulació flexible i efectiva de la
temperatura de la càmera

Desgast de la caldera

Combustió de biomassa molt humida
La caldera detecta falta de potència i augmenta
l’aportació de combustible
Sobrealimentació de la caldera

Es detecta una baixa de temperatura de combustió (la
calor es gasta en evaporar l’aigua de les estelles)

Aparició d’incremats a les cendres

S’injecta major quantitat de fums a la zona primària de
combustió assecant així la biomassa a la mateixa
càmera de combustió

Reducció de potència
Augment de les emissions de CO2
Reducció de vida útil de l’equip
Condensació dintre de l’equip  possible corrosió

Taula 10. Avantatges de la recirculació de fums amb la caldera

Un bon sistema de recirculació permet entregar la potència nominal requerida durant tot l’any, i aconseguir una
còmoda explotació de la instal·lació. Normalment la temperatura dels fums oscil·la entre 150-200ºC amb un
contingut d’oxigen entre el 8-12%, un valor baix si el comparem amb el percentatge d’oxigen de l’aire, que és d’un
21%
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Fig. 47. Sistema de recirculació de fums de la caldera Turbomat on es veuen els servomotors que controlen la injecció en els
nivells de combustió primari i terciari

Fig. 48. Càmera de combustió i graella mòbil de la caldera Froling Turbomat on s’aprecia l’entrada de fums al nivell primari per
sota de la graella mòbil

En definitiva, gràcies a la recirculació de fums es pot entregar la potència nominal d’una caldera quan es
combustionen biomasses molt seques i humides. En ambdós casos s’aconsegueix entregar , sempre la potència
requerida pel sistema, optimitzar els nivells de combustible, millorar els nivells d’emissions (NOx, CO, CxHx, etc.),
reduir l’emissió de fum blanc, aconseguir una major eficiència, menor cost de manteniment i allargar la vida útil de
l’equip.
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3.4.8

Circuit primari de la caldera

El sistema hidràulic forma el conjunt de canonades i elements necessaris per a poder transportar l’energia des
dels sistemes generadors a l’acumulador d’inèrcia situat a l’interior de la sala de calderes de biomassa. I des
d’aquest al circuits de la xarxa de calor situada a la sala de calderes original.
Aquest circuit primari de la caldera s’executarà segons les indicacions descrites a l’esquema hidràulic del present
projecte.
El material a utilitzar per les canonades serà acer al carboni premsat, Coure, o polietilè reticulat PEX amb barrera
antidifusió, amb els diàmetres descrits a l’esquema.
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 40mmca/m. En aquesta
instal·lació es considera un volum d’acumulació del dipòsit d’inèrcia de 5.000 lts.

3.4.8.1

Vàlvules, filtre, pressòstat, sondes i termòmetres de contacte.

S’instal·laran les vàlvules de bola de diàmetre 65 i en la posició indicats 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) .
Es disposarà d’una vàlvula de retenció de doble clapeta, amb cos de ferro colat i clapeta, eix i ressort d'acer
inoxidable, PN 16 atm, en cada circuit per a poder garantir un correcte sentit de circulació.
S’instal·larà també un filtre retenidor de residus de bronze, amb tamís d'acer inoxidable amb perforacions de 0,5
mm de diàmetre, 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 i
especialment protegint bombes i bescanviador de plaques.
Per tal d’assegurar que l’aigua d’entrada a la caldera (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, la qual anirà
governada per la centraleta de control de la caldera (o sistema equivalent).
També posarem 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·larà les sondes indicades a l’esquema, les quals seran submergibles amb la seva baina corresponent o de
contacte segons el cas. Així mateix es disposaran termòmetres de contacte en la impulsió i retorn de cada circuit
per tal de poder veure el salt de temperatura que es produeix entre l’anada i el retorn d’aquest circuit.
3.4.8.2

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.
Aquest buidat es realitzarà cap als desaiguats previstos a la sala de calderes i es farà de manera que es pugui veure
el pas de l’aigua quan aquest es produeixi.
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3.4.8.3

Sistema de purga de la instal·lació.

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 .
3.4.8.4

Conjunt de seguretat davant sobrepressió.

En el circuit primari de la caldera, i just abans de la vàlvula de pas que aïlla la caldera del circuit, s’instal·larà un
conjunt de seguretat davant sobrepressió el qual estarà format per:
1.
2.
3.
4.

Vàlvula de sobrepressió tarada a 3 bars. La seva descàrrega es conduirà a la xarxa de desaiguat i serà
visible.
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
Connexió per a l’emplenat del circuit.
Vas d’expansió.

Així mateix la caldera disposa de la seva pròpia vàlvula de seguretat tarada directament pel fabricant.
Aquests elements tindran un dispositiu d’actuació manual que no afectarà al seu tarat per tal de poder provar-los.
3.4.8.5

Sistema d’expansió.

Amb l’objectiu d’esmorteir els esforços mecànics ocasionats per les dilatacions produïdes per l’escalfament del
fluid caloportador, s’instal·laran d o s vasos d’expansió tancats de 150 l. i 250 l , de 1980 mm d'altura i
450 mm de diàmetre, amb rosca de 1" de diàmetre, 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. Veure més detall de la
seva ubicació al plànol 07. Esquema hidràulic i de control.
El volum total d’expansió serà de 400 lts, segons la norma UNE 100155:2004. Però sectoritzat entre primari i
secundari del dipòsit d’inèrcia.

3.4.8.6

Acumulador d’inèrcia i termòstat.

Amb l’objectiu d’allargar la vida de la caldera, reduir els temps d’engegada i parada i facilitar la cascada amb la
caldera de gasoil, es disposarà d’un acumulador d’inèrcia el qual ens farà de frontera entre el circuit primari de la
caldera i el circuit primari de la xarxa de calor. El volum recomanat per a aquest acumulador d’inèrcia acostuma a
ser entre 20 i 30 l/kW (depenent del fabricant i del volum intern d’aigua de la pròpia caldera).
Així mateix però, i tenint present el volum d’aigua que acumularà el circuit de la xarxa de calor, s’instal·laran dos
dipòsits acumulador estratificats d'acer negre, de 2.500 l, amb altura 2025 mm i diàmetre 1660 mm, aïllament
de 100 mm d'espessor amb poliuretà d'alta densitat.
En aquest dipòsit s’instal·larà baines que permetin la posterior ubicació de sondes en el seu interior.
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3.4.8.7

Bombes de circulació.

Per a la circulació de l’aigua calenta del circuit primari de la caldera de biomassa s’instal·larà una bomba de cabal
variable (o amb variador). 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.
Més concretament s’instal·larà una bomba circuladora de rotor humit lliure de manteniment, amb regulació
electrònica integrada, classe d'eficiència energètica A, mode de reducció nocturna automàtica, mode de regulació
pressió diferencial constant (dp-c), variable (dp-v) i en funció de la temperatura (dp-t), apta per a temperatures des
de -10 fins 110°C; amb pantalla gràfica integrada per a la indicació de l'estat de funcionament.

Bomba Biomassa

3.4.8.8

Cabal
15,00 m3/h

Pèrdues de càrrega
4,50 mca

Aïllament canonades.

Com que les canonades que hi ha a dins de la sala de calderes (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), de 30mm.

Taula 11. Espessor dels aïllaments de les canonades i accessoris que transporten un fluid calent per l’interior
d’edificis (taula 1.2.4.2.1).

Així mateix tots els accessoris (vàlvules, etc) també hauran d’estar aïllats amb una espessor equivalent a la de la
canonada en qüestió. 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).
3.4.8.9

Col·lectors.

Amb l’objectiu de garantir un correcte funcionament hidràulic de la instal·lació i evitar camins prioritaris,
s’instal·larà un col·lector prefabricat o bé realitzat amb reduccions, T i colzes, del diàmetre indicat a l’esquema
hidràulic. Aquests col·lectors reduiran la velocitat de l’aigua afavorint que es pugui permetre el correcte
funcionament de la instal·lació.
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El dipòsit d’inèrcia es connectarà als col·lectors existents en la instal·lació actual. A aquests col·lectors hi ha
connectats tots els elements terminals que aporten calor a les diferents zones. En aquest mateix col·lector hi ha
connectades les calderes de Gas Natural de 136 kW.

El circuit hidràulic provinent del dipòsit d’inèrcia de la caldera de biomassa, s’ha de connectar a aquest
col·lector. Per realitzar aquesta operació caldrà modificar el col·lector actual per tal d’adaptar‐hi una nova
entrada, en la impulsió, i una nova sortida, en el retorn.

Fig. 49. Punt a connectar al col·lector d’impulsió

Fig. 50. Punt a connectar al col·lector de retorn dels circuits de diferents equipaments
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3.4.9

La xarxa de distribució de calor.

La xarxa de distribució de calor és el conjunt d’elements que transportaran l’energia en forma d’aigua calenta des
l’acumulador d’inèrcia de 5000 l. fins als punts de consum (col·lector de distribució actual), d’una distància
aproximada de 80 metres.

En el present projecte s’ha dissenyat una xarxa de calor en arbre la qual treballa amb temperatura d’impulsió
constant i variació del cabal del fluid. La temperatura d’impulsió serà de 80ºC i el retorn de 60ºC.

Fig. 51. Trams a unir amb la xarxa de distribució
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3.4.9.1

Distribució dels trams

La xarxa de calor es distribuirà en diferents trams segons la naturalesa constructiva de les canonades que
transporten el fluid
TRAM 1:
Es proposa un tram enrasat des de la sortida de la sala de calderes fins a l’enllaç subterrani. En tub de Polietilè
Reticulat flexible. Aquest tram tindrà una llargada aproximada de 50 metres.

Fig. 52. Tram 1 a realitzar soterrat

Fig. 53. Punt fins a on arribarà la canonada soterrada i llavors baixarà cap a la sala de calderes
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Les canonades que formen part de la xarxa de distribució de calor és per on circularà l’aigua calenta. S’instal·laran
canonades de polietilè d’alta densitat reticulat Pre aïllades tipus Microflex o similar de les següents
característiques:

Fig. 54. Canonada flexible a instal·lar soterrada

Principals característiques:






Tub interior: Un tub de Polietilè Reticulat per Peròxid, recobert amb “Eval” com a barrera contra la
penetració d’oxigen.
Aïllament: Capes d’espuma microcel·lular de polietilè reticulat amb cèl·lules d’estructura tancada.
Protecció exterior: Doble capa corrugada de polietilè d’alta densitat PE-HD
Temperatures màximes de treball: -30 a + 100ºC
Tubs de climatització: Max 95ºC a 6 bar

Taula 12. Característiques de la canonada
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Per la naturalesa del material de la canonada no serà necessari la instal·lació de tires de dilatació.
Per altra banda, les canonades de l’interior de l’edifici fins al col·lector actual, seran d’acer al carboni premsat,
coure, o polietilè reticulat PEX amb barrera antidifusió, amb diàmetre segons es descriu a l’esquema hidràulic.
Alhora de determinar els diàmetres, en els dos casos, 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 40mmca/m .

TRAM 2 Baixant fins a sota les galeries de l’antiga fàbrica fins al col·lector de distribució.

Fig. 55 . Punt a on baixaran els tubs

Fig. 56. Identificació de les canonades de la biblioteca a les galeries subterrànies de l’antiga fàbrica
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3.4.9.2

Obra civil i rases per la distribució de calor.

La instal·lació de les canonades es realitzarà en rases. Aquest fet implicarà l’aixecament de paviments per a poder
fer la seva obertura i es recomana que es pugui aprofitar aquesta acció per a la instal·lació d’altres serveis (si és
necessari).
Les rases per a la xarxa de calor seguiran amb les especificacions i mides descrites en els plànols. En tots els casos
al fons de la rasa es posarà un llit de sorra o sauló de 10cm, es posaran les canonades pre-aïllades i s’omplirà tot
el seu voltant amb sorra; s’instal·laran també els tubs de comunicació com s’indica als plànols de detall i es cobrirà
amb sorra fins a 10 cm per sobre dels tubs; després s’emplenarà 25cm amb reblert de terres, es compactarà i
s’ubicarà la cinta de senyalització; es seguirà emplenant amb reblert de terres ben compactades fins a nivell de la
capa de formigó (en cas que en tingui) i finalment sobre la capa de formigó es restablirà el paviment existent en
cada cas (en cas que en tingui).
L’obra civil vinculada a la xarxa de calor inclourà les següents actuacions:
1.
2.
3.

Replanteig de les rases a efectuar i interferències amb els serveis existents.
Obertura de les rases corresponents.
Estintolament i manteniment de les rases (amb la corresponent senyalització i proteccions de seguretat
davant caigudes)
4. Estintolament i desviament si es precís dels serveis afectats.
5. Ompliment de la rasa amb sorra, instal·lació del tub pre-aïllat i tubs de comunicació, i reblert amb sorra al
voltant dels tubs.
6. Realització de les connexions entre tubs i als diferents accessoris.
7. Execució de les arquetes i dels punts fixos.
8. Supervisió de la instal·lació de l’obra mecànica.
9. Neteja mecànica i química de les canonades i proves d’estanquitat i pressió.
10. Posada en servei del tram de xarxa.
11. Es procedirà al tapat de la rasa segons la descripció realitzada a l’apartat anterior.
3.4.9.3

Altres elements de la xarxa.

Es disposarà de diferents punts de purga en els punts més alts de la tramada, els quals permetran extreure del
sistema l’aire que hi pugui haver tant a la posada en marxa com les bombolles que puguin aparèixer durant el
funcionament. Per la naturalesa de la instal·lació (sempre que no es facin sifons degut a imprevistos detectats en
l’obertura de les rases) serà suficient posar purgadors a l’interior de cada sala.
Així mateix s’instal·larà dues aixetes de buidat de la instal·lació en el punt més baix de la mateixa, les quals es
connectaran a la xarxa de desaiguat.
S’instal·laran vàlvules de tall a les diferents connexions per a permetre el tancament de parts dels circuits sense
interferir en el funcionament de tota la xarxa. Aquestes vàlvules de comporta seran del diàmetre de la canonada a
la que s’instal·laran i estaran ubicades a l’interior d’arquetes per a tal ús.
S’instal·larà filtres en el circuit per a evitar la circulació de partícules pel sistema. Aquests filtres estaran instal·lats a
la sala de calderes (abans de la bomba de circulació) i a les subestacions (abans del bescanviador de plaques).
Aquests filtres tindran una malla d’acer inoxidable de densitat entre 0,5 i 1mm, i estaran equipats amb una
vàlvula que permeti netejar el filtre sense haver de desmuntar-lo.
També disposarem una vàlvula de retenció en el circuit per a evitar circulacions no desitjades.
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3.4.10

Comptabilització de consums

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 el consum tèrmic de la instal·lació.
També s’instal·larà un comptador d’energia elèctrica per conèixer el consum de la caldera i així poder realitzar el
balanç energètic entre energia consumida i energia generada. Per conèixer el consum de biomassa es realitzarà a
partir de les descàrregues realitzades i el poder calorífic de la biomassa subministrada.
3.4.11

Emissions provinents de la combustió

A nivell estatal, no hi ha cap normativa que limiti l’emissió per calderes de biomassa específicament. A nivell
europeu, existeix la UNE‐EN 303‐5 que limita aquestes emissions. Aquests límits són els que s’observen a la següent
taula:

Potència
nominal

150‐300

CO

OGV*

Partícules

(mg/m3 en 10% O2)

(mg/m3 en 10% O2)

(mg/m3 en 10% O2)

1.200

80

150

Taula 13. Límit tolerable per les emissions

3.4.12

Circuit secundari de la xarxa de calor (interior dels usuaris).

El circuit secundari de la xarxa de calor, o circuit dels usuaris, serà el que anirà des del col·lector principal fins als
elements receptors de les diferents instal·lacions existents. Aquet tram no entra dins l’abast d’aquest projecte ja
que formaran part dels circuits existents en els edificis.

A aquest col·lector hi entrarà l’aigua calenta provinent de l’equip de generació de calor existent (calderes de gas o
refredadores). El sistema de regulació serà l’encarregat de donar prioritat a l’energia provinent de la caldera de
biomassa fent actuar l’equip existent només en cas de fallada de la biomassa o com a complement a la
mateixa. Aquesta commutació es realitzarà mitjançant una vàlvula de tres vies.

El material a utilitzar per les canonades serà acer al carboni premsat, Coure, o polietilè reticulat PEX amb barrera
antidifusió, amb diàmetre indicat a l’esquema.

Projecte executiu d’una Xarxa de Calor amb biomassa a Celrà
Promotor: Ajuntament de Celrà

- Memòria
77

www.co2en.com

Fig. 57. Esquema hidràulic existent a interconnectar la caldera de biomassa

3.4.13

Descripció dels subsistemes de control adoptats

El control de la instal·lació tèrmica centralitzada de biomassa es realitzarà mitjançant dos nivells:

3.4.13.1

Regulació del circuit primari de la caldera i regulació de la pròpia caldera.

La caldera portarà incorporat un quadre de control el qual permetrà regular els diferents actuadors interns de la
mateixa (alimentació, alimentació d’aire, extracció fums i cendres, neteja, 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).
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Per altra banda es disposarà d’un termòstat, tipus IMIT o similar, instal·lat al cos de la caldera el qual tindrà un
actuador en cas de superar la temperatura màxima final que aturarà la caldera (anirà connectat al quadre).
Mitjançant la sonda interna de la caldera, el control de la caldera podrà actuar sobre la bomba de manera que si
es supera una temperatura de consigna (per sobreescalfament però sense arribar a la temperatura límit) faci
actuar la bomba de circulació per a ajudar a refredar una mica el circuit.

Al dipòsit acumulador de 5000l. s’instal·larà també, com ja s’ha comentat, dues sondes més connectades a la
caldera la qual s’encarregarà de posar en marxa o aturar la bomba de circulació en funció de la temperatura de
consigna.
El propi control de la caldera a més regularà l’elevació de la temperatura de retorn mitjançant vàlvula de tres vies o
bomba.

3.4.13.2

Regulació de la xarxa de calor.

La xarxa de distribució de calor funcionarà en mode de temperatura constant i cabal variable per tal de poder
ajustar la demanda al consum realitzat en els diferents edificis. Per fer-ho s’ha ubicat a cada col·lector
d’impulsió una vàlvula motoritzada modulant que permetrà ajustar el cabal en funció de les necessitats les quals
seran indicades per les quatre sondes submergibles situades al circuit primari i secundari. D’aquesta manera a més
es podrà ajustar el cabal no només en funció de la temperatura de sortida del secundari sinó també en funció
de la temperatura de retorn del primari, incrementant l’eficiència del sistema.

La pròpia centraleta de control a més serà l’encarregada de accionar la vàlvula de 3 vies (tot o res) i l’engegada de
la caldera de suport bé sigui per programació setmanal (s’engegarà un cop per setmana durant un període
programable de 10 minuts) o perquè s’hagi produït alguna incidència a la xarxa de calor.
Aquest control també serà l’encarregat de gestionar la posada en marxa de la caldera de suport en moments
punta de demanda, mentrestant es realitzen tasques de manteniment o bé en cas de fallada de la caldera de
biomassa.
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3.5
3.5.1

SISTEMES DE TRACTAMENT DE L’AIGUA.
Alimentació d’aigua i fluid de circulació.

El fluid que farem 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.
Cal reomplir la xarxa 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 a emprar a la xarxa seran els de la taula següent:

Conductivitat elèctrica (µm/cm)
pH
Oxigen (mg/l)
Alcalins (nmol/l)

100-1500
9,5-10
<0,02
<0,02

Taula 14. Valors acceptats per la qualitat de l’aigua de xarxa (font guia DHC ICAEN)

3.5.2

Circuits d’aigua calenta sanitària.

El circuit primari, o de la xarxa de distribució de calor, serà independent del circuit secundari (o interior dels
consumidors).
Per altra banda l’emmagatzematge d’aigua calenta el els dipòsits acumuladors interiors dels consumidors es realitzarà
sempre a temperatura superior a 60ºC.
Tot i que no entra dins l’abast del projecte entrar en la definició dels circuits interiors de calefacció i ACS dels diferents
usuaris a partir del dipòsit d’acumulació, es recomana que es revisin les instal·lacions per a prevenir l’aparició de la
legionel·losi, fent els tractaments necessaris, garantint que no hi hagi canonades d’ACS on quedi aigua estancada i fent
que la temperatura d’acumulació dels dipòsits existents d’ACS sigui superior a 60ºC fent xocs tèrmics si és necessari. Així
no obstant, els redactors del projecte reiterem que la instal·lació interior, a partir de l’acumulador, no entra dins l’abats
del projecte.
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3.6

Ordre de prioritat entre els documents bàsics

Davant de possibles discrepàncies entre documents, l’ordre de prioritat dels mateixos serà el següent:
1.
2.
3.

3.7

Plànols.
Amidaments.
Memòria.

CONDICIONS PER L’ÚS I MANTENIMENT DE LA INSTAL·LACIÓ

La instal·lació disposarà a l’objecte d’assegurar que la instal·lació, el seu funcionament , durant la seva vida útil, es realitzi
amb la màxima eficiència energètica, garantint la seguretat, durabilitat i la protecció del medi ambient, així com les
exigències del projecte de la instal·lació realitzada.
La instal·lació es mantindrà segons el que indiqui:
3.7.1

Condicions administratives

El titular o usuari de la instal·lació tèrmica es el responsable del compliment de la normativa en el que es refereix al
seu us i manteniment, i sense que el manteniment poguí esser substituït per la garantia.
S’ha de posar en coneixement del responsable de manteniment qualsevol anomalia que s’observi en el funcionament
normal de les instal·lacions tèrmiques.
El titular de la instal·lació és el responsable de que es realitzin les següents accions:
1.
2.
3.

Encarregar a una empresa mantenidora, la realització del manteniment de la instal·lació
Realitzar les inspeccions obligatòries i conservar la seva corresponent documentació
Conservar la documentació de totes les actuacions, reparacions o reformes realitzades en la instal·lació

El titular subscriurà un contracte de manteniment amb una empresa mantenidora. La instal·lació disposarà d’un registre
que reculli les operacions de manteniment i les reparacions que es realitzin.
El titular de la instal·lació es el responsable de la seva existència i el tindrà a disposició de les autoritats
competents. Aquest registre es conservarà per un temps no inferior a cinc anys.
L’empresa mantenidora realitzarà el registre i serà responsable de les anotacions.
Anualment el mantenidor autoritzat, realitzaran un certificat de manteniment, en el que figurarà com a mínim:
1.
2.
3.
4.

Identificació de la instal·lació
Identificació de l’empresa mantenidora i del director de manteniment
Els resultats de les operacions realitzades
Declaració expressa que la instal·lació s’ha mantingut d’acord amb el manual de “us i manteniment de la
instal·lació”
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3.7.2

Pla de manteniment preventiu

Les instal·lacions tèrmiques es mantindran d’acord amb les operacions i periodicitat indicades en el següent pla de
manteniment:
Operació

Periodicitat

Comprovació i neteja dels circuits de fums de les calderes
Comprovació i neteja dels conductes de fums i xemeneies

2T
2T

6

Neteja de cremador de les calderes

M

7

Revisió del sistema de tractament d’aigua

M

8

Comprovació del material refractari

2T

9
10

Comprovació de l’estanquitat del tancament entre cremador i caldera
Revisió general de las calderes

M
T

11

Comprovació dels nivell d’aigua en els circuits

M

12

Comprovació de l’estanquitat dels circuits de canonades

T

13
14

Comprovació de l’estanquitat de les vàlvules de pas
Comprovació dels elements de seguretat

2T
M

15

Revisió i neteja dels filtres d’aigua

2T

16

Revisió i neteja dels filtres d’aire

M

24

Revisió de bombes i ventiladors

M

26

Revisió de l’estat de l’aïllament tèrmic

T

27

Revisió dels sistema de control automàtic

2T

4
5

PERIODICITAT
M

mensual

T

Un cop per temporada

2T

Dos cops per temporada

S’inclouran en la relació d’operacions de manteniment, a més, les exigides pel fabricant dels aparell instal·lats.
El programa de manteniment preventiu s’adequarà i actualitzarà permanent a les característiques de la instal·lació.

En referència específica a la caldera de biomassa, a l’Annex nº 6 al Pressupost: Millores, es detallen les tasques de
manteniment integral que es recomana contractar per la caldera Froling Turbomat TM250, així com també l’ampliació de
garantia de 5 a 10 anys.
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3.7.3

Pla de gestió energètica

Periòdicament l’empresa mantenidora realitzarà un anàlisis i avaluació del rendiment dels equips generadors de calor i
fred instal·lats.
Les mesures i periodicitat queden reflectides en la següent taula:
GENERADORS DE CALOR
Mesura

Periodicitat

1
2

Temperatura i pressió de l’aigua a l’entrada i sortida del generador
Temperatura ambient del local o sal de màquines

3m
3m

3

Temperatura dels gasos de combustió

3m

4

Contingut de CO i CO2 en els productes de la combustió

3m

5

Índex d’opacitat dels fums

3m

6

Tiro de la caixa de fums de la caldera

3m

(3m : cada tres mesos)
L’empresa mantenidora realitzarà un seguiment del consum d’energia i de l’aigua periòdicament, amb l’objectiu de
poder detectar possibles desviacions i així realitzar les mesures correctores oportunes. Aquesta informació és registrarà
amb les operacions de manteniment.
3.7.4

Instruccions de seguretat

Les instruccions de seguretat seran les adequades a les característiques tècniques de la instal·lació i tenen com objectiu el
reduir a límits acceptables els riscos de que els usuaris i operaris puguin tenir durant l’ús de les instal·lacions.
Es col·locaran unes instruccions de seguretat en l’accés i en l’interior de les sales de màquines, locals tècnics i al costat de
tots els aparell i equips, fen referència a:






3.7.5

parada dels equips avanç d’una intervenció
desconnexió del corrent elèctric
advertències avanç d’intervenir en un equip
indicacions de seguretat per diferents pressions, temperatures, intensitat elèctriques, etc.
Tancament de vàlvules avanç d’obrir un circuit
Etc.
Instruccions d’utilització i maniobra

Les instruccions d’utilització i maniobra seran les adequades a les característiques tècniques de la instal·lació i han de
servir per realitzar la posada en marxa i parada de la instal·lació, de forma total o parcial, y per aconseguir qualsevol
programa de funcionament i servei previst.
Les instruccions han d’estar situades en lloc visible de la sala de màquines i locals tècnics, fen referència entre altres
aspectes, a:
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3.7.6

Seqüència de posada en marxa de les bombes de circulació
Limitació de puntes de potència elèctrica, per la posada en marxa simultània de varis motors a plena carrega.
Utilització adequada dels sistemes de refredament gratuït, en reguin d’estiu i d’hivern.
Programa de funcionament

El programa de funcionament serà l’adequat a les característiques tècniques de la instal·lació amb l’objectiu de donar el
servei pel que s’ha dissenyat la instal·lació amb el mínim de consum energètic.
El programa de funcionament inclourà el següents aspectes:






horari de posada en marxa i parada de la instal·lació
ordre de posada en marxa i parada dels equips
programa de modificació del regim de funcionament
programa de parades parcials del conjunt o de part dels equips
programa i regim especial per caps de setmana i per condicions especials d’us de l’edifici o de condicions exterior
excepcionals
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4

RESUM ECONÒMIC.

El pressupost d’execució material de la instal·lació tèrmica centralitzada amb xarxa de calor per a diferents
equipaments municipals de Celrà a l’entorn de l’antiga Fàbrica Pagans ascendirà a 214.014,48 € (DOS-CENTS CATORZE MIL
CATORZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS ) IVA inclòs desglossats en les següents fases i capítols:

PRESSUPOST XARXA DE CALOR EDIFICIS ENTORN FÀBRICA PAGANS DE L’AJUNTAMENT
DE CELRÀ
Demolicions

189,15 €

Condicionament del terreny

6.142,34 €

Estructures

19.988,05 €

Particions

2.339,99 €

Instal·lacions

101.118,85 €

Urbanització interior de la parcel·la

650,10 €

Gestió de residus

1.320 €

Seguretat i Salut

2.619,44 €

Control de qualitat i assajos

2.000 €

Control i monitoratge

12.263,87 €

SUBTOTAL

148.634,49

13% de despeses generals

19.322,09 €

6% de Benefici Industrial

8.917,89 €

SUBTOTAL

176.871,47 €

21% d’IVA

37.143,01 €

PRESSUPOST TOTAL D’EXECUCIÓ

214.014,48

Signat

Antoni Márquez Briones
Enginyer Industrial Col·legiat 12.752
Celrà, 15 de Maig de 2014
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ANNEX 1.- Justificació compliment seguretat en cas
d’incendi.

1

OBJECTE.

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.

2

NORMATIVA APLICABLE.

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
RD 2267/2004, de 3 de desembre, Reglament de Seguretat Contra Incendis en els Establiments
Industrials

Altres normatives sectorials

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.
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3

PARÀMETRES DE RISC D’INCENDI.

Usos previstos de l’edifici o establiment.
D’acord amb les prescripcions del CTE, l’establiment es considera local de risc especial destinat a sala de calderes i
a emmagatzematge de biomassa, ja que està situat a menys de 20 m d’un edifici de pública concurrència.

Alçada d’evacuació.
L’edifici és aïllat de planta soterrada i per tant l’alçada d’evacuació serà de 1,6 metres
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.

Essent:
qf,k: Valor total de la densitat de càrrega de foc del local, compost per:



Valor de densitat de càrrega de foc a la Sala de Calderes: 1,6 · 200 MJ/m2 = 320 MJ/m2
Valor de densitat de càrrega de foc a la sitja: 1,6·2500 MJ/m2 = 4.000 MJ/m3

Com s’observa aquests valors estan majorats per 1,6 vegades el valor obtingut, segons el que s’indica 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 Centrals de Calefacció a Distància i per Emmagatzematge de fusta
barrejada o variada.



m: Coeficient de combustió. Agafarem el valor de 1.



q1 : coeficient el risc d’inici d’incendi segons la mida del sector. Tindrà el valor de 1,5 (Sector
menor a 250 m2 segons la taula B2)
q2 : coeficient el risc d’inici d’incendi segons activitat. Tindrà el valor de 1,4 (local de risc mig
segons la taula B3)
n : coeficient que contempla les mesures actives voluntàries. Tindrà el valor de 1 (segons la
taula B4)
c : coeficient de correcció segons les conseqüències de l’incendi. Tindrà el valor de 1 (edifici
amb alçada d’evacuació inferior a 15 metres, segons taula B5)





Així doncs, la càrrega de foc de l’establiment serà:
2

2

qfsala calderes = 320MJ/m · 1 · 1,5 · 1,4 · 1 · 1 · 30,75 m = 20.664 MJ
3

3

qfsitja = 4000MJ/m · 1 · 1,5 · 1,4 · 1 · 1 · 47,52m = 399.168 MJ

Càrrega de foc total = 419.832 MJ

Projecte executiu d’una Xarxa de Calor amb biomassa a Celrà – Annex 1: Justificació del compliment en Cas d’Incendi
Promotor: Ajuntament de Celrà

3

www.co2en.com

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 a on està ubicat el local és a la planta soterrani i la seva alçada d’evacuació és de -1,60
metres. Al disposar d’una alçada d’evacuació inferior a 9 metres no li és d’aplicació l’apartat 1.2.1 del
CTE-DB-SI 5.

4.2

HIDRANTS EXTERIORS.

Es disposa d’un hidrant a una distància inferior a 100m des de la porta del local.

4.3

FAÇANES ACCESSIBLES: NOMBRE I CARACTERÍSTIQUES

La sitja i la sala de calderes disposen de la seva façana principal que dona exterior i les façanes
laterals i posteriors son semisoterrades. Disposa de les portes d’accés a les sales des d’aquesta façana
principal. Disposa a més (en el cas de la sitja) d’una obertura en el sostre que s’utilitza per a la
descàrrega de material.

4.4

SITUACIÓ RELATIVA RESPECTE A ÀREES FORESTALS

Per la seva situació, no li és d’aplicació.
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5

5.1

CONDICIONS DE L’EDIFICI O ESTABLIMENT QUE LIMITEN L’EXTENSIÓ
DE L’INCENDI.
COMPARTIMENTACIÓ

La sitja està annexada a la sala de calderes i ambdues són independents de l’edifici general. Tot i així
estan annexades a la piscina municipal, considerant-ho un local de pública concurrència.
Segons s’estableix al DBSI-1 del CTE, l’edifici auxiliar que contindrà la sitja formarà un únic sector
d’incendi diferenciat de la resta d’edifici. La sala de calderes es tractarà com un local de Risc mig de
l’edifici.
En el mateix document, 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. Tot i que el local no està integrat a l’edifici
(ja que conformen un edifici auxiliar) segons les interpretacions de la Direcció General de Seguretat
Industrial de la Generalitat al estar a menys de 20 m de l’edifici caldrà aplicar la classificació definida en
aquest apartat del document bàsic del CTE.
Aplicant aquesta classificació es 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. I
les condicions constructives que hauran de complir són les que es descriuen a la taula següent:

L’estructura portant haurà de ser, per tant, R120 i les parets i sostres EI120.
Així mateix, per indicació del RITE, el tancament de separació entre la sitja i la sala de calderes
haurà de ser també EI120. Cal destacar però que degut a que les sales donen directament a l’espai
exterior i no comuniquen amb la resta de l’edifici, no serà necessari disposar de vestíbul
d’independència i les portes de pas tindran la meitat del temps de resistència al foc requerit al
tancament; en el nostre cas seran EI260-C5. Així mateix les reixes de ventilació seran intumescents EI60.

5.2

PROPAGACIÓ EXTERIOR.

La distància a les obertures d’altres edificis (EI inferior a 60), respecte a la sala de calderes i sitja serà
superior a 3m complint així amb les prescripcions per evitar la propagació horitzontal.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.
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6

CONDICIONS D’EVACUACIÓ DELS OCUPANTS.

6.1

CÀLCUL DE L’OCUPACIÓ DE L’EDIFICI

La ocupació màxima de l’establiment es calcularà segons el CTE DB SI 3, taula 2.1. per a un ús de
sala de màquines i sitja la ocupació serà ocasional i alhora de computar es considerarà nul·la.
zona o tipus d’activitat

Ocupació m2/p

Ocupació p/m2

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

Nul·la

Nul·la

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 -1,60 m (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>0,8 metres, ja que PE≥ 0,8 m i PE≥ 0/200= 0

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:




Seran abatibles sobre un eix de gir vertical.
Disposaran d’un sistema d’apertura 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’us
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 subministre
elèctric, i serà d’acord a la norma UNE 23035-4:2003.

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.
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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 DBSI4:
1 extintor portàtil d’eficàcia 21A- 113B a 15 metres de recorregut de planta màxim
Per complir-ho es disposarà d’un extintor a dins de la sala de calderes. 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 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 subministre elèctric, i serà d’acord a la
norma UNE 23035-4:2003.

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.

Condicions de la instal·lació:







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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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.

9

MANTENIMENT I ORGANITZACIÓ DE L’EMERGÈNCIA.

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.

Signat

Antoni Márquez Briones
Enginyer Industrial Col·legiat 12.752
Celrà, 15 de Maig de 2014
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1

CÀLCUL DE LA XEMENEIA.
DATOS DE LA INSTALACIÓN

Combustible:
Tipo de aparato:
Condensación:
Potencia:

Pellets
Caldera presurizada
NO
Nominal
Mínimo
131,39
kW 250

Rendimiento:
Tª de humos:

% 91
ºC 150

91
110

Tiro mínimo:
Caudal:

Pa 5
kg/h 1108

Altitud:
Tª máxima:

m 70
ºC 12

2
369,3

DATOS DEL
CONDUCTO

TRAMO HZTAL. (COND. UNIÓN)

Longitud total (m):

3,5

Altura total (m):

1,88

Piezas:

TRAMO VERTICAL

Codo de 30º: 2

Longitud total (m):

5,43

Altura total (m):

5,43

Conexión:

Codo de 30º: 2

Tipo de salida:

Sombrerete antiviento

CÁLCULOS Y COMPROBACIONES
REQUISITOS DE PRESIÓN

Nominal

Mínimo

Tiro disponible en la base de la vertical:

PZ

7,34

12,45

Tiro necesario en la base de la vertical:

PZe

4,44

-2,36 Pa

PZ
7,34
12,45
PZ

≥
>
>

A potencia nominal:
A potencia mínima:

Primer requisito de presión:
A potencia nominal:
A potencia mínima:
Segundo requisito de presión:

Pa

≥

PZe
4,44
-2,36
PB

Cumple

7,34

>

0

SI

12,45

>

0

SI
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REQUISITOS DE TEMPERATURA

Nominal

Mínimo

Tª de la pared interior en la salida de la
Tiob

chimenea:
Tª límite de la pared interior de la chimenea:

Tg

Primer requisito de temperatura:

T iob

131,9

83,4 ºC
0

0 ºC

≥

Tg

Cumple

A potencia nominal:

131,9

>

0

SI

A potencia mínima:

83,4

>

0

SI

DIMENSIONADO
TRAMO HZTAL. (COND. UNIÓN)
Gama:

Dinak DP

Diámetro interior:

mm

350

Diámetro exterior:

mm

410

Designación EN 1856-1
Velocidad media de los humos:

T600 N1 D V2 G(XX)

m/s

3,9

1,2

Tª media de los humos:

ºC

148

107

Tª media de la pared exterior:

ºC

31

24

TRAMO VERTICAL
Gama:

Dinak DP

Diámetro interior:

mm

350

Diámetro exterior:

mm

410

Designación EN 1856-1

T600 N1 D V2 G(XX)

SALIDA DE LA CHIMENEA

Velocidad de los humos:
Tª de los humos:
Tª de la pared exterior:

Nom
m/s 3,9
ºC 142
ºC 31
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CÀLCUL DEL VAS D’EXPANSIÓ
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CÀLCUL DE LA BOMBA D’IMPUSIÓ

Projecte executiu d’una Xarxa de Calor amb biomassa a Celrà – Annex 2: Càlculs
Promotor: Ajuntament de Celrà

4

www.co2en.com

4

CÀLCUL DE LA CANONADA DE LA XARXA DE CALOR
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PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES DE LA CALDERA FROLING TURBOMAT:















Intercanviador vertical de molt alta superfície d'intercanvi, tres passos i neteja automàtica .
Sistema de neteja de fums i quadre de protecció elèctrica incorporat a la caldera .
Aires primaris i de postcombustió regulats automàticament.
Cambra de combustió monobloc de grans dimensions i totalment en material refractari .
Tots els components a la vista per un molt fàcil i ràpid manteniment .
Concepció industrial " heavy - duty " amb ús de motors , ventiladors , etc .. universals .
Aprofitament de la calor de la carcassa per més alta eficiència . Sistema de recirculació de fums
totalment automàtic .
Xapes i sens fins fabricats amb metall austríac de gran gruix per aconseguir major vida útil .
Dotzenes de referències a Espanya en district heatings, sector terciari i indústria . Diverses
opcions per sitges i transport en funció de les necessitats i l'espai . Muntatge i posada en marxa
per professional altament qualificat .
Servei Tècnic altament qualificat i present a tot Espanya .
Vida útil de l’equip : l'ordre de 20 a 30 anys .
Telegestió via internet .
Ampliació de garantia de l’equip: 5 anys
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FUNCIONAMENT

La caldera Froling Turbomat és totalment automàtica.
Disposa de dos blocs que es poden separar i muntar a dreta o esquerra per facilitar la instal·lació. Un
dels blocs és la cambra de combustió i l'altre l'intercanviador. El combustible és introduït a la cambra de
combustió per mitjà d’un vis sens fi hidràulic. El conducte d'alimentació del combustible disposa d'un
sistema de circulació d'aigua calenta per presentar assecar el combustible. Igualment, a l'entrada a la
graella, hi ha un període de residència abans de la combustió amb l'objectiu d'assecar més el
combustible. La caldera disposa de graelles de grans dimensions amb l'objectiu d'aconseguir una
perfecta i lenta combustió.
Un cop el combustible ha estat totalment cremat, la cendra cau al final del recorregut de la graella i és
comprimida en un cendrer extern amb rodes.

Fig. 58 Secció de la Froling Turbomat en què s'aprecien els dos blocs units. El de la cambra de combustió i darrere el
bloc de l'intercanviador

Fig. 59. Graella mòbil alimentada pel vis sense fi
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Fig. 60. Sistema de neteja de cendres de la cambra de combustió.

Fig. 61. Intercanviador de calor de la caldera Turbomat

Els fums passen per dos nivells dins de la cambra de combustió i al cap de dues combustions arriben
gairebé totalment nets de partícules, al bloc de l'intercanviador .

L'intercanviador d'una Froling Turbomat és de molt gran superfície d'intercanvi ( vertical des de la base
de la caldera fins a la part més alta de la mateixa) i té tres o quatre passos de fums a baixa velocitat ,
depenent del model , gràcies a l'ús de serpentins amb tecnologia WOS .
La tecnologia WOS, patentada per Froling , aconsegueix un efecte turbo ciclònic de neteja de fums .
D'aquesta manera el client s'estalvia els diners i espai necessari per a un sistema de neteja de fums
extern . Dins de l'intercanviador hi ha instal·lat un serpentí de refredament en cas d'emergència i un
sistema de neteja automàtica de l'intercanviador . Les partícules recollides a l'intercanviador són
retirades a uns cendrers especials , separades de la cendra de la cambra de combustió , complint les
més estrictes normatives europees
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Fig. 62. Sistema de vis sens fi de recollida de partícules de l’intercanviador

Fig. 63. Sistema de recirculació de fums

El sistema és totalment telegestionable de sèrie per assegurar que la caldera sempre està funcionant a
la seva màxima capacitat i eficiència. Aquest servei de telegestió és gratuït.
La caldera ve equipada amb un quadre de protecció elèctrica amb components de seguretat industrial,
variador de freqüència i protecció independent per a cada motor
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ALTRES CARACTERÍSTIQUES

SISTEMA DE CONTROL
La caldera ve equipada de sèrie amb quadre de control per microprocessador SPS 4000 amb interfície de
pantalla tàctil muntat en el cos de la caldera, encesa automàtica per aire calent, ventilador de tir induït i
ventilador d'aire de combustió amb control de velocitat, servomotors, sonda lambda , termòstat de
seguretat, intercanviador de seguretat amb vàlvula per a la descàrrega tèrmica (en cas de
sobreescalfament de la caldera), i regulació de depressió per a l'ajust precís de la potència (de 30-100%).

CAMBRA DE COMBUSTIO
La càmera de combustió (CC) està revestida amb maons refractaris protegeix el cos d'acer de la caldera i
permet assolir i mantenir les temperatures que asseguren una combustió òptima i major eficiència.
Consta també d'una camisa d'aire per pre-escalfar l'aire de combustió i al mateix temps minimitza les
pèrdues de calor per radiació.

GRAELLA MÒBIL
quest model està equipat amb una graella mòbil d'aliatge especial (suporta altes temperatures) per
cremar estelles. El moviment continu de la graella evita la formació d'escòria i condueix les cendres al
cendrer.

Fig. 64. Sistema de graella mòbil
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ALIMENTACIÓ I SEGURETAT

El dispositiu d'alimentació consta de canal i cargol sense fi amb el seu accionament, i està preparat per
acoblar-se a una comporta o una vàlvula rotativa com a element de seguretat antiretorn de flama.
L'element de seguretat adequat depèn del combustible utilitzat i de la disposició del sistema d'extracció
i transport de combustible

EQUIPS ADDCIONALS

Addicionalment, es proposa l’adquisició dels següents components:






Control d’inèrcia: Serveix per controlar la càrrega d’inèrcia i està compost per dues PT1000
d’immersió
Recirculació de fums (ja descrita a la memòria)
Sense fi d’extensió d’1 metre
Extracció automàtica de cendres
Adaptador per control remot via internet
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1.1

SIMULACIÓ ENERGÈTICA I TÈRMICA
INTRODUCCIÓ

En primer lloc, cal remarcar que aquesta simulació energètica és preliminar, i es poden presentar
variacions respecte la realitat. A mida que es vagi treballant en el projecte i es vagin implementant les
diferents solucions proposades, el model de simulació s'anirà calibrant per a acostar-se cada cop més a
la realitat.
La simulació energètica d'edificis ens permet ser molt més exactes en el dimensionament dels equips
(calderes, ventilacions, il·luminació, etc..). Aquest fet és degut a que a diferència dels càlculs típics (que
només contemplen un instant), la simulació és dinàmica i calcula tots els moments (en intervals de
temps de 10 minuts) de l'any, tenint en compte així inèrcies tèrmiques, afectació de la ocupació,
ombrejat, etc.
En resum, el model informàtic creat serà utilitzat per a calcular l'afectació a l'edifici (estalvi energètic,
millora en el confort, etc) que s'obtindria realitzant modificacions al conjunt de la Fabrica. Aquestes
modificacions podrien ser tals com: augment de l'aïllament de tancaments, canvi d'obertures, canvi
d'instal·lacions, canvi en programacions de funcionament, etc.)

Com es pot veure a la figura anterior, s’ha modelitzat la geometria real del complex. I s’ha simulat de
forma conjunta per a tenir en compte el funcionament conjunt dels diferents edificis que formen La
Fabrica.
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1.2

DESCRIPCIÓ DELS PARÀMETRES UTILITZATS

Composició dels tancaments
Els tancaments s’han definit de forma simplificada, fent sevir les següents composicions principals:

PARET EXTERIOR = 1,38 W/m2K

COBERTA = 0,56 W/m2K

Obertures
Les obertures s’han definit
mitjançant vidre simple de 6
mm d’espessor.

Paràmetres operacionals d’ocupació
Els paràmetres d’ocupació s’han definit de la forma més exacte possible. Val a dir que
és complicat saber exactament la quantitat de persones que hi ha en cada edifici i cada
moment.
Aquestes programacions afecten també al funcionament de la il·luminació i les enceses
de la calefacció.
Existeix una programació 7/24 (7 dies, 24 hores) per a cada zona.
A caire d’exemple se’n exposen dues:
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Ajuntament:

Amb una densitat d’ocupació de 0,1 persones/m2 (per planta). De Dilluns a Divendres

Bar:

Amb una densitat d’ocupació de 0,1 persones/m2 (per planta). De Dilluns a Diumenge

Paràmetres operacionals de calefacció
La consigna de temperatura és de 20°C (en tots els moments en que la zona està ocupada).

Ventilació/Infiltració:
Tot i que a l’edifici no hi ha cap sistema de ventilació mecànica, la pròpia tipologia de la construcció i les
obertures provoca pèrdues importants per infiltració (mala estanqueïtat). S’ha tingut en compte amb un
valor de 1 renovació/hora durant les 24 hores.
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1.3
1.3.1

SIMULACIÓ ENERGÈTICA DEL MODEL BASE
Càlcul de demanda tèrmica de calefacció

Demanda tèrmica durant dia crític (21 de Gener)
260
240
220

Potència de Calefacció (kW)

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

20,00

22,00

Temps (hores)
TOTAL

AJUNTAMENT

BAR

BIBLIO

MUSICA

EXPO

Demandes màximes durant l'hivern
EDIFICI

TOTAL

AJUNTAMENT

BAR

BIBLIO

MUSICA

EXPO

Demanda
(kW)

253

61,2

65,1

43,1

143,1

37,6

Nota: les potències demandades són les MÀXIMES durant tot l’hivern per a cada zona (no simultànies).
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1.3.2

Relació “potència-temps” d’utilització de la caldera durant l’hivern

S’ha realitzat una simulació de la potència demandada a la caldera durant els mesos més freds Aquesta
potència s’ha contraposat amb el percentatge de temps total de funcionament de la caldera
(descomptant els moments quan la caldera està apagada).

Potència tèrmica demandada - Hores de funcionament (1/12 - 1/03)
300

Potència Tèrmica (kW)

250

200

150

100

50

0
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Temps de funcionament (hores)

Com es pot veure, la major part del temps la caldera funciona a càrregues parcials.
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1.4
1.4.1

Comprovació del funcionament de l'edifici:
Avançament en l’encesa del sistema de calefacció

En les diferents simulacions realitzades, s’ha observat la presència de pics de demanda molt importants
durant les hores d’obertura de les diferents zones.
Aquest fet és degut a que la calefacció està programada de manera que s’encén quan hi ha ocupació als
diferents edificis i es desactiva durant les nits. Si a això li sumem les males característiques tèrmiques
dels diferents edificis (poc aïllament, obertures poc estanques, etc..) ens trobem que durant la nit, la
temperatura de les diferents zones baixa molt.
A caire d’exemple podem veure que la baixada de la temperatura del bar durant la nit (gràfic superior)
provoca una punta de potència durant l’encesa del mati (gràfic inferior).

Val a dir, que segons els horaris reals de La Fabrica (proporcionats per l'Ajuntament), s'avança sempre
l'encesa de calefacció respecte a la obertura dels locals. Aquesta simulació servirà per a comprovar si
aquesta política és correcte i eficient.
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AVANÇAR ENCESA DE CALEFACCIÓ 2 HORES
Tot i que per trobar el règim de funcionament òptim del sistema de calefacció, s’hauria de realitzar un
estudi molt detallat; a caire d’exemple s’avançarà l’encesa de la calefacció 2 hores amb una consigna de
18ºC.

Càlcul de demanda tèrmica de calefacció
Demanda tèrmica en el dia crític (21 de Gener)
260
240
220

Potència de calefacció (kW)

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

20,00

22,00

24,00

Temps (hores)
TOTAL

AJUNTAMENT

BAR

BIBLIO

MUSICA

EXPO

PAVELLO

Demandes màximes durant l'hivern
EDIFICI

TOTAL

AJUNTAMENT

BAR

BIBLIO

MUSICA

EXPO

Demanda
(kW)

235

55

52,3

40,4

141

32

Nota: les potències demandades són les MÀXIMES durant tot l’hivern per a cada zona (no simultànies).

Projecte executiu d’una Xarxa de Calor Heating amb biomassa a Celrà – Annex 4: Simulació energètica i tèrmica
Promotor: Ajuntament de Celrà

7

www.co2en.com

A caire de prova, s’ha realitzat una tercera simulació amb un avançament de 4 hores.

Demanda tèrmica total en dia crític
260
240
220

Potència de calefacció (kW)

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00 22,00 24,00
Temps (hores)

CAS BASE

AVANTÇANT ENCESA (2 hores)

AVANTÇANT ENCESA (4 hores)

Com es pot veure, avançant l’encesa de la calefacció només 2 hores, i ha una reducció de la potència pic
demandada de 40 kW.
En canvi, si la avancem 4 hores, la potència tèrmica pic necessària no disminueix (probablement degut a
que al ser més d’hora, la temperatura exterior és menor, i per tant, requerim més energia per a
calefactar la zona). Es desestima per tant aquesta opció.

Consum energètic durant l’hivern avançant 2 hores l’encesa de la calefacció
Segons la simulació, el consum energètic augmentaria un 2.5%, que tot i que es podrien compensar amb
l’abaratiment de la caldera (al requerir menys potència nominal), no és recomana.
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Consideracions a tenir en compte
Com s’ha dit anteriorment, un estudi d’aquest tipus requereix un nivell de detall molt elevat i la
monitorització a temps real dels diferents edificis que formen el conjunt.
En aquesta simulació, per exemple, s’han avançat les enceses de TOTES les zones del conjunt quan
probablement el punt òptim d’estalvi es troba en avançar només els edificis amb més ús:
Probablement s’hauria d’avançar l’encesa de les zones amb un funcionament més continuat (el bar, per
exemple) però no les zones d’ús més puntual (sala d’exposicions, la biblioteca, etc.)

2

CONCLUSIONS

Segons l’estudi realitzat, amb una caldera de 200 kW de potència nominal es podria cobrir la demanda
(els pics estudiats serien coberts gràcies als dipòsits d’inèrcia projectats a la instal·lació). Però com es
veurà en l’apartat següent, es proposarà l’addició del pavelló al sistema tèrmic, i per tant requerim
aquesta potència extra.

Es proposa la instal·lació d'una caldera de Biomassa de 250 kW de potència nominal.
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3

ADDICIÓ
DEL PAVELLÓ POLIVALENT AL SISTEMA TÈRMIC
PROPOSAT

En primer lloc, dir que s'ha considerat el següent funcionament del pavelló:
-Dies d'obertura: Dissabte i Diumenge.
-Hores d'obertura: 16:00 a la 1:00
L'objectiu d'aquest estudi es comprovar que la caldera dimensionada té prou potència per a cobrir la
demanda tèrmica del pavelló i dels altres edificis amb funcionament els caps de setmana (bar, zona
d'exposició i biblioteca).

Demanda tèrmica en dia crític de cap de setmana
160

140

Demanda tèrmica

120

100

80

60

40

20

0
6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

20,00

22,00

24,00

Temps (hores)
TOTAL

EXPO

BAR

BIBLIO

PAVELLO

Com es pot veure, el pic màxim de demanda és de 145 kW aproximadament. Per tant, la caldera
podrà cobrir la demanda tèrmica del pavelló perfectament.
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SIMULACIÓ ECONÒMICA

CALDERA BIOMASSA

LA FÀBRICA DE CELRÀ
Dades de Partida
IPC
Pressupost

Potència:

3,00%
214.014,48 €

250 kW

Pressupost (PEM) (sense IVA):

214.014,48 € (IVA inclòs)

Demanda:
PCI Gas N.
€/m3 Gas N

0,712

€/tn Estella

89,775

η Gas N.

85%

€/kWh Gas **

0,072

η Biomassa

95%

€/kWh Estella **

0,027

323710 kWh
11,63 kWh/m3

Δ€ biomassa

3,5%

Δ€ Gas N.

6,5%

S'exclou del pressupost capítols de control i monitorització instal.lació existent, que són millores, i ampliació garantia 10 anys)

Emissions de CO2 estalviades

76 TnCO2eq/any
any 0

Consum [kWh] *
Gas N. [€/kWh] **
Gas N. [€]
Estella [€/kWh]
Estella [€]
Diferència [€]

0,20 kgCO2eq/kWh

any 1
323710
0,072
23307
0,027
8740
14567

any 2
323.710
0,077
24822
0,028
9046
15776

any 3
323.710
0,082
26436
0,029
9363
17073

any 4
323.710
0,087
28154
0,030
9690
18463

any 5
323.710
0,093
29984
0,031
10030
19954

any 6
323.710
0,099
31933
0,032
10381
21552

any 7
323.710
0,105
34008
0,033
10744
23265

any 8
323.710
0,112
36219
0,034
11120
25099

any 9
323.710
0,119
38573
0,036
11509
27064

any 10
323.710
0,127
41080
0,037
11912
29168

any 1

any 2

any 3

any 4

any 5

any 6

any 7

any 8

any 9

any 10

any 11

any 12

any 13

any 14

any 15

323.710
0,135
43751
0,038
12329
31422

323.710
0,144
46594
0,039
12760
33834

323.710
0,153
49623
0,041
13207
36416

323.710
0,163
52849
0,042
13669
39179

323.710
0,174
56284
0,044
14148
42136

OPCIÓ FINANÇAMENT ESE
any 0
Prestació P4
prestació P2 (manteniment)
Garantia total P3
Prestació P1 (energía)
Total a pagar
El que pagaries de Gas N.
Estalvi
Estalvi %
* Consum estimat en funció de les factures de l'any 2012 i 2013
** Evolució del preu del gas N. referenciat a l'estimació de l'evolució del preu de barril de Brent. El preu és per kWh consumit, és a dir, es té en compte el rendiment de la caldera

OPCIÓ FINANÇAMENT PROPI
Inversió inicial
Manteniment (IVA inclòs)
Consum
Tresoreria [€]
Estalvi [Cost Gas N. - Tresoria]

any 0
214.014

214.014
-214.014

Estalvi [Cost Gas N. - Tresoreria] [%]
TIR [ 15 anys ]
VAN [taxa descompte 6,0 %]
PRI

any 1

any 2

any 3

any 4

any 5

any 6

any 7

any 8

any 9

any 10

any 11

any 12

any 13

any 14

any 15

Total

1.568
8.740
10.308

1.615
9.046
10.661

1.663
9.363
11.026

1.713
9.690
11.404

1.765
10.030
11.794

1.818
10.381
12.198

1.872
10.744
12.616

1.928
11.120
13.048

1.986
11.509
13.495

2.046
11.912
13.958

2.107
12.329
14.436

2.170
12.760
14.931

2.236
13.207
15.443

2.303
13.669
15.972

2.372
14.148
16.519

17.975
102.534
120.510

12.999
-201.016
1,00
56%

14.161
-186.855
1,00
57%

15.409
-171.445
1,00
58%

16.750
-154.695
1,00
59%

18.189
-136.506
1,00
61%

19.734
-116.771
1,00
62%

21.392
-95.379
1,00
63%

23.171
-72.208
1,00
64%

25.078
-47.131
1,00
65%

27.123
-20.008
1,00
66%

29.315
9.306
0,68
67%

31.664
40.970
0,00
68%

34.181
75.151
0,00
69%

36.877
112.027
0,00
70%

39.764
151.792
0,00
71%

-20.008

61%

6%
3.421,29 €
10,68 anys
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ANNEX 6.
PLANIFICACIÓ DE L’OBRA

DOCUMENT 2.
AMIDAMENTS I PRESSUPOST

1 Demolicions
www.co2en.com
1.1 Urbanització interior de la parcel·la
1.1.1 Paviments exteriors .

189,15

Total 1.1 Urbanització interior de la parcel·la ..........:

189,15

Total 1 Demolicions ..........:

189,15

2 Acondicionament del terreny
2.1 Moviment de terres en edificació
2.1.1 Esbrossar i neteja .

255,21

2.1.2 Excavacions .

4.680,19

2.1.3 Rebliments .

1.206,94

Total 2.1 Moviment de terres en edificació ..........:

6.142,34

Total 2 Acondicionament del terreny ..........:

6.142,34

3 Estructures
3.1 Estructura horitzontal .

9.171,00

3.2 Formigó armat
3.2.1 Murs .

9.227,77

3.2.2 Escales .

1.589,28
Total 3.2 Formigó armat ..........:

10.817,05

Total 3 Estructures ..........:

19.988,05

4 Particions
4.1 Defenses interiors
4.1.1 Portes de pas .

870,53

4.1.2 Baranes i passamans .

1.071,83

Total 4.1 Defenses interiors ..........:

1.942,36

4.2 Acabaments
4.2.1 Folrats .

76,38
Total 4.2 Acabaments ..........:

76,38

4.3 Ajudes
4.3.1 Ajudes per instal·lacions .

321,25
Total 4.3 Ajudes ..........:

321,25

Total 4 Particions ..........:

2.339,99

5 Instal·lacions
5.1 Producció de calor
5.1.1 Calderes de biomasa .

44.353,43

5.1.2 Sistema d'alimentació de la biomassa .

12.369,91

5.1.3 Sistemes d'evacuació dels productes de la combustió .
5.1.4 Accessoris hidràulics de la sala .
5.1.5 Dispositius de control propis de la caldera .
5.1.6 Transport, Muntatge i Posta en Marxa .
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2.741,60
14.423,55
918,00
4.535,00
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Total 5.1 Producció de calor ..........:
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5.2 Xarxa hidràulica de distribució

79.341,49

5.2.1 Instal·lació tub xarxa de calor .

11.641,60

Total 5.2 Xarxa hidràulica de distribució ..........:

11.641,60

5.3 Elèctricitat i il.luminació
5.3.1 Connexió a terra .

321,88

5.3.2 Cables .

306,45

5.3.3 Instal.lació interior sala caldera .
5.3.4 Cablejat control .

2.500,00
560,80

Total 5.3 Elèctricitat i il.luminació ..........:

3.689,13

5.4 Contra incendis
5.4.1 Senyalització .

14,64

5.4.2 Extintors .

132,34

5.4.3 Ampliació central detecció d'incendis .

426,00

Total 5.4 Contra incendis ..........:

572,98

5.5 Connexió i evacuació d'aigües
5.5.1 Connexió a xarxa existent de fontaneria .
5.5.2 Electrobomba i connexió sanejament .
Total 5.5 Connexió i evacuació d'aigües ..........:

500,00
2.677,35
3.177,35

5.6 Manteniment i Garantia
5.6.1 Manteniment .

1.296,00

Total 5.6 Manteniment i Garantia ..........:

1.296,00

5.7 Projecte de legalització RITE
5.7.1 Projectes de legalització .

1.400,00

Total 5.7 Projecte de legalització RITE ..........:

1.400,00

Total 5 Instal·lacions ..........:

101.118,55

7 Urbanització interior de la parcel·la
7.1 Paviments exteriors
7.1.1 Llambordes .

650,10
Total 7.1 Paviments exteriors ..........:

650,10

Total 7 Urbanització interior de la parcel·la ..........:

650,10

8 Gestió de residus
8.1 Transport de terres
8.1.1 Transport de terres amb camió .

1.320,00

Total 8.1 Transport de terres ..........:

1.320,00

Total 8 Gestió de residus ..........:

1.320,00

9 Seguretat i salut
9.1 Sistemes de protecció col·lectiva
9.1.1 Delimitació i protecció de vores d'excavació .
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552,75

2

9.1.2 Protecció d'escales .
www.co2en.com
9.1.3 Protecció elèctrica .

20,23
306,14

9.1.4 Protecció contra incendis .
9.1.5 Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva .
Total 9.1 Sistemes de protecció col·lectiva ..........:

16,81
300,00
1.195,93

9.2 Formació
9.2.1 Formació del personal .

200,00
Total 9.2 Formació ..........:

200,00

9.3 Equips de protecció individual
9.3.1 Per el cap .

0,46

9.3.2 Contra caigudes d'alçada .
9.3.3 Per els ulls i la cara .

72,33
5,28

9.3.4 Per les mans i els braços .

67,36

9.3.5 Per a les oïdes .

10,20

9.3.6 Per els peus i les cames .
9.3.7 Per al cos (vestuari de protecció) .
Total 9.3 Equips de protecció individual ..........:

217,14
36,84
409,61

9.4 Medicina preventiva i primers auxilis
9.4.1 Material mèdic .

159,58

9.4.2 Reconeixements mèdics .
Total 9.4 Medicina preventiva i primers auxilis ..........:

52,12
211,70

9.5 Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar
9.5.1 Casetes (lloguer/construcció/adaptació de locals) .

282,44

9.5.2 Mobiliari i equipament .

115,78

9.5.3 Neteja .

120,00

Total 9.5 Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar
..........:

518,22

9.6 Senyalització provisional d'obres
9.6.1 Abalisament .

65,86

9.6.2 Senyalització vertical .

10,82

9.6.3 Senyalització de seguretat i salut .

7,30

Total 9.6 Senyalització provisional d'obres ..........:

83,98

Total 9 Seguretat i salut ..........:

2.619,44

10 Control de Qualitat
10.1 Control de Qualitat i Assajos .
Total 10 Control de Qualitat ..........:

2.000,00
2.000,00

11 Control i Monitoratge
11.1 Elements de control sala caldera i circuits distribució .

5.207,97

11.2 Visualització i Programació control .

2.629,87
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11.3 Monitorització energètica .
www.co2en.com
Total 11 Control i Monitoratge ..........:
Pressupost d'execució material

4.426,03
12.263,87
148.631,49

13% de despeses generals

19.322,09

6% de benefici industrial

8.917,89

Suma

176.871,47

21% IVA

37.143,01

Pressupost d'execució per contracta

214.014,48

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de DOS-CENTS
CATORZE MIL CATORZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS.

Celrà, 15 de Maig de 2014
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Pressupost parcial nº 1 Demolicions
Codi

Ut Denominació

Amidament

Preu

Total

1.1 Urbanització interior de la parcel·la
1.1.1 Paviments exteriors
1.1.1.1 DUX021

m²

Demolició de solera o paviment de formigó en massa de 15 a 25 cm de
gruix, mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica
d'enderrocs sobre camió o contenidor. Costat bar.
Total m² ............:

1.1.1.2 DUX021b

m²

m²

5,65

69,21

Demolició de solera o paviment de formigó en massa de 15 a 25 cm de
gruix, mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica
d'enderrocs sobre camió o contenidor. Costat biblioteca.
Total m² ............:

1.1.1.3 DUX010

12,250

2,750

5,65

15,54

Demolició de paviment exterior de llambordins i capa de sorra, amb
martell pneumàtic, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Total m² ............:

15,000

6,96

104,40
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Pressupost parcial nº 2 Acondicionament del terreny
Codi

Ut Denominació

Amidament

Preu

Total

2.1 Moviment de terres en edificació
2.1.1 Esbrossar i neteja
2.1.1.1 ADL005

m²

Esbrossada i neteja del terreny, fins a una profundidad mínima de 25 cm,
amb mitjans manuals, retirada i apilat dels materials.
Total m² ............:

2.1.1.2 ADL015

Ut

32,000

5,61

179,52

Talat d'arbre, de 15 a 30 cm de diàmetre de tronc, amb motoserra.
Total Ut ............:

3,000

25,23

75,69

2.1.2 Excavacions
2.1.2.1 ADE001c

m³

Excavació a cel obert en qualsevol tipus de terreny, amb
pneumàtic, retirada dels materials excavats i càrrega a camió.
Total m³ ............:

2.1.2.2 ADE010

m³

m³

15,52

3.546,32

Excavació en rases per instal·lacions en qualsevol tipus de terreny, amb
mitjans mecànics, retirada dels materials excavats i càrrega a camió.
Tram protegit amb tub de formigó (profunditat 1'60 m).
Total m³ ............:

2.1.2.3 ADE010b

228,500

martell

30,500

20,43

623,12

Excavació en rases per instal·lacions en qualsevol tipus de terreny, amb
mitjans mecànics, retirada dels materials excavats i càrrega a camió.
Tram sense protegir (profunditat 1,00 m).
Total m³ ............:

25,000

20,43

510,75

2.1.3 Rebliments
2.1.3.1 ADR030

m³

Base de paviment del mòdul sala de caldera mitjançant reblert a cel obert
amb grava 20/30 mm, i compactació al 95% del Proctor Modificat amb picó
vibrant de guiat manual.
Total m³ ............:

2.1.3.2 ADR010

m³

m³

m³

m³

m³

m

m3

3,500

22,25

77,88

12,450

21,30

265,19

2,350

38,85

91,30

60,000

2,10

126,00

Cinta de senyalització per a la protecció de canonades i cables
enterrats, de 15 cm de grosor, totalment enterrada i col·locada a 0'30 m
dels tubs a senyalitzar.
Total m ............:

2.1.3.8 ADRE012

241,77

Reblert principal de la base del mòdul sala de caldera, amb capa de
regularitzacio de morter M-10 de de 2cm d'espessor, preparat per a rebre
la impermeabilització
Total m³ ............:

2.1.3.7 ADRE011

6,43

Reblert principal de rases per instal·lacions, amb formigó de neteja HL150/B/20, fabricat en central i abocada des de camió.
Total m³ ............:

2.1.3.6 ADR010e

37,600

Reblert principal de rases per instal·lacions, amb grava 20/30 mm, i
compactació al 95% del Proctor Modificat amb safata vibrant de guiat
manual. Es tindrà en compte la col·locació d'una malla de senyalització,
segons especificacions dels plànols.
Total m³ ............:

2.1.3.5 ADR010d

257,50

Reblert principal de rases per instal·lacions, amb sorra 0/5 mm, i
compactació al 95% del Proctor Modificat amb safata vibrant de guiat
manual.
Total m³ ............:

2.1.3.4 ADR010c

21,02

Reblert principal de rases per instal·lacions, amb terra de la pròpia
excavació, i compactació al 95% del Proctor Modificat amb safata vibrant
de guiat manual.
Total m³ ............:

2.1.3.3 ADR010b

12,250

45,000

0,10

4,50

7,000

20,40

142,80

Abastament d'aigua neta.
Total m3 ............:
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Pressupost parcial nº 3 Estructures
Codi

Ut Denominació

Amidament

Preu

Total

3.1 Estructura horitzontal
3.1.1 ANS010

m²

Solera de formigó armat de 10 cm d'espessor, realitzada amb formigó HA25/B/20/IIa fabricat en central, i abocada des de camió, estès i vibrat
manual, i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080
sobre separadors homologats, per a base d'un paviment.
Total m² ............:

3.1.2 NIC011

m²

m²

m²

818,40

60,000

13,85

831,00

Llosa massissa de formigó armat, horitzontal, cantell 30 cm, realitzada
amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocada amb cubilot, i
acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 22 kg/m²; muntatge i desmuntatge del
sistema d'encofrat de fusta; alçària lliure de planta de fins a 3 m.
Total m² ............:

3.1.4 NIG200

13,64

Impermeabilització sota solera, amb làmina de betum modificat amb
elastòmer SBS, LBM(SBS)-30/FV (60) totalment adherida al suport amb
bufador, prèvia emprimació del mateix amb emprimació asfàltica, tipus EB,
i protegida amb una capa antipunxonament de geotèxtil de polièster no
teixit, 150 g/m², llesta per a abocar el formigó de la fonamentació.
Total m² ............:

3.1.3 EHL010b

60,000

60,000

84,81

5.088,60

Impermeabilització
de
coberta
plana
transitable
per
a
vianants,
realitzada mitjançant revestiment continu elàstic impermeabilitzant a
base de poliuretà alifàtic, color blanc, amb un rendiment de 1,5 kg/m² i
de 1,2 mm d'espessor mínim, i resolució de punts singulars mitjançant
geotèxtil no teixit de fibres de polièster i massilla tixotròpica a base
de poliuretà líquid, aplicat a corró en dues mans, sobre emprimació epoxi
de dos components en base aquosa. Acabat superficial de formigó en massa,
seguint pavimentació existent.
Total m² ............:

60,000

40,55

2.433,00

3.2 Formigó armat
3.2.1 Murs
3.2.1.1 CCS010

m³

Mur de soterrani de formigó armat 1C, H<=3 m, espessor 30 cm, realitzat
amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocada des de camió, i
acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 50 kg/m³; muntatge i desmuntatge del
sistema d'encofrat metàl·lic amb acabat tipus industrial.
Total m³ ............:

3.2.1.2 NIM011b

m²

m³

219,05

6.466,36

Impermeabilització de mur de soterrani o estructura soterrada, per la
seva cara exterior, amb làmina de betum modificat amb elastòmer SBS,
tipus LBM(SBS) - 40 - FV, acabada amb film plàstic termofusible en
ambdues
cares,
prèvia
emprimació
amb
emulsió
asfàltica
estable
(rendiment: 0,5 kg/m²).
Total m² ............:

3.2.1.3 EHM010

29,520

102,000

19,30

1.968,60

Partició amb mur de formigó armat 2C, H<=3 m, gruix 20 cm, realitzat amb
formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocada amb cubilot, i acer
UNE-EN 10080 B 500 S, 50 kg/m³; muntatge i desmuntatge del sistema
d'encofrat metàl·lic, amb acabat tipus industrial.
Total m³ ............:

2,760

287,25

792,81

3.2.2 Escales
3.2.2.1 EHE020

m²

Escala de formigó vist, amb llosa d'escala i esglaonat de formigó en
massa, e=15 cm, realitzada amb formigó HM-20 fabricat en central amb
additiu hidròfug, i abocada amb cubilot; muntatge i desmuntatge de
sistema d'encofrat recuperable de fusta.
Total m² ............:

11,000

144,48

1.589,28

Pàgina

Xarxa de calor amb estella a La Fàbrica de Celrà

9

Pressupost parcial nº 4 Particions
Codi

Ut Denominació

Amidament

Preu

Total

4.1 Defenses interiors
4.1.1 Portes de pas
4.1.1.1 PPR010c

Ut

Porta tallafocs d'acer galvanitzat homologada, EI2 60-C5, de dues fulles,
1200x2600 mm de llum i alçada de pas, acabat galvanitzat amb tractament
repela ampremtes, ambdues fulles provistes de tancaportes per a ús
moderat.
Total Ut ............:

4.1.1.2 PPR010b

Ut

1,000

588,24

588,24

Porta tallafocs d'acer galvanitzat homologada, EI2 60-C5, d'una fulla,
700x2100 mm de llum i alçada de pas, acabat galvanitzat amb tractament
repela ampremtes, amb tancaportes per a ús moderat.
Total Ut ............:
1,000
282,29
282,29

4.1.2 Baranes i passamans
4.1.2.1 PDB030

m

Barana metàl·lica de tub buit d'acer laminat en fred de 90 cm d'alçada,
amb bastidor senzill i muntants i barrots verticals, per a buit poligonal
de forjat, fixada mitjançant cargolats en obra de fàbrica.
Total m ............:

4.1.2.2 PDB010

m

7,500

106,46

798,45

Barana metàl·lica de tub buit d'acer laminat en fred de 90 cm d'alçada,
amb bastidor senzill i muntants i barrots verticals, per escala recta
d'un tram, fixada mitjançant cargolat en formigó.
Total m ............:

2,500

109,35

273,38

4.2 Acabaments
4.2.1 Folrats
4.2.1.1 PRFE010

m

Folrat de conducte per a instal·lacions en racó d'envans, amb maó ceràmic
vist 28x9x5 cm, rebut amb morter de ciment M-5.
Total m ............:

2,000

38,19

76,38

4.3 Ajudes
4.3.1 Ajudes per instal·lacions
4.3.1.1 PYA010

m²

Ajudes de ram de paleta en edifici d'altres utilitats, per instal·lació
de fontaneria. Consistirà en el desplaçament de l'escomesa i comptador
d'aigua existent a la zona de vestidors, una vegada realitzada les
pertinents consultes amb la Cia. Subministradora.
Total m² ............:

125,000

2,57

321,25
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Pressupost parcial nº 5 Instal·lacions
Codi

Ut Denominació

Amidament

Preu

Total

5.1 Producció de calor
5.1.1 Calderes de biomasa
5.1.1.1 ICQ010

Ut

Caldera per a la combustió d'estelles, Froling Turbomat 250 SPS, potència
nominal de 75 a 250 kW, amb tecnologia WOS de de depuració de gasos
procedents de la combustió, amb aïllament incorporat, sistema d'elevació
de la temperatura de retorn per sobre de 55°C, compost per vàlvula
reguladora i bomba de circulació.
Descripció del pressupost de Froling, en castellà:
Datos técnicos: - Potencia calorífica nominal: 250 kW Rango de modulación de potencia: 75-250 kW Diámetro conducto de humos: 250 mm Presión max. de trabajo: 3 bar - Temperatura max. de trabajo: 90ºC Longitud: 1890 mm - Anchura: 2890 mm - Altura: 1880 mm Conexión de ida/retorno: DN65 / PN6 - Peso: 3820 kg
Para la combustión de astillas según la norma EN 149614 clase B1; P45 / M40. El modelo Turbomat destaca por
su versatilidad para poder utilizar combustibles con
diferentes propiedades y poder añadir cualquier
componente adicional de forma sencilla, rápida y sin
trabajos ni costes excesivos. Solo la parrilla varía según
el combustible utilizado, por lo demás las posibilidades
de regulación de los diferentes parámetros de
funcionamiento permite alcanzar una combustión óptima.
Viene equipado de serie con cuadro de control por
microprocesador SPS 4000 con interfaz de pantalla táctil
montado en el cuerpo de la caldera, encendido
automático por aire caliente, ventilador de tiro inducido y
ventilador de aire de combustión con control de
velocidad, servomotores, sonda lambda, termostato de
seguridad, intercambiador de seguridad con válvula para
la descarga térmica (en caso de sobrecalentamiento de
la caldera), y regulación de depresión para el ajuste
preciso de la potencia (de 30-100%).
La cámara de combustión (CC) revestida con ladrillos
refractarios protege el cuerpo de acero de la caldera y
permite alcanzar y mantener las temperaturas que
aseguran una combustión óptima y mayor eficiencia.
Consta también de una camisa de aire para precalentar
el aire de combustión y al mismo tiempo minimiza las
pérdidas de calor por radiación.
Este modelo esta equipado con una parrilla móvil de
aleación especial (soporta altas temperaturas) para
quemar astillas. El movimiento continuo de la parrilla
evita la formación de escoria y conduce las cenizas al
cenicero.
El dispositivo de alimentación consta de canal y tornillo
sinfín con su accionamiento, y esta preparado para
acoplarse a una compuerta o una válvula rotativa como
elemento de seguridad de antiretorno de llama. El
elemento de seguridad adecuado depende del
combustible utilizado y de la disposición del sistema de
extracción y transporte de combustible.
El intercambiador (IC) vertical incluye un sistema de
optimización de rendimiento (sistema WOS) con
turbuladores accionados que permiten la limpieza
automática de los tubos.
La extracción automática de cenizas de la retorta y del
intercambiador (opcional) se realiza mediante sinfines a
ceniceros fácilmente extraibles para efectuar el vaciado.
Las diferentes capas que constituyen la carcasa de la
caldera proporcionan altas prestaciones de solidez y
aislamiento, asegurando la longevidad de la instalación y
la mayor eficiencia al reducir las pérdidas de calor.
Total Ut ............:
1,000
39.745,93
39.745,93
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Pressupost parcial nº 5 Instal·lacions
Codi

Ut Denominació

5.1.1.2 ICQT01

Ut

Ut

Preu

Total

Recirculació de fums (RCH) per TM 200-250 SPS
Per reducció d'emissions de NOx, protecció dels
materials de la cambra de combustió (graella, xapes
i refractari) i màxima eficiència i optimització de la
combustió. Part dels fums es recirculen mitjançant
un ventilador regulat automàticament amb variador de
freqüència, i es tornen a injectar a la caldera a través
de comportes servomotorizadas a la zona de
combustió primària i / o secundària. La regulació es
fa automàticament segons la mesura de la
temperatura dins de la cambra de combustió,
temperatura dels fums i aire primari i secundari.
En casos de combustibles amb humitats
Total Ut ............:

5.1.1.3 ICQT03

Amidament

1,000

2.627,00

2.627,00

Extracció automàtica de cendres del bescanviador TM250
Per a l'extracció automàtica de les cendres del
intercanviador mitjançant 2 sensfí cap a cendrers de
20 litres de capacitat cadascun. Inclou els cendrers.
Total Ut ............:

1,000

1.980,50

1.980,50

5.1.2 Sistema d'alimentació de la biomassa
5.1.2.1 ICQ020

Ut

Sistema d'alimentació d'estelles, per a caldera de biomassa compost per
extractor rotatiu per a estelles, format per disc rotatori, de 4,70 m de
diàmetre, amb lamel·les, motor per a alimentació trifàsica a 400 V,
transportador helicoïdal sense fi de 2,5 m de longitud i 1 m de
transportador helicoïdal sense fi tancat, amb xapa d'acer en "U",.
Descripció del pressupost de Froling, en castellà:
- SINFÍN DE ALIMENTACIÓN CON COMPUERTA ANTIRETORNO PARA TX Y TM 200-250
Dispositivo de alimentación de sinfín para TX y TM 200250 con una compuerta antiretorno de llama que consta
de: Sinfín con accionamiento, y compuerta 180 con
servomotor de cierre automático en caso de corte de
sumininstro electrico. Este sistema antiretorno es válido
para astillas tipo G30-G50.
- BALLESTA GIRATORIA DE BRAZOS FLEXIBLES FBR 150 5,0 HASTA 250 KW
Para la extracción de combustible desde un silo redondo
o cuadrado que se encuentra al lado o por encima de la
sala de calderas. La ballesta tiene 2 brazos flexibles de
acero que se enrollan debajo del disco central cuando el
silo esta lleno. A medida que se va vaciando se forma
una cavidad radial en el silo, lo que permite el despliegue
progresivo de los brazos. El movimiento giratorio rompe
la cavidad y los brazos conducen el combustible al canal
del sinfín.
Consta de ballesta giratoria con 2 brazos flexibles, canal
de chapa de acero de forma trapezoidal para evitar
atascos, sinfín, motor de accionamiento, parte superior
del conducto de caída y dispositivo de rociado
automático como elemento de seguridad para impedir el
retorno de llama.
Total Ut ............:

5.1.2.2 IC1T02

5.1.2.3 ICQ080

Ut

Ut

Extensió 1 metre sensfí 150
Dades tèciques:
-Diàmetre: 150 mm
-Longitut: 1000 mm
Total Ut ............:

Ut

9.642,96

9.642,96

1,000

226,95

226,95

Boca d'ompliment de 2500x4000 mm
biomassa, amb tanca de protecció.
Total Ut ............:

5.1.2.4 ICT1T03

1,000

per

a

1,000

sitja

d'emmagatzematge

de

2.000,00

2.000,00

500,00

500,00

Tarima de fusta per a sitja d'estella
Total Ut ............:

1,000

5.1.3 Sistemes d'evacuació dels productes de la combustió
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Pressupost parcial nº 5 Instal·lacions
Codi

Ut Denominació

5.1.3.1 ICO010b

m

Amidament

Preu

Total

Xemeneia modular metàl·lica, de doble paret, paret interior d'acer
inoxidable AISI 316L de 350 mm de diàmetre i paret exterior d'acer
inoxidable AISI 304, amb aïllament entre parets mitjançant manta de fibra
ceràmica d'alta densitat de 25 mm d'espessor, instal·lada en el interior
de l'edifici, per caldera de peu amb càmera de combustió atmosfèrica, de
biomassa. Inclòs 4 colzes, 1 T i accessoris de muntatge. Dinak DP o
similar.
Total m ............:

8,000

342,70

2.741,60

5.1.4 Accessoris hidràulics de la sala
5.1.4.1 ICS065

Ut

Acumulador d'inèrcia, d'acer negre, 2500 l, altura 2035 mm, diàmetre 1660
mm.
Total Ut ............:

5.1.4.2 ICS020

Ut

Ut

m

Ut

PA

2.450,00

2.450,00

1,000

203,19

203,19

8,000

65,78

526,24

554,12

554,12

Got d'expansió tancat amb una capacitat de 250 l.
Total Ut ............:

5.1.4.6 ICST01

1,000

Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub de
polietilè reticulat (PE-X) amb barrera d'oxigen (EVOH), de 75 mm de
diàmetre exterior i 6,8 mm de gruix, sèrie 5, PN=6 atm, col·locat
superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant
camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica.
Total m ............:

5.1.4.5 ICS040b

6.700,00

Col·lector format per tub d'acer negre estiratge sense soldadura, de 3"
DN 80 mm de diàmetre, de 1 m, amb 1 connexió d'entrada i 4 connexions de
sortida, amb planxa flexible d'escuma elastomèrica, de 50 mm d'espessor.
Total Ut ............:

5.1.4.4 ICS010

3.350,00

Electrobomba doble centrífuga vertical (1450 r.p.m.) amb una de les
bombes en reserva, amb una potència de 1,5 kW.
Inclou vàlvules, filtres, antiretorn, maniguets de muntatge, manòmetres,
auxiliars de canonades...totalment muntada i posada en marxa.
Total Ut ............:

5.1.4.3 ICS030

2,000

1,000

Partida de subministrament i muntatge de la resta d'accessoris hidràulics
i valvuleria necessaris per al primari de la sala de calderes, composat
per.
10 ut.Vàlvula de bola c-501 3"
1 ut. Bomba acceleradora ALPHA2 L25-60S/R
1 ut. Manometre glicerina 0-6 kgs
2 ut. Vàlvula de bola c-501 1"
3 ut. Vàlvula de bola c-501 11/4"
1 ut. Vas expansió tancat 6 bars 150 L
1 ut. Vàlvula de seguretat 6 bars 1 1/2"
4 ut. Termometre inmersió
3 ut. Vàlvula retenció york 3"
1 ut. Filtre 3" tipus Y
1 ut. Vàlvula barrejadora DN32 Stamatic
12 m. Tub d'acer 3"
1 ut. Reixa de ventilació 400x400 mm
5 m. Tuberia polietilè DN63 aigua
1 m. Tuberia PVC desaigües DN63 i accessoris
Total PA ............:

1,000

3.100,00

3.100,00
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Codi

Ut Denominació

5.1.4.7 ICST050

1

Amidament

Preu

Total

Contador(es)
electrónico(s)
marca
KAMSTRUP,
modelo
MULTICAL
602,
diseñados para la medición de consumos en instalaciones de calefacción
centralizada o de distrito, especialmente viviendas unifamiliares,
edificios de apartamentos, oficinas, etc…
Su diseño robusto hace posible la precisión durante toda la vida útil del
contador.
Integrador MULTICAL® 602
Caudalímetro ultrasónico ULTRAFLOW® para CALOR (15ºC - 130ºC) en latón
descincado DZR.
Caudal nominal 10,0 m³/h, 300 mm x G2B, PN 16
2 sondas de temperatura PT500 de 1,5 m (con sus correspondientes vainas o
portasondas)
Alimentación (a escoger entre batería de Litio, 230 VAC ó 24 VAC)
Puerto óptico para lectura de registros históricos (hasta 15 años, 36
meses, 460 días y 1.392 horas)
Tarjeta de comunicación: MOD-Bus con 2 entradas de impulsos.
? Cumple con la normativa MID (caudalímetro, integrador y sondas)
Total 1 ............:

1,000

890,00

890,00

5.1.5 Dispositius de control propis de la caldera
5.1.5.1 ICT1T01

Ut

Dispositius i equips de control necessaris per a gestionar la caldera
Froling TM250, consistent en:
-Software Visealisierung per a Lambdatrónic 3000
Para la monitorización y regulación de parámetros de
funcionamiento, procesos/protocolos y tendencias
mediante ordenador.
La introducción de todos los parámetros regulables se
puede hacer a través del teclado y se puede controlar
directamente en la pantalla o guardar en un archivo si es
necesario.
El proceso de regulación se presenta en imágenes y
diagramas claros y sencillos, incluso con representación
de las tendencias.
Los avisos de errores se recogen y son guardados en la
memoria.
Posibilidad de conexión directa (a través de cable
RS232), con un módem (US Robotics 56k), o a través de
una conexión de red se puede visualizar y controlar los
procesos desde un PC.
-Adaptador para control remoto via internet (1 canal)
Permite conectarse a la caldera a distancia mediante el
software de Froling "Visualisierung". Enlaza el COM1 del
control Lambdatronic de la caldera a la red interna de
internet del cliente y a través de esta a Internet global. La
conexión a internet y la configuración de la red interna es
responsabilidad del cliente.
-Control d'inèrcia per a Turbomat SPS 4000, que consta de 2 sondes
d'immersió PT100 (l=100mm) amb 3 conductors
-Amliació del control de càrrega de la inèrcia mitjançant 5 sondes
d'immersió que recullen la Tª en diferents zones
de la inèrcia per anticipar millor el canvis de càrrega sol.licitada pel
sistema
-Sonda d'immersió PT100 per dipòsit d'inèrcia amb 3 conductors
Totalment instal.lat i cablejat. Inclou accessoris de muntatge
Total Ut ............:

1,000

918,00

918,00

5.1.6 Transport, Muntatge i Posta en Marxa
5.1.6.1 ICT2T01

PA

Transport del material
destrucció inclòs
Total PA ............:

5.1.6.2 ICT2T02

PA

amb

assegurança
1,000

que

cobreix

danys,

pèrdua

o

1.785,00

1.785,00

2.750,00

2.750,00

Muntatge i Posta en Marxa.
Temps aproximat:
Muntatge: 44 hores (1 tècnic + 1 ajudant)
Posta en marxa: 20 hores (1 tècnic)
Total PA ............:

5.2 Xarxa hidràulica de distribució

1,000
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Codi

Ut Denominació

Amidament

Preu

Total

5.2.1 Instal·lació tub xarxa de calor
5.2.1.1 UBC010c

m

Canonada per a calefacció preaïllada, model Rehau RAUVITHERM UNO SDR 11,
de 170 mm de diàmetre, per a conducció soterrada.
Característiques de fabricant:
Cubierta exterior gris oscuro apto para hasta máx. 95°C
(temperatura flotante) y 6 bar, compuesta por:
- Tubo interno en polietileno reticulado (PE-Xa) según DIN 16892/93
con capa barrera contra la difusión del oxígeno (EVOH), según
DIN 4726, coloreada en naranja.
- El aislamiento de los tubos RAUVITHERM de SDR 11 se compone
de las placas de PE reticulado y, en el caso de los tubos DUO,
adicionalmente de una pieza espumada en el centro.
- Cubierta exterior de polietileno (PE-HD) gris oscuro corrugado,
sobreextrusionada sin costuras.
Se suministra en rollos.
La tubería es impermeable a la difusión longitudinal de agua
según EN 489
Total m ............:

5.2.1.2 ICS010b

m

PA

76,40

7.640,00

Canonada de distribució d'aigua calenta de calefacció formada per tub
d'acer negre, amb soldadura longitudinal per resistència elèctrica, de 2
1/2" DN 63 mm de diàmetre, una mà d'emprimació antioxidant, col·locat
superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant
camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica.
Total m ............:

5.2.1.3 IFIT01

100,000

60,000

53,36

3.201,60

Connexió de la xarxa de calor al col.ector existent dels circuits de
calefacció, a la sala de calderes existent.
Total PA ............:

1,000

800,00

800,00

5.3 Elèctricitat i il.luminació
5.3.1 Connexió a terra
5.3.1.1 IEP010

Ut

Xarxa de connexió a terra per a estructura de formigó de l'edifici
prefabricat amb 90 m de conductor de coure nu de 35 mm² i 2 piques.
Total Ut ............:

0,500

643,75

321,88

5.3.2 Cables
5.3.2.1 IEL010

m

Línia general d'alimentació soterrada formada per cables unipolars amb
conductors de coure, RZ1-K (AS) 4G16+1x10 mm², sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV, sota tub protector de polietilè de doble paret, de
75 mm de diàmetre.
Total m ............:

15,000

20,43

306,45

5.3.3 Instal.lació interior sala caldera
5.3.3.1 IET01T01

PA

Partida de subministrament i muntatge de la instal.ació elèctrica de
l'interior de la sala de calera, amb els següents components:
4 ut. Fluorescent estanc IP65 36 w Vilaplana
2 ut. Lluminaria emergència Legrand B44 200 lm
1 ut. Quadre elèctric de 32 mòduls Legrand
6 m. Cable manguera 5x10 mm2 alimentació
1 ut. Interruptor diferencial 2P 40 A 30 mA
1 ut. Interruptor diferencial 4P 40 A 300 mA
2 ut. Interruptor magnetotèrmic 10 A 2 P
1 ut. Interruptor magnetotèrmic 16 A 2 P
1 ut. Interruptor magnetotèrmic 25 A 4P
15 m. Cable manguera 3x1,5 mm2
12 m. Cable manguera 3x2,5 mm2
8 m. Cable manguera 5x10 mm2
1ut. Interruptor paro emergència general 32 A
1 ut. Contactor maniobra
Petita material ( Punteres,prensaestopes,regletes )
1 ut. Connexió cetac IP65 32 A 4P
2 ut. Brides roscades per soldar 2"
2 ut. Brides roscades 1 1/4 " per soldar
Total PA ............:

1,000

2.500,00

2.500,00
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Ut Denominació

Amidament

Preu

Total

5.3.4 Cablejat control
5.3.4.1 IAF070b

m

Cable rígid U/UTP no propagador de la flama de 4 parells trenats de
coure, categoria 6, amb beina exterior de poliolefina termoplàstica LSFH
lliure de halògens, amb baixa emissió de fums i gasos corrosius de 6,2 mm
de diàmetre.
Total m ............:

5.3.4.2 IEO010

m

m

2,14

192,60

Canalització soterrada de tub corbable, subministrat en rotllo, de
polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color
taronja, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N.
Total m ............:

5.3.4.3 IEO010b

90,000

50,000

5,24

262,00

Canalització fix en superfície de de PVC, sèrie B, de 32 mm de diàmetre.
Total m ............:

30,000

3,54

106,20

5.4 Contra incendis
5.4.1 Senyalització
5.4.1.1 IOS010

Ut

Senyalització de equips contra incendis, mitjançant plaça de poliestirè
fotoluminiscent, de 210x210 mm.
Total Ut ............:

2,000

7,32

14,64

5.4.2 Extintors
5.4.2.1 IOX010

Ut

Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió
incorporada, d'eficàcia 21A-113B-C, amb 6 kg d'agent extintor.
Total Ut ............:

5.4.2.2 IOX010b

Ut

1,000

46,94

46,94

Extintor portàtil de neu carbònica CO2, d'eficàcia 34B, amb 2 kg d'agent
extintor.
Total Ut ............:

1,000

85,40

85,40

5.4.3 Ampliació central detecció d'incendis
5.4.3.1 IOD01

1

Subministre i instal·lacio de 2 detectors tèrmics de 77ºC
Subministre i instal·lacio de 2 base de superfície Ziton sèrie Z600
Subministre i instal·lacio de 2 sòcols blancs tub 20 mm ECO10
90 mt cable manguera apantallada ignfífuga 2x1,5 mm2
15 mt tub fergon grisdur M20
S'inclou accessoris i part proporcional de mà d'obra de muntatge
S'aprofitarà un tub de reserva entre la sala de la cadera de biomassa i
la sala de calderes actual
Total 1 ............:
1,000
426,00
426,00

5.5 Connexió i evacuació d'aigües
5.5.1 Connexió a xarxa existent de fontaneria
5.5.1.1 ISFT01

PA

Connexió emplenat nova instal.lació a xarxa existent de fontaneria de la
zona de vestidors
Total PA ............:

1,000

500,00

500,00

5.5.2 Electrobomba i connexió sanejament
5.5.2.1 UAB010

Ut

Evaqüació aigües de l'edifici prefabricat, i connexió a xarxa existent.
Tenir present de comprovar cotes de xarxa existent per veure la
diferència de cotes amb la sortida d'evaqüació del mòdul.
Electrobomba submergible amb impulsor vòrtex per exhauriment d'aigües
netes o lleugerament carregades, construïda en ferro colat, amb una
potència de 1,1 kW.
Connexió a xarxa de sanejament existent.
Total Ut ............:

5.5.2.2 UAI010

m

1,000

1.850,00

1.850,00

Bunera longitudinal de fàbrica, de 200 mm d'ample interior i 400 mm
d'alt, amb reixeta d'acer galvanitzat, classe A-15 segons UNE-EN 124 i
UNE-EN 1433.
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Ut Denominació
Total m ............:

Amidament

Preu

Total

5,000

165,47

827,35

5.6 Manteniment i Garantia
5.6.1 Manteniment
5.6.1.1 IMMT01

Ut

Contracte de manteniment preventiu amb cost anual Froling
Visites)
El propòsit d'aquesta modalitat de contracte, és que el
STA faci les operacions de manteniment.
Es realitzaràn 2 visites anuals.
Total Ut ............:

1,000

1.296,00

TM

250

(2

1.296,00

5.7 Projecte de legalització RITE
5.7.1 Projectes de legalització
5.7.1.1 IPTT01

PA

Projecte de legalització RITE de la nova instal.lació de calefacció amb
biomassa
Total PA ............:

1,000

1.400,00

1.400,00

Pàgina

Xarxa de calor amb estella a La Fàbrica de Celrà

17

Pressupost parcial nº 7 Urbanització interior de la parcel·la
Codi

Ut Denominació

Amidament

Preu

Total

7.1 Paviments exteriors
7.1.1 Llambordes
7.1.1.1 UXAE020

m²

Secció per a viàries amb tràfic de categoria C3 (carrers comercials
d'escassa activitat, menys de 15 vehicles pesats per dia) i categoria
d'explanada E1 (5 <= CBR < 10), pavimentada amb llamborda monocapa de
formigó, format quadrat, 150x150x80 mm, acabat superficial llis, color
gris, per a tipus de col·locació flexible, realitzat sobre ferm compost
per base flexible de tot-u natural, de 30 cm d'espessor.
Total m² ............:

15,000

43,34

650,10
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Pressupost parcial nº 8 Gestió de residus
Codi

Ut Denominació

Amidament

Preu

Total

8.1 Transport de terres
8.1.1 Transport de terres amb camió
8.1.1.1 GTB010

m³

Transport de terres amb camió a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància no
limitada.
Total m³ ............:

250,000

5,28

1.320,00
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Pressupost parcial nº 9 Seguretat i salut
Codi

Ut Denominació

Amidament

Preu

Total

9.1 Sistemes de protecció col·lectiva
9.1.1 Delimitació i protecció de vores d'excavació
9.1.1.1 YCB070

m

Barana de seguretat per a protecció de vores d'excavació, d'1 m d'alçada,
formada per passamans i travesser intermedi de barra d'acer corrugat B
500 S de 16 mm de diàmetre i entornpeu de tauló petit de fusta de 15x5,2
cm, tot això subjecte mitjançant brides de niló i filferro a muntants de
barra d'acer corrugat B 500 S de 20 mm de diàmetre, clavats en el terreny
cada 1,00 m. Amortitzables les barres en 3 usos, la fusta en 4 usos i els
taps protectors en 3 usos.
Total m ............:

9.1.1.2 YCB040

Ut

m²

m

407,05

2,000

42,93

85,86

Plataforma de xapa d'acer de 10 mm de gruix, amortitzable en 10 usos, per
a protecció de pas de vehicles sobre rases obertes en calçada.
Total m² ............:

9.1.1.4 YCB060

11,63

Passarel·la de fusta, de 1,50 m de longitud per a amplada màxima de rasa
de 0,9 m, amplada útil de 0,60 m, baranes laterals d'1,00 m d'alçada,
amortitzable en 3 usos, per a protecció de pas de vianants sobre rases
obertes.
Total Ut ............:

9.1.1.3 YCB050

35,000

5,000

7,59

37,95

Topall per a protecció de la caiguda de camions durant els treballs de
descàrrega en vores d'excavació, compost per 2 taulons de fusta de 25x7,5
cm, amortitzables en 4 usos i perfils d'acer S275JR, laminat en calent,
de la sèrie IPN 200, galvanitzat en calent, de 1 m de longitud, clavats
en el terreny cada 2,0 m, amortitzables en 3 usos.
Total m ............:

1,000

21,89

21,89

9.1.2 Protecció d'escales
9.1.2.1 YCE030

m

Sistema provisional de protecció de buit d'escala en construcció, d'1 m
d'alçada, format per barana principal i intermèdia de tub d'acer de 25 mm
de diàmetre i entornpeu de tauló petit de fusta de 15x5,2 cm, tot això
subjecte a guardacossos telescòpics d'acer, fixats per collament.
Amortitzables els guardacossos en 8 usos, les baranes en 10 usos i els
entornpeus en 4 usos.
Total m ............:

2,400

8,43

20,23

5,65

11,30

9.1.3 Protecció elèctrica
9.1.3.1 YCS010

Ut

Llum portàtil de mà, amortitzable en 3 usos.
Total Ut ............:

9.1.3.2 YCS020

Ut

2,000

Quadre elèctric provisional d'obra, potència màxima 5 kW, amortitzable en
4 usos.
Total Ut ............:

1,000

294,84

294,84

9.1.4 Protecció contra incendis
9.1.4.1 YCU010

Ut

Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió
incorporada,
d'eficàcia
21A-113B-C,
amb
6
kg
d'agent
extintor,
amortitzable en 3 usos.
Total Ut ............:

1,000

16,81

16,81

9.1.5 Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva
9.1.5.1 YCX010

Ut

Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al
compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el
Treball.
Total Ut ............:

1,000

300,00

300,00

9.2 Formació
9.2.1 Formació del personal
9.2.1.1 YFX010

Ut

Formació del personal, necessària per al compliment
vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.

de

la

normativa
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Ut Denominació

Amidament

Preu

Total

1,000

200,00

200,00

0,23

0,46

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

9.3 Equips de protecció individual
9.3.1 Per el cap
9.3.1.1 YIC010

Ut

Casc contra cops, amortitzable en 10 usos.
Total Ut ............:

2,000

9.3.2 Contra caigudes d'alçada
9.3.2.1 YID010

Ut

Sistema anticaigudes compost per un connector bàsic (classe B),
amortitzable en 4 usos; un dispositiu anticaigudes lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible, amortitzable en 4 usos; una corda de fibra de
longitud fixa com a element d'amarratge, amortitzable en 4 usos; un
absorbidor d'energia, amortitzable en 4 usos i un arnès anticaigudes amb
un punt d'amarrador, amortitzable en 4 usos.
Total Ut ............:

1,000

72,33

72,33

9.3.3 Per els ulls i la cara
9.3.3.1 YIJ010

Ut

Ulleres de protecció amb muntura universal, d'ús bàsic, amortitzable en 5
usos.
Total Ut ............:

2,000

2,64

5,28

9.3.4 Per les mans i els braços
9.3.4.1 YIM010

Ut

Parell de guants contra riscos mecànics amortitzable en 4 usos.
Total Ut ............:

9.3.4.2 YIM010b

Ut

Ut

3,41

34,10

Parell de guants per a treballs elèctrics de baixa tensió, amortitzable
en 4 usos.
Total Ut ............:

9.3.4.3 YIM010c

10,000

2,000

10,60

21,20

Parell de guants resistents al foc amortitzable en 4 usos.
Total Ut ............:

2,000

6,03

12,06

9.3.5 Per a les oïdes
9.3.5.1 YIO010

Ut

Joc de orelleres, estàndard,
amortitzable en 10 usos.
Total Ut ............:

9.3.5.2 YIO020

Ut

amb

atenuació

10,000

acústica

de

15

1,01

dB,
10,10

Joc de taps d'un sol ús, modelables, amb atenuació acústica de 31 dB,
amortitzable en 1 ús.
Total Ut ............:

5,000

0,02

0,10

9.3.6 Per els peus i les cames
9.3.6.1 YIP020

Ut

Parell de polaines per extinció d'incendis, amortitzable en 2 usos.
Total Ut ............:

9.3.6.2 YIP010

Ut

1,000

34,92

34,92

Parell de botes baixes de seguretat, amb resistència al lliscament, zona
del taló tancada, antiestàtic, absorció d'energia a la zona del taló,
resistent a la penetració i absorció d'aigua, resistent a la perforació,
sola amb ressalts, aïllant, amb codi de designació S3, amortitzable en 2
usos.
Total Ut ............:

2,000

91,11

182,22

7,92

15,84

9.3.7 Per al cos (vestuari de protecció)
9.3.7.1 YIU005

Ut

Granota de protecció, amortitzable en 5 usos.
Total Ut ............:

9.3.7.2 YIU040

Ut

2,000

Bossa per portar eines, amortitzable en 10 usos.
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Total

2,000

2,45

4,90

4,86

9,72

3,19

6,38

101,55

101,55

Total Ut ............:
9.3.7.3 YIU050

Ut

Faixa de protecció lumbar, amortitzable en 4 usos.
Total Ut ............:

9.3.7.4 YIU060

Ut

2,000

Parell de genolleres, amortitzable en 4 usos.
Total Ut ............:

2,000

9.4 Medicina preventiva i primers auxilis
9.4.1 Material mèdic
9.4.1.1 YMM010

Ut

Farmaciola d'urgència a caseta d'obra.
Total Ut ............:

9.4.1.2 YMM011

Ut

Reposició de bossa de gel, caixa d'apòsits, paquet de cotó, rotllo
d'esparadrap, caja de analgésico de ácido acetilsalicílico, caixa
d'analgèsic de paracetamol, ampolla d'aigua oxigenada, ampolla d'alcohol
de 96°, flascó de tintura de iode, per la farmaciola d'urgència en caseta
d'obra.
Total Ut ............:

9.4.1.3 YMM020

Ut

1,000

1,000

21,78

21,78

1,000

36,25

36,25

104,24

52,12

Llitera portàtil per evacuacions.
Total Ut ............:

9.4.2 Reconeixements mèdics
9.4.2.1 YMR010

Ut

Reconeixement mèdic anual al treballador.
Total Ut ............:

0,500

9.5 Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar
9.5.1 Casetes (lloguer/construcció/adaptació de locals)
9.5.1.1 YPC005

Ut

Lloguer mensual de lavabo portàtil de polietilè, de 1,20x1,20x2,35 m,
color gris, sense connexions.
Total Ut ............:

9.5.1.2 YPC211

m²

1,000

130,56

130,56

Adaptació de local existent com caseta provisional per a vestuaris en
obra.
Total m² ............:

1,000

151,88

151,88

9.5.2 Mobiliari i equipament
9.5.2.1 YPM010

Ut

Taquilla individual, perxa, banc per 5 persones, mirall, porta-rotlles,
sabonera en local o caseta d'obra per a vestuaris i/o lavabos.
Total Ut ............:

1,000

115,78

115,78

9.5.3 Neteja
9.5.3.1 YPL010

Ut

Hora de neteja i desinfecció de caseta o local provisional en obra.
Total Ut ............:

10,000

12,00

120,00

9.6 Senyalització provisional d'obres
9.6.1 Abalisament
9.6.1.1 YSB050

m

Cinta per a abalisament, de material plàstic, de 8 cm d'amplària, impresa
per ambdues cares en franges de color vermell i blanc.
Total m ............:

9.6.1.2 YSB060

Ut

50,000

1,24

62,00

Con d'abalisament reflector de 75 cm d'alçària, de 2 peces, amb cos de
polietilè i base de cautxú, amb 1 banda reflectora de 300 mm d'amplada i
retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en 10 usos.
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Pressupost parcial nº 9 Seguretat i salut
Codi

Ut Denominació
Total Ut ............:

Amidament

Preu

Total

2,000

1,93

3,86

9.6.2 Senyalització vertical
9.6.2.1 YSV010

Ut

Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de perill,
triangular, L=70 cm, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), amb cavallet
portàtil d'acer galvanitzat. amortitzable el senyal en 5 usos i el
cavallet en 5 usos.
Total Ut ............:

1,000

10,82

10,82

9.6.3 Senyalització de seguretat i salut
9.6.3.1 YSS020

Ut

Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm,
amortitzable en 3 usos, fixat amb brides.
Total Ut ............:

1,000

7,30

7,30
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Pressupost parcial nº 10 Control de Qualitat
Codi

Ut Denominació

Amidament

Preu

Total

10.1 Control de Qualitat i Assajos
10.1.1 XUX010

Ut

Conjunt de proves i assajos, realitzats per un laboratori acreditat a
l'àrea tècnica corresponent, necessaris per al compliment de la normativa
vigent.
Total Ut ............:
1,000
2.000,00
2.000,00
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Pressupost parcial nº 11 Control i Monitoratge
Codi

Ut Denominació

Amidament

Preu

Total

11.1 Elements de control sala caldera i circuits distribució
11.1.1 ICXT01

Ut

Elements Generals de control KNX,
formats per equips que utilitzen l’estàndard de comunicació per xarxa KNX
(EN 50090,ISO/IEC 14543).
En aquest projecte es requereix dels elements següents per tal de dotar
la instal·lació de les eines generals
necessàries:
-1 Ut. font d’alimentació de 640 mA que proporciona l’alimentació al bus
KNX, capaç d’alimentar
un total de 64 components i fins a 2 línies de bus, i que incorpora dues
sortides de bus independents
filtrades;
-1 Ut. acoplador d’àrees IP, encarregat de la connexió entre els
dispositius KNX i un PC o altres
dispositius de processament de dades a través d’IP;
-1 Ut. Interface USB la qual permet l’acoblament d’un PC per tal de poder
efectuar l’adreçament, la programació i el
diagnòstic dels components KNX instal·lats.
Totalment instal.lat. Inclou accessoris de muntatge
Total Ut ............:

11.1.2 ICXT02

Ut

Ut

Ut

968,77

1,000

741,50

741,50

Control Sala de Calderes Existent,
models de calderes Fer Seven, mitjançant senyals discretes. Ordres de
marxa i de parada, senyal d’alarma,
control manual o automàtic i control per horaris, visualització de les
temperatures altes i baixes de cada un
dels dipòsits d’inèrcia, senyals d’alarma per Tª fora dels nivells
establerts.
Totalment instal.lat. Inclou accessoris de muntatge
Equips a muntar:
-2 Ut ZN1IO-AB46A Zennio Actin Box Hybrid, Mòdul de 6 entrades i 4
sortides dig.
Total Ut ............:

11.1.4 ICXT04

968,77

Elements de Control de Sala de Calderes.
Es preveu l’ús de senyals modbus per tal d’efectuar el control sobre la
caldera Froling, les ordres de marxa i parada, les senyals d’alarma, el
control manual o autòmatic i el control
per horaris, la visualització de les temperatures altes i baixes de cada
un dels dipòsits d’inèrcia, senyals
d’alarma per Tª fora dels nivells establerts.
Totalment instal.lat. Inclou accessoris de muntatge
Equips a muntar:
1 Ut. IBOX-KNXMBRTU-100 Intesis Mòdul Master Modbus RTU-KNX
1 Ut. SK08-T8 Arcus Controlador de 8 Sondes de Tª KNX
4 Ut. HTF PT1000 PVC Arcus PT1000
Total Ut ............:

11.1.3 ICXT03

1,000

1,000

349,25

349,25

Control de les Plantes refredadores.
S’utilitzarà
una
comunicació
mitjançant
senyals
digitals
ON/OFF;
disposarem de les ordres de parada i marxa,
de la senyal d’alarma així com de la visualització de senyals,
temperatures i d’altres paràmetres proporcionats.
Es disposa també de possibles senyals d’alarma i de senyals de
manteniment.
Totalment instal.lat. Inclou accessoris de muntatge.
Equips a muntar:
-2 Ut. ZN1IO-AB46A Zennio Actin Box Hybrid, Mòdul de 6 entrades i 4
sortides dig.
-1 Ut. SK08-T8 Arcus Controlador de 8 Sondes de Tª KNX
-4 Ut. HTF PT1000 PVC Arcus PT1000
Total Ut ............:

1,000

651,98

651,98
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Pressupost parcial nº 11 Control i Monitoratge
Codi

Ut Denominació

Amidament

Preu

Total

11.1.5 ICXT05

Ut

Control dela zona 1
Consta dels següents elements: control sobre la electrovàlvula 3 vies,
control
independent de les 4 zones (terra radiant, bar, entitats i biblioteca),
gestió de dues temperatures
independents, visualització de senyals i estat de les zones esmentades,
integració de la zona en el control
general.
Totalment instal.lat. Inclou accessoris de muntatge
Equips a muntar:
4 Ut. SK-01-T-HTF PVC 1,5 m Arcus Sonda de Tª PT100 KNX
3 Ut. ZN1IO-AB46A Zennio Actin Box Hybrid, Mòdul de 6 entrades i 4
sortides dig.
2 Ut. 7139201 Theben Regulador de Tª per a espais individuals KNX 172 344
Total Ut ............:
1,000
1.368,89
1.368,89

11.1.6 ICXT06

Ut

Control dela zona 2
Tenim el control de les bombes de recircul·lació, el control independent
de les 2 zones Ajuntament i Fan-Coils i Hall, Nau Llarga i Taller; es proporciona també
la gestió de dues temperatures
independents, la visualització de senyals i l’estat de les zones, així
com la integració de tota aquesta zona
en el control general.
Totalment instal.lat. Inclou accessoris de muntatge
Equips a muntar:
3 Ut. ZN1IO-AB46A Zennio Actin Box Hybrid, Mòdul de 6 entrades i 4
sortides dig.
4 Ut. 7139201 Theben Regulador de Tª per a espais individuals KNX
Total Ut ............:
1,000
1.127,58
1.127,58

11.2 Visualització i Programació control
11.2.1 ICXT07

Ut

Visualització
Pel que fa a la visualització, en destaquem el control remot de les
diferents ordres esmentades així com
visualització de senyals i estats, la gestió de la visualització via
internet, la configuració del sistema i la
posada en marxa d’aquest, les comunicacions via e-mail de les alarmes i
dels informes, i la integració
d’aquesta en el control general de la instal·lació.
Totalment instal.lat. Inclou accessoris de muntatge
Equips a muntar:
1 Ut. RMC3 Crestron Processador Core 3
Total Ut ............:

11.2.2 ICXT08

Ut

1,000

745,88

Programació
La programació consta de la configuració de tot el
l’adreçament dels equips, la programació i
posada en marxa, construcció de tot l’entorn que
visualització i control de dades, i la
documentació i esquemes.
Total Ut ............:

11.3 Monitorització energètica

1,000

1.883,99

745,88
sistema
requereix

KNX,
la

1.883,99
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Pressupost parcial nº 11 Control i Monitoratge
Codi

Ut Denominació

11.3.1 ILT301

PA

Amidament

Preu

Total

Equips per monitorització energètica (tèrmica, elèctrica i de gas per
calderes existents) a través de webserver d'Opendomo (o similar),
consistent en:
- 1 Lectura Òptica contador CIA
- 1 Mesura gas comptador CIA
- Integració gas i electricitat CIA a través de passarel.la OD485C
comunic MODBUS MTU-TCP/IP + ent
- Comunicació cloud contador elèctric i gas CIA a través de router 3G
- 3 Mesures elèctriques circuits interiors amb analitzadors de xarxes
CHINT RMC32 Mul>f. DIN RS485 + trafos I.
- Mesura Temperatura y humitat
- Mesura Aigua de brides amb emissor d'impulsos
- Integració comptadors fàbrica a través de pasarela OD485C comunic
MODBUS MTU-TCP/IP + ent i font d'alimentació per passarel·la
- El sistema de monitorització energètica ha de ser compatible amb el
sistema PRETEL de l'IDAE en en cas de ser requerit per l'Ajuntament de
Celrà
Altres
- 250 m Cable mallat 3x0,5 YCY per bus RS-485
- Cable CAT 6
- Switch
- Configuració de les comunicacions
- Part proporcional de mà d'obra de muntatge
Total PA ............:

1,000

4.426,03

4.426,03

Capítol 1 Demolicions
Capítol 2 Acondicionament del terreny

189,15
6.142,34

Capítol 3 Estructures

19.988,05

Capítol 4 Particions

2.339,99

Capítol 5 Instal·lacions
Capítol 7 Urbanització interior de la parcel·la

101.118,55
650,10

Capítol 8 Gestió de residus

1.320,00

Capítol 9 Seguretat i salut

2.619,44

Capítol 10 Control de Qualitat

2.000,00

Capítol 11 Control i Monitoratge
Pressupost d'execució material

12.263,87
148.631,49

13% de despeses generals

19.322,09

6% de benefici industrial

8.917,89

Suma

176.871,47

21% IVA

37.143,01

Pressupost d'execució per contracta

214.014,48

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de DOS-CENTS CATORZE MIL
CATORZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS.

Celrà, 15 de Maig de 2014
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1
1.1

PLEC DE CONDICIONS GENERALS
OBJECTE

El present PLEC DE CONDICIONS té per objecte la regulació dels treballs dels diferents oficis que intervenen per a la total
realització del Projecte, detallats en la Memòria i Plànols als que acompanya.
L’instal·lador s'ajustarà al present PLEC DE CONDICIONS i en el seu defecte al PLEC DE CONDICIONS DE LA DIRECCIÓ
GENERAL D'ARQUITECTURA, complint sempre les normes de bona execució i totes les indicacions i/o modificacions parcials
que la Direcció Facultativa consideri necessàries.
La utilització per part de l’instal·lador de prestacions i serveis auxiliars de tercers, no relleva a l’esmentat Instal·lador
de les seves obligacions i responsabilitats. Ha de proporcionar tots els materials necessaris per a la realització de les obres
(bastides, encofrats, eines, etc.) en disposició de ser utilitzats en qualsevol moment en condicions de total seguretat.
1.1.1

Interpretacions i aclariments al projecte

L’instal·lador tindrà l'obligació de posar de manifest davant la Direcció Facultativa de l'obra qualsevol omissió o
contradicció que figuri en el projecte. En cap cas es podrà suplir la manca directament i sense autorització expressa.
Qualsevol aclariment o interpretació sobre el Projecte o el procés d'execució són competència exclusiva de la Direcció
Facultativa.
1.1.2

Modificacions

S'advertirà amb suficient antelació qualsevol modificació que la propietat desitgi introduir, abans del seu inici, d'aprovar el
pressupost complementari que s'origini, sempre que les noves unitats d'obra no figurin en el pressupost base
inicial, doncs en aquest cas es liquidarà per amidament.
1.1.3

Direcció

La direcció i control de la instal·lació correrà a càrrec del Director d'Obra que actuarà en representació de la
Propietat.
Tant la Direcció com la Propietat tindran lliure accés a la instal·lació i als tallers, magatzems o locals en que s'estiguin
realitzant o emmagatzemant els materials que composaran la instal·lació.
Així mateix les observacions i instruccions emanades de la Direcció es reflectiran en el llibre d'ordres o en escrits dirigits
a l’instal·lador.
1.1.4

Personal, càrregues socials, seguretat en el treball

Tot el personal contractat per l’Instal·lador, haurà d'estar protegit per la legislació laboral vigent. Per això l’instal·lador
entregarà els comprovants necessaris que acreditin aquest compliment.
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L’instal·lador ha de complir amb tot rigor la normativa de prevenció de riscos laborals i las disposicions de seguretat i
salut. Així com el pla de seguretat prescriptiu.
1.1.5

Medis auxiliars, proteccions i neteja

L'import dels medis auxiliars necessaris per a realitzar els seus treballs seran del tot a càrrec de l'instal·lador.
L’Instal·lador serà l'únic responsable de tots els seus materials, eines i medis auxiliars, pel que se'n cuidarà de la seva
recepció i emmagatzematge en obra, havent-los de protegir adequadament dins de l'àrea reservada a ell.
Un cop instal·lats els equips assumirà la responsabilitat de protegir-los adequadament fins a l'entrega total de la instal·lació.
L’Instal·lador s'haurà de fer càrrec de totes les proteccions necessàries per a guardar equips, aparells o altres instal·lacions
existents en les zones o àrees en que hagi de treballar.
Tot mal causat per l'actuació de l’Instal·lador haurà de ser reparat per la seva compte.
L’Instal·lador haurà de mantenir netes totes les zones de treball on actuï, pel que haurà de procedir a la retirada de runes,
restes de materials, embalatges, etc. periòdicament.
La Propietat i Direcció podran en cas de desídia de l’Instal·lador, ordenar la neteja que correrà a càrrec d'aquest.
Al finalitzar la instal·lació, l’Instal·lador, haurà de retirar del lloc dels treballs i àrees a ell reservades, tots els materials
sobrants, runes i qualsevol article no instal·lat aportat per ell. En cas contrario i en un termini màxim de 5 dies la Propietat
podrà considerar-lo com objecte abandonat i manar retirar-lo amb càrrec de l’Instal·lador.

1.1.6

Plànols de muntatge, de detall i mostres

L’Instal·lador assumeix el projecte adjudicat, i haurà de repassar i comprovar que la documentació rebuda s'ajusta a les
condicions i exigències bàsiques de la instal·lació.
Per ajustar l'obra i instal·lacions als treballs contractats, l’Instal·lador realitzarà els plànols de taller i muntatge que precisi,
en base a les especificacions donades. Presentarà quatre còpies de cada plànol o document per a la seva aprovació per la
Propietat i per la Direcció, dels materials i disseny, encara que serà de plena responsabilitat de l’Instal·lador, l'exactitud de
les dimensions, cotes i incidències amb les obres i instal·lacions alienes a ell.
De forma anàloga, l’instal·lador confeccionarà els plànols corresponents a treballs de paleta, rases, ventilacions, etc. necessaris
per la realització de les instal·lacions.
La direcció facultativa de l’obra queda autoritzada a demanar a l’instal·lador els plànols de detall que consideri
oportuns.
Seran responsabilitat de l’Instal·lador els retardaments que es produeixin en els treballs de la seva instal·lació, com a
conseqüència d'una entrega tardana dels plànols esmentats. Abans de la seva col·locació, l’Instal·lador presentarà mostres,
catàlegs i demés documentació tècnica dels equips i components a instal·lar.

Durant l’execució dels treballs, els plànols i esquemes d’obra seran corregits i completats, si calgués, i constituirien la base per a
la realització, a càrrec de l’instal·lador, dels plànols definitius de l’obra, que hauran de correspondre exactament a la instal·lació
final.
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Al finalitzar la instal·lació per a la recepció de la mateixa l’Instal·lador haurà d’entregar:
3 jocs de còpies dels plànols i esquemes definitius de la instal·lació realment realitzada, adequadament enquadernats.
1 còpia dels esquemes definitius d’obra, situats a l'interior de la sala de màquines, quadres i subquadres.
1 còpia de tot el projecte complert en CD ROM. format .dwg

L’instal·lador facilitarà, també, la documentació corresponent al materials (certificats, homologacions, ...), llistat de recanvis i
les peces recomanades, documentació tècnica i instruccions d'entreteniment dels diferents components.
L’instal·lador confeccionarà tots els expedients de legalització de les instal·lacions que ho requereixin ,els Visarà pel Col·legi
Oficial i ho presentarà als Organismes Oficials. (els visats i taxes seran a càrrec de l’instal·lador)
Finalment presentarà les aprovacions o actes de posada en marxa oportunes.

1.1.7

Muntatge

S’exigeix una bona execució de les instal·lacions de manera què, si segons el parer de la direcció facultativa de l’obra ,
l’execució no és bona, l’instal·lador està obligat a refer els treballs, sense dret a indemnitzacions suplementàries.
Els plànols del projecte indiquen la situació real o aproximada dels diferents elements (aparells, circuits, etc. ) de la
instal·lació. No obstant això, la situació es fixarà sempre en el replantejament.
Les variacions que es presentin, respecte la situació i els recorreguts previstos, no seran objecte de suplements en el preu,
sempre que s’hagin indicat a través del marcatge.
Els treballs corresponents a feines de paleta caldrà que siguin marcats, amb la suficient antelació, i que s’adjuntin, si cal, els
plànols i dibuixos que la direcció facultativa de l’obra consideri necessaris.
Els farratges necessaris per muntar els seus equips seran subministrats per l’instal·lador, el qual haurà de lliurar-los
degudament pintats amb una capa de protecció antioxidant, i, un cop instal·lats, caldrà fer una segona passada.
Per al replantejament i l’execució del marcatge de la instal·lació, caldrà tenir en compte, molt particularment, les instruccions
de la direcció facultativa de l’obra, de manera que quedi perfectament coordinada amb les altres instal·lacions.
En tots els casos, les connexions s’efectuaran de manera que les soldadures o rosques quedin ben assegurades, durables,
sense cap porositat o recremat, i amb possibilitats de revisió periòdica .

No s’admetran esforços mecànics innecessaris superiors als normals dels propis tubs.
Es senyalitzaran amb rètols denominatius les diferents línies generals i altres elements d’instal·lació, com ara vàlvules,
etc.
L’instal·lador haurà d'adaptar-se al pla de muntatge general de l’obra. La direcció d’obra li comunicarà les dates concretes
d’acabament de les instal·lacions parcials, les quals es veurà obligat a complir.
La propietat es reserva el dret d’eliminar les partides que cregui oportú, deduint-les del valor adjudicat i amb la possibilitat de
contractar-les per compte propi.

Projecte executiu d’una Xarxa de Calor amb biomassa a Celrà – Plec de Condicions Tècniques
Promotor: Ajuntament de Celrà

3

www.co2en.com

Estan incloses totes les proves o control de qualitat, execució, regulació i funcionament que la direcció de l’obra pugui
sol·licitar.
1.1.8

Materials i modificacions

Els materials i equips en que no s'especifiquin marques, models i tipus, hauran de ser de la millor qualitat en la seva classe
respectiva. La Propietat i la Direcció Facultativa podran fixar al seu millor criteri l'esmentada qualitat en cas d'existir-ne
varies.
L’instal·lador facilitarà abans de la seva col·locació, la marca o nom del fabricant dels equips o elements que pensa utilitzar
en obra, junt amb la documentació tècnica detallada que permeti analitzar-los degudament. Els materials instal·lats sense
aprovació, correran el risc de ser rebutjats, encara que estiguin instal·lats.
Quan un material o component vingui especificat amb marca, model o tipus, no es podrà substituir per un altre sense l’
aprovació de la Propietat i Direcció. Per l’autorització de l’autorització cal:



1.1.9

1º Presentació de contratipus amb documentació amplia per al seu anàlisis i posterior aprovació de la Propietat i
Direcció.
2º Pressupost contradictori relatiu a la substitució amb tots els ajustaments precisos de medició i valoracions
d'aquestes en comparació amb el pressupost acceptat

Proves Assaigs

El tipus i nombre de proves i assaigs a realitzar seran els següents:
a) Els que dictin les normes
b) Els que ordeni la Direcció Facultativa
Un cop fixades les procedències dels materials, la qualitat d'aquests serà fixada periòdicament per assaigs, la freqüència
dels quals fixarà el Director de les obres, el qual podrà realitzar-los per sí mateix, o si ho considera més convenient,
mitjançant Laboratori Tècnic Homologat.
L’instal·lador podrà presenciar les anàlisis, assaigs i proves que verifiqui el Director de l'obra, bé personalment o delegant
en una altra persona. Si aquests són realitzats en Laboratori Homologat, el certificat emès pel seu Director donarà fe
davant l’instal·lador.

Totes les despeses que s'originin amb motiu d'aquests assaigs, anàlisis i proves, fins un import màxim de l'1 per cent del
pressupost de l'obra, seran per compte del l’instal·lador.
En cas de que els resultats dels assaigs siguin desfavorables, la Direcció Facultativa podrà escollir entre
rebutjar la totalitat de la partida controlada o executar un control més detallat del material a examen. En aquest
suposat el cost de l'assaig serà totalment a càrrec de l’instal·lador.
A la vista del resultat dels nous assaigs, es decidirà sobre l'acceptació total o parcial, o el seu rebuig. Tot material
que hagi estat rebutjat serà retirat de l'obra immediatament, llevat autorització expressa de la Direcció Facultativa.
Qualsevol treball que es realitzi amb materials no assajats o no aprovats per la Direcció Facultativa, podrà ser
considerat com defectuós.
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1.1.10

Condicions per a la recepció

Per tal de procedir la recepció de l’obra (sense que això eximeixi d'altres exigències no esmentades en aquest plec de
prescripcions tècniques), hauran de complir-se els punts següents, amb càrrec al pressupost de l’instal·lador:








Lliurament i aprovació de la documentació prescrita en els paràgrafs anteriors.
Instruccions de funcionament simplificades.
4 jocs de còpies dels plànols i esquemes definitius de la instal·lació realment realitzada,.
1 còpia de tot el projecte complert en CD ROM. format .dwg
Documentació corresponent al materials (certificats, homologacions,...), llistat de recanvis
recomanades, documentació tècnica i instruccions d'entreteniment dels diferents components.
Expedients de legalització degudament tramitats.
Comprovació per la direcció d’obra del bon acabat dels treballs.

i

les

peces

Resultats de:








Proves d'estanqueïtat, condensacions, drenatges, circulació de fluids, dilatacions i rendiment tèrmic
satisfactòries segons Normativa.
Proves elèctriques, de control, funcionament i maniobra del sistema.
Comprovació de la selectivitat de les instal·lacions.
Pèrdues de càrrega, sorolls, cops d'ariet i turbulències.
Comprovació de proteccions selectives.
Proves i assajos requerits per la direcció facultativa de l’obra.
Realització
del
cursos de
formació
necessaris,
al
personal de manteniment i
usuari de les instal·lacions

Signat

Antoni Márquez Briones
Enginyer Industrial Col·legiat 12.752
Celra, 15 de Maig de 2014
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2

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

2.1

E ‐ PARTIDES D’OBRA D’EDIFICACIÓ

2.1.1

EE – INSTAL·LACIÓNS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

EE2 ‐ CALDERES
EE23
‐
CALDERES
IPOLICOMBUSTIBLES

PER

A

COMBUSTIBLES

SÒLIDS

1.‐ DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES Calderes de fosa o planxa d’acer col·locades.
S’han considerat els tipus de col·locació següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sobre el paviment
Sobre bancada
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:
Col·locació de la caldera
Connexió dels diferents serveis
Prova de servei

CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. Un cop situada en el seu emplaçament
han de quedar connectades les diferents energies, de manera que els tubs respectius no produeixin esforços a la
connexió de la caldera.
Al voltant de la caldera cal deixar uns espais lliures per a facilitar els futurs treballs de manteniment i neteja.
Si va col·locada sobre paviment, el paviment ha de ser de material incombustible, impermeable, ha d’estar anivellat i ha
d’haver‐hi instal·lada una bonera sifònica. Les calderes col·locades sobre bancada, s’han de col·locar sobre planxes
metàl·liques situades sobre la bancada.
L’aparell ha de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o sorolls inacceptables.
Si es fan servir brides, aquestes han de complir les especificacions de la norma ISO 7005 i el fabricant ha de
subministrar les corresponents contrabrides.

CALDERES DE POTENCIA SUPERIOR A 70 kW:
Les calderes de potencia superior a 70 kW han d’estar situades en un local destinat a acollir exclusivament elements
d’instal·lacions.
No tindran la consideració de sala de maquines els equips autònoms de qualsevol potencia preparats per a instal·lar
a l’exterior, que en tot cas han de satisfer els requisits mínims de seguretat per a les persones i els edificis on es trobin
emplaçats i en els que es facilitaran les operacions de manteniment i conducció.
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El disseny de la sala de maquines ha de satisfer uns requisits mínims de seguretat per a les persones i per als edificis on es
trobi localitzada, i en tot cas s’han de facilitar les operacions de manteniment i conducció. La localització, característiques
i dimensions de la sala de calderes, així com els materials dels elements que es trobin al seu interior, es faran d’acord
amb les especificacions de la norma UNE 60‐601.
Es tindrà especial cura en el compliment de la reglamentació vigent sobre condicions de protecció contra incendis als
edificis. Els aspectes relatius a ventilació, nivell d’il·luminació, seguretat elèctrica, separació entre màquines, dimensions
mínimes de la sala, aportació d’aire per a la combustió i extracció de fums, protecció contra la humitat exterior i sistema
de desguàs han d’estar d’acord amb les especificacions de la norma UNE 100‐020.
2.‐ CONDICIONS DEL PROCES D’EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
S’ha de comprovar que les característiques tècniques de l’aparell corresponen a les especificades al projecte.
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments.
Les connexions enroscades o embridades han d’anar segellades amb cinta o junt d’estanquitat, respectivament.
Abans d’efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les rebaves que hi puguin haver.
Les connexions dels equips i aparells a les canonades es farà de manera que entre el tub i l’equip no es transmeti cap esforç.
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva unió.
Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar l’accés a l’equip en cas de reparació o substitució.
Els accessoris de l’equip com ara vàlvules, instruments de mesura i control, maniguets antivibratoris, filtres,
etc. han d’instal·lar-se abans de la part desmuntable de connexió, cap a la xarxa de distribució.
Un cop instal·lat l’equip, s’ha de procedir a la retirada de l’obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls
de tubs, etc.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI



Real Decreto 1027/2007, de 20 de juliol, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Termicas en
los Edificios (RITE).
Orden de 31 de octubre de 2000 por la que se establece, para la botellas fabricadas de acuerdo con las Directivas
84/525/CEE, 84/526/CEE y 84/527/CEE, el procedimiento para la comprobacion de los requisitos complementarios,
establecidos en la ITC MIE AP‐7 del Reglamento de Aparatos a Presion.
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EE4 ‐ XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS
EE41 ‐ XEMENEIES CIRCULARS
1.‐ DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES
Xemeneies circulars metàl·liques per a la conducció dels productes de la combustió des dels aparells fins a
l’atmosfera exterior.
S’han considerat els tipus següents:









Elements per a la formació de xemeneia metàl·lica modular de parets múltiples
Tubs de formació helicoïdal de parets múltiples per a la formació de xemeneies
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:
Replanteig de la unitat d’obra
Col·locació dels suports
Col·locació dels mòduls connectant‐los amb junts i abraçadores
Comprovació de la unitat d’obra
Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls, etc.

CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
La xemeneia no ha d’anar travessada per cap element aliè al propi sistema d’evacuació de fums, ja siguin suports, tubs
d’altres instal·lacions, etc. Ha de ser totalment independent dels elements estructurals i de tancament de l’edifici, al que
anirà unida únicament a traves dels suports, dissenyats per permetre la lliure dilatació de la xemeneia.
En les xemeneies muntades en patis interiors o en galeries tècniques d’instal·lacions, la temperatura de la
paret exterior en condicions de potència màxima nominal no ha de superar els 85ºC.
Quan les xemeneies estan muntades a dintre d’un conducte d’obra s’ha de verificar que en condicions de funcionament a
potencia nominal i a temperatura ambient, la temperatura de la paret dels locals contigus no sigui superior en 5º C a la
temperatura ambient del projecte del local, i en qualsevol cas, no superior als 28ºC.
Toleràncies d’instal·lació:
‐ Aplomat: 2/1000, <= 15 mm
TRAMS HORITZONTAL:
El tram horitzontal de la xemeneia, si n’hi ha, ha de ser el mes curt possible i fàcilment accessible en tota la seva llargària per
tal de facilitar‐ne les operacions de neteja.
Ha de tenir un pendent mínim del 3% cap al generador per tal de facilitar la recollida dels condensats.
S’han d’evitar, en la mesura del possible, els canvis de direcció i de secció. Quan aquests siguin imprescindibles, es
dissenyaran amb el mínim angle de desviació possible. Els canvis de secció s’han de fer amb el mínim angle de divergència
possible.
TRAMS VERTICALS:
La unió entre el tram horitzontal i/o inclinat i el vertical es farà amb les peces i accessoris adequats amb la finalitat d’evitar
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turbulències.
La base del tram vertical ha de disposar d’un mòdul de recollida de sutge, condensats i pluvials, proveït d’un registre
de neteja i d’un drenatge que haurà d’estar connectat a la xarxa de sanejament. En el cas de calderes que funcionin
en condicions humides, els condensats s’hauran de neutralitzar abans d’ abocar‐los a la xarxa de sanejament. En xemeneies
que donin servei a calderes estanques, aquest mòdul haurà de disposar d’un sistema de regulació de tir.
En el tram vertical s’evitaran els canvis de direcció i de secció. De ser necessaris, els canvis de direcció es faran amb radis
de curvatura iguals o superiors a 1,5 vegades el diàmetre hidràulic de la canonada en aquell tram, i els canvis de secció amb
angles de divergència iguals o inferiors a 15°.

BOCA DE SORTIDA:
La boca de sortida de fums a l’exterior es situarà de manera que s’eviti la contaminació produïda per gasos, vapors i
partícules solides en zones ocupades permanentment per persones.
El mòdul final ha d’afavorir l’ascensió lliure de la columna de fums.

ACCESSORIS:
S’han de preveure registres de neteja a cada canvi de direcció, exceptuant la sortida de les calderes. Els registres han d’estar
situats a llocs fàcilment accessibles.
Els orificis han de tenir un diàmetre entre 5 i 10 mm i han d’estar proveïts d’un tub de protecció roscat d’uns 100 mm de
llargària, soldat o ancorat a la paret de la xemeneia, i proveït d’una tapa de tancament.
En el cas d’orificis destinats a allotjar aparells de forma permanent, l’hermeticitat entre la paret de la xemeneia i l’element
sensible de l'instrument s’ha d’assegurar amb l’aplicació de materials segellants de característiques adients a la agressivitat
dels fums.

2.‐ CONDICIONS DEL PROCES D’EXECUCIÓ
Abans de procedir a les feines de muntatge es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
S’ha de comprovar que les característiques tècniques dels materials corresponen a les especificades al projecte.
S’han d’aturar les feines quan es treballi a l’exterior i la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h, plogui o les
temperatures es trobin fora de l’interval comprès entre 5ºC i 40º C. Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes
condicions, s’han de revisar i assegurar les parts fetes.
En cas d’interrompre les tasques de muntatge, es taparan els extrems per tal d’evitar l’entrada d’ aigua i de brutícia.
Quan es reprenguin els treballs s’ha de comprovar que no s’hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs.
El muntatge s’ha de fer d’acord amb les instruccions de la DT. del fabricant i les de la normativa vigent.
La descarrega i manipulació dels components de la xemeneia s’ha de fer de forma que no rebin cops.
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Durant el procés de col·locació no s’han de produir desperfectes. Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva
col·locació.
Per a fer la unió dels mòduls no s’han de forcar ni deformar els extrems. Les unions estaran fetes amb els materials i
accessoris subministrats pel fabricant. No es poden fer modificacions als elements de la xemeneia.
Un cop acabada la col·locació de la xemeneia es procedirà a la retirada de l’obra de les restes d’embalatges, materials
sobrants, retalls, etc.

3.‐ UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS:
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. ELEMENTS AMIDATS EN M:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.

4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Termicas en los
Edificios (RITE).
UNE 123001:2005 Calculo y diseño de chimeneas metalicas. Guia de aplicacion.
UNE‐EN 13384‐1:2003 Chimeneas. Metodos de calculo termicos y de fluidos dinamicos. Parte 1: Chimeneas que se utilizan
con un unico aparato.
UNE‐EN 13384‐1/AC:2004 Chimeneas. Metodos de calculo termicos y de fluidos dinamicos. Parte 1: Chimeneas que se
utilizan con un unico aparato.
UNE‐EN 13384‐2:2005 Chimeneas. Metodos de calculo termicos y fluido‐dinamicos. Parte 2: Chimeneas que prestan
servicio a mas de un generador de calor.

XEMENEIES METÀL·LIQUES MODULARS:
UNE‐EN 1856‐1:2004 Chimeneas. Requisitos para chimeneas metalicas. Parte 1: Chimeneas modulares.
UNE‐EN 1856‐1:2004/1M:2005 Chimeneas. Requisitos para chimeneas metalicas. Parte 1: Chimeneas modulares.

5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar son les següents:






Comprovació de la correcta implantació dels equips a l’obra.
Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació.
Verificació que les vibracions no es transmeten al conducte.
Verificació que els elements de subjecció tenen la mateixa resistència que la exigida al ventilador.
Control específic dels ventiladors:
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Control de la situació dels ventiladors
Verificació de la no existència de sorolls anormals





Comprovació d el funcionament del motor, consum (A) sentit de gir, velocitat (m/s), cabal (m /s), soroll (dBA)
Actuació elements de control (si n’hi ha)
Certificat de garantia de fabricant, d’ acord amb la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de garanties a la venda de bens
de consum.
Manteniment de la instal·lació.
Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat.




3

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s’han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s’ha de
substituir el material afectat.

EE42 ‐ CONDUCTES CIRCULARS METÀL∙LICS
1.‐ DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES Conductes muntats superficialment.
S’han considerat els materials següents:





Alumini rígid
Acer inoxidable
Alumini flexible
Planxa d’acer galvanitzat

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:



Col·locació dels suports pel muntatge superficial
Col·locació dels conductes connectant‐los amb junts i abraçadores

CONDICIONS GENERALS:
La situació del conducte ha de ser la reflectida a la DT o la indicada per la DF. Els conductes horitzontals han de passar a
prop del sostre i amb una inclinació ascendent >= 3%.
Els conductes per al transport d’aire
elèctriques, ni ser travessats per aquestes.

no

poden

allotjar

conduccions

d’altres instal·lacions mecàniques o

El sistema de suport d’un conducte ha de tenir les dimensions dels elements que el constitueixen i ha d’estar espaiat de tal
manera que sigui capaç de suportar, sense cedir, el pes del conducte i del seu aïllament tèrmic, si es el cas, així com el seu
propi pes.
El sistema de suport no ha de debilitar l’estructura de l’edifici i la relació entre la carrega que grava sobre l’element
d’ancoratge i la carrega que determina l’arrencament del mateix no ha de ser mai inferior a 1:4.
Si els conductes estan penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 10° respecte a la vertical. Els suports
s’han de col·locar a prop de les unions entre els trams.

Les unions entre els conductes s’han de fer mitjançant maniguets d’unió i s’han de segellar. Les unions entre els
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accessoris i els conductes s’han de fer directament. Els accessoris han d’estar normalitzats.
A les unions amb conductes d’obra el tub s’ha d’introduir dins el conducte 1 o 2 cm. Si el tub ha d’anar revestit amb un
conducte d’obra, cal que hi hagi una distancia >= 5 cm entre el conducte i el tub, per a facilitar la circulació de l’aire.
El pas a traves d’elements estructurals i de tancament s’ha de fer amb passa murs d’un diàmetre, com a mínim, 4 cm
mes gran que el diàmetre del conducte si l’element es de material incombustible i si l’element és combustible el
diàmetre del passa murs ha de ser 10 cm mes gran, com a mínim. L’espai entre els conductes s’ha d’omplir amb material
incombustible.
Els conductes verticals es suportaran per mitja de perfils a un sostre o a una paret vertical.
La fixació dels conductes als maniguets d’unió s’ha de realitzar mitjançant cargols autoroscants o reblons.
Distancia màxima entre suports horitzontals (UNE‐EN 12236). Ha de complir: Distancia màxima permesa entre suports
verticals:



Per a conductes de fins a 800mm de diàmetre: =< 8 m
Per a conductes de diàmetres superiors a 800 mm: =< 4 m

Toleràncies d’instal·lació:


Aplomat: 2/1000, <= 15 mm

Per a conductes d’alumini rígid, acer inoxidable o planxa d’acer galvanitzada la distancia entre suports en els trams
horitzontals ha de ser <=3,5m i en trams verticals <=8m.
Per conductes d’alumini flexible la distancia entre suports en els trams horitzontals ha de ser <=1,5m i en els trams
verticals <= 3m
Les xarxes de conductes han d’estar equipades amb obertures de servei d’acord al que indica la norma UNE‐ENV 12097
per a permetre les operacions de neteja i desinfecció.
Els elements instal·lats han de ser desmuntables i tenir una obertura d’accés o una secció desmuntable de
conducte per a permetre les operacions de manteniment.
Els falsos sostres han de tenir registres d’inspecció en correspondència amb els registres de conductes i els aparells
situats als mateixos.
Els conductes flexibles s’han d’instal·lar totalment desplegats i amb corbes de radi igual o major que el diàmetre nominal. La
longitud màxima permesa es de 1,2 m.

CONDUCTES PER A VENTILACIÓ MECÀNICA
El conducte ha de tenir traçat vertical, excepte en els trams de connexió de les obertures d’extracció o ramals
corresponents.
Ha de tenir un acabat que dificulti l’acumulació de brutícia i ha de ser practicable per al registre i neteja en la coronació i
en l’arrencada.
Quan en la paret dels conductes es pugui arribar a la temperatura de rosada, hauran d’estar aïllats tèrmicament per tal
d’evitar condensacions.
El conducte que travessi elements separadors de sectors d’incendi ha de complir les condicions de resistència al foc de
l’apartat 3 de la secció SI1 del CTE.
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Ha de ser estanc a l’aire per a la seva pressió de dimensionat.
La boca l’expulsió, o extrem exterior del conducte d’ extracció, ha de disposar de malla anti‐ocells o element similar.
Ha d’ estar separada:



De qualsevol element d’entrada de ventilació: d >= 3 m
De zones ocupades habitualment: d >= 3 m

2.‐ CONDICIONS DEL PROCES D’EXECUCIÓ CONDICIONS GENERALS:
Si el tub flexible d’alumini es subministra comprimit cal estirar‐lo aproximadament fins a cinc vegades per a
instal·lar-lo. Els radis de curvatura mínims han de ser iguals al diàmetre exterior.
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Els conductes s’han d’inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació.

CONDUCTES PER A VENTILACIO MECANICA
S’ha de preveure el pas de conductes a traves del sostres i altres elements de partició horitzontal de tal forma que s’executin
els necessaris jous o cèrcols. Els forats de pas del sostre han de proporcionar una franquícia perimetral de 20 mm que s’ha
d’omplir amb aïllant tèrmic.
S’han cuidar les unions previstes per tal d’assegurar l’estanquitat dels junts.
Les obertures d’extracció connectades als conductes s’ han de tapar adequadament per a evitar l’entrada de runa o
d’altres objectes fins que es col·loquin els elements de protecció corresponents.

3.‐ UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts
per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Tecnico de la Edificacion
Parte 2. Documento Basico de Salubridad DB‐HS.
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Termicas en los Edificios. (RITE)
UNE‐EN 1507:2007 Ventilacion de edificios. Conductos de aire de chapa metalica de seccion rectangular. Requisitos
de resistencia y estanquidad.
UNE‐EN 1506:2007 Ventilacion de edificios. Conductos de aire de chapa metalica y accesorios de seccion circular.
Dimensiones.
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UNE‐EN 12236:2003 Ventilacion de edificios. Soportes y apoyos de la red de conductos. Requisitos de resistencia.

5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar son les següents:

















Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l’obra.
Control de procés de muntatge i verificació de la correcta execució de la instal·lació:
Verificació radis cobertura, peces d’unió entre trams de forma geomètrica diferent
Verificació de l’accessibilitat als conductes i comportes
Verificació de la suportació de conductes segons UNE 100103
Control de l’aïllament tèrmic de conductes segons especificacions
Comprovació de l’estanquitat en conductes
Comprovació del nivell sonor, velocitat i cabals en reixes i difusors.
Comprovació de l’equilibrat dels difusors
Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE.
Proves de recepció de xarxes de conductes:
Neteja interior de la xarxa de conductes d’aire: s’ha d’efectuar un cop s’hagi completat el muntatge de la
xarxa i de la unitat de tractament d’aire, però abans de connectar les unitats terminals.
Abans que la xarxa es torni inaccessible per la instal·lació d’aïllament tèrmic o el tancament d’obres de
manyeria i de falsos sostres, s’han de realitzar proves de resistència mecànica i de estanquitat per a establir si
s’ajusten al servei requerit, d’acord amb el projecte.
Per a la realització de proves, las obertures dels conductes han de tancar‐se rígidament i quedar perfectament
segellades.
Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
o S’ha de comprovar l’execució de conductes en diferents zones segons determini en cada cas la DF. El
nivell sonor dels difusors i l’equilibrat s’ha de comprovar per mostreig intentant englobar les
diferents zones.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:

En cas de resultats negatius i anomalies, s’han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s’ha de
substituir el material afectat.
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E2 ‐ ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIO DE RESIDUS
E22 ‐ MOVIMENTS DE TERRES
E221 ‐ EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY

1.‐ DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny. S’han considerat els tipus següents:








Neteja i esbrossada del terreny
Excavació per a buidada de soterrani
Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:
Excavació per esplanació, buidat de soterrani o caixa de paviment:
Preparació de la zona de treball
Situació dels punts topogràfics
Excavació de les terres
Carrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas

Neteja i esbrossada del terreny:






Preparació de la zona de treball
Situació dels punts topogràfics
Protecció dels elements que s’han de conservar
Retirada de la capa superficial del terreny (10‐15 cm) amb la vegetació i la brossa
Carrega dels materials sobre camió

Excavació de roca amb morter expansiu:







Preparació de la zona de treball
Situació de les referències topogràfiques externes
Perforació de la roca d’acord amb un pla de treball preestablert
Introducció del morter a les perforacions
Trossejat de les restes amb martell trencador
Carrega de la runa sobre camió o contenidor

CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que te un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que te un assaig SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de transit, el capaç de ser foradat amb maquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT >
50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que te un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser
foradat amb maquina o escarificadora (no amb pic), que te un assaig SPT > 50 sense rebot.
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Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb maquina), que te un rebot a l’assaig SPT.

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:

S’ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels, runa, escombraries, etc.),
que puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors.
L’àmbit d’actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l’edificació i la zona influenciada pel procés
de l’obra.
S’ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure d’arbres, de plantes, de
deixalles i d’altres elements existents, sense fer malbé les construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar.
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d’arrels, etc.), han de quedar reblerts amb
les terres de la mateixa qualitat que el sol i amb el mateix grau de compactació.
S’han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini.
S’han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com a útils.

EXCAVACIO PER A ESPLANACIO , REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:
L’excavació per a caixes de paviments s’aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una profunditat
exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de maquines o camions.
S’entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat de maquines o de
camions.
S’entén que la buidada de soterrani es fa en terrenys amb dos o mes costats fixos on es possible la maniobrabilitat de
maquines o de camions sense gran dificultat.
El fons de l’excavació s’ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. S’han de deixar els talussos perimetrals que fixi
la DF.
L’aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i amb la mateixa
compacitat.
La qualitat del terreny al fons de l’excavació requereix l’aprovació explicita de la DF.
Les terres que determini la DF s’han de conservar en una zona a part. La resta s’ha de transportar a un abocador
autoritzat.
Toleràncies d’execució:





Replanteig: ± 100 mm
Nivells: + 10 mm, ‐ 50 mm
Planor: ± 40 mm/m
Angle del talús: ± 2°

Projecte executiu d’una Xarxa de Calor amb biomassa a Celrà – Plec de Condicions Tècniques
Promotor: Ajuntament de Celrà

16

www.co2en.com

2.‐ CONDICIONS DEL PROCES D’EXECUCIÓ CONDICIONS GENERALS:
No s’ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.
En cas d’imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s’han de suspendre els treballs i
avisar la DF.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:







Amplària: >= 4,5 m
Pendent:
Trams rectes: <= 12%
Corbes: <= 8%
Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%
El talús ha de ser fixat per la DF.

EXCAVACIO PER A ESPLANACIO , REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:
Les terres s’han d’extreure de dalt a baix, sense soscavar‐les.
No s’han d’acumular terres o materials a la vora de l’excavació.
S’han d’extreure les terres o els materials amb perill de despreniment.
S’ha d’impedir l’entrada d’aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d’evitar l’acumulació d’aigua
dins de l’excavació.

EXCAVACIO PER A BUIDADA DE SOTERRANI:
No s’ha de treballar simultàniament en zones superposades. S’ha de fer per franges horitzontals, d’alçària no superior a 3 m.

EXCAVACIO AMB MORTER EXPANSIU:
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la roca.
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si es dónes aquest cas, cal evitar
l’ús de barrines percussores i fer els forats exclusivament per rotació.

3.‐ UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT NETEJA I ESBROSSADA:
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. No inclou la tala d’arbres.

EXCAVACIÓ:
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferencia entre els perfils transversals del terreny
aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols,
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amb les modificacions aprovades per la DF.
No s’ha d’abonar l’excés d’excavació que s’hagi produït sense l’autorització de la DF, ni la carrega i el transport del
material ni els treballs que calguin per a reomplir‐lo.
Inclou la carrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta
execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d’anar les
terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s’escau.
Tan sols s’han d’abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s’hagin observat totes les prescripcions relatives
a excavacions, entibacions i voladures.

4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Tecnico de la Edificacion Parte 2. Documento
Basico de Seguridad estructural de cimientos DB‐SE‐C.

E225 ‐ REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS

1.‐ DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES

Operacions d’estesa de terres o granulats, i compactació si es el cas, per a reblert de rases, forats d’excavacions o
esplanades que han d’augmentar la seva cota d’acabat, i operacions de correcció de la superfície del fons d’una
excavació, prèviament al seu reblert.
S’han considerat els tipus següents:








Terraplenat i piconatge amb terres adequades d’esplanades
Terraplenat i piconatge en rases i pous, amb terres adequades
Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus de la
construcció o demolicions, provenint d’una planta legalment autoritzada per al tractament d’ aquests residus
Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus de la construcció o
demolicions, provenint d’una planta legalment autoritzada per al tractament d’aquests residus
Estesa de graves naturals o provenint de material reciclat de residus d ela construcció, per a drenatges
Repàs i piconatge d'esplanada
Repàs i piconatge de caixa de paviment

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: Terraplenat i piconatge de terres o reblert de rases:






Preparació de la zona de treball
Situació dels punts topogràfics
Aportació del material si es tracta de graves, tot‐u o granulats reciclats
Reblert de les rases per tongades del gruix indicat
Compactació de les terres o sorres
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Reblert o estesa amb graves per a drenatges:










Preparació de la zona de treball
Replanteig dels nivells
Aportació del material
Reblert i estesa per tongades successives
Repàs i piconatge:
Preparació de la zona de treball (no inclou entibacio)
Situació dels punts topogràfics
Execució del repàs
Compactació de les terres, en el seu cas

TERRAPLENAT I PICONATGE O REBLERT DE RASES:
Conjunt d’operacions d’estesa i compactació de terres adequades o sorres , per a aconseguir una plataforma amb terres
superposades, o el reblert d’una rasa.
El material s’ha d’estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant final.
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d’acord amb els mitjans que s’utilitzin.
El material que s’utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent.
En tota la superfície s’ha d’arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la
densitat màxima obtinguda en l’assaig Proctor Modificat (UNE 103501).

REBLERT O ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE:
Estesa de graves per tongades de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a la rasant final. Les graves han de ser netes,
sense argila, margues ni altres materials estranys.
Les tongades han de quedar compactades adequadament. El grau de compactació ha de ser superior al dels
terrenys adjacents al seu mateix nivell.
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF d’acord amb el terreny
adjacent i el sistema previst d’evacuació d’aigua. Com a condicions generals ha de complir:



Mida del granulat: <= 76 mm
Percentatge que passa pel tamís 0,080 (UNE 7‐050): <= 5%

REPAS I PICONATGE D’ESPLANADA:

La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l’aprovació explicita de la DF. El terra de l’esplanada ha de quedar pla i
anivellat.
No han de quedar zones que puguin retenir aigua.

Projecte executiu d’una Xarxa de Calor amb biomassa a Celrà – Plec de Condicions Tècniques
Promotor: Ajuntament de Celrà

19

www.co2en.com

REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT:

La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l’aprovació explicita de la DF. Conjunt d’operacions per a aconseguir
l’acabat geomètric de la caixa del paviment.
La caixa ha de quedar plana, amb el fons i les parets repassades i a la rasant prevista. La superfície compactada no ha de
retenir aigua entollada en cap punt.
Toleràncies d’execució:



Nivell: ‐ 25 mm
Planor: ± 15 mm/3 m

2.‐ CONDICIONS DEL PROCES D’EXECUCIÓ TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:
S’han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui inferior a:



0°C en reblert o estesa de grava
2°C en terraplenat amb terres adequades

S’han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar entollaments.
A les vores amb estructures de contenció la compactació s’ha de fer amb piconadora manual (picadora de granota).
No s’ha de treballar simultàniament en capes superposades.
Després de pluges no s’ha d'estendre una altre tongada fins que l'ultima no s'hagi eixugat. S’han de protegir els elements de
servei públic que puguin resultar afectats per les obres.

ESTESA DE GRAVES PER DRENATGES:
Els treballs s’han de fer de manera que s’eviti la contaminació de la grava amb materials estranys. No s’han de barrejar
diferents tipus de materials.
S’ha d’evitar l’exposició prolongada del material a la intempèrie.

REPAS I PICONATGE:

S’han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
Els llocs que, per alguna raó (pendents, obres de fabrica properes, etc.), no es puguin compactar amb l'equip habitual,
s’han d'acabar amb els mitjans adequats per a aconseguir la densitat de compactació especificada.
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3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d’obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot‐u o material provinent del
reciclatge de residus de la construcció, i no esta inclòs en cas de que es tracti de terres.

REPÀS:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Tecnico de la Edificacion
Parte 2. Documento Basico de Seguridad estructural de cimientos DB‐SE‐C.
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E24 ‐ TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA
1.‐ DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició o material d’excavació.
S’han considerat les operacions següents:



Transport o carrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de construcció o demolició
Subministrament i recollida del contenidor dels residus

RESIDUS ESPECIALS:
Els residus especials sempre s’han de separar.
Els residus especials s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada de la resta. Temps màxim
d’emmagatzematge: 6 mesos.
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o contenidors
adequats, amb indicació del tipus de perillositat.
El contenidor de residus especials ha de situar‐se en un lloc pla, fora del transit habitual de la maquinaria d’obra,
per tal d’evitar vessaments accidentals
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les incompatibilitats
segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes.
Els contenidors de residus especials han d’estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva.
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han d’emmagatzemar en posició vertical i sobre
cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites.
Els contenidors de residus especials s’han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.

CARREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L’operació de carrega s’ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d’evitar alteracions perjudicials del material.
El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s’ha de recórrer ha de complir les condicions d’amplària lliure i de pendent adequades a la
maquinaria que s’utilitzi.

TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d’excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o
entre dues obres.
Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi la DF. L’abocada s’ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.
Les característiques de les terres han d’estar en funció del seu us, han de complir les especificacions del seu plec de
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condicions i cal que tinguin l’aprovació de la DF.

TRANSPORT A INSTAL·LACIÓ EXTERNA DE GESTIO DE RESIDUS:
El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilitzar en obra s’ ha de transportar a una instal·lació externa
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui, com a mínim:





Identificació del productor i posseïdor dels residus
Identificació de l’obra de la qual prové el residu i el numero de llicencia
Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu
Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi CER

2.‐ CONDICIONS DEL PROCES D’EXECUCIÓ

CARREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s’ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements
que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s’ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

3.‐ UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT
TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d’obra d’excavació que li correspongui, incrementat amb el
coeficient d’esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.
La unitat d’obra no inclou les despeses d’abocament ni de manteniment de l’abocador.
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TERRES:

Es considera un increment per esponjament d’acord amb els criteris següents:





Excavacions en terreny fluix: 15%
Excavacions en terreny compacte: 20%
Excavacions en terreny de transit: 25%
Excavacions en roca: 25%

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
Es considera un increment per esponjament d’un 35%.

4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y
demolicion
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos
y la lista europea de residuos.
Correccion de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorizacion y eliminacion de residuos y lista europea de residuos.
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencion y reduccion de la contaminacion del medio ambiente
producida por el amianto.
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificacio del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres
residus de la construcció.
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E3 ‐ FONAMENTS
E31 ‐ RASES I POUS
E315 ‐ FORMIGONAMENT DE RASES I POUS

1.‐ DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES
Formigonament d’estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó
autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de
la norma EHE, abocat directament des de camió , amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el
formigonament i la cura del formigó.

S’han considerat els elements a formigonar següents:


Rases i pous

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: Formigonament:






Preparació de la zona de treball
Humectació de l’encofrat
Abocada del formigó
Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas
Curat del formigó

CONDICIONS GENERALS:
En l’execució de l’element s’han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE‐08 , en especial les que fan
referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de la EHE‐08) en funció de les classes d’exposició.
El formigó estructural ha de fabricar‐se en centrals especifiques
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
La secció de l’element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d’elements de l'encofrat ni d’altres.
La DF comprovarà l’absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes
inadmissibles d’acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.
L’element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a mes, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements
adherits.
En el cas d’utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense que
es toquin entre elles.
La resistencia característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE‐08. Les toleràncies d’execució
han de complir l'especificat en l’article 5 de l’annex 11 de la norma EHE‐08.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36831.
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No s’accepten toleràncies en el replanteig d’eixos en l’execució de fonaments de mitgeres, buits d’ascensor, passos
d’instal·lacions , etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.

RASES I POUS: Toleràncies d’execució:
Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 mm Nivells:



















Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, ‐ 50 mm
Cara superior del fonament: + 20 mm, ‐ 50 mm
Gruix del formigó de neteja: ‐ 30 mm
Dimensions en planta:
Fonaments encofrats: + 40 mm; ‐20mm
Fonaments formigonats contra el terreny (D: dimensió considerada):
D <= 1 m: + 80 mm; ‐20mm
1 m < D <= 2,5 m: + 120 mm , ‐20mm
D > 2,5 m: + 200 mm , ‐20mm
Secció transversal (D: dimensió considerada):
En tots els casos: + 5%(<= 120 mm), ‐ 5%(<= 20 mm)
D <= 30 cm: + 10 mm, ‐ 8 mm
30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, ‐ 10 mm
100 cm < D: + 24 mm, ‐ 20 mm
Planor (EHE‐08 art.5.2.e):
Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m
Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m
Cares laterals (fonaments encofrats) : ± 16 mm/2 m

2.‐ CONDICIONS DEL PROCES D’EXECUCIÓ FORMIGONAMENT:
Si la superfície sobre la que s’ha de formigonar ha sofert gelada, s’ha d’eliminar prèviament la part afectada.
La temperatura dels elements on es fa l’abocada ha de ser superior als 0°C.
El formigó s’ha de posar a l’obra abans que comenci l’adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
La temperatura per a formigonar ha d’estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s’ha de suspendre quan es prevegi que
durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d’aquests límits, el formigonament requereix
precaucions explicites i l’autorització de la DF En aquest cas, s’han de fer provetes amb les mateixes condicions de
l’obra, per a poder verificar la resistencia realment assolida.
Si l’encofrat es de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l’aigua del formigó.
No s’admet l’alumini en motlles que hagin d’estar en contacte amb el formigó.
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vistiplau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva.
La DF comprovarà l’absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes
inadmissibles d’acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.

No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació completa
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de la massa
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament.
No pot transcórrer mes d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui
convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
No s’han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. L’abocada s’ha de fer des
d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de manera
que s’ eliminin forats i s’eviti la segregació.
S’ha de garantir que durant l’abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l’armadura.
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó.
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la
forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al
descobert i el junt net. Per a fer‐ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d’aigua en el junt.
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l’execució de junts sempre que es justifiqui i es
supervisi per la DF.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
Durant l'adormiment i primer període d’enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l’element de
formigó mitjançant el curat adequat i d’acord amb EHE‐08.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecarregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.

FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat.
S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions. El vibratge ha de fer‐se
mes intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments.

FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTA NT: No es necessari la compactació del formigó.

3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT FORMIGONAMENT:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament
i expressament per la DF.
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4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instruccions de hormigon estructural (EHE‐08).

E4 ‐ ESTRUCTURES
E45 ‐ ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

1.‐ DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formigonament d’estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó
autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de
la norma EHE, abocat directament des de camió , amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el
formigonament i la cura del formigó.
S'han considerat els elements a formigonar següents:











Pilars
Murs
Bigues
Llindes
Cèrcols
Sostres amb elements resistents industrialitzats
Sostres nervats unidireccionals
Sostres nervats reticulars
Lloses i bancades
Membranes i voltes

S’han considerat les operacions auxiliars següents:


Aplicació superficial d’un producte filmogen per la cura d’elements de formigó

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: Formigonament:



Preparació de la zona de treball
Humectació de l’encofrat





Abocada del formigó
Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas
Curat del formigó

Tractament de cura amb producte filmogen:




Preparació de la superfície a tractar
Aplicació successiva, amb els intervals d'assecatge, de les capes de recobriment necessàries
Protecció de la zona tractada
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CONDICIONS GENERALS:

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE‐08 , en especial les que fan
referencia a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de la EHE‐08) en funció de les classes d’exposició.
El formigó estructural ha de fabricar‐se en centrals especifiques
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a mes, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements
adherits.
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense que
es toquin entre elles.
La resistencia característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE‐08. Les toleràncies d'execució
han de complir l'especificat en l’article 5 de l'annex 11 de la norma EHE‐08.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36831.
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos
d’instal·lacions , etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.

FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES: Toleràncies d'execució:










Verticalitat de línies i superfícies (H alçària del punt considerat):
H <= 6 m: ± 24 mm
6 m < H <= 30 m: ± 4H, ± 50 mm
H >= 30 m: ± 5H/3, ± 150 mm
Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilatació vistos (H alçària del punt considerat):
H <= 6 m: ± 12 mm
6 m < H <= 30 m: ± 2H, ± 24 mm
H >= 30 m: ± 4H/5, ± 80 mm

Desviacions laterals:








Peces: ± 24 mm
Junts: ± 16 mm
Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals): ± 20 mm
Secció transversal (D: dimensió considerada):
D <= 30 cm: + 10 mm, ‐ 8 mm
30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, ‐ 10 mm
100 cm < D: + 24 mm, ‐ 20 mm

Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric:
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Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m
Resta d'elements: ± 10 mm
Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE‐08.

SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS: Gruix de la capa de compressió:






Sobre biguetes: 40 mm
Sobre peces d’entrebigat ceràmiques o de morter de ciment: 40 mm
Sobre peces d’entrebigat de poliestirè: 50 mm
Sobre peces d’entrebigat si l’acceleració sísmica>=0.16g: 50 mm
Sobre lloses alveolars pretensades: 40 mm

Toleràncies d'execució:







Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:
Acabat reglejat mecànic: ± 12 mm/3 m
Acabat mestrejat amb regla: ± 8 mm/3 m
Acabat llis: ± 5 mm/3 m
Acabat molt llis: ± 3 mm/3 m
Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, ‐ 6 mm

SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS:
Gruix de la capa de compressió:




Sobre peces d’entrebigat ceràmiques o de morter de ciment: 40 mm
Sobre peces d’entrebigat de poliestirè: 50 mm
Sobre peces d’entrebigat si l’acceleració sísmica>=0.16g: 50 mm

Toleràncies d'execució:







Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:
Acabat reglejat mecànic: ± 12 mm/3 m
Acabat mestrejat amb regla: ± 8 mm/3 m
Acabat llis: ± 5 mm/3 m
Acabat molt llis: ± 3 mm/3 m
Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, ‐ 6 mm

SOSTRES NERVATS RETICULARS:
Gruix capa superior : >= 5 cm i haurà de portar armat de repartiment en malla
Separació entre eixos de nervis < 100cm
Toleràncies d'execució:
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Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:
Acabat reglejat mecànic: ± 12 mm/3 m
Acabat mestrejat amb regla: ± 8 mm/3 m
Acabat llis: ± 5 mm/3 m
Acabat molt llis: ± 3 mm/3 m
Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, ‐ 6 mm

TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMOGEN:

Ha de formar una pel·lícula continua, flexible i uniforme, de color regular.
Ha de quedar ben adherit sobre la superfície del formigó , sense que hi hagin despreniments de la pel·lícula.
La pel·lícula ha de restar intacta al menys un mínim de set dies després de la seva aplicació.

2.‐ CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIÓ FORMIGONAMENT:
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada.
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que
durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix
precaucions explicites i l’autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de
l'obra, per a poder verificar la resistencia realment assolida.
Si l'encofrat es de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó.

No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vistiplau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva.
La DF comprovarà l’absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes
inadmissibles d’acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació completa
de la massa
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament.
No pot transcórrer mes d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui
convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. L'abocada s'ha de fer des
d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de manera
que s’ eliminin forats i s’eviti la segregació.
S’ha de garantir que durant l’abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l’armadura.
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La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó.
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la
forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al
descobert i el junt net. Per a fer‐ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d’aigua en el junt.
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l’execució de junts sempre que es justifiqui i es
supervisi per la DF.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
Durant l'adormiment i primer període d’enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l’element de
formigó mitjançant el curat adequat i d’acord amb EHE‐08.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecarregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.

FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat.
S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions. El vibratge ha de fer‐se
mes intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als
paraments.

FORMIGÓ LLEUGER:
Per realitzar una compactació correcte del formigó lleuger es reduirà la separació entre posicions consecutives dels
vibradors al 70% de la utilitzada per a un formigó convencional
S’evitarà que el granulat lleuger suri com a conseqüència d’un excessiu vibrat.
L’acabat superficial de la cara on s’aboqui el formigó es realitzarà mitjançant eines adients que garanteixin que el
granulat s’introdueixi a la massa de formigó i quedi recobert per la beurada

SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS:

Les peces entre bigues o nervis, han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del formigó.
Les superfícies de peces de formigó prefabricades han d’estar ben humitejades en el moment del formigonat
En cas d’emprar‐se peces ceràmiques s’ha de regar generosament.
L'estesa del formigó ha d'iniciar‐se als extrems i avançar amb tota l’alçaria de l'element.
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El formigonament dels nervis i de la capa de compressió dels sostres s'ha de realitzar simultàniament.
S'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m i en el sentit dels nervis, sense que es produeixin disgregacions. S'ha d'evitar la
desorganització de les armadures, de les malles i d'altres elements del sostre.
En el formigonat de lloses alveolars s’ha de compactar el formigó de junts amb un vibrador que pugui penetrar en l’
ample d’aquests, excepte s’utilitza formigó autocompactant

LLOSES:
Si l'element es pretesat no s'han de deixar mes junts que els previstos explícitament a la DT. Cas que s'hagi
d'interrompre el formigonament, els junts han de ser perpendiculars a la resultant del traçat de les armadures a actives, i
no es tornarà a formigonar fins que la DF els hagi examinat.
Si l'element es pretesat, i no s’utilitza formigó autocompactant, s'ha de vibrar amb especial cura la zona d'ancoratges.

TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMOGEN:
No s’aplicarà el producte sense l’autorització expressa de la DF. S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions
següents:




Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C
Humitat relativa de l'aire > 60%
En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja

Cal aplicar una capa continua i homogènia immediatament després d’abocar el formigó i preferiblement dins
dels trenta minuts següents del acabat superficial.
El sistema d’aplicació ha d’ estar d'acord amb les instruccions del fabricant i l’autorització de la DF. S'han d'evitar els treballs
que desprenguin pols o partícules prop de l’àrea a tractar, abans, durant i després de l’aplicació.

3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT FORMIGONAMENT:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament
i expressament per la DF.

TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMOGEN:
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Deducció de la superfície corresponent a Obertures:




Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures entre 1 i 2 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 2 m: Es dedueixen el 100%
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4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instruccions de hormigon estructural (EHE‐08).

E4B ‐ ARMADURES PASSIVES
1.‐ DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o
malles d'acer, en formació d’armadura passiva d’elements estructurals de formigó, a l’excavació, a l'encofrat o ancorades
a elements de formigó existents, o soldades a perfils d’acer.
S'han considerat les armadures pels elements següents:
Elements estructurals de formigó armat


Ancoratge de barres corrugades en elements de formigó existents











L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Preparació de la zona de treball
Tallat i doblegat de l'armadura
Neteja de les armadures
Neteja del fons de l'encofrat
Col·locació dels separadors
Muntatge i col·locació de l'armadura
Subjecció dels elements que formen l'armadura
Subjecció de l'armadura a l'encofrat

Per armadures ancorades a elements de formigó existents inclou també:





Perforació del formigó
Neteja del forat
Injecció de l’adhesiu al forat
Immobilització de l’armadura durant el procés d’assecat de l’adhesiu

CONDICIONS GENERALS:
Per a l’elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s’ha de seguir les indicacions de la EHE i la UNE 36831.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT.
El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l’especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substancies que puguin
perjudicar a l’acer, al formigó o a l’adherència entre ells.
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peca, de manera que totes les barres
quedin recobertes de formigó.
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d’un vibrador intern.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la seccio nominal. Els empalmaments
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entre barres han de garantir la transmissió de forces d’una barra a la següent, sense que es produeixin lesions en el
formigó proper a la zona d’empalmament. No hi ha d'haver mes empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l’armadura treballa a la màxima carrega.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma
permanent una resistencia a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment
relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.
L’armat de la ferralla s’ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La disposició
dels punts de lligat ha de complir l’especificat en l’apartat 69.4.3.1 de la EHE.
La soldadura no resistent, ha de complir l’especificat en l’article 69.4.3.2 de la EHE, seguint els procediments
establerts en la UNE 36832.
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peca, la llargària dels solapaments i la
posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de la EHE , al article 69.5.2.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de
l’article 69 .5.2.5 de la EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832. No es poden disposar empalmaments per
soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. Queda prohibida la soldadura d’armadures galvanitzades o amb
recobriments epoxídica.
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d’unió, s’han de realitzar segons les especificacions de la DT i les
indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s’ ha de complir l’especificat en l’article 69.5.2.6 de la EHE.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant
l'abocada i la compactació del formigó.
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre procediment
idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures estiguin a l’encofrat.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
Quan es necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig d'aquest gruix, en
la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar
soterrats.
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als
valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d’exposició ambiental a que es sotmetrà el
formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.
Els sistemes auxiliars per a l’armat de la peca formats per barres o filferros, encara que no formen part de l’armadura, han
de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peca.
Distància lliure armadura – parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) Distancia lliure barra doblegada ‐ parament: >= 2 D
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peca i llargària de les barres ha
de seguir les prescripcions de la EHE, article 69.5.1. Toleràncies d'execució:


Llarga ria solapa: ‐ 0 mm, + 50 mm
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Llargària d'ancoratge i solapa: ‐0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
Posició:
 En series de barres paral·leles: ± 50 mm
 En estreps i cèrcols : ± b/12 mm

(on b es el costat menor de la secció de l’element)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36831.

BARRES CORRUGADES:
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces comprimides,
formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures.
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de mes de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de la secció
circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup).
Si la peca ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de
ser de mes de 70 mm.
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. Els empalmaments per
solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
En la zona de solapament s’ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra
solapada mes gran.
Distancia lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aïllades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20
mm
Distancia entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura:





>= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)
Distancia entre les barres d’un empalmament per solapa: <= 4 D
Distancia entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat
màxim
Llargària solapa: a x Lb neta:
o (on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE).

MALLA ELECTROSOLDADA:
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l’especificat en l’article 69.5.2.4 de la EHE.
Llarga ria de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:


Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm

(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de la EHE) Llarga ria de la solapa en
malles superposades:



Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb
Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb
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BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:
La llarga ria de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, han de ser les indicades a la DT, o en el seu
defecte, superiors a la llargària neta d’ancoratge determinada segons l’article 69.5.1.2 de la EHE.

2.‐ CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIÓ CONDICIONS GENERALS:
El doblegat de les armadures s’ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat
constant, amb l’ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.
No s'han d’adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La
disposició dels separadors ha de complir l’especificat en la taula 69.8.2 de la EHE‐08. Els separadors han d’estar
expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l’especificat en l’article 37.2.5 de la EHE. Es prohibeix l’ús
de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris
qualificats d'acord amb la normativa vigent.

BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:

El formigó on s’ha de fer l’ancoratge ha de tenir una edat superior a quatre setmanes. La perforació ha de ser recta i de
secció circular.
El diàmetre de la perforació ha de ser 4 mm mes gran que el de la barra que s’ha d’ ancorar i 500 mm més llarg a la
llargària neta d’ancoratge de la mateixa.
La perforació s’ha de buidar de pols abans de col·locar l’adhesiu. L’adhesiu s’ha de preparar seguint les tècniques del
fabricant, i s’ha d’ utilitzar dins del temps màxim fixat per aquest.
o

La temperatura del formigó a l’hora d’introduir l’adhesiu ha d’estar compresa entre 5o i 40 C. Al omplir la perforació amb
l’adhesiu cal evitar que resti aire oclús.
Cal recollir les restes d’adhesiu que surtin quan s’introdueixi la barra a la perforació.
Una vegada introduïda la barra fins a la seva posició definitiva, no es pot rectificar la seva posició.

3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT BARRES CORRUGADES:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:




El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l’acceptació expressa de la DF.
El pes s’obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)

L’escreix d’amidament corresponent als retalls esta incorporat al preu de la unitat d’obra com a increment del
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rendiment (1,05 kg de barra d’acer per kg de barra ferrallada, dins de l’element compost)

MALLA ELECTROSOLDADA:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments. BARRES ANCORADES A
ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:


Unitat de barra ancorada, executada d’acord amb les especificacions de la DT.

4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI NORMATIVA GENERAL:



Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Tecnico de la Edificacion Parte 2.
Documento Basico de Seguridad estructural DB‐SE.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instruccions de hormigon estructural
(EHE‐08).

E9 ‐ PAVIMENTS
E93 ‐ SOLERES I RECRESCUDES E936 ‐ SOLERES DE FORMIGÓ
1.‐ DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES Formació de solera amb formigó vibrat.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:





Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
Col·locació del formigó
Execució de junts de formigonat
Protecció i cura del formigó fresc

CONDICIONS GENERALS:
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. La superfície acabada ha d'estar reglejada. Ha de tenir la textura uniforme, amb
la planor i el nivell previstos.
Ha de tenir junts transversals de retracció cada 25 m2 i la distancia entre ells no ha de ser de mes de 5 m.
El junts han de ser d'una fondària >= 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm.
Ha de tenir junts de dilatació, a distancies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També s'han de deixar
junts en els acords amb d'altres elements constructius. Aquests junts han de ser d'1 cm d’amplària i han d'estar reblerts
amb poliestirè expandit.
Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar de fer‐los coincidir amb els junts
de retracció.
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La resistencia característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE‐08
Toleràncies d'execució:




Gruix: ‐ 10 mm, + 15 mm
Nivell: ± 10 mm
Planor: ± 5 mm/3 m

2.‐ CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIÓ

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa
compacta, sense que es produeixin segregacions.
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistencia prevista, s'ha de mantenir la superfície del formigó
humida. Aquest procés ha de durar com a mínim:



15 dies en temps calorós i sec
7 dies en temps humit

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.

3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:




Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI



Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instruccions de hormigon estructural
(EHE‐08).
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E9Z ‐ ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS E9Z4 ‐ ARMADURES PER A PAVIMENTS
1.‐ DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o
malles d'acer, en formació d’armadura passiva d’elements estructurals de formigó, a l’excavació, a l'encofrat o ancorades
a elements de formigó existents, o soldades a perfils d’acer. S'han considerat les armadures pels elements següents:
‐ Paviments de formigó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:









Preparació de la zona de treball
Tallat i doblegat de l'armadura
Neteja de les armadures
Neteja del fons de l'encofrat
Col·locació dels separadors
Muntatge i col·locació de l'armadura
Subjecció dels elements que formen l'armadura
Subjecció de l'armadura a l'encofrat

CONDICIONS GENERALS:
Per a l’elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s’ha de seguir les indicacions de la EHE i la UNE 36831.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT.
El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l’especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substancies que puguin
perjudicar a l’acer, al formigó o a l’adherència entre ells.
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peca, de manera que totes les barres
quedin recobertes de formigó.
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d’un vibrador intern.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal. Els empalmaments
entre barres han de garantir la transmissió de forces d’una barra a la següent,
sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d’empalmament. No hi ha d'haver mes empalmaments dels
que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l’armadura treballa a la màxima carrega.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma
permanent una resistencia a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment
relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.

L’armat de la ferralla s’ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La disposició
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dels punts de lligat ha de complir l’especificat en l’apartat 69.4.3.1 de la EHE.
La soldadura no resistent, ha de complir l’especificat en l’article 69.4.3.2 de la EHE, seguint els procediments establerts en
la UNE 36832.
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peca, la llargària dels solapaments i la
posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de la EHE , al article 69.5.2.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l’article 69 .5.2.5 de la EHE amb els procediments
descrits en la UNE 36832.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. Queda prohibida la
soldadura d’armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídica.
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d’unió, s’han de realitzar segons les especificacions de la DT i les
indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s’ ha de complir l’especificat en l’article 69.5.2.6 de la EHE.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant
l'abocada i la compactació del formigó.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
Quan es necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig d'aquest gruix, en
la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar
soterrats.
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als
valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d’exposició ambiental a que es sotmetrà el
formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.
Els sistemes auxiliars per a l’armat de la peca formats per barres o filferros, encara que no formen part de l’armadura, han
de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peca.
Distància lliure armadura – parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) Distancia lliure barra doblegada ‐ parament: >= 2 D
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peca i llargària de les barres ha
de seguir les prescripcions de la EHE, article 69.5.1.
Toleràncies d'execució:



Llargària solapa: ‐ 0 mm, + 50 mm
Llargària d'ancoratge i solapa: ‐0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)

Posició:



En series de barres paral·leles: ± 50 mm
En estreps i cèrcols : ± b/12 mm

(on b es el costat menor de la secció de l’element)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36831.
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BARRES CORRUGADES:
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces comprimides,
formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures.
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de mes de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de la secció
circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup).
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. Els empalmaments per
solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
En la zona de solapament s’ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra
solapada mes gran.
Distancia lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aïllades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20
mm
Distancia entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura:





>= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)
Distancia entre les barres d’un empalmament per solapa: <= 4 D
Distancia entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >=
1,25 granulat màxim

Llargària solapa: a x Lb neta:
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE). MALLA
ELECTROSOLDADA:
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l’especificat en l’article 69.5.2.4 de la EHE.
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:



Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm

(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de la EHE) Llarga ria de la solapa en
malles superposades:



Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb
Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb
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2.‐ CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIÓ CONDICIONS GENERALS:
El doblegat de les armadures s’ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat
constant, amb l’ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.
No s'han d’adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La
disposició dels separadors ha de complir l’especificat en la taula 69.8.2 de la EHE‐08
Els separadors han d’estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l’especificat en l’article 37.2.5
de la EHE. Es prohibeix l’ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar
vistos, no poden ser metàl·lics.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris
qualificats d'acord amb la normativa vigent.

3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT BARRES CORRUGADES:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:




El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l’acceptació expressa de la DF.
El pes s’obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)

L’escreix d’amidament corresponent als retalls esta incorporat al preu de la unitat d’obra com a increment del
rendiment (1,05 kg de barra d’acer per kg de barra ferrallada, dins de l’element compost)

MALLA ELECTROSOLDADA:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material
corresponents a retalls i empalmaments.

4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Tecnico de la Edificacion Parte

2. Documento Basico de Seguridad estructural DB‐SE.

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instruccions de hormigon estructural (EHE‐08).
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F ‐ PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIO
F2 ‐ DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIO DE RESIDUS
F22 ‐ MOVIMENTS DE TERRES
F222 ‐ EXCAVACIONS DE RASES I POUS

1.‐ DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d’instal·lacions, realitzades amb mitjans mecànics o
manuals, de forma continua o realitzades per dames.
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans mecànics o amb
utilització d'explosius.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:






Preparació de la zona de treball
Situació dels punts topogràfics exteriors a l’excavació
Replanteig de la zona a excavar i determinació de l’ordre d’execució de les dames si es el cas
Excavació de les terres
Carrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la
partida d’obra

CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que te un assaig SPT < 20. Es considera terreny compacte, el
capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que te un assaig SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de transit, el capaç de ser foradat amb maquina o escarificadora (no amb pic), que te un assaig SPT >
50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que te un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser
foradat amb maquina o escarificadora (no amb pic), que te un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb maquina), que te un rebot a l'assaig SPT.
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que determini la DF.
El fons de l’excavació ha de quedar anivellat.
El fons de l’excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.
La qualitat de terreny del fons de l’excavació requereix l’aprovació explicita de la DF. Toleràncies d'execució:






Dimensions: ± 5%, ± 50 mm
Planor: ± 40 mm/m
Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm
Nivells: ± 50 mm
Aplomat o talús de les cares laterals: ± 2°
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2.‐ CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIÓ CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. S'han d'eliminar els elements que
puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referencia exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures
topogràfiques.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:







Amplària: >= 4,5 m
Pendent:
Trams rectes: <= 12%
Corbes: <= 8%
Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%
El talús ha de ser fixat per la DF.

La finalització de l’ excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s’ha de fer just abans de la
col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol.
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui formigonar la
capa de neteja.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
Cal extreure del fons de l’excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistencia local diferent de la
resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de l’excavació per tal que la
sabata tingui un recolzament homogeni.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l’excavació. No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les especificacions
fixades al seu plec de condicions.
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos següents:





S'hagi de treballar a dins
Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball

També sempre que, per altres causes (carregues veïnes, etc.) ho determini la DF.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l’excavació. S'ha d'impedir l'entrada d’aigües
superficials.
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Si apareix aigua en l’excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar‐la.
Els esgotaments s’han de fer sense comprometre l’estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s’ han de mantenir mentre
durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l’excavació.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la
DF.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l’excavació sense l’autorització expressa de la DF. S'ha d'evitar la formació de
pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L’operació de carrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en mate ria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de
productes de construcció.
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar‐les.
L’aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de
compacitat igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d’estratificació de les roques.
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua interns, en els
talussos.

3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferencia entre els perfils transversals del terreny
aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la
DF.
No s'ha d'abonar l’excés d’excavació que s'hagi produït sense l’autorització de la DF, ni la carrega i el transport del
material ni els treballs que calguin per a reomplir‐lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta
execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les
terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives
a excavacions, entibacions i voladures.
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4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI OBRES D’EDIFICACIO:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Tecnico de la Edificacion
Parte 2. Documento Basico de Seguridad estructural de cimientos DB‐SE‐C. OBRES D’ENGINYERIA CIVIL:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones tecnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de
prescripciones tecnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego de
prescripciones tecnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccion de
explanaciones, drenajes y cimentaciones.
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas
Basicas de Seguridad Minera.
Orden de 20 de marzo de 1986 por el que se aprueba la Instruccion Tecnica Complementaria del
capitulo X del Reglamento de Normas Basicas de Seguridad Minera aprobada por Real Decreto
863/1985 de 2 de abril

Signat

Antoni Márquez Briones
Enginyer Industrial Col·legiat 12.752
Celrà, 15 de Maig de 2014
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1.1

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

DADES DE L'OBRA

Tipus d'obra: Instal·lació d’una xarxa de calor amb una caldera de biomassa a complex de l’antiga Fàbrica Pagans de Celrà.
S’inclou en la instal·lació la part d’obra civil associada.
Emplaçament: Ctra Juià,48 , 1460 Celrà
Promotor: Ajuntament de Celrà
Autor del projecte: Antoni Márquez Briones, Enginyer Industrial col·legiat 12.352
Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: Jordi Manich Codina, Enginyer Industrial col·legiat 18.357

1.2

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT

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

1.3

COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ

INTRODUCCIÓ

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.
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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.
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.
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
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:
1.

El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja

2.

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

3.

La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars

4.

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

5.

La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diferents
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses

6.

La recollida dels materials perillosos utilitzats

7.

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

8.

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

9.

La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms

10. 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:
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1.

L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord

amb els

següents principis generals:
a.

Evitar riscos.

b.

Avaluar els riscos que no es puguin evitar.

c.

Combatre els riscos a l'origen.

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.

2.

h.

Adoptar mesures que posin per davant la protecció col lectiva a la individual.

i.

Donar les degudes instruccions als treballadors.

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de
seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines.

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.

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.
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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 tenir cura
en minimitzar en tot moment el risc d’incendi.
Tanmateix, els riscos relacionats s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors
(reparació, manteniment...).

MITJANS I MAQUINÀRIA



Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades



Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)



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

TREBALLS PREVIS


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)



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
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Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)



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



Sobre esforços per postures incorrectes



Acumulació i baixada de runes

MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS


Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)



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

FONAMENTS


Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)



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

Projecte executiu d’una Xarxa de Calor amb biomassa a Celrà – Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
Promotor: Ajuntament de Celrà

5

www.co2en.com



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...)



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



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
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RAM DE PALETA


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...)



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)

REVESTIMENTS I ACABATS


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)
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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)

INSTAL·LACIONS


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

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
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8.

Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit

9.

Treballs que impliquin l'ús d'explosius

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ
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...).
MESURES DE PROTECCIÓ COL LECTIVA


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 xarxa 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
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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



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

MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS
1.

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.

2.

Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials
exteriors

3.

Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i
descàrrega

4.

Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl,
edificacions veïnes)

5.

Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

PRIMERS AUXILIS
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
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accidentats.

NORMATIVA APLICABLE


Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball . Decret de 31 de gener de 1940 del Ministerio de
Trabajo, ( BOE 34,03/02,1940 ) Reglament derogat, excepte 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 )
o



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 )
o



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‐BT‐025 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 )



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·ladora 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)
o



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 )
o



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 )
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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‐AEM‐2
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 ).
o



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 )
o



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 intercomunitària dels equips de protecció
individual


R.D. 1407/1992 de 20/11 ( BOE 311, 28/12/1992) ( CE‐BOE 42, 24/02/1993 )
o

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 )
o

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 la 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
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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 ) 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 dolors lumbars, 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.



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
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apartat homologacions )


També seran d’aplicació totes aquelles disposicions que complementin i millorin les anteriors

Signat

Antoni Márquez Briones
Enginyer Industrial Col·legiat 12.752
Celrà, 15 de Maig de 2014
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