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MEMÒRIA
DD DADES GENERALS
DD1. Contingut de l’encàrrec
Abast de la intervenció:
L’objecte del present estudi es el projecte executiu de reparació de la sala de calderes de la Zona
Esportiva Municipal de Can Jofresa, procedint a la adequació de la sala de calderes i substitució
d’una de les calderes existents d’ACS, així com la reposició de tot el sistema d’energia solar tèrmica.
DD2. Identificació i agents del projecte
Substitució del sistema d’energia solar tèrmica i adequació de la sala de calderes que dona servei a
les dutxes dels vestuaris del pavelló i la zona d’atletisme del complex esportiu de la Zona Esportiva
Municipal de Can Jofresa, donant compliment a les condicions d’eficiència energètica de la
instalꞏlació i garantint les necessitats de demanda energètica de ACS en quan a confort dels usuaris.
Promotor: Ajuntament de Terrassa
Projectista

Sara Rebolleda Mir
Arquitecta
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MD 1. Objecte del projecte
L’objecte del present estudi es el projecte executiu de reparació de la sala de calderes de la zona
esportiva municipal de Can Jofresa, procedint a la adequació de la instalꞏlació de la sala de calderes,
amb substitució d’equips i adequació de la instalꞏlació d’energia solar tèrmica.
El projecte es composa de les següents parts:
-

Memòria descriptiva, document en el que es defineix la filosofia de funcionament de la
instalꞏlació i es detallen els equips i sistemes projectats.

-

Bases de càlcul, on es defineixen les condicions interiors i exteriors de càlcul i les paràmetres
de partida per al dimensionat de las xarxes de distribució.

-

Plec de condicions tècniques dels diferents elements de la instalꞏlació, comprenent les
característiques pròpies dels diferents equips i la seva correcta forma de muntatge.

-

Estat d’amidaments, on es detallen el número d’unitats de cada partida agrupades segons les
zones definides en el projecte.

-

Plànols indicatius del recorregut de les instalꞏlacions, comprenent plànols de les diferents
plantes, esquemes de principi i detalls constructius.

MD 2 . Antecedents
Actualment la instalꞏlació de climatització de la Zona Esportiva Municipal de Can Jofresa, esta
compost per tres (3) calderes a gas instalꞏlades l’any 1987. Aquestes donaven servei de ACS als
vestuaris del pavelló i pistes d’atletisme, així com al sistema de calefacció mitjançant fan-coils
distribuïts per diferents recintes del pavelló. Associada a la instalꞏlació de ACS, es disposa d’un
sistema de captació de solar d’energia tèrmica, composta per 19 captadors ubicats a coberta i
acumuladors solars en un recinte exterior, contigu a la sala de calderes. Amb el pas del temps la
instalꞏlació s’ha anat deteriorant, el sistema de captació solar esta totalment avariat. En quan a la sala
de calderes, només hi ha una (1) caldera que esta en servei i la resta d’elements (bescanviadors,
acumuladors, vàlvules) requereixen un manteniment permanent, no garantint un servei correcte.
Aquest fet, obliga a realitzar un intervenció de substitució del sistema d’energia solar tèrmica, així
como l’adequació de la sala de calderes amb la reposició dels elements principals del sistema
Titular de l’activitat i direcció per a notificacions.
AJUNTAMENT DE TERRASSA.
MD 2.1. Reglamentació i disposicions oficials i particulars.
El present projecte recull les característiques dels materials, els càlculs que justifiquen el seu ús i la
forma d'execució de les obres a realitzar, donant amb això compliment a les disposicions següents:
-

Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions Tècniques Complementàries (Reial
Decret 842/2002 de 2 d'Agost de 2002).

-

Reial decret 238/2013, de 5 d'abril, pel qual es modifiquen determinats articles i instruccions
tècniques del Reglament d'Instalꞏlacions Tèrmiques en els Edificis, aprovat per Reial decret
1027/2007, de 20 de juliol.

-

Reial decret 732/2019, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l'Edificació,
aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març.
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-

Ordenança municipal per a l'aprofitament tèrmic d'energia solar de Terrassa.

-

Real Decreto 919/2006, de 28 de julio aprueba el Reglamento técnico de distribución y
utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a
11.

-

Norma UNE 60601–Salas de Calderas

MD 2.2. Condicions de l’emplaçament i de l’entorn físic.
La instalꞏlació on s’actuarà es troba dins el complex d’equipaments de la Zona Esportiva Municipal de
Can Jofresa.
El solar es troba al carrer de Badalona, 4-6, a Terrassa i té una superfície de 81.916 m2. En total hi ha
20.705 m2 construïts, 14.060 m2 dels quals, corresponen a la pista d’atletisme i el camp. A banda de
la pista d’atletisme, també compta amb un pavelló poliesportiu, diverses pistes esportives exteriors i
un aparcament.
El solar té la qualificació urbanística E.3 (Sistema d’equipaments comunitaris)
MD 3. Descripció del projecte
MD 3.1. Descripció de l’edificació existent.
La proposta de la actuació es centra principalment a la sala de calderes situada a l’edifici del pavelló i
als recintes on s’ubiquen els acumuladors solars i l’acumulador d’ACS de les pistes d’atletisme. Els
captadors solars estan disposats a la coberta de l’edifici.
El pavelló es tracta d’un edifici aïllat de 47 metres de llargada de 45 m d’ample. Disposa de planta
baixa i planta primera.
Es tracta d’un edifici de tipus multi esportiu ocupat la gran majoria per la pista que en el seu punt més
alt té una alçada de 10 metres. Sota de les grades hi ha els vestuaris, a la zona d’entrada hi ha els
despatxos, el servei de bar i els lavabos públics. Al fons de la pista multi esportiva, es troben uns
magatzems i sales dels monitors.
Pel que fa l’espai exterior de l’edifici, no afectarà a l’entorn.
MD 4. Descripció i requisits dels sistemes constructius de l’edifici.
MD 4.1. Treballs previs i replanteig general.
MD 4.1.1. Treballs previs.
Quan s’executi l’obra, es tindrà en compte la ocupació que hi ha a l’edifici i l’activitat que s’està
desenvolupant, de manera que alhora de realitzar les instalꞏlacions no produir molèsties en el
desenvolupament normal de l’activitat.
MD 4.1.2. Replanteig general.
Abans de començar les obres de les instalꞏlacions, es verificarà la zona on es realitza la instalꞏlació i
l’execució d’aquesta, així com el desmuntatge i retirada de la instalꞏlació existent i l’accés de la nova
maquinaria.
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MD 5. Sistemes de condicionaments, instalꞏlacions i serveis.
MD 5.0. Sistemes Descripció de la instalꞏlació de climatització existent.
A l’origen, la zona esportiva disposava de dues (2) calderes per la producció de calefacció a través de
fan-coils d’aigua i una (1) caldera per la producció d’aigua calenta sanitària de totes les dutxes i
lavabos corresponent als vestuaris del pavelló i pistes d’atletisme.
Actualment, una caldera de calefacció i la caldera d’ACS estan fora de servei per averies i s’ha
modificat la caldera de calefacció restant per utilitzar-la com a caldera d’ACS i d’aquesta manera
produir l’aigua calenta sanitària de les dutxes i lavabos, tant del pavelló, com de les pistes d’atletisme.
També es disposa d’un camp de 19 panells solars instalꞏlats a la coberta del pavelló, amb 2
acumuladors situats al costat del recinte de calderes, que antigament estaven recolzats per la caldera
d’ACS. Aquesta instalꞏlació també es troba totalment deteriorada i fora de us.
La comunicació entre el recinte de calderes i l’acumulador situat al recinte de les pistes d’atletisme es
realitza per una galeria soterrada que comunica els dos edificis. Aquesta galeria es registrable a tota
la seva superfície, per la zona exterior comú de la zona esportiva.
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MC 1. Treballs previs i replanteig general
MC 1.1. Treballs previs.
Abans d’iniciar qualsevol tipus d’actuació, cal legalitzar i registrar davant del Departament d’Industria
de la Generalitat, la instalꞏlació de calefacció i ACS existent mitjançant el tràmit d’instrucció 1/2015,
justificant el compliment d’aquesta segons Reial decret 1751/1998, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament d'Instalꞏlacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) i les seves Instruccions Tècniques
Complementàries (ITE).
Els treballs previs consistiran en el desmuntatge de les calderes i elements de la instalꞏlació existent
del recinte, per tal de facilitar les tasques d’accés a la zona de treball, així com poder disposar de
l’amplada de pas suficient per la retirada de la maquinaria existent i la instalꞏlació dels nous equips.
Els enderrocs, desmuntatges i treballs previs a executar son els següents.
1. Desconnexió i desmuntatge de les calderes (3 uds), xemeneies, acumulador d’ACS i
canonades existents, fent acopi del material pel seu posterior lliurament a la deixalleria.
2. Desconnexió i desmuntatge d’acumuladors, bombes i elements corresponents a la instalꞏlació
de la energia solar existent (Pavelló).
3. Desconnexió i desmuntatge d’acumuladors, bombes i elements corresponents a la instalꞏlació
d’acs existent (Pistes d’atletisme).
4. Desconnexió i desmuntatge dels panels solars existents.

Desmuntatge i substitució de calderes existents

Desmuntatge i substitució de canonades
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Desmuntatge i substitució d’acumulador d’ACS
(Pavelló)

Desmuntatge i substitució d’acumulador d’ACS
(Pistes Atletisme)

Desmuntatge i substitució de panells solars

Desmuntatge i substitució d’instalꞏlació solar
existent.
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MC 1.2. Replanteig general.
Abans de començar les noves instalꞏlacions, es verificaran les zones on es realitzen les instalꞏlacions i
l’execució d’aquestes amb la Direcció Facultativa contractada.
MC 2. Sistemes de condicionaments, instalꞏlacions i serveis.
MC 2.1. Descripció de la intervenció.
La intervenció prevista a executar la nova instalꞏlació consisteix en:
Sala de calderes:
1. Substitució de la caldera d’ACS actual, en funcionament, per una nova caldera de
condensació amb una potencia de 238 kw suficient per l’ACS de dutxes i lavabos de tota la
zona esportiva..
2. Substitució en la seva totalitat del sistema de canonades i bombes recirculadores instalꞏlades
actualment, inclòs la substitució de l’acumulador d’ACS existent, per 2 acumuladorsbescanviadors de 600 lts cadascun.
3. Adequació de la canonada general de gas natural e instalꞏlació d’una clau general i una
electrovàlvula comandada per una nova centraleta amb 2 detectors de gas.
4. Instalꞏlació d’un polsador d’aturada d’emergència.
5. Adequació de la instalꞏlació i quadre elèctric corresponent als elements que formen la sala de
calderes
Camp de panells solars:
1. Substitució dels panells solars existents per uns de nous i amb mes rendiment. També es
substituiran les canonades principals d’alimentació des de el recinte solar fins a la coberta. Es
mantindrà l’estructura de suportació existent.
Recinte d’Energia Solar:
1. Substitució en la seva totalitat del sistema de canonades i bombes recirculadores instalꞏlades
actualment, inclòs els acumuladors solars actuals, per dos acumuladors-bescanviadors de
1.500 lts cadascun amb un sistema tipus Drain Back per evitar el sobreescalfament dels
panells solars.
Recinte de instalꞏlacions d’ACS (Pistes d’Atletisme):
1. Substitució en la seva totalitat del sistema de canonades i bombes recirculadores del circuit
primari instalꞏlades actualment, inclòs l’acumulador-bescanviador, per un nou acumulador de
600 lts.
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MC 2.2. Justificació de la solució adoptada.
Els conceptes del projecte seguits a la intervenció s'han basat en donar resposta a les necessitats
d'ús i els criteris de la justificació adoptada han estat aquests:
1 - Benestar tèrmic i higiene. La instalꞏlació ha de garantir un servei confortable en quan a demanada
de ACS, en les condicions adequades pels usuaris.
2 - Seguretat. Es considera prioritari que la instalꞏlació objecte d’aquest projecte no representi riscos,
de cap mena, per les persones.
3 - Consum energètic. S’adoptaran mesures per que la demanda energètica sigui el més reduïda
possible, seleccionant equips i sistemes del màxim rendiment i ajustant els procediments de control.
4 - Manteniment. La instalꞏlació serà fàcil de mantenir perquè es pugui garantir, al llarg del temps, un
alt rendiment i una fiabilitat de funcionament adequada.
6 - Protecció del medi ambient. Es prendran totes les mesures perquè la instalꞏlació objecte d’aquest
projecte no perjudiqui el medi ambient, especialment pel que fa a les emissions de CO2.
D’altra banda s’ha procurat que la instalꞏlació projectada estigui completament adaptada a les
característiques de l’edifici, per respectar la seva tipologia i l’entorn en que es situa. S’ha dissenyat
intentant afectar el mínim possible els elements construïts existents.
MC 3. Activitat, ocupació, horari de funcionament.
MC 3.1. Activitat.
L’activitat a la que es destina la instalꞏlació objecte d’aquest projecte consisteixen en la substitució
dels elements antics per la producció d’aigua calenta sanitària d’un equipament esportiu.
MC 3.2. Ocupació i horaris.
Pels càlculs realitzats s’han previst unes ocupacions de 180 persones (3 hores punta al dia) al pavelló
i 55 persones (3 hores punta al dia) a les pistes d’atletisme, amb un horari de mati i tarda.
MC 4. Sistemes de condicionaments, instalꞏlacions i serveis.
MC 4.1. Instalꞏlació de ACS.
Amb la finalitat de donar el servei als punts de subministrament amb unes garanties de confort, es
substituirà el sistemes actuals d’acumulació, per uns sistemes de acumulació individual per als 2
conjunts de vestuaris, corresponent a les pistes d’atletisme i pavelló, mitjançant dipòsits acumuladorsbescanviadors de ACS amb serpentí intern. Igualment es disposarà del recolzament d’un camp de 20
colꞏlectors instalꞏlats a la coberta del pavelló.
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MC 4.1.1. Equips generadors.
S’instalꞏlarà la següent caldera:
Producció d’ACS
1 Ud. Caldera de peu de condensació per a gas natural, marca Ygnis model Varmax 225 o equivalent,
amb les següents característiques:
-

Potencia útil a 50/30 ºC:
Potencia útil a 80/60 ºC:
Rendiment al 100% (80/60ºC):
Temperatura mínima:
Temperatura màxima:
Pressió de servei:
Consum elèctric:
Sortida de fums:
Pes:
Volum d’aigua:
Tipo combustible:

238 kW.
219 kW
97,6 %
24 ºC
85 ºC
6 bar
320 W
Ø150 mm
393 kg
151 lts
Gas natural

MC 4.1.2. Equips de acumulació de ACS.
S’instalꞏlaran els següents elements:
Acumulació d’ACS (pavelló)
2 Ud. Interacumulador Inox Tank in Tank per la producció de ACS, marca ACV model Smart 600 o
equivalent, amb les següents característiques:
-

Capacitat:
Capacitat circuit primari:
Capacitat circuit ACS:
Pèrdua de carrega primari:
Superfície d’escalfament:
Pressió max. de disseny:
Rendiment re-escalfament:
Caudal del fluid primari:
Pèrdues de calor en repòs:
Dimensions (alt x ample):
Pes sense aigua:

606 lts
161 lts
445 lts
92 mbar
3,58 m2
10 bar
71 kw
2,08 l/s
2,64 kwh/24h
1901 x 817 (mm)
238 kg

Acumulació d’ACS (pistes d’atletisme)
1 Ud. Interacumulador Inox Tank in Tank per la producció de ACS, marca ACV model Smart 600 o
equivalent, amb les següents característiques:
-

Capacitat:
Capacitat circuit primari:
Capacitat circuit ACS:
Pèrdua de carrega primari:
Superfície d’escalfament:
Pressió max. de disseny:
Rendiment re-escalfament:
Caudal del fluid primari:
Pèrdues de calor en repòs:
Dimensions (alt x ample):
Pes sense aigua:

606 lts
161 lts
445 lts
92 mbar
3,58 m2
10 bar
71 kw
2,08 l/s
2,64 kwh/24h
1901 x 817 (mm)
238 kg
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Acumulació Solar
2 Ud. Interacumulador vitrificat amb serpentí amb ànode de magnesi, marca ACV model LCT 1500
1CO o equivalent, amb les següents característiques:
-

Capacitat:
Superfície Serpentí:
Volum Serpentí:
Pèrdua de carrega:
Cabdal primari:
Dimensions (alt x ample):
Boca de registre:
Protecció:

1.500 lts
4,12 lts
25,2 lts
1,72 mca
3,00 m3/h
2.215 x 1.200 (mm)
1.183 mm
Ànode de magnesi

MC 4.2.3. Càlculs justificatius de la instalꞏlació.
A l’apartat de càlculs s’adjunta la memòria dels càlculs justificatius de les necessitats d’acumulació,
potencia i els diferents elements de la instalꞏlació.
MC 4.2.4. Xarxa de canonades aïllament tèrmic.
La instalꞏlació dels circuits primari des de caldera als bescanviadors dels acumuladors es realitzarà
amb de tub de coure semidur soldat per capilꞏlaritat, segons la norma UNE-EN 1057 aïllat
tèrmicament mitjançant escuma elastomerica segons diàmetre, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000
El muntatge de les mateixes es realitzarà de manera superficial pel sostre i parets dels recintes,
excepte el tram de canonada que discorreix des de el recinte solar fins al recinte de l’acumulador
d’ACS de les pistes d’atletisme, que aniran soterrades per una galeria existent amb accés des de la
part exterior. La fixació de les canonades a l’interior dels recintes es realitza mitjançant abraçadores
fixades als paraments de manera que es garanteix una correcta alineació així com la lliure dilatació de
les canonades, aquestes abraçadores es colꞏlocaran a 1 metre de distancia. En los trams con una
longitud superior a 30 m, s’instalꞏlarà maniguets dilatadors que facilitin la lliure dilatació de les
canonades quan sigui necessari.
Es disposarà de pasamurs adequats per a travessar parets i forjats, amb la finalitat de garantir la
correcta protecció de les canonades.
El desaire de la xarxa de canonades se realitzarà per la part mes alta de la instalꞏlació mitjançant
purgadors automàtics d’aire.
Les canonades que discorren per el exterior o per locals no calefactats estaran degudament aïllats,
segons especifica la IT 1.2.4.2 del RITE i la UNE 100171. En els plànols de instalꞏlació s’indiquen els
trams de canonades aïllades així como les seves característiques.
MC 4.2.4. Control i estalvi energètic.
La instalꞏlació d’energia solar tèrmica disposarà d’una central de regulació, amb comptador de
calories desde la qual es realitza el comandament a través de sondes diferencials de temperatura que
actuaran sobre la bomba de circulació.
La caldera projectada permet una modulació desde el 20% al 100%. El control del sistema de ACS se
realitza a través del regulador que incorpora la pròpia caldera, el qual permet el control sobre les
bombes de circulació del primari de ACS.
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MC 5. Prevenció de legionelꞏlosis.
Amb data 18 de juliol de 2003 va ser publicat el Reial Decret 865/2003 del 4 de juliol, pel que
s’estableixen els criteris higiènic-sanitaris per la prevenció i control de la legionelꞏlosi; el mateix va
anulꞏlar el Reial Decret 909/2001, i en ell s’inclouen els requisits que s’han de complir al disseny i
manteniment de les instalꞏlacions que puguin transmetre aquesta malaltia.
Al present annexa s’analitzen els requisits d’aquest RD corresponents a les instalꞏlacions d’Aigua
Calenta Sanitaria (ACS) i les d’Aigua per Consum Humà (ACH).
MC 5.1. Instalꞏlacions de Risc.
Atenent al seu hàbitat i a la reforma de transmissió de la malaltia, a l’article 2 del Reial Decret
865/2003 les instalꞏlacions es classifiquen, segons la seva probabilitat de proliferació i dispersió de
Legionelꞏla, en tres grups. Les instalꞏlacions d’ ACS s’inclouen en les de major risc quan disposen
d’acumulació i recirculació, i són de menor risc quan no disposen de circuit de retorn.
Segons s’especifica al mateix article queden excloses de l’àmbit de l’aplicació del Reial Decret
865/2003, les instalꞏlacions ubicades a edificis dedicats exclusivament a vivendes, excepte aquelles
que afecten al ambient d’aquests edificis.
MC 5.2. Prescripcions reglamentaries bàsiques.
En aquest punt es realitzen les prescripcions més importants del RD 865/2003; aquestes mesures
afecten a totes les instalꞏlacions relacionades al seu article 2, no només a les d’ ACS.
MC 5.2.1. Responsabilitats.
A l’article 4 s’indica que seran els titulars els responsables del compliment del disposat al RD i de que
es duen a terme els programes de manteniment periòdic, les millores estructurals i funcionals de les
instalꞏlacions, així com el control de la qualitat microbiològica i físico-química de l’aigua, amb la
finalitat de que no representin un risc per la salut pública. La contractació d’un servei de manteniment
extern no eximeix al titular de la instalꞏlació de la seva responsabilitat.
MC 5.2.2. Risc d’operacions de manteniment.
A l’article 5 es defineix que els titulars de les instalꞏlacions hauran de disposar d’un registre de les
operacions de manteniment. El titular podrà delegar la gestió d’aquest registre a persones físiques o
jurídiques, designades a l’efecte, que realitzaran les següents anotacions:
a) Data de realització de les feines de revisió, neteja i desinfecció. Protocol seguit, productes
usats, dosi i temps d’actuació.
b) Data de realització de qualsevol altre operació de manteniment. Especificació d’aquestes, així
com qualsevol tipus d’incidència i mesures adoptades.
c) Data i resultats analítics dels diferents anàlisis de l’aigua.
d) Signatura del responsable tècnic de les feines realitzades i del responsable de la instalꞏlació.
El registre de manteniment estarà sempre a disposició de les autoritats sanitàries responsables de la
inspecció de les instalꞏlacions.
MC 5.2.3. Mesures preventives generals.
Las mesures preventives mínimes es fixen a l’article 6 i es basen en l’eliminació, o reducció, de zones
brutes mitjançant un bon disseny i el manteniment de les instalꞏlacions, i evitant les condicions que
afavoreixen la supervivència i la multiplicació de la bactèria, mitjançant el control de la temperatura de
l’aigua i la desinfecció continuada d’aquesta.
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S’indica que les instalꞏlacions s’adequaran a les reglamentacions corresponents; amb caràcter
complementari es tindrà en compte el establert a la norma UNE 100.030 IN.
Tanmateix s’indica que “l’ús de l’aigua que no procedeixi d’una xarxa de distribució pública o privada
requerirà la preceptiva concessió administrativa d’aprofitament del recurs, emesa per l’autoritat
competent en matèria de gestió del domini públic hidràulic.
Tots els abocaments procedents de qualsevol neteja i desinfecció hauran d’acomplir la legislació
mediambiental vigent.
Quan s’utilitzi un sistema d’aprofitament tèrmic, que disposi d’acumulació i en el qual no es pugui
garantir de forma continua una temperatura de 60 ºC, s’instalꞏlarà un altre acumulador final, abans de
la distribució a consum, al que es garanteixi aquesta temperatura.
Segons UNE 100.030
L’última versió d’aquesta norma és de 2005, en la qual es fixen els requisits per aquestes
instalꞏlacions, la major part de les quals corresponen als definits al RD 865/2003; a continuació
s’indiquen els aspectes complementaris respecte al RD:


L’ús d’apartats que produeixen aerosols es durà a terme de manera que es redueixi al mínim
el risc d’exposició per les persones.



Per el segellat d’unions s’han d’evitar l’ús de materials que afavoreixin el desenvolupament de
bactèries i fongs (cuirs, materials celꞏlulòsics i alguns tipus de gomes, massilles i plàstics).



Evitar zones d’estancament de l’aigua, com canonades de desviació, equips i aparells de
reserva, trams de canonades de fons cec, etc. En concret els equips i aparells de reserva
s’hauran d’aïllar mitjançant vàlvules de tall de tancament hermètic i hauran d’estar equipats
amb vàlvules de drenatge als punts més baixos.



Durant el muntatge s’evitarà l’entrada de materials estranys als circuits de distribució. En
qualsevol cas, els circuits s’hauran de sotmetre a una neteja a fons abans de la seva posada
en servei.



Els dipòsits d’ ACS hauran d’estar fortament aïllats; estaran dotats de boca de registre per la
neteja i el buidat al punt més baix.



Per acumulacions de gran volum es recomanen intercanviadors exteriors de plaques.
Per reduir la estratificació s’usaran dipòsits esvelts, amb connexió hidràulica sèrie.
A l’entrada d’aigua freda disposaran de deflectors per reduir la velocitat d’entrada de l’aigua.



En sistemes amb interacumuladors de volum reduït, serà el fabricant d’aquests el que
garantirà que usa materials que impedeixin la adherència de brutícia i les formacions de calci.
Aquest tipus de dipòsits poden instalꞏlar-se en paralꞏlel.



Pels dipòsits són adients els acers inoxidables i alguns revestiments protectors del acer comú.



Per les canonades són adients el coure, l’acer inoxidable i alguns materials plàstics resistents
a la pressió i a la temperatura.
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La canonada d’escomesa als difusors de les dutxes o aixetes, quedarà buida quan no estiguin
en ús.
Quan hi hagi necessitat d’acumulació d’aigua freda s’instalꞏlaran dos dipòsits en paralꞏlel,
almenys, per permetre la neteja d’un mentre els demés estan en servei; en qualsevol cas, els
dipòsits estaran tapats per prevenir l’entrada de cossos extranys.
Els dipòsits es dimensionaran per un volum mínim compatible amb les necessitats.

MC 5.2.4. Adequació de les necessitats .
Segons s’indica a la Disposició Transitòria única, les instalꞏlacions d’aigua per consum humà existents
disposes del període d’ 1 any (compleix el 19 de juliol de 2004) per adequar els dipòsits d’entrada
d’aigua, dotant-los de tancament superior estanc i aïllament tèrmic, quan sigui necessari
Com es comprova, aquestes existències són mínimes, però, s’hauran d’adoptar totes les mesures
precises per la reducció de riscos; s’ha de tenir en compte que les instalꞏlacions de ACS han de
complir les prescripcions del RITE.
MC 5.3. Criteris de manteniment.
Segons el Reial Decret 865/2003
Les criteris de revisió, neteja i desinfecció de les instalꞏlacions d’aigua per consum humà es donen a
l’Annexa 3 del Reial Decret 865/2003; a l’annexa de taules s’adjunta el quadre resum del mateix.
La neteja i desinfecció es realitzarà, com a mínim un cop a l’any.
ACS: Neteja i desinfecció amb clor
1º. Clorar el dipòsit amb 20-30 mg/l de clor residual lliure, a una temperatura no superior a 30 ºC i
un pH de 7 a 8, mantenint-lo durant 3 hores, fent arribar a tots els punts terminals de la xarxa
de 1 a 2 mg/l i mantindre durant 2 hores. Com alternativa es poden utilitzar de 4 a 5 mg/l al
dipòsit durant 12 hores.
2º. Neutralitzar la quantitat de clor residual lliure i buidar.
3º. Netejar a fons les parets dels dipòsits, eliminant incrustacions i realitzant les reparacions
necessàries i esbaldint amb aigua neta.
4º. Tornar a omplir amb aigua i restablir les condicions d’ús normals. Si és necessària la re
cloració, aquesta es realitzarà mitjançant dosificadors automàtics.
ACS: Neteja i desinfecció tèrmica
1º. Buidar el sistema i, si fos necessari, netejar a fons les parets dels dipòsits acumuladors,
realitzar les reparacions necessàries i esbaldir amb aigua neta.
2º. Omplir els dipòsits acumuladors i pujar la temperatura de l’aigua fins uns 70 ºC i mantenir
almenys 2 hores. Posteriorment obrir per sectors totes les aixetes i dutxes, durant 5 minuts,
de manera seqüencial. Confirmar la temperatura perquè a tots els punts terminals de la xarxa
s’arribi als 60 ºC.
3º. Buidar els dipòsits acumuladors i tornar a omplir-los pel seu funcionament habitual.
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AFCH: Neteja i desinfecció amb clor


El procés per la desinfecció amb clor dels dipòsits serà el mateix que el descrit per ACS;
finalment, es tornarà a les condicions d’ús. Si s’utilitza el clor com a desinfectant habitual es
mantindran unes condicions de 0,2 a 1 mg/l de clor residual lliure.
Si es necessita re cloració es realitzarà mitjançant dosificadors automàtics.

Neteja i desinfecció d’elements desmuntables


Els elements desmuntables com aixetes i dutxes es netejaran a fons amb els medis adients
que permetin l’eliminació d’incrustacions i adherències i es submergiran en una solució que
contingui 20 mg/l de clor residual lliure, durant 30 minuts, esbaldint posteriorment amb aigua
freda abundant; si pel tipus de material no és possible usar clor, s’haurà d’utilitzar un altre
desinfectant.



Els elements difícils de desmuntar o submergir es cobriran amb un drap net impregnat a la
mateixa solució durant el mateix temps.

Segons UNE 100.030


Es deixarà constància escrita de totes les actuacions al llibre de manteniment.



Addicionalment els dipòsits es netejaran quan siguin visibles sediments o productes de
corrosió.



La revisió del aïllament tèrmic es realitzarà en tota la instalꞏlació, equips, aparells i
conduccions.



La freqüència d’aquestes actuacions s’augmentarà quan:
- Es detecti alguna deficiència.
- Es substitueixi o repari una part de la instalꞏlació.
- Es detecti brutícia durant la revisió.



A més de la neteja i la desinfecció anual, també es realitzaran en les següents
circumstàncies:
- Abans de la posada en marxa inicial i després d’un període prolongat de parada.
- Quan després d’una revisió rutinària es consideri necessari.
- Després d’un brot o sospita de brot, posterior a les prescriptives preses de mostres
d’aigua.



Si els tancs i dipòsits estan molt contaminats amb matèria orgànica, han de ser desinfectats
amb clor abans i després de la seva neteja, pel que pot ser necessari afegir bio dispersants i
desincrustants.
La desinfecció es durà a terme per personal autoritzat.

MC 5.3.1. Recollida de mostres
A dipòsits d’ ACS i ACH es prendrà 1 litre per cada un, preferiblement de la part baixa, recollint, si
existissin, materials sedimentats. Mesurar la temperatura de l’aigua i la quantitat de clor lliure i anotarho.
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A la xarxa d’aigua freda i calenta es prendran mostres d’aigua dels punts terminals de la xarxa.
A la xarxa d’ ACS s’han de prendre mostres a la sortida més propera i la més allunyada dels dipòsits.
Es prendrà 1 litre d’aigua, recollint una petita quantitat (uns 100 ml) per després rascar amb un tampó
que s’incorporarà al mateix envàs i recollir la resta d’aigua (fins al litre) arrossegant les restes del
rascat. Mesurar la temperatura de l’aigua, la quantitat del clor lliure i anotar-ho.
Serà d’aplicació l’Acord Europeu de Transport Internacional de Mercaderies Perilloses per Carretera
(ADR 2003), o el Reglament sobre Mercaderies Perilloses de l’Associació de Transport Aeri
Internacional IATA-DGR.
Els recipients seran els adequats per evitar el seu trencament i seran estancs, hauran d’estar
continguts en un embalatge secundari a prova de filtracions i un paquet extern que protegeixi el
secundari i el seu contingut d’agressions externes.
MC 6. Càlculs.
MC 6.1. Càlculs d’Energia solar tèrmica.
Com a resultat del sistema d’energia solar tèrmica es proposa un sistema solar tèrmic basat en 20
captadors solars tèrmics d'alta eficiència, model GREENSUN + 2.5 o equivalent, amb una superfície
total de captació de 47,6 m2 i una acumulació solar total de 3.000 litres.
El sistema de suport utilitza l'energia que s'obté del Gas per subministrar l'energia necessària que no
pugui aportar el sistema solar i així cobrir la demanda total de A.C.S.
El sistema solar proposat compleix amb els requisits mínims que marca el CTE, la normativa que
requereix una major aportació d'energia solar a la població de TERRASSA.
Quant als requisits tècnics, el sistema solar tèrmic compleix el CTE-HE-4 i el RITE.
La taula següent resumeix les característiques del sistema
Paràmetres
Demanda solar exigida
Aportació solar
Fracció solar aportada

Unitats
kw /any
kw /any
%

Valor
45.956
46.596
60,84%

MC 6.1.1. Descripció de la instalꞏlació.
A l'efecte de l'estimació de la demanda de càlcul d'aigua calenta sanitària l'edifici disposa de 235
usuaris, segons la següent consideració:
Demanda punta Pavelló
Demanda punta Atletisme

180 usuaris
55 usuaris

OCUPACIÓ PER MESOS %
Gener

50

Juliol

50

Febrer

100

Agost

50

Març

100

Setembre

75

Abril

75

Octubre

100

Maig

100

Novembre

100

Juny

100

Desembre

50

Ocupació mitja anual:

79
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Una part de les necessitats energètiques tèrmiques derivades d'aquesta demanda es cobrirà
mitjançant la incorporació de sistemes de captació, emmagatzematge i utilització de l'energia solar,
que tot seguit es detalla. El sistema de captació solar s'ubicarà sobre superfície plana i l'energia
obtinguda es farà servir per la producció de A.C.S. disminuint així el consum de Gas de sistema de
suport
MC 6.1.2. Condicions Climàtiques de l’emplaçament.
Latitud (º)
Longitud (º)
Altitud (m)
Temperatura mínima històrica(ºC)
Temperatura aigua freda Febrer(ºC)
Temperatura aigua freda Agost(ºC)
Temperatura mitja aigua freda (ºC)

41,4
2,2 E
95
-7
10
19
13,75

MC 6.1.3. Verificació de la normativa mes exigent.
A més del Codi Tècnic de l'Edificació, en alguns municipis hi ha també normatives d'àmbit territorial
així com d'àmbit local.
Normativa solar
Sistema de suport
Base de càlcul
Consum A.C.S. a 60ºC
Nº d’ usos segons norma
Ocupació mitja %
Demanda total diària 60ºC
Cobertura solar mínima exigida
Aportació solar diària exigida

Codi Tècnic de
L’edificació
Gas
l/s
21
235
100 %
4935 litres
60%
2961 litres

La normativa solar més restrictiva és la del CTE i és la que ha sigut presa com a demanda anual de la
instalꞏlació a l’hora de la realització del càlcul solar.
MC 6.2. Càlcul de la producció energètica de la instalꞏlació.
MC 6.2.1. Demanda de A.C.S de càlcul.
La demanda total de la instalꞏlació és de 4935 Litres dia a 60ºC.
A efectes de càlcul s'emprarà una temperatura d'acumulador final de A.C.S. de 60ºC per la qual cosa
la demanda a considerar a efectes de càlcul, segons la temperatura seleccionada serà l'obtinguda a
partir de la següent expressió:

 60  Ti 
Di(T )  Di(60º C ) x

 T  Ti 
Di (T)
Di(60ºC)
Ti
T

Demanda de A.C.S. a la temperatura seleccionada
Demanda de A.C.S. a 60ºC
Temperatura mitja d’aigua freda
Temperatura seleccionada de l’acumulador
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Per tant la demanda d'A.C.S. de càlcul serà de 6.580 litres a 45ºC
MC 6.2.2. Característiques del captador solar utilitzat.
Model

GREENSUN+ DB2.5V o equivalent

Marca

ACV

Tipus de captador

Captador pla

Homologació

NPS

Validesa fins

-

Sup. Bruta

2,52 m2
2

Sup. Obertura

2,38 m2

Sup. Absorció

2,33 m

Volum captador

1,55 Litres

Cabal recomanat

87 l/h

Pèrdua de càrrega

- mbar

82,6%

Coef. Pèrdues (a1a)

3,558 W/m2 K

Coef. Pèrdues (a2a)

0,013 W/m2 K

Corba de rendiment
Rendiment òptic (h0a)

MC 6.2.3. Característiques del camp de captació.
Nº de captadors
Inclinació sobre horitz.

20
40 º

Sup. total captació
Azimut α

Cabal teòric aconsellat del muntant principal
Diàmetre interior Teòric del montant principal
Percentatge d’anticongelant a utilitzar
Temperatura de protecció davant la congelació
Potència necessària per a dissipació
*Necessari segons CTE si algun mes de l'any vam superar el
110% de la demanda energètica o en més de tres mesos el
100% o algun mes que la demanda energètica es situï al 50%.
No es requereix en els sistemes autobuidats tipus Drainback.

47,6 m2
0º

1.000 l/h
28 mm
25 %
-20 ºC
25 kW

Valoració de las pèrdues per la disposició dels captadors.
Cas General
Pèrdues
Obtenció
Límit C.T.E.

Orientació i inclinació (%)
0
10

Ombres (%)
0
10

Total (%)
0
15

MC 6.2.4. Tipologia de la instalꞏlació solar.
S'instalꞏlarà un sistema solar Drain-Back, pels captadors solars circula un fluid tèrmic, en circuit
"obert" (primari) que aporta calor al circuit de consum (secundari) a través d'un bescanviador de calor
interior o exterior a l'acumulador solar que pertany al buidatge per gravetat de la instalꞏlació solar en
el moment en què el sistema és suficient.
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L'ús de sistema Drain-back ens aportarà els següents avantatges:
• Protecció davant sobre temperatures i gelades
• No es necessita vas d'expansió
• No es necessita vàlvula de seguretat
• No es necessita purgador
• No necessita dissipador d'energia
MC 6.2.5. Sistema d’acumulació solar.
La instalꞏlació disposarà d’un sistema d’acumulació de ACS amb les següents característiques.
Unitats

Volum
2

Tipus
1500 lts

Serpentí interior

Sup. Intercanvi
4,12 m2

Relació entre volum d’acumulació/superfície de captació.
Volum acumulació: 3000 litres
Àrea de captació: 47,6 m2

50 
Relació:

V
 180
A
= 63 litres / m2

Superfície d’intercanvi mínim necessari Ax 0,15 = 7,14 m2
Superfície d’intercanvi disponible= 8,24 m2
MC 6.2.6. Cobertura solar anual mes a mes.
Taula de la cobertura solar
Mes
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
Total Kw / any

Demanda A.C.S.
4534
8030
8712
6194
8179
7399
3645
3645
5549
8001
8259
4445
76593

[Kwh] / mes
Solar A.C.S.
2976
3719
4598
4438
4830
4718
3645
3645
4060
3943
3286
2738
46596

Suport A.C.S.
1558
4311
4114
1757
3349
2681
0
0
1489
4058
4974
1707
29997

Cobertura
solar
65,64%
46,31%
52,78%
71,64%
59,05%
63,76%
100%
100%
73,17%
49,28%
39,78%
61,61%
60,84%

- 24 -

Àrea d’Economia, Finances, Serveis Generals i Govern Obert
Servei de Patrimoni i Manteniment

Gràfic de cobertura solar anual mes a mes

Gràfic 1

Gràfic comparatiu de las necessitats energètiques de A.C.S.

Taula d’estalvis de combustible i emissions
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Consum anual Kg gas propà
Consum anual m3 de gas natural
Consum anual litres de gasoil
Consum anual kw elèctrics

Estalvia amb
energia solar

Consum
No renovable amb
energia solar

Consum No
renovable sense
energia solar

Estalvi CO2
Kg/any

3615
4484
4343
46596

2328
2887
2796
29997

5943
7370
7138
76593

9971
8853
11649
6971

MC 6.2.6. Càlculs d’A.C.S (Zona Pavelló).
Dades generals de la instalꞏlació
Tipologia de la instalꞏlació
Demanda ACS dia (Segons Taula 4.1 HE-4 2013)
Número de dutxes
Número d’equips per hora
Consum de càlcul punta tres hores
Consum diari estimat de la instalꞏlació

21
40
6
180
300

Vestidors/dutxes colꞏlectives
Litres a 60ºC / persona
Dutxes
Equips de 10 jugadors
Persones
Persones

13,75
25
33
33
33

Barcelona
ºC
% del consum en tres hores
% del consum en tres hores
% del consum en tres hores
% del consum en tres hores

Premisses de càlcul utilitzades
Província
Temperatura de càlcul d’aigua freda
Simultaneïtat punta en 10 min
Simultaneïtat punta primera hora
Simultaneïtat segona hora
Simultaneïtat tercera hora

CÀLCUL DE DEMANDA DE A.C.S. DE LA INSTALꞏLACIÓ EN TRES HORES
Demanda de A.C.S.
per períodes
Demanda punta en 10'
Demanda punta 60'
Demanda segona hora
Demanda tercera hora
Demanda diària

Tª de consum
60ºC
945 Litres
1247 Litres
1247 Litres
1247 Litres
6300 Litres

Tª de consum
40ºC
1575 Litres
2078 Litres
2078 Litres
2078 Litres
10500 Litres

Demanda de A.C.S.
acumulada

Tª de consum

Tª de consum

Demanda
Demanda
Demanda
Demanda
Demanda
Demanda
Demanda

punta en 10'
punta 60'
segona hora
de càlcul
energètica càlcul
diària
energètica diària

60ºC

945
1247
2495
3742
218
6300
366

Litres
Litres
Litres
Litres
kWh
Litres
kWh

Per usos
45
59
59
59
300

Per usos

40ºC

1575
2078
4158
6237
218
10500
366

Persones
Persones
Persones
Persones
Persones

Litres
Litres
Litres
Litres
kWh
Litres
kWh

45
59
119
178

Persones
Persones
Persones
Persones

300

Persones

SISTEMA PROPOSAT
El sistema generador principal d’aigua calenta sanitària que proposa ACV està formada principalment
per els següents elements:
Producte
Interacumuladors Tank in Tank INOX Smart 600 o equivalent
Potència de caldera

Unitats
2
160 kW
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La instalꞏlació haurà d’incorporar als elements de seguretat necessaris en tota instalꞏlació generadora
de A.C.S. així com vàlvules de seguretat, vasos d’expansió i vàlvules termostàtiques, així com els
requeriments de cada producte com s’indica a la seva notícia tècnica.
PRESTACIONS DE A.C.S. DEL SISTEMA PROPOSAT
Tª de consum
60ºC
1526 Litres
3609 Litres
2380 Litres
2380 Litres

Prestacions de A.C.S.
por períodes
Prestacions punta en 10'
Prestacions punta 60'
Prestacions segona hora
Prestacions tercera hora

Prestacions de A.C.S.
acumulada
Prestacions
Prestacions
Prestacions
Prestacions

Tª de consum
40ºC
2543 Litres
6015 Litres
3967 Litres
3967 Litres

Tª de consum

60ºC

punta en 10'
punta 60'
segona hora
tercera hora

1526
3609
5989
8369

Litres
Litres
Litres
Litres

73
172
113
113

Persones
Persones
Persones
Persones

Tª de consum

26-28 dutxes

Per usos

40ºC

2543
6015
9982
13948

Per simultaneïtat

Per usos

Litres
Litres
Litres
Litres

73
172
285
399

Persones
Persones
Persones
Persones

Temps de posada a règim de 13,75 ºC a 70ºC = 30 minuts
Paràmetres de funcionament del sistema proposat
Paràmetres ACS
Tª de Aigua freda de Red : 13,75ºC
Tª de primari: 80ºC
Tª de Consigna A.C.S. : 70ºC

Paràmetres circuït primari
Potència de A.C.S. del sistema: 160 kW
Cabal de primari recomanat 6900 litres/hora
Salt tèrmic circuït primari: 80ºC / 60ºC

Qualitat d’aigua requerida
Si el nivell de Clorurs > 150 mg/L, és necessari Acer inoxidable Dúplex o Elèctrodes de protecció.
6 ≤ pH ≤ 8
Si la duresa de l’aigua és > 20ºfH, és necessari instalꞏlar un sistema descalcificador.
COMPARATIVA ENTRE DEMANDA I PRESTACIONS
Tot seguit s’adjunta una taula resum de la comparativa entre la demanda de A.C.S de l’edifici amb les
prestacions de ACS que aportarà el sistema proposat.
Per Període
10 minuts
Primera hora
Segona hora
Tercera hora

Acumulada
10 minuts
Primera hora
Segona hora
Tercera hora

Litres a 60ºC
Dem. Prest.
945 1526
1247 3609
1247 2380
1247 2380
Litres a 60ºC
Dem. Prest.
945 1526
1247 3609
2495 5989
3742 8369

Litres a 40ºC
Dem. Prest.
1575 2543
2078 6015
2078 3967
2078 3967
Litres a 40ºC
Dem. Prest.
1575 2543
2078 6015
4158 9982
6237 13948

Per ús
Dem. Prest.
45 73
59 172
59 113
59 113
Per
Dem.
45
59
119
178

ús
Prest.
73
172
285
399

Percentatge
Dem. Prest.
25% 41%
33% 96%
33% 64%
33% 64%
Percentatge
Dem. Prest.
25% 41%
33% 96%
66% 160%
99% 224%

- 27 -

Àrea d’Economia, Finances, Serveis Generals i Govern Obert
Servei de Patrimoni i Manteniment

- 28 -

Àrea d’Economia, Finances, Serveis Generals i Govern Obert
Servei de Patrimoni i Manteniment

MC 6.2.7. Càlculs d’ACS (Pistes d’Atletisme).
Dades generals de la instalꞏlació
Tipologia de la instal·lació
Demanda ACS dia (Segons Tabla 4.1 HE-4 2013)
Número de pistes
Corredors per pista
Consum horari
Consum diari estimat de la instal·lació
Consum de càlcul en tres hores

21
6
3
18
100
55

Vestidors/dutxes col·lectives
Litres a 60ºC / persona
Pistes
Corredors
Corredors
Persones
Persones

Premisses de càlcul utilitzades
Província
Temperatura de càlcul d’aigua freda
Simultaneïtat punta en 10 min
Simultaneïtat punta primera hora
Simultaneïtat segona hora
Simultaneïtat tercera hora

13,75
20
33
33
33

Barcelona
ºC
% del consumo
% del consumo
% del consumo
% del consumo

diari
diari
diari
diari

CÀLCUL DE DEMANDA DE A.C.S. DE LA INSTALꞏLACIÓ EN TRES HORES
Demanda de A.C.S.
per períodes
Demanda punta en 10'
Demanda punta 60'
Demanda segona hora
Demanda tercera hora
Demanda diària

Demanda de A.C.S.
acumulada
Demanda punta en 10'
Demanda punta 60'
Demanda segona hora
Demanda de càlcul
Demanda energètica càlcul
Demanda diària
Demanda energètica diària

Tª de consum
60ºC
231 Litres
381 Litres
381 Litres
381 Litres
2100 Litres

Tª de consum
60ºC
231 Litres
381 Litres
762 Litres
1143 Litres
66 kWh
2100 Litres
122 kWh

Tª de consum
40ºC
385 Litres
635 Litres
635 Litres
635 Litres
3500 Litres

Tª de consum
40ºC
385 Litres
635 Litres
1270 Litres
1905 Litres
66 kWh
3500 Litres
122 kWh

Per usos
11
18
18
18
100

Persones
Persones
Persones
Persones
Persones

Per usos
11
18
36
54

Persones
Persones
Persones
Persones

100

Persones

SISTEMA PROPOSAT PER ACV
El sistema generador principal d’aigua calenta sanitària que proposa ACV està format principalment
per els següents elements:
Producte
Interacumulador Tank in Tank INOX Smart 600 o equivalent
Potència de caldera

Unitats
1
60 kW

La instalꞏlació haurà d’incorporar als elements de seguretat necessaris en tota instalꞏlació generadora
de A.C.S. així com vàlvules de seguretat, vasos d’expansió i vàlvules termostàtiques, així com els
requeriments de cada producte com s’indica a la seva notícia tècnica.
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PRESTACIONS DE A.C.S. DEL SISTEMA PROPOSAT
Prestacions de A.C.S.
por períodes
Prestacions punta en 10'
Prestacions punta 60'
Prestacions segona hora
Prestacions tercera hora

Tª de consum
60ºC
670 Litres
1451 Litres
893 Litres
893 Litres

Prestacions de A.C.S.
acumulada
Prestacions punta en 10'
Prestacions punta 60'
Prestacions segona hora
Prestacions tercera hora

Tª de consum
60ºC
670 Litres
1451 Litres
2344 Litres
3237 Litres

Tª de consum
40ºC
1117 Litres
2418 Litres
1488 Litres
1488 Litres

Per simultaneïtat

Per usos
32
69
43
43

Tª de consum
40ºC
1117 Litres
2418 Litres
3907 Litres
5395 Litres

Persones
Persones
Persones
Persones

12-14 dutxes

Per usos
32
69
112
154

Persones
Persones
Persones
Persones

Temps de posada a règim de 13,75ºC a 70ºC = 25 minuts
Paràmetres de funcionament del sistema proposat
Paràmetres ACS
Tª de Aigua freda de Xarxa : 13,75ºC
Tª de primari: 80ºC
Tª de Consigna A.C.S. : 70ºC

Paràmetres circuït primari
Potència de A.C.S. del sistema: 90 kW
Cabal de primari recomanat: 2.600 litres/hora
Salt tèrmic circuït primari: 80ºC / 60ºC

Qualitat d’aigua requerida
Si el nivell de Clorurs > 150 mg/L, és necessari Acer inoxidable Dúplex o Elèctrode de protecció.
6 ≤ pH ≤ 8
Si la duresa de l’aigua és > 20ºfH, és necessari instalꞏlar un sistema descalcificador
COMPARATIVA ENTRE DEMANDA I PRESTACIONS
Tot seguit s’adjunta una taula resum de la comparativa entre la demanda de A.C.S de l’edifici amb les
prestacions de ACS que aportarà el sistema proposat.
Per Període
10 minuts
Primera hora
Segona hora
Tercera hora
Acumulada
10 minuts
Primera hora
Segona hora
Tercera hora

Litres a 60ºC
Dem. Prest.
231 670
381 1451
381 893
381 893
Litres a 60ºC
Dem. Prest.
231 670
381 1451
762 2344
1143 3237

Litres a 40ºC
Dem. Prest.
385 1117
635 2418
635 1488
635 1488

Per ús
Dem. Prest.
11 32
18 69
18 43
18 43

Percentatge
Dem. Prest.
20% 59%
33% 127%
33% 78%
33% 78%

Litres a 40ºC
Dem. Prest.
385 1117
635 2418
1270 3907
1905 5395

Por uso
Dem. Prest.
11 32
18 69
36 112
54 154

Percentatge
Dem. Prest.
20% 59%
33% 127%
66% 205%
99% 283%

- 30 -

Àrea d’Economia, Finances, Serveis Generals i Govern Obert
Servei de Patrimoni i Manteniment

El tècnic:

Sara Rebolleda Mir
Arquitecta.
Patrimoni i Manteniment.

Terrassa, juliol de 2021.
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4. MEMÒRIA D’EXECUCIÓ (ME)
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ME 1. Estudi de l’organització i desenvolupament de les obres.
ME 1.1. Organització de les obres.
El material que es pugui utilitzar es guardarà en un espai, preferentment en planta soterrani, en algun
dels recintes que estigui en desús. Des d’aquest punt es distribuirà el material necessari per cada
zona i es realitzaran les reparacions oportunes. Quan s’acabi la jornada laboral el material sobrant es
tornarà a desar.
ME 1.2. Mesures per minimitzar les afectacions de les obres a tercers i a l’entorn.
Pel tipus d’obres que es duran a terme i amb motiu de que aquestes no afectin a tercers ni a l’entorn,
aquestes es realitzaran en horari en el que el complex esportiu resta tancat al públic.
ME 1.3. Mesures mediambientals adoptades per a l’execució de les obres.
Pel tipus d’obres que es duran a terme no està previst que tinguin afectació mediambiental. Per
aquest motiu no es preveu cap mesura especial en aquest aspecte.
ME 2. Termini d’execució i garantia
Es preveu un termini per l’execució total de les obres en una sola fase de 2 mesos a partir de la
signatura del mateix. Aquest termini és ampli, degut a la dificultat afegida de que les instalꞏlacions
s’han de realitzar i coordinar amb l’edifici en funcionament.
L’execució dels treballs objecte del projecte s’hauran de dur a terme coordinades amb el personal
responsable de l’equipament esportiu i amb el personal del servei de patrimoni i manteniment de
l’Ajuntament de Terrassa, de manera que aquestes no afectin el normal desenvolupament de
l’activitat dels edificis municipals.
El període de garantia serà de dos anys (segons normativa legal vigent), si en el contracte no
s’estipula un altre de major duració. El període de garantia comença a partir del moment en que la
Direcció Facultativa lliuri el certificat final de recepció.
Si durant el període de garantia es produeixen averies o defectes de funcionament, aquests hauran
de ser solucionats gratuïtament per la empresa instalꞏladora, excepte que es demostri que les averies
han estat produïdes per falta de manteniment o ús incorrecte de la instalꞏlació.
ME 3. Pressupost
El pressupost d’execució per contracte és de 94.551,80€ (NORANTA-QUATRE MIL CINC-CENTS
CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS).
ME 4. Control de qualitat
En el Pla de Control de Qualitat es fixaran els assaigs necessaris, el qual serà aprovat per la Direcció
d’Obra.
ME 5. Classificació del contractista
Considerant el tipus d’obra a executar, el seu import i el termini d’execució, i d’acord amb la
Disposició addicional sisena del Real Decreto-Ley 9/2008 de 28 de novembre, que estableix que no
serà exigible la classificació en els contractes d’obres de valor inferior a 350.000 euros, no es proposa
la classificació del contractista.
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ME 6. Control d’execució en obra
L’empresa instalꞏladora disposarà dels mitjans humans i materials necessaris per efectuar les proves
parcials i finals de la instalꞏlació.
Un cop la instalꞏlació estigui totalment acabada, d’acord amb les especificacions del projecte s’hauran
de realitzar com a mínim les proves finals del conjunt de la instalꞏlació, independentment d’aquelles
altres que consideri necessàries el director d’obra.
Independentment dels controls de recepció i de les proves parcials realitzades durant l’execució, es
comprovarà la correcte execució del muntatge i la neteja del bon acabat de la instalꞏlació. Es revisarà:
-

Execució d’acord amb les especificacions de projecte

-

Proves d’estanqueïtat de les canonades frigorífiques.

-

Verificar característiques dels equips a instalꞏlar amb els indicats a projecte

-

Correcte ubicació i funcionament dels equips

-

Verificar característiques i muntatge d’elements de control

-

Proves de funcionament de la instalꞏlació

ME 7. Marques i cases comercials
Segons la llei LCSP els poders adjudicadors tractaran als operadors econòmics amb igualtat i
sense discriminacions, i actuaran de manera transparent i proporcionada, per exigència de l’article
18.1 de la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre
contractació pública.
En conseqüència s’avisa i notifica de que qualsevol casa comercial, marca o prescripció tècnica
present en el projecte podrà ser canviada i/o substituïda per a qualsevol de similar o equivalent que
compleixi els mateixos requisits tècnics. A petició de la Direcció de l’obra s’entregaran tots els
certificats, homologacions i documents necessaris per tal de documentar i acreditar el material
presentat.
El tècnic:

Sara Rebolleda Mir
Arquitecta.
Patrimoni i Manteniment.

Terrassa, juliol de 2021.
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5. NORMATIVA APLICABLE (CN)
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El present projecte recull les característiques dels materials, els càlculs que justifiquen el seu ús i la
forma d'execució de les obres a realitzar, donant amb això compliment a les disposicions següents:
-

Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions Tècniques Complementàries (Reial
Decret 842/2002 de 2 d'Agost de 2002).

-

Reial decret 238/2013, de 5 d'abril, pel qual es modifiquen determinats articles i instruccions
tècniques del Reglament d'Instalꞏlacions Tèrmiques en els Edificis, aprovat per Reial decret
1027/2007, de 20 de juliol.

-

Reial decret 732/2019, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l'Edificació,
aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març.

-

Real Decreto 919/2006, de 28 de julio aprueba el Reglamento técnico de distribución y
utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a

-

Norma UNE 60601–Salas de Calderas

-

Instrucció 1/2015, de la Direcció general d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera, en
relació al procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control, què
afecten a instalꞏlacions en ús no inscrites al Registre d’instalꞏlacions tècniques de seguretat
industrial de Catalunya (RITSIC).

-

Ordenança municipal per a l'aprofitament tèrmic d'energia solar de Terrassa

La normativa citada al projecte s'entendrà que és la que vigeix actualment i que, si hi ha hagut canvis
legislatius, s'entendrà substituïda per la regulació posterior vigent.
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II. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA (DG)
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III. PLEC DE PREINSCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS (PC)
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PC 0. Condicions facultatives.
PC 0.1. Tècnic director d'obra.
Correspon al Tècnic Director:
-

Redactar els complements o rectificacions del projecte que es precisin.

-

Assistir a les obres, totes les vegades que ho requereixi la seva natura i complexitat, a fi de
resoldre les contingències que es produeixin i impartir les ordres complementàries que siguin
necessàries per aconseguir la correcta solució tècnica.

-

Aprovar els certificats parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de la
recepció.

-

Redactar quan sigui requerit l'estudi dels sistemes adequats als riscos del treball en la
realització de l'obra i aprovar el Pla de Seguretat i Salut per a l'aplicació d'aquest.

-

Efectuar el replantejament de l'obra i preparar l'acta corresponent, subscrivint-la en unió del
Constructor o Instalꞏlador.

-

Comprovar les instalꞏlacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i higiene en
el treball, controlant la seva correcta execució.

-

Ordenar i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, a les normes tècniques i a les
regles de la bona construcció.

-

Realitzar o disposar les proves o assajos de materials, instalꞏlacions i la resta d'unitats d'obra
segons les freqüències de mostratge programades en el pla de control, així com efectuar les
altres comprovacions que resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva d'acord
amb el projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels resultats informarà puntualment el
Constructor o Instalꞏlador, impartint-li, si escau, les ordres oportunes.

-

Realitzar els mesuraments d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions
establertes, als certificats valorats i a la liquidació de l'obra.

-

Subscriure el certificat final de l'obra.

PC 0.2. Constructor o instalꞏlador.
Correspon al Constructor o Instalꞏlador:
-

Organitzar els treballs, redactant els plans d'obres que es precisin i projectant o autoritzant les
instalꞏlacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra.

-

Elaborar, quan es requereixi, el Pla de Seguretat i Higiene de l'obra en aplicació de l'estudi
corresponent i disposar en tot cas l'execució de les mesures preventives, vetllant pel seu
compliment i per l'observança de la normativa vigent en matèria de seguretat i higiene en el
treball.

-

Subscriure amb la Tècnica Directora l'acta del replantejament de l'obra.

-

Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra y coordinar les intervencions
dels sotscontractistes.

-

Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzin,
comprovant els preparatius en obra i rebutjant els subministraments o prefabricats que no
comptin amb les garanties o documents d'idoneïtat requerits per les normes d'aplicació.
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-

Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar l'assabentat a les anotacions que es
practiquin en aquest.

-

Facilitar al Tècnic Director amb antelació suficient els materials precisos per al compliment de
la seva comesa.

-

Preparar els certificats parcials d'obra i la proposta de liquidació final.

-

Subscriure amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva.

-

Concertar els segurs d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra.

PC 0.3. Verificació dels documents del projecte.
Abans de donar començament a les obres, el Constructor o Instalꞏlador consignarà per escrit que la
documentació aportada li resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada o,
en cas contrari, solꞏlicitarà els aclariments pertinents.
El Contractista se subjectarà a les Lleis, Reglaments i Ordenances vigents, així com a les que es
dictin durant l'execució de l'obra.
PC 0.4. Pla de seguretat i salut en el treball.
El Constructor o Instalꞏlador, a la vista del Projecte, contenint, si escau, l'Estudi de Seguretat i Salut,
presentarà el Pla de Seguretat i Salut de l'obra a l'aprovació del Tècnic de la Direcció Facultativa.
PC 0.5. Presència del constructor o instalꞏlador a l'obra.
El Constructor o Instalꞏlador ve obligat a comunicar a la propietat la persona designada com delegat
seu a l'obra, que tindrà caràcter de Cap d'aquesta, amb dedicació plena i amb facultats per
representar-li i adoptar en tot moment totes les disposicions competeixin a la contracta.
El Incompliment d'aquesta obligació o, en general, la falta de qualificació suficient per part del
personal segons la natura dels treballs, facultarà el Tècnic per ordenar la paralització de les obres,
sense dret a cap reclamació, fins que s'esmeni la deficiència.
El Cap de l'obra, per si mateix o per mitjà dels seus tècnics encarregats, estarà present durant la
jornada legal de treball i acompanyarà el Tècnic Director, en les visites que faci a les obres, posant-se
a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i
subministrant-li les dades precises per a la comprovació de mesuraments i liquidacions.
PC 0.6. Treballs no estipulats expressament.
És obligació de la contracta l'executar quant sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de les
obres, encara quan no es trobi expressament determinat en els documents de Projecte, sempre que,
sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi el Tècnic Director dins els límits de
possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus d'execució.
El Contractista, d'acord amb la Direcció Facultativa, entregarà en l'acte de la recepció provisional, els
plans de totes les instalꞏlacions executades en l'obra, amb les modificacions o estat definitiu en què
hagin quedat.
El Contractista es compromet igualment a entregar les autoritzacions que preceptivament han
d'expedir les Delegacions Provincials d'Indústria, Sanitat, etc., i autoritats locals, per a la posada en
servei de les referides instalꞏlacions.
Són també per compte del Contractista, tots els arbitris, llicències municipals, tanques, enllumenat,
multes, etc., que ocasionin les obres des del seu inici fins a la seva total terminació.
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PC 0.7. Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte.
Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels
plans o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al
Constructor o Instalꞏlador estant aquest obligat al seu torn a tornar els originals o les còpies
subscrivint amb la seva signatura l’ assabentat, que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o
instruccions que rebi del Tècnic Director.
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions preses per aquests cregui oportú fer el
Constructor o Instalꞏlador, haurà de dirigir-la, dins precisament del termini de tres dies, a qui l'hagués
dictat, el qual donarà al Constructor o Instalꞏlador, el corresponent rebut, si aquest ho solꞏlicités.
El Constructor o Instalꞏlador podrà requerir el Tècnic Director, segons les seves respectives comeses,
les instruccions o aclariments que es precisin per a la correcta interpretació i execució del que
projecta.
PC 0.8. Reclamacions contra les ordenis de la direcció facultativa.
Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions demanades de la
Direcció Facultativa, només podrà presentar-les davant la Propietat, si són d'ordre econòmic i d'acord
amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions
d'ordre tècnic, no s'admetrà cap reclamació, podent el Contractista salvar la seva responsabilitat, si ho
vol oportú, mitjançant exposició raonada dirigida al Tècnic Director, el qual podrà limitar la seva
contestació al justificant de recepció, que en tot cas serà obligatòria per a aquest tipus de
reclamacions.
PC 0.7. Faltes de personal.
El Tècnic Director, en supòsits de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetència o
negligència greu que comprometin o pertorbin la marxa dels treballs, podrà requerir al Contractista
perquè a banda de l'obra als dependents o operaris causants de la pertorbació.
El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, amb
subjecció si escau, a allò que s'ha estipulat en el Plec de Condicions Particulars i sense perjudici de
les seves obligacions com a Contractista general de l'obra.
PC 0.8. Camins i accessos.
El Constructor disposarà pel seu compte els accessos a l'obra i el tancament o tanca d'aquesta.
El Tècnic Director podrà exigir la seva modificació o millora.
Així mateix el Constructor o Instalꞏlador s'obligarà a la colꞏlocació en lloc visible, a l'entrada de l'obra,
d'un cartell exempt de pannell metàlꞏlic sobre estructura auxiliar on es reflectiran les dades de l'obra
en relació al títol d'aquesta, entitat promotora i noms dels tècnics competents, el disseny de les quals
haurà de ser aprovat prèviament a la seva colꞏlocació per la Direcció Facultativa.
PC 0.9. Replantejament.
El Constructor o Instalꞏlador iniciarà les obres amb el replantejament d'aquestes al terreny,
assenyalant les referències principals que mantindrà com a base d'ulteriors replantejaments parcials.
Els dits treballs es consideraran càrrec del Contractista i inclosos en la seva oferta.
El Constructor sotmetrà el replantejament a l'aprovació del Tècnic Director i un cop aquest hagi donat
la seva conformitat prepararà una acta acompanyada d'un pla que haurà de ser aprovada pel Tècnic,
sent responsabilitat del Constructor l'omissió d'aquest tràmit.
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PC 0.10. Començament de l'obra. Ritme d'execució dels treballs.
El Constructor o Instalꞏlador donarà començament a les obres en el termini marcat en el Plec de
Condicions Particulars, desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins els períodes parcials
en aquell assenyalats quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, l'execució total
es porti a efecte dins el termini exigit al Contracte.
Obligatòriament i per escrit, deurà el Contractista donar compte al Tècnic Director del començament
dels treballs almenys amb tres dies d'antelació.
PC 0.11. Ordre dels treballs.
En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la contracta, excepte aquells casos
en què, per circumstàncies d'ordre tècnic, vulgui convenient la seva variació la Direcció Facultativa.
PC 0.12. Facilitats per a altres contractistes.
D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de donar totes les
facilitats raonables per a la realització dels treballs que li siguin encomanats a tots els altres
Contractistes que intervinguin a l'obra. Això sense perjudici de les compensacions econòmiques a què
hi hagi lloc entre Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres
conceptes.
En cas de litigi, ambdós Contractistes estaran al que resolgui la Direcció Facultativa.
PC 0.13. Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major.
Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident, ampliar el Projecte, no
s'interrompran els treballs, continuant-se segons les instruccions donades pel Tècnic Director en tant
es formula o es tramita el Projecte de Reparació.
El Constructor o Instalꞏlador està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials quant la
Direcció de les obres disposi per a fitacions, apuntalaments, enderrocaments, recalçaments o
qualsevol altra obra de caràcter urgent.
PC 0.14. Pròrroga per causa de força major.
Si per causa de força major o independent de la voluntat del Constructor o Instalꞏlador, aquest no
pogués començar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els
terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per al compliment de la contracta, amb
un informe previ favorable del Tècnic. Per a això, el Constructor o Instalꞏlador exposarà, en escrit
dirigit al Tècnic, la causa que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard que per això
s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per la dita causa solꞏlicita.
PC 0.15. Responsabilitat de la direcció facultativa en el retard de l'obra.
El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obra estipulats, alꞏlegant com
a causa la carència de plans o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en què havent-ho
solꞏlicitat per escrit no se li haguessin proporcionat.
PC 0.16. Condicions generals d'execució dels treballs.
Tots els treballs s'executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions d'aquest que
prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la seva responsabilitat i per
escrit entregui el Tècnic al Constructor o Instalꞏlador, dins les limitacions pressupostàries.

- 42 -

Àrea d’Economia, Finances, Serveis Generals i Govern Obert
Servei de Patrimoni i Manteniment

PC 0.17. Obres ocultes.
De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a la terminació de l'edifici, s'aixecaran
els plans precisos perquè quedin perfectament definits; aquests documents s'estendran en triple
versió, sent entregats: un, al Tècnic; un altre a la Propietat; i el tercer, al Contractista, signats tots ells
pels tres. Els dits plans, que hauran d'anar prou tancats, es consideraran documents indispensables i
irrecusables per efectuar els mesuraments.
PC 0.18. Treballs defectuosos.
El Constructor ha d'emprar els materials que compleixin les condicions exigides en les "Condicions
Generals i Particulars d'índole Tècnica "del Plec de Condicions i realitzarà tots i cadascun dels treballs
contractats d'acord amb el que especifica també en el dit document.
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici és responsable de l'execució dels
treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en aquests puguin existir per la seva mala
gestió o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells colꞏlocats, sense que li eximeixi de
responsabilitat el control que competeix al Tècnic, ni tampoc el fet que els treballs hagin estat valorats
en els certificats parcials d'obra, que sempre seran esteses i abonades a bo compte.
Com a conseqüència de l' anteriorment expressat, quan el Tècnic Director adverteixi vicis o defectes
en els treballs citats, o que els materials emprats o els aparells colꞏlocats no reuneixen les condicions
preceptuades, ja sigui en el curs de l'execució dels treballs, o finalitzats aquests, i per verificar-se la
recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses demolides i reconstruïdes
d'acord amb allò que s'ha contractat, i tot això a costa de la contracta. Si aquesta no volgués justa la
decisió i es negués a la demolició i reconstrucció o ambdues, es plantejarà la qüestió davant la
Propietat, qui resoldrà.
PC 0.19. Vicis ocults.
Si el Tècnic tingués fundades raons per creure en l'existència de vicis ocults de construcció a les
obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol temps, i abans de la recepció definitiva, els
assajos, destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els treballs que suposi defectuosos.
Les despeses que s'observin seran de compte del Constructor o Instalꞏlador, sempre que els vicis
existeixin realment.
PC 0.20. Dels materials i els aparells. La seva procedència.
El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que li
sembli convenient, excepte en els casos en què el Plec Particular de Condicions Tècniques preceptiu
una procedència determinada.
Obligatòriament, i per procedir a la seva ocupació o recull, el Constructor o Instalꞏlador haurà de
presentar el Tècnic una llista completa dels materials i aparells que vagi a utilitzar en la que s'indiquin
totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun d'ells.
PC 0.21. Materials no utilitzables.
El Constructor o Instalꞏlador, a la seva costa, transportarà i colꞏlocarà, agrupant-los ordenadament i al
lloc adequat, els materials procedents de les excavacions, enderrocaments, etc., que no siguin
utilitzables a l'obra.
Es retiraran d'aquesta o es portaran a l'abocador, quan així estigués establert en el Plec de
Condicions particulars vigent a l'obra.
Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran quan així ho ordeni el Tècnic.
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PC 0.22.Despeses ocasionades per proves i assajos.
Totes les despeses originades per les proves i assajos de materials o elements que intervinguin en
l'execució de les obres, seran de compte de la contracta.
Tot assaig que no hagi resultat satisfactori o que no ofereixi les suficients garanties podrà començar
novament a càrrec d'aquest.
PC 0.23. Neteja de les obres.
És obligació del Constructor o Instalꞏlador mantenir netes les obres i els seus voltants, tant
d'enderrocs com de materials sobrants, fer desaparèixer les instalꞏlacions provisionals que no siguin
necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que siguin necessaris perquè
l'obra ofereixi un bon aspecte.
PC 0.24. Documentació final de l'obra.
El Tècnic Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb les especificacions i
contingut disposat per la legislació vigent.
PC 0.25. Termini de garantia.
El termini de garantia serà de dotze mesos, i durant aquest període el Contractista corregirà els
defectes observats, eliminarà les obres rebutjades i repararà les avaries que per aquesta causa es
produïssin, tot això pel seu compte i sense dret a cap indemnització, executant-se en cas de
resistència les dites obres per la Propietat a càrrec de la fiança.
El Contractista garanteix a la Propietat contra tota reclamació de tercera persona, derivada de
l'incompliment de les seves obligacions econòmiques o disposicions legals relacionades amb l'obra.
Després de la Recepció Definitiva de l'obra, el Contractista quedarà rellevat de tota responsabilitat
excepte pel que fa als vicis ocults de la construcció.
PC 0.26. Conservació de les obres rebudes provisionalment.
Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions provisionals i
definitives, aniran a càrrec del Contractista.
Per tant, el Contractista durant el termini de garantia serà el conservador de l'edifici, on tindrà el
personal suficient per atendre a totes les avaries i reparacions que puguin presentar-se, encara que
l'establiment fos ocupat o utilitzat per la propietat, abans de la Recepció Definitiva.
PC 0.27. De la recepció definitiva.
La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i
amb les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data de la qual cessarà l'obligació del
Constructor o Instalꞏlador de reparar a càrrec seu aquells desperfectes inherents a la norma de
conservació dels edificis i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que poguessin
aconseguir-li per vicis de la construcció.
PC 0.28. Pròrroga del termini de garantia.
Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés aquesta en les
condicions degudes, s'ajornarà la dita recepció definitiva i el Tècnic Director marcarà el Constructor o
Instalꞏlador els terminis i formes en què hauran de realitzar-se les obres necessàries i, de no efectuarse dins aquells, podrà resoldre's el contracte amb pèrdua de la fiança.
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PC 0.29. De les recepcions de treballs la contracta del qual hagi estat rescindida.
En el cas de resolució del contracte, el Contractista vindrà obligat a retirar, en el termini que es fixi en
el Plec de Condicions Particulars, la maquinaria, mitjans auxiliars, instalꞏlacions, etc., a resoldre els
subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en condicions de ser represes per una altra
empresa.
PC 1. Condicions econòmiques.
PC 1.1. Composició dels preus unitaris.
El càlcul dels preus de les distintes unitats de l'obra és el resultat de sumar els costos directes, els
indirectes, les despeses generals i el benefici industrial.
Es consideraran costos directes:
a) La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i segurs socials, que intervenen directament en
l'execució de la unitat d'obra.
b) Els materials, als preus resultants a peu de l'obra, que quedin integrats en l'unitat de que es tracti o
que siguin necessaris per a la seva execució.
c) Els equips i sistemes tècnics de la seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i
malalties professionals.
d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc., que tingui lloc per accionament o
funcionament de la maquinaria i instalꞏlacions utilitzades en l'execució de la unitat d'obres.
e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instalꞏlacions, sistemes i equips
anteriorment citats.
Es consideraran costos indirectes:
Les despeses d'instalꞏlació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers,
pavellons temporals per a obrers, laboratoris, segurs, etc., els del personal tècnic i administratiu
adscrit exclusivament a l'obra i els imprevistos. Tots això despeses, es xifraran en un percentatge dels
costos directes.
Es consideraran Despeses Generals:
Les Despeses generals d'empresa, despeses financers, càrregues fiscals i taxes de l'administració
legalment establertes. Es xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en
les contractes d'obres de l'Administració Pública aquest percentatge s'estableix un 13 per 100).
Benefici Industrial:
El Benefici Industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les anteriors
partides.
Preu d'Execució Material:
Es denominarà Preu d'Execució Material al resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes a
excepció del Benefici Industrial i les despeses generals.
Preu de Contracta:
El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses generals i el
Benefici Industrial.
L'IVA gira sobre aquesta suma però no integra el preu.
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PC 1.2. Preu de contracta. Import de contracta.
En el cas que els treballs a realitzar en un edifici o obra annexa qualsevol es contractessin a risc i
ventura, s'entén per Preu de Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, és a dir, el preu
d'Execució material, més el tant per cent (%) sobre aquest últim preu en concepte de Despeses
Generals i Benefici Industrial del Contractista. Les Despeses generals es volen normalment en un
13% i el benefici s'estima normalment en 6 per 100, tret que en les condicions particulars s'estableixi
un altre destí.
PC 1.3. Preus contradictoris.
Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat per mitjà del Tècnic decideixi introduir
unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan sigui necessari afrontar alguna
circumstància imprevista.
El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis.
A falta d'acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre el Tècnic i el Contractista abans de
començar l'execució dels treballs i en el termini que determina el Plec de Condicions Particulars. Si
subsistís la diferència s'acudirà en primer lloc, al concepte més anàleg dins el quadre de preus del
projecte, i en segon lloc, al banc de preus d'ús més freqüent a la localitat.
Els contradictoris que hi hagués es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte.
PC 1.4. Reclamacions d'augment de preus per causes diverses.
Si el Contractista, abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació
oportuna, no podrà sota cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus fixats al quadre
corresponent del pressupost que serveixi de base per a l'execució de les obres (amb referència a
Facultatives).
PC 1.5. De la revisió dels preus contractats.
Contractant-se les obres a risc i ventura, no s'admetrà la revisió dels preus en tant que l'increment no
abast en la suma de les unitats que faltin per realitzar d'acord amb el Calendari, un muntant superior
al cinc per cent (5 per 100) de l'import total del pressupost de Contracte.
Cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la corresponent
revisió d'acord amb la fórmula establerta en el Plec de Condicions Particulars, percebent el
Contractista la diferència en més que resulti per la variació del IPC superior al 5 per 100.
No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari
de l'oferta.
PC 1.6. Recull de materials.
El Contractista queda obligat a executar els arreplegues de materials o aparells d'obra que la
Propietat ordena per escrit.
Els materials arreplegats, un cop abonats pel Propietari són, de l'exclusiva propietat d'aquest; del seu
guarda i conservació serà responsable el Contractista.
PC 1.7. Responsabilitat del constructor o instalꞏlador en el sota rendiment dels treballadors.
Si dels parts mensuals d'obra executada que preceptivament ha de presentar el Constructor al Tècnic
Director, aquest advertís que els rendiments de la mà d'obra, en totes o en algunes de les unitats
d'obra executada, anessin notòriament inferiors als rendiments normals generalment admesos per a
unitats d'obra iguals o semblants, se'l notificarà per escrit al Constructor o Instalꞏlador, a fi que aquest
faci les gestions precises per augmentar la producció en la quantia assenyalada pel Tècnic Director.
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Si feta aquesta notificació al Constructor o Instalꞏlador, als mesos successius, els rendiments no
arribessin als normals, el Propietari queda facultat per rescabalar-se de la diferència, rebaixant el seu
import del quinze per cent (15 per 100) que pels conceptes abans expressats correspondria abonar-li
al Constructor en les liquidacions quinzenals que preceptivament han d'efectuar-se-li. En cas de no
arribar ambdues parts a un acord quant als rendiments de la mà d'obra, se sotmetrà el cas a
arbitratge.
PC 1.8. Relacions valorats i certificats.
En cadascuna de les èpoques o dates que es fixin al contracte o en els "Plecs de Condicions
Particulars" que regeixin a l'obra, formarà el Contractista una relació valorada de les obres
executades durant els terminis previstos, segons el mesurament que haurà practicat el Tècnic.
Allò que s'ha executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant el
resultat del mesurament general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent a cada
unitat de l'obra i als preus assenyalats en el pressupost per a cadascuna d'elles, tenint present a més
a més el que estableix el present "Plec General de Condicions Econòmiques", respecte a millores o
substitucions de material i a les obres accessòries i especials, etc.
Al Contractista, que podrà presenciar la amidament necessaris per estendre la dita relació, se li
facilitaran pel Tècnic les dades corresponents de la relació valorada, acompanyant-los d'una nota
d'enviament, a fi de que, dins el termini de deu (10) dies a partir de la data de rebut de la dita nota,
pugui el Contractista examinar-los o tornar-los signats amb la seva conformitat o fer, en cas contrari,
les observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins els deu (10) dies següents al seu
rebut, el Tècnic Director acceptarà o rebutjarà les reclamacions del Contractista si n'hi hagués, donant
compte a aquest de la seva resolució, podent aquest, en el segon cas, acudir davant el Propietari
contra la resolució del Tècnic Director en la forma previnguda dels "Plecs Generals de Condicions
Facultatives i Legals".
Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, expedirà el Tècnic Director el
certificat de les obres executades.
Del seu import es deduirà el tant per cent que per a la constitució de la fiança s'hagi preestablert.
Els certificats es remetran al Propietari, dins el mes següent al període a què es refereixen, i tindran el
caràcter de document i entregués a bo compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es
derivin de la liquidació final, no suposant tampoc les dites certificats aprovació ni recepció de les
obres que comprenen.
Les relacions valorades contindran només l'obra executada en el termini a què la valoració es
refereix.
PC 1.9. Millores d'obres lliurement executades.
Quan el Contractista, fins i tot amb autorització del Tècnic Director, emprès materials de més acurada
preparació o més gran que l'assenyalat en el Projecte o substituís una classe de fàbrica amb una altra
que tingués assignat major preu, o executés amb majors dimensions qualsevol part de l'obra, o, en
general, introduís en aquesta i sense demanar-se-la, qualsevol una altra modificació que sigui
beneficiosa a judici del Tècnic Director, no tindrà dret, no obstant això, més que a l'abonament del que
pogués correspondre-li en el cas que hagués construït l'obra amb estricta subjecció a la projectada i
contractada o adjudicada.
PC 1.10. Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada.
Excepte allò que s'ha preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole econòmica", vigent a
l'obra, l'abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord amb el
procediment que correspongui entre els que a continuació s'expressen:
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a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida alçada,
s'abonaran previ mesurament i aplicació del preu establert.
b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra semblants, s'establiran preus contradictoris per a les
unitats amb partida alçada, deduïts dels semblants contractats.
c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o semblants, la partida alçada s'abonarà
íntegrament al Contractista, excepte el cas que en el Pressupost de l'obra s'expressi que l'import de
dita partida ha de justificar-se, en aquest cas, el Tècnic Director indicarà al Contractista i amb
anterioritat a la seva execució, el procediment que ha de continuar-se per portar la dita compte, que
en realitat serà d'Administració, valorant-se els materials i jornals als preus que figurin en el
Pressupost aprovat o, si no n'hi ha, als que amb anterioritat a l'execució convinguin les dues parts,
incrementant-se el seu import total amb el percentatge que es fixi en el Plec de Condicions Particulars
en concepte de Despeses Generals i Benefici Industrial del Contractista.
PC 1.11. Pagaments.
Els pagaments s'efectuaran pel Propietari en els terminis prèviament establerts, i el seu import,
correspondrà precisament als dels certificats d'obra conformades pel Tècnic Director, en virtut de les
quals es verifiquen aquells.
PC 1.12. Import de la indemnització per retard no justificat en el termini de terminació de les
obres.
La indemnització per retard en la terminació s'establirà en un tant per mil (o/oo) de l'import total dels
treballs contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia de terminació fixat en el
Calendari d'Obra.
Les sumes resultants es descomptaran i retindran a càrrec de la fiança.
PC 1.13. Demora dels pagaments.
Es rebutjarà tota solꞏlicitud de resolució del contracte fundada en la dita demora de Pagaments, quan
el Contractista no justifiqui en la data el pressupost corresponent al termini d'execució que tingui
assenyalat al contracte.
PC 1.14. Millores i augments d'obra. Casos contraris.
No s'admetran millores d'obra, més que en el cas en què el Tècnic Director hagi ordenat per escrit
l'execució de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i
aparells previstos al contracte. Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades,
excepte cas d'error en els mesuraments del Projecte, a menys que el Tècnic Director ordeni, també
per escrit, l'ampliació de les contractades.
En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva
execució o ocupació, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels
nous materials o aparells ordenats emprar i els augments que totes aquestes millores o augments
d'obra suposin sobre l'import de les unitats contractades.
Se seguiran el mateix criteri i procediment, quan el Tècnic Director introdueixi innovacions que
suposin una reducció apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades.
PC 1.15. Unitats d'obra defectuoses però acceptables.
Quan per qualsevol causa fora menester valorar obra defectuosa, però acceptable a judici del Tècnic
Director de les obres, aquest determinarà el preu o partida d'abonament després de sentir el
Contractista, el qual haurà de conformar-se amb la dita resolució, excepte el cas en què, estant dins
el termini d'execució, prefereixi demolir l'obra i refer-la d'acord amb condicions, sense excedir el dit
termini.
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PC 1.16. Segur de les obres.
El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva
execució fins a la recepció definitiva; la quantia del segur coincidirà en cada moment amb el valor que
tinguin per contracta els objectes assegurats. L'import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas
de sinistre, s'ingressarà en compte a nom del Propietari, perquè a càrrec d'ella s'aboni l'obra que es
construeixi i a mesura que aquesta es vagi realitzant. El reintegrament de la dita quantitat al
Contractista s'efectuarà per certificats, com la resta dels treballs de la construcció. En cap cas,
excepte conformitat expressa del Contractista, fet en document públic, el Propietari podrà disposar del
dit import per a menesters distints del de reconstrucció de la part sinistra; la infracció de l'anteriorment
exposat serà motiu suficient perquè el Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolució de
fiança, abonament complet de despeses, materials arreplegats, etc.; i una indemnització equivalent a
l'import dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no s'haguessin abonat, però només en
proporció equivalent al que suposi la indemnització abonada per la Companyia Asseguradora,
respecte a l'import dels danys causats pel sinistre, que seran taxats a aquests efectes pel Tècnic
Director.
A les obres de reparació, es fixaran prèviament la porció d'edifici que ha de ser assegurada i la seva
quantia, i si res es preveu, s'entendrà que el segur ha de comprendre tota la part de l'edifici afectada
per l'obra.
Els riscos assegurats i les condicions que figurin en la pòlissa o pòlisses d'assegurances, els posarà
el Contractista, abans de contractar-los en coneixement del Propietari, a fi de demanar d'aquest la
seva prèvia conformitat o inconvenients.
PC 1.17. Conservació de l'obra.
Si el Contractista, sent la seva obligació, no atén a la conservació de les obres durant el termini de
garantia, en el cas que l'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepció definitiva, el
Tècnic Director en representació del Propietari, podrà disposar tot el que sigui necessari perquè
s'atengui a la guarderia, neteja i tot el que fos menester per a la seva bona conservació abonant-se
tot això per compte de la Contracta.
En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bona terminació de les obres, com en el cas de
resolució del contracte, està obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que el Tècnic Director
fixi.
Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici vagi a càrrec
del Contractista, no haurà d'haver-hi en ell més eines, útils, materials, mobles, etc., que els
indispensables per a la seva guarderia i neteja i per als treballs que fos necessari executar.
En tot cas, ocupat o no l'edifici està obligat el Contractista a revisar l'obra, durant el termini expressat,
corresponent en la forma prevista en el present "Plec de Condicions Econòmiques".
PC 1.18. Ús pel contractista de l'edifici o béns del propietari.
Quan durant l'execució de les obres ocupi el Contractista, amb la necessària i prèvia autorització del
Propietari, edificis o faci ús de materials o útils pertanyent a aquest, tindrà obligació de reparar-los i
conservar-los per fer enterrar d'ells a la terminació del contracte, en perfecte estat de conservació
reposant els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a indemnització per aquesta reposició ni per les
millores fetes als edificis, propietats o materials que hagi utilitzat.
En el cas que en acabar el contracte i fer enterra del material propietats o edificacions, no hagués
complert el Contractista amb allò que s'ha previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el Propietari a
costa d'aquell i a càrrec de la fiança.
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El tècnic:

Sara Rebolleda Mir
Arquitecta.
Patrimoni i Manteniment.

Terrassa, juliol de 2021.
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IV. PRESSUPOST (PR)
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Segons la llei LCSP els poders adjudicadors tractaran als operadors econòmics amb igualtat i
sense discriminacions, i actuaran de manera transparent i proporcionada, per exigència de
l’article 18.1 de la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de
2014, sobre contractació pública.
En conseqüència s’avisa i notifica de que qualsevol casa comercial, marca o prescripció tècnica
present en el projecte podrà ser canviada i/o substituïda per a qualsevol de similar o equivalent
que compleixi els mateixos requisits tècnics. A petició de la Direcció de l’obra s’entregaran tots
els certificats, homologacions i documents necessaris per tal de documentar i acreditar el
material presentat.
És necessari per a la presentació d’ofertes, explicar el mètode d’execució empleat, planificació
de l’execució per el bon funcionament del servei existent.
En evitació al detriment de la seguretat i salut de l’obra, qualsevol possible baixa que es realitzi
en l'adjudicació de les obres, no podrà afectar el pressupost de seguretat i salut.
En evitació al detriment del control de qualitat de l’obra, qualsevol possible baixa que es realitzi
en l'adjudicació de les obres, no podrà afectar el pressupost de control de qualitat.
Les despeses del Control de Qualitat fins al 1,5% del Pressupost d’Execució Material de l’obra
realment executada, el cartell de les obres segons disseny municipal aniran a Càrrec del
Contractista.
-

Import previst d’execució material de Control de Qualitat: 984,98 €
Les despeses necessàries per el compliment de la Normativa sobre Seguretat i Salut en el
Treball que estiguin, o no contemplades en l’Estudi de Seguretat i Salut de qualitat fins al 3%
del Pressupost d’Execució Material de l’obra realment executada, aniran a Càrrec del
Contractista.

-

Import previst d’execució material de Seguretat i Salut: 1969,96 €.
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Amidaments
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ACS Can Jofresa

AMIDAMENTS
Obra
Capítulo

1

Pàg.:
01
01

LEG12015

u

1

PRESSUPOST ACS CAN JOFRESA
ENDERROCS, DESMUNTATGES I TREBALLS PREVIS

Legalització de la instal·lació existent d'ACS mitjançant tràmit d'instrucció 1/2015. Inclou inspecció periòdica,
taxes de ECA, taxes de OGE i memòria tècnica.
Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en
perfecte estat d'acabat i funcionament.

Num.

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

K21J1011

Num.

u

Text

1,000

Desconexió, desmuntage i retiradada de captadors solars térmics existents, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor. Inlcou mitjans d'elevació. Inlcou mitjans d'elevació, camió grua, transport,
gestió i taxes de residus.
Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en
perfecte estat d'acabat i funcionament.
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

K21J2011

Num.

m

Text

1,000

Desconexió, desmuntage i retiradada de canonades d'aigua de circuit primari solar, secundari i distribució solar,
amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual sobre camió o contenidor.Inlcou mitjans d'elevació, camió
grua, transport, gestió i taxes de residus.
Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en
perfecte estat d'acabat i funcionament.
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

K21J2012

Num.

m

Text

1,000

Desconexió, desmuntage i retiradada de diposits de ACS solar, bescanviador de plàques , aerotermo,
valvulería, grup hidraulic solar, diposits d'expansió, i p.proporcional d'accessoris que correspont a la instal·lació
d'energía solar existent, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inlcou
mitjans d'elevació, camió grua, transport, gestió i taxes de residus.
Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en
perfecte estat d'acabat i funcionament.
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

K21E11A1

Num.
1

Text

u

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

5

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

TOTAL Fórmula

1,000

Desmuntatge per a substitució de caldera de 200 kW de potència calorífica màxima, desconnexió de les xarxes
de subministrament i evacuació, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor. Inclou tots
els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat
d'acabat i funcionament.
Tipus

[C]

[D]

[E]

3,000

[F]

TOTAL Fórmula

3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3,000
EUR

ACS Can Jofresa

AMIDAMENTS
6

K21E11B

Num.

Pàg.:

u

Desconexió, desmuntage i retiradada de xemenies i sortides de fums existents de cada caldera i p.proporcional
d'accessoris, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inlcou mitjans
d'elevació, camió grua, transport, gestió i taxes de residus.
Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en
perfecte estat d'acabat i funcionament.

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

3,000

K21J2013

Num.

m

3,000

Desconexió, desmuntage i retiradada de dipòsits de ACS, bescanviador de plàques, valvulería, diposits
d'expansió, i p.proporcional d'accessoris que correspont a la instal·lació afectada a substituir de ACS de la sala
de calderes i zona atletisme, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inlcou
mitjans d'elevació, camió grua, transport, gestió i taxes de residus.
Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en
perfecte estat d'acabat i funcionament.

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

K21GU010

Num.

u

1,000

Desmuntatge i retirada de quadre elèctric i de control, cablejat, elements de control que afecten a la instal·lació
a substituir de sala de calderes i zona d'atletisme, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual sobre
camió o contenidor. Inlcou mitjans d'elevació, camió grua, transport, gestió i taxes de residus.
Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en
perfecte estat d'acabat i funcionament.

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1

01
02

EEA1KB50

Num.

u

Text

Conjunt de cinc captadors solars plans de planxa de coure amb vidre trempat, envoltant d'alumini anoditzat i
aïllament d'escuma de poliuretà amb una superfície activa de 2,25 a 2,55 m2, un rendiment màxim de 95 % i un
coeficient de pèrdues <= 5 W/m2°C, col·locat amb suport vertical. Marca/model ACV GREENSUN+DB 2.5 V o
equivalent. Inclou suports, kits d'unió, vàlvules de tall 3/4' , vàvules reguladores de cabal 2-8l/min 3/4',
purgadors automàtics d'aire, p. proporcional de glicol i connexions hidràuliques a canonades existents. Inclou
mitjans d'elevació
i tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte
estat d'acabat i funcionament.

[C]

[D]

[E]

4,000

ENLA2553

u

[F]

TOTAL Fórmula

4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

1,000

PRESSUPOST ACS CAN JOFRESA
REPARACIÓ INSTAL·LACIÓ D'ENERGIA SOLAR TÉRMICA

Tipus

1

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítulo

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

8

TOTAL Fórmula

3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

7

2

4,000

Estació solar de bombeig, amb sistema DRAINBACK. Sistema solar d'autobuidat i protecció del camp de
captació solar fins a 235 m2. Inclou connexió i posada en funcionament. Marca/model ACV KIT DB BOMBA
SIMPLE V.40L o equivalent.
Inclou connexió de control i alimentació elèctrica amb p.proporcional de cable amb conductor de coure de 0,6/1
kV de tensió assignada amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, tub de protecció i caixes de derivació fins a quadre.
EUR

ACS Can Jofresa

AMIDAMENTS

Pàg.:

3

Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en
perfecte estat d'acabat i funcionament.
Num.

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

EJAA7V11

u

TOTAL Fórmula

1,000

Acumulador-bescanviador per a aigua calenta sanitària de 1500 l de capacitat, amb un serpentí tubular,
dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO 814/2013, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i
connectat, Marca/model ACV LCT 1500 1CO o equivalent, inclou ànodes electrònics.
amb les següents característiques:
- Cuba d'acer al carboni amb revestiment vitrificat, elaborat sobre la base de la Norma DIN 4753
- Qualitat contrastada de la cuba vitrificada gràcies al recobriment SECURemail
- Major volum d'aigua en un només dipòsit que permet reduir les pèrdues d'energia.
- Millor eficiència de la instal·lació que permet reduir les emissions de CO2.
- Equipats amb fundes de PVC i aïllament en poliuretà flexible de 100 mm de gruix.
- Garantia de 5 anys en la cuba i 2 anys de garantia total.
- Serpentí optimitzat en la part més baixa del dipòsit que permet acumular un gran volum d'ACS.
- Temperatura màxima de servei 95 °C.
- Pressió màxima de servei de 8 bar.
- Inclou à/node de magnesi i és compatible amb protecció electrònica.
Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en
perfecte estat d'acabat i funcionament.

Num.

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4

EF52B3B3

m

TOTAL Fórmula

2,000

Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057,
soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment.
Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en
perfecte estat d'acabat i funcionament.

Num.
1

Text

Tipus

Primari solar

[C]

[D]

[E]

[F]

101,500

101,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

5

EFQ36EBL

m

TOTAL Fórmula

101,500

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
150°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 40 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà.
Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en
perfecte estat d'acabat i funcionament.

Num.
1

Text

Tipus

Primari solar

[C]

[D]

[E]

101,500

EFR11613

m

TOTAL Fórmula

101,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

6

[F]

101,500

Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 120 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb
grau de dificultat alt i col·locat superficialment.
Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en
perfecte estat d'acabat i funcionament.
EUR

ACS Can Jofresa

AMIDAMENTS
Num.
1

Text

Pàg.:
Tipus

Aillament intemperie

[C]

[D]

[E]

[F]

90,000

EN315727

Num.

u

Text

90,000

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar
de PN i preu alt, muntada superficialment.
Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en
perfecte estat d'acabat i funcionament.
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

10,000

EEU41F11

Num.

u

Text

10,000

Dipòsit d'expansió de 105 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb
connexió d'1´´, col·locat roscat. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en
perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament.
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

EEU11113

Num.

u

Text

2,000

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca
de 3/8´´ de diàmetre, roscat. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes
condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament.
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

ENFBU010

Num.

u

Text

2,000

Vàlvula de buidat d'1'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i muntada roscada.
Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en
perfecte estat d'acabat i funcionament.
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

ENF51637

Num.

u

Text

2,000

Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb connexió femella-femella de diàmetre 1´´, tarada a 6 bar, de
temperatura màxima 120°C, muntada superficialment. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la
unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament.
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

EF52A3B3

Num.
1

Text

m

TOTAL Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

12

TOTAL Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

11

TOTAL Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

10

TOTAL Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

9

TOTAL Fórmula

10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

8

TOTAL Fórmula

90,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

7

4

2,000

Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057,
soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou tots els mitjans auxiliars
necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i
funcionament.
Tipus

[C]

5,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

5,000 C#*D#*E#*F#
EUR

ACS Can Jofresa

AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
13

EEV32E31

u

5

5,000

Centraleta de regulació solar amb display, inclou sondes a captador i acumuladors, marca/model ACV RS3
Combi o equivalent, instal·lat i connectat amb les següents característiques:
- Funcions antigelades.
- Dissipador.
- Sistema de recolzament.
- Control de consum d'ànode.
- Funció calorímetre
- Variació velocitat bomba.
- Bus de connexió.
- Control de funcionament de la instal·lació.
Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en
perfecte estat d'acabat i funcionament.

Num.

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

14

EFC1AB22

Num.
1

m

Text

1,000

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 75x10,3 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO
15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Inclou tots els mitjans auxiliars
necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i
funcionament.
Tipus

Dsitribució solar

[C]

[D]

[E]

[F]

10,000

EFQ33EJM

Num.
1

m

Text

10,000

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt. Inclou tots els mitjans auxiliars
necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i
funcionament.
Tipus

Dsitribució solar

[C]

[D]

[E]

[F]

10,000

EN31A327

Num.

u

Text

10,000

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 10
bar de PN i preu alt, muntada superficialment. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat
d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament.
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

3,000

EN319327

Num.

Text

u

TOTAL Fórmula

3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

17

TOTAL Fórmula

10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

16

TOTAL Fórmula

10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

15

TOTAL Fórmula

3,000

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 2´´, de 10 bar
de PN i preu alt, muntada superficialment. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat
d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

EUR

ACS Can Jofresa

AMIDAMENTS

Pàg.:

1

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

18

K21J2014

Num.

u

1,000

Connexió de ramal de AFS existent a acumuladors-bescanviadors i circuit d'instal·lació solar, inclou
p.proporcional de canodades i d'accessoris, vàlvules, aïllaments. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per
executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament.

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

EFC18B25

Num.
1

m

1,000

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x6,9 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per
executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament.

Text

Tipus

Dsitribució solar

[C]

[D]

[E]

[F]

45,000

EFQ33EDK

Num.
1

m

45,000

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 50 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix. Inclou tots els mitjans auxiliars
necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i
funcionament.

Text

Tipus

Dsitribució solar

[C]

[D]

[E]

[F]

45,000

EFQ33EGK

Num.

m

45,000

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix. Inclou tots els mitjans auxiliars
necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i
funcionament.

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

15,000

EFC19B25

Num.
1

m

Tipus

Dsitribució solar

[C]

[D]

[E]

15,000

01
03

EE228NSA

u

[F]

TOTAL Fórmula

15,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

1

15,000

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x8,6 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per
executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament.

Text

Obra
Capítulo

TOTAL Fórmula

15,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

22

TOTAL Fórmula

45,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

21

TOTAL Fórmula

45,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

20

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

19

6

15,000

PRESSUPOST ACS CAN JOFRESA
REPARACIÓ INSTAL·LACIÓ SALA DE CALDERES

Caldera de condensació de 238 a 258 kW de potència calorífica, fabricada en acer inoxidable d'alata qualitat
AISI 316L, cremador modulant des del 19 de la potència. Rendiment fins al 109,1 . Classe 6 de NOx per a
calefacció i aigua calenta sanitària, de 6 bar de pressió, producció d'aigua calenta sanitària , per a gas natural,
EUR

ACS Can Jofresa

AMIDAMENTS

Pàg.:

7

amb vàlvules, vas d'expansió i conjunt d'accessoris, de peu, dissenyada segons els requisits del
REGLAMENTO 813/2013 , col·locada. Marca/model Ygnis model Varmax 225 o equivalent. Inlcou posada en
funcionament.
Inclou connexió de control i alimentació elèctrica amb p.proporcional de cable amb conductor de coure de 0,6/1
kV de tensió assignada amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, tub de protecció i caixes de derivació fins a quadre.
Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en
perfecte estat d'acabat i funcionament.

Num.

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

EJAA5611

u

TOTAL Fórmula

1,000

Acumulador-bescanviador per a aigua calenta sanitària de 600 l de capacitat, de gran producció amb preses
superiors i aïllament desmuntable. Acumulador inoxidable de doble envolvent ´´Tank in Tank´´. Tecnologia
autobasculant per a generar moviment antiincrustant de calç i reduir el manteniment. Gran superfície
d'intercanvi per a garantir rapidesa de funcionament i satisfer produccions d'ACS elevades. Enfront de sistemes
tradicionals permet reduir l'acumulació a 1/3. Dissenyat per a treballar amb temperatures d'ACS superiors a 70
°C. Model 320/620 DUPLEX o equivalent fabricat en inoxidable Uranus 45N apte per a aigües molt agressives
de fins a 2000 mg de clorurs/L. Preses de sortida/entrada superiors. Pas per porta de 800 mm, dissenyat
segons els requisits del REGLAMENTO 814/2013, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat.
Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en
perfecte estat d'acabat i funcionament.

Num.
1

Text

Tipus

Sala calderes

[C]

[D]

[E]

[F]

3,000

3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

EEU41431

Num.

u

Text

3,000

Dipòsit d'expansió de 18 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb
connexió de 3/4´´, col·locat roscat. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en
perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament.
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

3,000

ENF11A50

Num.

u

Text

3,000

Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, de 50 mm de diàmetre nominal, amb cos de bronze
PN 10, connexions roscades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de regulació de la
temperatura preajustada, muntada. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en
perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament.
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

ENF11A40

Num.
1

Text

u

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

5

TOTAL Fórmula

3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4

TOTAL Fórmula

1,000

Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, de 40 mm de diàmetre nominal, amb cos de bronze
PN 10, connexions roscades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de regulació de la
temperatura preajustada, muntada. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en
perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament.
Tipus

[C]

1,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
EUR

ACS Can Jofresa

AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
6

EF52E6B3

Num.
1

m

Text

1,000

Tub de coure R250 (semidur) de 64 mm de diàmetre nominal, de 2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou tots els mitjans auxiliars
necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i
funcionament.
Tipus

Circuit primari caldera

[C]

[D]

[E]

[F]

12,000

EFQ33EGM

Num.
1
2

m

Text

12,000

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt
Tipus

Circuit primari caldera
Distribució ACS

[C]

[D]

[E]

[F]

12,000
12,000

EEU21644

Num.
1

u

Text

24,000

Col·lector de distribució d'aigua format per tub d'acer negre estirat sense soldadura, de 5'' DN 125 mm de
diàmetre i 5 mm de gruix, de 2 m de longitud, amb 2 connexions d'entrada (1 de previsió) i 4 connexions de
sortida (2 de previsió), amb planxa flexible d'escuma elastomèrica, a base de cautxú sintètic flexible,
d'estructura cel·lular tancada, amb un elevat factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua, de 50 mm de
gruix. Inclou manòmetre, termòmetres, ancoratges, suports de canonada aïllats, accessoris i peces especials
per a connexions.
Tipus

Col·lectors d'anada i retorn

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

EN31A727
Num.

u

Text

2,000

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 25
bar de PN i preu alt, muntada superficialment
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

4,000

EN8114D7
Num.

u

Text

4,000

Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´1/2 de diàmetre nominal, de 8 bar de pressió nominal, cos de
llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

EN319727
Num.
1
2
3

Text

u

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

11

TOTAL Fórmula

4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

10

TOTAL Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

9

TOTAL Fórmula

12,000 C#*D#*E#*F#
12,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

8

TOTAL Fórmula

12,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

7

8

1,000

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 25 bar
de PN i preu alt, muntada superficialment
Tipus

[C]

3,000
2,000
6,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

3,000 C#*D#*E#*F#
2,000 C#*D#*E#*F#
6,000 C#*D#*E#*F#

EUR

ACS Can Jofresa

AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
12

EN318727
Num.

u

Text

11,000

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 25
bar de PN i preu alt, muntada superficialment
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

3,000
2,000

2

EN8115B7
Num.

u

Text

5,000

Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´ de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de
llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

EN8115A7
Num.

u

Text

1,000

Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/2 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de
llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

ENC11060
Num.

u

Text

1,000

Vàlvula d'equilibrat roscada de 50 mm de diàmetre nominal i Kvs=33,0, fabricada en ametall, amb preajust de
cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

ENC11050
Num.

u

Text

1,000

Vàlvula d'equilibrat roscada de 40 mm de diàmetre nominal i Kvs=19,2, fabricada en ametall, amb preajust de
cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

EF52D4B3
Num.

m

Text

[C]

[D]

[E]

10,000

ENL1B4A2

u

[F]

TOTAL Fórmula

10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

18

1,000

Tub de coure R250 (semidur) de 54 mm de diàmetre nominal, d'1,2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment
Tipus

1

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

17

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

16

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

15

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

14

TOTAL Fórmula

3,000 C#*D#*E#*F#
2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

13

9

10,000

Bomba circuladora de rotor humit amb connexions embridades de 50 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i
en la impulsió, de tipus doble, punt de treball Q=2,6 m3/h P=5,5 mca, cos de les bombes de fosa, motors
monofàsics d'imants permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 150 W de potència nominal, índex
d'eficiència energètica IEE=<0,25 segons REGLAMENTO 641/2009, muntada entre brides. Marca/model
GRUNDFOS MAGNA 3D o equivalent.
Inclou connexió de control i alimentació elèctrica amb p.proporcional de cable amb conductor de coure de 0,6/1
kV de tensió assignada amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
EUR

ACS Can Jofresa

AMIDAMENTS

Pàg.:

10

poliolefines amb baixa emissió fums, tub de protecció i caixes de derivació fins a quadre.
Num.

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

19

ENL1B6B1

u

TOTAL Fórmula

1,000

Bomba circuladora de rotor humit amb connexions embridades de 50 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i
en la impulsió, de tipus doble, punt de treball Q=7 m3/h P=3,5 mca, cos de les bombes de fosa, motors
monofàsics d'imants permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 1500 W de potència nominal, índex
d'eficiència energètica IEE=<0,25 segons REGLAMENTO 641/2009, muntada entre brides. Marca/model
GRUNDFOS MAGNA 3D o equivalent.
Inclou connexió de control i alimentació elèctrica amb p.proporcional de cable amb conductor de coure de 0,6/1
kV de tensió assignada amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, tub de protecció i caixes de derivació fins a quadre.

Num.
1

Text

Tipus

Circuit 1 ACS

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

20

EFQ33EEM

Num.

m

Text

1,000

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

10,000

EFC19B25

Num.
1

m

Text

10,000

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x8,6 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per
executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament.
Tipus

Dsitribució ACS

[C]

[D]

[E]

[F]

12,000

ENF51637

Num.

u

Text

12,000

Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb connexió femella-femella de diàmetre 1´´, tarada a 6 bar, de
temperatura màxima 120°C, muntada superficialment. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la
unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament.
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

EF52A3B3

Num.

m

Text

[C]

[D]

[E]

10,000

ENFBU010

u

[F]

TOTAL Fórmula

10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

24

2,000

Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057,
soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou tots els mitjans auxiliars
necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i
funcionament.
Tipus

1

TOTAL Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

23

TOTAL Fórmula

12,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

22

TOTAL Fórmula

10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

21

TOTAL Fórmula

10,000

Vàlvula de buidat d'1'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i muntada roscada.
Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en
EUR

ACS Can Jofresa

AMIDAMENTS

Pàg.:

11

perfecte estat d'acabat i funcionament.
Num.

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

25

EEU11113

Num.

u

Text

2,000

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca
de 3/8´´ de diàmetre, roscat. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes
condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament.
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

3,000

K21J2015
Num.

u

Text

3,000

Adequació d'instal·lació existent i connexió de ramal de AFS existent a acumuladors-bescanviadors i circuit de
calderes, vávules barrejadores, inclou p.proporcional canonades d'accessoris, vàlvules, aïllaments.
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

K21J2016

Num.

u

Text

1,000

Adequació d'instal·lació existent i connexió de ramal de ACS i circuit de retorn existent a la nova instal·lació
(vàlvula barrejadora) , inclou p.proporcional d'accessoris, vàlvules, aïllaments, tant a sala de calderes com zona
d'atletisme.
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

EE42C124
Num.

m

Text

1,000

Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm,
autoconnectable, muntat superficialment. Inclou elements de suport i fixació a parament vertical.
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

15,000

EE4Z0M44
Num.

u

Text

15,000

Barret de xemeneia de planxa d'acer inoxidable, de diàmetre 150 mm, col·locat amb fixacions mecàniques
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

EF52C3B1
Num.

m

Text

[C]

[D]

[E]

90,000

EFQ33ECM

m

[F]

TOTAL Fórmula

90,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

31

1,000

Tub de coure R250 (semidur) de 42 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057,
soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment
Tipus

1

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

30

TOTAL Fórmula

15,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

29

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

28

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

27

TOTAL Fórmula

3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

26

TOTAL Fórmula

90,000

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt
EUR

ACS Can Jofresa

AMIDAMENTS
Num.

Pàg.:

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

90,000

1

01
04

EF11HA21

Num.
1

m

Text

90,000

PRESSUPOST ACS CAN JOFRESA
REPARACIÓ INSTAL·LACIÓ DE GAS NATURAL

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat baix i col·locat
superficialment
Tipus

Nou ramal d'entrada gas natural

[C]

[D]

[E]

[F]

16,000

EF11HA22
Num.

m

Text

16,000

Desconnexió i desplaçament de ramal d'entrada de gas a sala de calderes, evitant el pas per la paret dèbil.
Inclou p.proporcional d'accessoris, canonades i connexions.
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

EN31A727
Num.
1

u

Text

1,000

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 25
bar de PN i preu alt, muntada superficialment
Tipus

Clau general

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

ENG6A174

Num.

u

Text

1,000

Electrovàlvula de rearmament manual per a tall de gas natural, del tipus NC (normalment tancada), alimentació
a 230 V a.c., amb connexions roscades de 2 1/2'' i pressió màxima de 500 mbar, muntada. Inclou connexió i
p.proprorcional de cablejat d'alimentació elèctrica i senyal sota tub de protecció.
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

EM12UG60
Num.

u

Text

1,000

Centraleta electrònica per a la detecció de gas, per a 6 sensors remots, instal·lada. Inclou connexió i
p.proprorcional de cablejat i senyal sota tub de protecció.
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

EM11U020
Num.
1

Text

u

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

6

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

5

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

TOTAL Fórmula

16,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

TOTAL Fórmula

90,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítulo

12

1,000

Detector de gas natural, muntat superficialment. Inclou connexió i p.proprorcional de cablejat de senyal sota tub
de protecció.
Tipus

[C]

2,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#
EUR

ACS Can Jofresa

AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
7

EF11H823

Num.

m

2,000

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat alt i col·locat
superficialment

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

3,000

EN318727
Num.

u

3,000

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 25
bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1

01
05

EG13U010
Num.

u

Text

1,000

PRESSUPOST ACS CAN JOFRESA
REPARACIÓ INSTAL·LACIÓ BAIXA TENSIÓ

Caixa per a quadres de comandament i protecció de material autoextingible, amb porta, per a 36 mòduls i
muntatge superficial
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

EG42529H

Num.

u

Text

1,000

Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat
0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

EG415D5B

Num.

u

Text

[C]

[D]

[E]

3,000

EG13U011

u

[F]

TOTAL Fórmula

3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4

2,000

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A
de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
Tipus

1

TOTAL Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítulo

TOTAL Fórmula

3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

8

13

3,000

Adequació d'instal·lació elèctrica i quadre general de distribución existent, instal·lant un nou quadre integrant els
elements de protecció i comandament existents i afegint els següents circuits:
- Caldera
- Bombes circuladores.
- Central detectora de gas.

EUR

ACS Can Jofresa

AMIDAMENTS
Num.

Pàg.:

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

EG64D17P
Num.

u

1,000

Polsador d'aturada d'emergencia, de superfície, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i amb caixa estanca,
preu alt, amb grau de protecció IP-55.

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1

01
06

LEG00001
Num.

u

Text

1,000

PRESSUPOST ACS CAN JOFRESA
VARIS

Legalització davant del Departamanet d'Industria de la Generaliatat de la modificació de la instal·lació de ACS.
Inclou projecte tècnic, certificats, visats i taxes de registre en OGE.
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

AJSBT0001

u

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítulo

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

5

14

1,000

Conjunt d'ajudes d'obra civil per deixar la instal·lació de ACS completament acabada, incloent:
Obertura i reposició de tapa de la galeria soterrada d'instal·lacions per pas d'instal·lacions fins a zona
d'atletisme.
Mitjans necessaris i mitjans auxilars
Obertura de rases en el terra per el pas d'instal·lacions 150 ML de 300x100 mm
Perforacions en formigó previ permís de direcció facultativa
Obertura i tapat de fregues
Obertura de forats en paraments.
Col·locació de passamurs
Fixació de suports
Construcció de bancades
Construcció de fornícules
Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats
Obertura de forats en falsos sostres
Descarrega i elevació de materials (si no precisen transports especials)
Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions

Num.
1

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

1,000

[F]

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

1,000

EUR

Àrea d’Economia, Finances, Serveis Generals i Govern Obert
Servei de Patrimoni i Manteniment

Pressupost

- 54 -

ACS Can Jofresa

PRESSUPOST

Pàg.:

Obra

01

Pressupost ACS Can Jofresa

Capítulo

01

Enderrocs, desmuntatges i treballs previs

1 LEG12015

u

Legalització de la instal·lació existent d'ACS mitjançant tràmit
d'instrucció 1/2015.

1

750,00

1,000

750,00

273,38

1,000

273,38

455,94

1,000

455,94

546,43

1,000

546,43

227,53

3,000

682,59

181,97

3,000

545,91

Legalització de la instal·lació existent d'ACS mitjançant tràmit
d'instrucció 1/2015. Inclou inspecció periòdica, taxes de ECA, taxes de
OGE i memòria tècnica.

2 K21J1011

3 K21J2011

4 K21J2012

5 K21E11A1

6 K21E11B

u

m

m

u

u

Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat
d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i
funcionament. (P - 69)
Desconexió, desmuntage i retiradada de captadors solars térmics
existents.
Desconexió, desmuntage i retiradada de captadors solars térmics
existents, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor. Inlcou mitjans d'elevació. Inlcou mitjans d'elevació, camió
grua, transport, gestió i taxes de residus.
Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat
d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i
funcionament. (P - 61)
Desconexió, desmuntage i retiradada de canonades d'aigua de
circuit primari solar, sec i distr.
Desconexió, desmuntage i retiradada de canonades d'aigua de circuit
primari solar, secundari i distribució solar, amb mitjans manuals i
mecànics i càrrega manual sobre camió o contenidor.Inlcou mitjans
d'elevació, camió grua, transport, gestió i taxes de residus.
Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat
d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i
funcionament. (P - 62)
Desconexió, desmuntage i retiradada de diposits de ACS solar
Desconexió, desmuntage i retiradada de diposits de ACS solar,
bescanviador de plàques , aerotermo, valvulería, grup hidraulic solar,
diposits d'expansió, i p.proporcional d'accessoris que correspont a la
instal·lació d'energía solar existent, amb mitjans manuals i mecànics i
càrrega manual sobre camió o contenidor. Inlcou mitjans d'elevació,
camió grua, transport, gestió i taxes de residus.
Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat
d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i
funcionament. (P - 63)
Desmuntatge p/subst.caldera
200kW,a/mitj.manuals/meca.,càrr.manual/meca.
Desmuntatge per a substitució de caldera de 200 kW de potència
calorífica màxima, desconnexió de les xarxes de subministrament i
evacuació, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o
contenidor. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la
unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat
d'acabat i funcionament.
(P - 58)
Desconexió, desmuntage i retiradada de xemenies i sortides de
fums existents de cada caldera
Desconexió, desmuntage i retiradada de xemenies i sortides de fums
existents de cada caldera i p.proporcional d'accessoris, amb mitjans
manuals i mecànics i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inlcou
mitjans d'elevació, camió grua, transport, gestió i taxes de residus.
Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat
d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i
funcionament. (P - 59)

EUR

ACS Can Jofresa

PRESSUPOST
7 K21J2013

8 K21GU010

m

u

Pàg.:
Desconexió, desmuntage i retiradada de dipòsits de ACS
Desconexió, desmuntage i retiradada de dipòsits de ACS,
bescanviador de plàques, valvulería,
diposits d'expansió, i
p.proporcional d'accessoris que correspont a la instal·lació afectada a
substituir de ACS de la sala de calderes i zona atletisme, amb mitjans
manuals i mecànics i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inlcou
mitjans d'elevació, camió grua, transport, gestió i taxes de residus.
Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat
d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i
funcionament. (P - 64)
Desmuntatge i retirada de quadre elèctric i de control, cablejat,
elements de control .

2

1.092,86

1,000

1.092,86

182,25

1,000

182,25

Desmuntatge i retirada de quadre elèctric i de control, cablejat,
elements de control que afecten a la instal·lació a substituir de sala de
calderes i zona d'atletisme, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega
manual sobre camió o contenidor. Inlcou mitjans d'elevació, camió
grua, transport, gestió i taxes de residus.
Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat
d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i
funcionament. (P - 60)
TOTAL

Capítulo

01.01

4.529,36

Obra

01

Pressupost ACS Can Jofresa

Capítulo

02

Reparació instal·lació d'energia solar térmica

1 EEA1KB50

u

Conjunt de 5 captadors solars plans,planxa
Cu+vidretremp.,aïllam.escum.poliur.,sup.act.2,25-2,55m2,r

2.768,43

4,000

11.073,72

2.383,85

1,000

2.383,85

2.815,07

2,000

5.630,14

Conjunt de cinc captadors solars plans de planxa de coure amb vidre
trempat, envoltant d'alumini anoditzat i aïllament d'escuma de poliuretà
amb una superfície activa de 2,25 a 2,55 m2, un rendiment màxim de
95 % i un coeficient de pèrdues <= 5 W/m2°C, col·locat amb suport
vertical. Marca/model ACV GREENSUN+DB 2.5 V o equivalent. Inclou
suports, kits d'unió, vàlvules de tall 3/4' , vàvules reguladores de cabal
2-8l/min 3/4', purgadors automàtics d'aire, p. proporcional de glicol i
connexions hidràuliques a canonades existents. Inclou mitjans
d'elevació
i tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en
perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i
funcionament.

2 ENLA2553

u

(P - 5)
Estació solar de bombeig, amb sistema DRAINBACK
Estació solar de bombeig, amb sistema DRAINBACK. Sistema solar
d'autobuidat i protecció del camp de captació solar fins a 235 m2.
Inclou connexió i posada en funcionament. Marca/model ACV KIT DB
BOMBA SIMPLE V.40L o equivalent.
Inclou connexió de control i alimentació elèctrica amb p.proporcional
de cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada
amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, tub de
protecció i caixes de derivació fins a quadre.

3 EJAA7V11

u

Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat
d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i
funcionament. (P - 57)
Acumulador-bescanv.ACS 1500l,un serpentí,acer
vitrif.,aïllam.poliuretà,col.vert.fix.mural+connec.
Acumulador-bescanviador per a aigua calenta sanitària de 1500 l de
capacitat, amb un serpentí tubular, dissenyat segons els requisits del
REGLAMENTO 814/2013, col·locat en posició vertical amb fixacions

EUR

ACS Can Jofresa

PRESSUPOST

Pàg.:

3

murals i connectat, Marca/model ACV LCT 1500 1CO o equivalent,
inclou ànodes electrònics.
amb les següents característiques:
- Cuba d'acer al carboni amb revestiment vitrificat, elaborat sobre la
base de la Norma DIN 4753
- Qualitat contrastada de la cuba vitrificada gràcies al recobriment
SECURemail
- Major volum d'aigua en un només dipòsit que permet reduir les
pèrdues d'energia.
- Millor eficiència de la instal·lació que permet reduir les emissions de
CO2.
- Equipats amb fundes de PVC i aïllament en poliuretà flexible de 100
mm de gruix.
- Garantia de 5 anys en la cuba i 2 anys de garantia total.
- Serpentí optimitzat en la part més baixa del dipòsit que permet
acumular un gran volum d'ACS.
- Temperatura màxima de servei 95 °C.
- Pressió màxima de servei de 8 bar.
- Inclou à/node de magnesi i és compatible amb protecció electrònica.

4 EF52B3B3

m

Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat
d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i
funcionament.
(P - 36)
Tub Cu R250 (semidur),DN=35mm,g=1mm,UNE-EN 1057,soldat
capil.,dific.alt,col.superf.

20,61

101,500

2.091,92

19,08

101,500

1.936,62

18,78

90,000

1.690,20

12,08

10,000

120,80

Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal, d'1 mm
de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb
grau de dificultat alt i col·locat superficialment.

5 EFQ36EBL

m

Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat
d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i
funcionament. (P - 15)
Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i
150°C),D=35mm,g=40mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>=7000
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de
diàmetre exterior 35 mm, de 40 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb
un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà.

6 EFR11613

m

Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat
d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i
funcionament. (P - 28)
Recob.tèrm.canonades
d'alumini,D=120mm,g=0,6mm,dific.alt,superf.
Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 120 mm
de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat alt i col·locat
superficialment.

7 EN315727

u

Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat
d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i
funcionament. (P - 29)
Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas
tot.,llautó,DN=3/4´´,PN=25bar,superf.
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment.
Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat
d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i
funcionament. (P - 39)

EUR

ACS Can Jofresa

PRESSUPOST
8 EEU41F11

9 EEU11113

10 ENFBU010

11 ENF51637

12 EF52A3B3

13 EEV32E31

u

Pàg.:
212,72

2,000

425,44

u

Dipòsit d'expansió de 105 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana
elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió d'1´´, col·locat
roscat. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat
d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i
funcionament. (P - 9)
Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8´´

15,20

2,000

30,40

u

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i
vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre,
roscat. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat
d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i
funcionament. (P - 6)
Vàlvula de buidat,DN=1'',16 bar,preu alt,roscada

31,18

2,000

62,36

25,76

2,000

51,52

17,39

5,000

86,95

368,39

1,000

368,39

22,37

10,000

223,70

21,16

10,000

211,60

u

m

u

Dipòsit exp.105l,planxa acer,membrana elàst.,pressió
màx=10bar,connex.D=1´´,col.roscat

4

Vàlvula de buidat d'1'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i
muntada roscada.
Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat
d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i
funcionament. (P - 53)
Vàlv.seg.ACS+rosca,llautó,connex.H-H,D=1´´,P=6bar,temp=120°C,
munt.superf.
Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb connexió
femella-femella de diàmetre 1´´, tarada a 6 bar, de temperatura
màxima 120°C, muntada superficialment. Inclou tots els mitjans
auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes
condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. (P - 52)
Tub Cu R250 (semidur),DN=28mm,g=1mm,UNE-EN 1057,soldat
capil.,dific.alt,col.superf.
Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm
de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb
grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou tots els mitjans
auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes
condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. (P - 14)
Regulador
compac.clima/refrig.,10-30ºC,ambient+impùlsió+retorn,3punt
Centraleta de regulació solar amb display, inclou sondes a captador i
acumuladors, marca/model ACV RS3 Combi o equivalent, instal·lat i
connectat amb les següents característiques:
- Funcions antigelades.
- Dissipador.
- Sistema de recolzament.
- Control de consum d'ànode.
- Funció calorímetre
- Variació velocitat bomba.
- Bus de connexió.
- Control de funcionament de la instal·lació.
Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat
d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i
funcionament.

14 EFC1AB22

15 EFQ33EJM

m

m

(P - 10)
Tub PP-R pressió,DN=75x10,3mm,sèrie S
3,2,soldat,dific.mitjà,col.superf.
Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 75x10,3 mm,
sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment. Inclou tots els mitjans
auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes
condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. (P - 21)
Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=76mm,g=40mm,factor dif.vapor>=7000superf.alt
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que

EUR

ACS Can Jofresa

PRESSUPOST

16 EN31A327

17 EN319327

18 K21J2014

19 EFC18B25

20 EFQ33EDK

21 EFQ33EGK

22 EFC19B25

u

u

u

m

m

m

m

Pàg.:

transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 76 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat alt. Inclou tots els mitjans
auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes
condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. (P - 27)
Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas
tot.,bronze,DN=2´´1/2,PN=10bar,superf.
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 10 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris
per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en
perfecte estat d'acabat i funcionament. (P - 43)
Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas
tot.,bronze,DN=2´´,PN=10bar,superf.
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 2´´, de 10 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per
executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte
estat d'acabat i funcionament. (P - 41)
Connexió de ramal de AFS existent a acumuladors-bescanviadors
i circuit d'instal·lació solar, inclou
Connexió de ramal de AFS existent a acumuladors-bescanviadors i
circuit d'instal·lació solar, inclou p.proporcional de canodades i
d'accessoris, vàlvules, aïllaments. Inclou tots els mitjans auxiliars
necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i
lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. (P - 65)
Tub PP-R pressió,DN=50x6,9mm,sèrie S
3,2,soldat,dific.mitjà,col.fons rasa
Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x6,9 mm,
sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa. Inclou tots els mitjans
auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes
condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. (P - 19)
Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=50mm,g=40mm,factor dif.vapor>=7000superf.baix
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 50 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix. Inclou tots els mitjans
auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes
condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. (P - 23)
Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=64mm,g=40mm,factor dif.vapor>=7000superf.baix
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 64 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix. Inclou tots els mitjans
auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes
condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. (P - 25)
Tub PP-R pressió,DN=63x8,6mm,sèrie S
3,2,soldat,dific.mitjà,col.fons rasa

5

151,64

3,000

454,92

73,98

1,000

73,98

136,78

1,000

136,78

13,55

45,000

609,75

14,38

45,000

647,10

15,93

15,000

238,95

16,79

15,000

251,85

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x8,6 mm,
sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa. Inclou tots els mitjans
auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes
condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. (P - 20)

EUR

ACS Can Jofresa

PRESSUPOST
TOTAL

Capítulo

Pàg.:

01.02

28.800,94

Obra

01

Pressupost ACS Can Jofresa

Capítulo

03

Reparació instal·lació sala de calderes

1 EE228NSA

u

6

Caldera cond.,238-258kW,planxa
Al,p/calef+ACS,6bar,producc.ACS,p/gas natural,+acc.,de peu,col.

8.386,21

1,000

8.386,21

2.266,05

3,000

6.798,15

55,92

3,000

167,76

743,68

1,000

743,68

Caldera de condensació de 238 a 258 kW de potència calorífica,
fabricada en acer inoxidable d'alata qualitat AISI 316L, cremador
modulant des del 19 de la potència. Rendiment fins al 109,1 . Classe 6
de NOx per a calefacció i aigua calenta sanitària, de 6 bar de pressió,
producció d'aigua calenta sanitària , per a gas natural, amb vàlvules,
vas d'expansió i conjunt d'accessoris, de peu, dissenyada segons els
requisits del REGLAMENTO 813/2013 , col·locada. Marca/model
Ygnis model Varmax 225 o equivalent. Inlcou posada en funcionament.
Inclou connexió de control i alimentació elèctrica amb p.proporcional
de cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada
amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, tub de
protecció i caixes de derivació fins a quadre.
Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat
d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i
funcionament.

2 EJAA5611

u

(P - 2)
Acumulador-bescanv.ACS 600l, doble envolvent,
fix.mural+connec.
Acumulador-bescanviador per a aigua calenta sanitària de 600 l de
capacitat, de gran producció amb preses superiors i aïllament
desmuntable. Acumulador inoxidable de doble envolvent ´´Tank in
Tank´´. Tecnologia autobasculant per a generar moviment
antiincrustant de calç i reduir el manteniment. Gran superfície
d'intercanvi per a garantir rapidesa de funcionament i satisfer
produccions d'ACS elevades. Enfront de sistemes tradicionals permet
reduir l'acumulació a 1/3. Dissenyat per a treballar amb temperatures
d'ACS superiors a 70 °C. Model 320/620 DUPLEX o equivalent
fabricat en inoxidable Uranus 45N apte per a aigües molt agressives
de fins a 2000 mg de clorurs/L. Preses de sortida/entrada superiors.
Pas per porta de 800 mm, dissenyat segons els requisits del
REGLAMENTO 814/2013, col·locat en posició vertical amb fixacions
murals i connectat.

3 EEU41431

4 ENF11A50

u

u

Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat
d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i
funcionament. (P - 35)
Dipòsit exp.18l,planxa acer,membrana elàst.,pressió
màx=10bar,connex.D=3/4´´,col.roscat
Dipòsit d'expansió de 18 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana
elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió de 3/4´´, col·locat
roscat. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat
d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i
funcionament. (P - 8)
Vàlvula termostàtica
mescladora,bronze,DN=50mm,rosca,a/vàlv.bloqueig+vàlv.reg.,mu
ntada
Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, de 50 mm
de diàmetre nominal, amb cos de bronze PN 10, connexions roscades,
amb funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de
regulació de la temperatura preajustada, muntada. Inclou tots els
mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes

EUR

ACS Can Jofresa

PRESSUPOST

5 ENF11A40

6 EF52E6B3

7 EFQ33EGM

8 EEU21644

9 EN31A727

10 EN8114D7

11 EN319727

12 EN318727

13 EN8115B7

u

m

m

u

u

u

u

u

u

Pàg.:

condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. (P - 51)
Vàlvula termostàtica
mescladora,bronze,DN=40mm,rosca,a/vàlv.bloqueig+vàlv.reg.,mu
ntada
Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, de 40 mm
de diàmetre nominal, amb cos de bronze PN 10, connexions roscades,
amb funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de
regulació de la temperatura preajustada, muntada. Inclou tots els
mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes
condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. (P - 50)
Tub Cu R250 (semidur),DN=64mm,g=2mm,UNE-EN 1057,soldat
capil.,dific.alt,col.superf.
Tub de coure R250 (semidur) de 64 mm de diàmetre nominal, de 2
mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat,
amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou tots els
mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes
condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. (P - 18)
Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=64mm,g=40mm,factor dif.vapor>=7000superf.alt
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 64 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat alt (P - 26)
Col·lector de distribució d'aigua format per tub d'acer negre
estirat sense soldadura, de 5''
Col·lector de distribució d'aigua format per tub d'acer negre estirat
sense soldadura, de 5'' DN 125 mm de diàmetre i 5 mm de gruix, de 2
m de longitud, amb 2 connexions d'entrada (1 de previsió) i 4
connexions de sortida (2 de previsió), amb planxa flexible d'escuma
elastomèrica, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular
tancada, amb un elevat factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua, de 50 mm de gruix. Inclou manòmetre, termòmetres,
ancoratges, suports de canonada aïllats, accessoris i peces especials
per a connexions. (P - 7)
Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas
tot.,llautó,DN=2´´1/2,PN=25bar,superf.
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 44)
Vàlvula retenció
clap.+rosca,DN=2´´1/2,PN=8bar,llautó/llautó,seient elàstic,superf.
Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´1/2 de diàmetre
nominal, de 8 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i
tancament de seient elàstic, muntada superficialment (P - 45)
Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas
tot.,llautó,DN=2´´,PN=25bar,superf.
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 42)
Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas
tot.,llautó,DN=1´´1/2,PN=25bar,superf.
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 40)
Vàlvula retenció clap.+rosca,DN=2´´,PN=10bar,llautó/llautó,seient
elàstic,superf.

7

661,40

1,000

661,40

42,64

12,000

511,68

19,62

24,000

470,88

375,06

2,000

750,12

67,70

4,000

270,80

60,42

1,000

60,42

41,80

11,000

459,80

28,27

5,000

141,35

41,64

1,000

41,64

Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´ de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i
tancament de seient elàstic, muntada superficialment (P - 47)

EUR

ACS Can Jofresa

PRESSUPOST
14 EN8115A7

15 ENC11060

16 ENC11050

17 EF52D4B3

18 ENL1B4A2

u

u

u

m

u

Pàg.:
Vàlvula retenció
clap.+rosca,DN=1´´1/2,PN=10bar,llautó/llautó,seient elàstic,superf.
Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/2 de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i
tancament de seient elàstic, muntada superficialment (P - 46)
Valv.equilib.rosca.d50mm,Kvs=33,0,ametall,preajust cabal,preses
press.,inst.
Vàlvula d'equilibrat roscada de 50 mm de diàmetre nominal i
Kvs=33,0, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de
pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i
ajustada (P - 49)
Valv.equilib.rosca.d40mm,Kvs=19,2,ametall,preajust cabal,preses
press.,inst.
Vàlvula d'equilibrat roscada de 40 mm de diàmetre nominal i
Kvs=19,2, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de
pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i
ajustada (P - 48)
Tub Cu R250 (semidur),DN=54mm,g=1,2mm,UNE-EN 1057,soldat
capil.,dific.alt,col.superf.
Tub de coure R250 (semidur) de 54 mm de diàmetre nominal, d'1,2
mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat,
amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment (P - 17)
Bomb.circ.hum.,embr.,DN=40mm,doble,P=1,8bar,230V,800W,a/mò
d.com.remota,munt.entre brides

8

29,79

1,000

29,79

165,32

1,000

165,32

115,67

1,000

115,67

31,22

10,000

312,20

1.661,78

1,000

1.661,78

1.786,78

1,000

1.786,78

18,61

10,000

186,10

16,79

12,000

201,48

Bomba circuladora de rotor humit amb connexions embridades de 50
mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, de tipus doble,
punt de treball Q=2,6 m3/h P=5,5 mca, cos de les bombes de fosa,
motors monofàsics d'imants permanents de 230 V de tensió
d'alimentació i 150 W de potència nominal, índex d'eficiència
energètica IEE=<0,25 segons REGLAMENTO 641/2009, muntada
entre brides. Marca/model GRUNDFOS MAGNA 3D o equivalent.

19 ENL1B6B1

u

Inclou connexió de control i alimentació elèctrica amb p.proporcional
de cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada
amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, tub de
protecció i caixes de derivació fins a quadre. (P - 55)
Bomb.circ.hum.,embr.,DN=50mm,doble,P=1,6bar,230V,1500W,mun
t.entre brides
Bomba circuladora de rotor humit amb connexions embridades de 50
mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, de tipus doble,
punt de treball Q=7 m3/h P=3,5 mca, cos de les bombes de fosa,
motors monofàsics d'imants permanents de 230 V de tensió
d'alimentació i 1500 W de potència nominal, índex d'eficiència
energètica IEE=<0,25 segons REGLAMENTO 641/2009, muntada
entre brides. Marca/model GRUNDFOS MAGNA 3D o equivalent.

20 EFQ33EEM

21 EFC19B25

m

m

Inclou connexió de control i alimentació elèctrica amb p.proporcional
de cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada
amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, tub de
protecció i caixes de derivació fins a quadre. (P - 56)
Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=54mm,g=40mm,factor dif.vapor>=7000superf.alt
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 54 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat alt (P - 24)
Tub PP-R pressió,DN=63x8,6mm,sèrie S
3,2,soldat,dific.mitjà,col.fons rasa
Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x8,6 mm,
sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa. Inclou tots els mitjans

EUR

ACS Can Jofresa

PRESSUPOST

22 ENF51637

23 EF52A3B3

24 ENFBU010

25 EEU11113

26 K21J2015

27 K21J2016

28 EE42C124

29 EE4Z0M44

30 EF52C3B1

31 EFQ33ECM

u

Pàg.:

auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes
condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. (P - 20)
Vàlv.seg.ACS+rosca,llautó,connex.H-H,D=1´´,P=6bar,temp=120°C,
munt.superf.

9

25,76

2,000

51,52

17,39

10,000

173,90

u

Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm
de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb
grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou tots els mitjans
auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes
condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. (P - 14)
Vàlvula de buidat,DN=1'',16 bar,preu alt,roscada

31,18

2,000

62,36

u

Vàlvula de buidat d'1'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i
muntada roscada.
Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat
d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i
funcionament. (P - 53)
Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8´´

15,20

3,000

45,60

136,78

1,000

136,78

227,97

1,000

227,97

33,27

15,000

499,05

30,46

1,000

30,46

16,84

90,000

1.515,60

15,70

90,000

1.413,00

m

u

u

m

u

m

m

Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb connexió
femella-femella de diàmetre 1´´, tarada a 6 bar, de temperatura
màxima 120°C, muntada superficialment. Inclou tots els mitjans
auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes
condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. (P - 52)
Tub Cu R250 (semidur),DN=28mm,g=1mm,UNE-EN 1057,soldat
capil.,dific.alt,col.superf.

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i
vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre,
roscat. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat
d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i
funcionament. (P - 6)
Adequació d'instal·lació existent i connexió de ramal de AFS
existent a acumuladors-bescanviadors i
Adequació d'instal·lació existent i connexió de ramal de AFS existent a
acumuladors-bescanviadors i circuit de calderes, vávules
barrejadores, inclou p.proporcional canonades d'accessoris, vàlvules,
aïllaments. (P - 66)
Adequació d'instal·lació existent i connexió de ramal de ACS i
circuit de retorn existent a la nova
Adequació d'instal·lació existent i connexió de ramal de ACS i circuit
de retorn existent a la nova instal·lació (vàlvula barrejadora) , inclou
p.proporcional d'accessoris, vàlvules, aïllaments, tant a sala de
calderes com zona d'atletisme. (P - 67)
Conducte llis circ. de
planx.ac.inox.,D=150mm,g=0,6mm,autoconnect.,munt.superf.
Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 150 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat
superficialment. Inclou elements de suport i fixació a parament vertical.
(P - 3)
Barret xemeneia planx.ac.inox.d=150mm,col.fix.mec.
Barret de xemeneia de planxa d'acer inoxidable, de diàmetre 150 mm,
col·locat amb fixacions mecàniques (P - 4)
Tub Cu R250 (semidur),DN=42mm,g=1mm,UNE-EN 1057,soldat
capil.,dific.baix,col.superf.
Tub de coure R250 (semidur) de 42 mm de diàmetre nominal, d'1 mm
de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb
grau de dificultat baix i col·locat superficialment (P - 16)
Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=42mm,g=40mm,factor dif.vapor>=7000superf.alt
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat alt (P - 22)

EUR

ACS Can Jofresa

PRESSUPOST
TOTAL

Capítulo

Pàg.:

01.03

28.079,25

Obra

01

Pressupost ACS Can Jofresa

Capítulo

04

Reparació instal·lació de gas natural

1 EF11HA21

2 EF11HA22

3 EN31A727

4 ENG6A174

5 EM12UG60

6 EM11U020

7 EF11H823

8 EN318727

m

10

41,94

16,000

671,04

156,48

1,000

156,48

67,70

1,000

67,70

491,38

1,000

491,38

u

Electrovàlvula de rearmament manual per a tall de gas natural, del
tipus NC (normalment tancada), alimentació a 230 V a.c., amb
connexions roscades de 2 1/2'' i pressió màxima de 500 mbar,
muntada. Inclou connexió i p.proprorcional de cablejat d'alimentació
elèctrica i senyal sota tub de protecció. (P - 54)
Centraleta electrònica p/detecció gas/6 sensors remot, instal·lada

367,29

1,000

367,29

u

Centraleta electrònica per a la detecció de gas, per a 6 sensors
remots, instal·lada. Inclou connexió i p.proprorcional de cablejat i
senyal sota tub de protecció. (P - 38)
Detector gas natural, munt.superf.

133,84

2,000

267,68

36,41

3,000

109,23

28,27

1,000

28,27

m

u

u

m

u

Tub acer negre s/sold.(S),2´´1/2,sèrie H s/UNE-EN
10255,soldat,dific.baix,col.superf.
Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de
2´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i
DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de
dificultat baix i col·locat superficialment (P - 12)
Desconnexió i desplaçament de ramal d'entrada de gas a sala de
calderes, evitant el pas per la paret
Desconnexió i desplaçament de ramal d'entrada de gas a sala de
calderes, evitant el pas per la paret dèbil. Inclou p.proporcional
d'accessoris, canonades i connexions. (P - 13)
Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas
tot.,llautó,DN=2´´1/2,PN=25bar,superf.
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 44)
Electrovàlv.rearmament manual GN,tipus NC,230V,rosca 2
1/2'',500mbar,muntada

Detector de gas natural, muntat superficialment. Inclou connexió i
p.proprorcional de cablejat de senyal sota tub de protecció. (P - 37)
Tub acer negre s/sold.(S),1´´1/2,sèrie H s/UNE-EN
10255,soldat,dific.alt,col.superf.
Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2
de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40
mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat alt
i col·locat superficialment (P - 11)
Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas
tot.,llautó,DN=1´´1/2,PN=25bar,superf.
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 40)

TOTAL

Capítulo

01.04

2.159,07

Obra

01

Pressupost ACS Can Jofresa

Capítulo

05

Reparació instal·lació baixa tensió

1 EG13U010

u

Caixa p/quadres comandament i protecció material
autoextingible+porta p/36 mòduls.

46,77

1,000

46,77

Caixa per a quadres de comandament i protecció de material
EUR

ACS Can Jofresa

PRESSUPOST

2 EG42529H

3 EG415D5B

4 EG13U011

u

u

u

Pàg.:

autoextingible, amb porta, per a 36 mòduls i muntatge superficial (P 30)
Interruptor
dif.cl.A,gam.terc.,I=40A,(2P),0,03A,fix.inst.,2mòd.DIN,munt.perf.DIN
Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 33)
Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA
corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000A/10kA,2mòd.DIN,munt.perf.DIN
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 32)
Adequació d'instal·lació elèctrica i quadre general de distribución
existent, instal·lant un nou qua

11

124,67

2,000

249,34

31,66

3,000

94,98

136,69

1,000

136,69

19,13

1,000

19,13

Adequació d'instal·lació elèctrica i quadre general de distribución
existent, instal·lant un nou quadre integrant els elements de protecció i
comandament existents i afegint els següents circuits:

5 EG64D17P

u

- Caldera
- Bombes circuladores.
- Central detectora de gas.
(P - 31)
Pols. superfície,10A/250V,1NA,a/tecla+caixa estanca,preu alt,IP-55
Polsador d'aturada d'emergencia, de superfície, 10 A 250 V, amb 1
contacte NA, amb tecla i amb caixa estanca, preu alt, amb grau de
protecció IP-55. (P - 34)

TOTAL

Capítulo

01.05

546,91

Obra

01

Pressupost ACS Can Jofresa

Capítulo

06

Varis

1 LEG00001

2 AJSBT0001

u

u

Legalització davant del Departamanet d'Industria de la
Generaliatat de la modificiació ACS.
Legalització davant del Departamanet d'Industria de la Generaliatat de
la modificació de la instal·lació de ACS. Inclou projecte tècnic,
certificats, visats i taxes de registre en OGE. (P - 68)
Conjunt d'ajudes d'obra civil per deixar la instal·lació de
climatització completament acabada

1.250,00

1,000

1.250,00

300,00

1,000

300,00

Conjunt d'ajudes d'obra civil per deixar la instal·lació de ACS
completament acabada, incloent:
Obertura i reposició de tapa de la galeria soterrada d'instal·lacions per
pas d'instal·lacions fins a zona d'atletisme.
Mitjans necessaris i mitjans auxilars
Obertura de rases en el terra per el pas d'instal·lacions 150 ML de
300x100 mm
Perforacions en formigó previ permís de direcció facultativa
Obertura i tapat de fregues
Obertura de forats en paraments.
Col·locació de passamurs
Fixació de suports
Construcció de bancades
Construcció de fornícules
Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats
Obertura de forats en falsos sostres
EUR

ACS Can Jofresa

PRESSUPOST

Pàg.:

12

Descarrega i elevació de materials (si no precisen transports
especials)
Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions (P - 1)
TOTAL

Capítulo

01.06

1.550,00

EUR
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Resum de pressupost
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ACS Can Jofresa

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

1

NIVELL 2 : Capítulo
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítulo
01.01
Enderrocs, desmuntatges i treballs previs
4.529,36
Capítulo
01.02
Reparació instal·lació d'energia solar térmica
28.800,94
Capítulo
01.03
Reparació instal·lació sala de calderes
28.079,25
Capítulo
01.04
Reparació instal·lació de gas natural
2.159,07
Capítulo
01.05
Reparació instal·lació baixa tensió
546,91
Capítulo
01.06
Varis
1.550,00
Obra
01
Pressupost ACS Can Jofresa
65.665,53
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
65.665,53
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1 : Obra
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra

01

Pressupost ACS Can Jofresa

65.665,53
65.665,53

euros

Àrea d’Economia, Finances, Serveis Generals i Govern Obert
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Últim full
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ACS Can Jofresa

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL..........................................................................

65.665,53

13 % Despeses auxiliars SOBRE 65.665,53......................................................................

8.536,52

6 % Benefici Industrials SOBRE 65.665,53........................................................................

3.939,93

Subtotal

78.141,98

21 % IVA SOBRE 78.141,98...............................................................................................

16.409,82

€

94.551,80

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( NORANTA-QUATRE MIL CINC-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS )

El tècnic:
Sara Rebolleda Mir Arquitecta.
Patrimoni i Manteniment.

Terrassa, juliol de 2021.

1
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V. DOCUMENTS COMPLEMENTARIS I PROJECTES PARCIALS (DC)
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GR 1.1 Estudi de Gestió de Residus de construcció i d’enderroc

- 58 -

Àrea d’Economia, Finances, Serveis Generals i Govern Obert
Servei de Patrimoni i Manteniment

SS 1.1 Seguretat i Salut.
Introducció.
La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals té per objecte la
determinació del cos bàsic de garanties i responsabilitats precís per establir un adequat nivell de
protecció de la salut dels treballadors enfront dels riscos derivats de les condicions de treball.
Com a llei estableix un marc legal a partir del qual les normes reglamentàries aniran fixant i concretant
els aspectes més tècnics de les mesures preventives.
Aquestes normes complementàries queden resumides a continuació:
-

Disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball.

-

Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball.

-

Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de
treball.

-

Disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.

-

Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de
protecció individual.

-

Els costos de la Seguretat estan inclosos dins els preus unitaris de les partides d’obra a
executar.

1.1

Drets i obligacions.
1.1.1 Dret a la protecció enfront dels riscos laborals.

Els treballadors tenen dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball.
A aquest efecte, l'empresari realitzarà la prevenció dels riscos laborals mitjançant l'adopció de totes les
mesures siguin necessàries que per a la protecció de la seguretat i la salut dels treballadors, amb les
especialitats que es recullen en els articles següents en matèria d'avaluació de riscos, informació,
consulta, participació i formació dels treballadors, actuació en casos d'emergència i de risc greu i
imminent i vigilància de la salut.
1.1.2 Principis de l'acció preventiva.
L'empresari aplicarà les mesures preventives pertinents, d'acord amb els següents principis generals:
-

Evitar els riscos.
Avaluar els riscos que no es poden evitar.
Combatre els riscos a l'origen.
Adaptar el treball a la persona, en particular pel que fa a la concepció dels llocs de treball,
l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels
factors ambientals en el treball.
Adoptar mesures que anteposin la protecció colꞏlectiva a la individual.
Donar les degudes instruccions als treballadors.
Adoptar les mesures necessàries a fi de garantir que només els treballadors que hagin rebut
informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic.
Preveure les distraccions o imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador.
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1.1.3 Avaluació dels riscos.
L'acció preventiva a l'empresa es planificarà per l'empresari a partir d'una avaluació inicial dels riscos
per a la seguretat i la salut dels treballadors, que es realitzarà, amb caràcter general, tenint en compte
la natura de l'activitat, i en relació amb aquells que estiguin exposats a riscos especials.
Igual avaluació haurà de fer-se amb ocasió de l'elecció dels equips de treball, de les substàncies o
preparats químics i del condicionament dels llocs de treball.
D'alguna manera es podrien classificar les causes dels riscos en les categories següents:
-

Insuficient qualificació professional del personal dirigent, caps d'equip i obrers.
Ocupació de maquinària i equips en treballs que no corresponen a la finalitat per a la que van
ser concebuts o a les seves possibilitats.
Negligència en el maneig i conservació de les màquines i instalꞏlacions. Control deficient en
l'explotació.
Insuficient instrucció del personal en matèria de seguretat.
Referent a les màquines eina, els riscos que poden sorgir en manejar-les es poden resumir en
els punts següents:
Es pot produir un accident o deteriorament d'una màquina si s'engega sense conèixer el seu
mode de funcionament.
La lubricació deficient condueix a un desgast prematur pel que els punts de greixatge manual
han de ser greixatges regularment.
Pot haver-hi certs riscos si algun alçaprem de la màquina no està en la seva posició correcta.
El resultat d'un treball pot ser poc exacte si les guies de les màquines es desgasten, i per això
cal protegir-les contra la introducció d'encenalls.
Pot haver-hi riscos mecànics que es derivin fonamentalment dels diversos moviments que
realitzin les distintes parts d'una màquina i que poden provocar que l'operari:
Entre en contacte amb alguna part de la màquina o ser atrapat entre ella i qualsevol estructura
fixa o material.
Sigui copejat o arrossegat per qualsevol part en moviment de la màquina.
Ser copejat per elements de la màquina que resultin projectats.
Ser copejat per altres materials projectats per la màquina.
Pot haver-hi riscos no mecànics tals com els derivats de la utilització d'energia elèctrica,
productes químics, generació de soroll, vibracions, radiacions, etc.

Els moviments perillosos de les màquines es classifiquen en quatre grups:
-

Moviments de rotació. Són aquells moviments sobre un eix amb independència de la inclinació
d'aquest i encara quan girin lentament. Es classifiquen en els grups següents:
Elements considerats aïlladament tals com arbres de transmissió, fills, broques, adaptaments.
Punts d'atrapament entre engranatges i aqueixos girant i altres fixes o dotades de
desplaçament lateral a elles.
Moviments alternatius i de translació. El punt perillós se situa al lloc on la peça dotada d'aquest
tipus de moviment s'aproxima a una altra peça fixa o mòbil i la sobrepassa.
Moviments de translació i rotació. Les connexions de bieles i fills amb rodes i volants són
alguns dels mecanismes que generalment estan dotades d'aquest tipus de moviments.
Moviments d'oscilꞏlació. Les peces dotades de moviments d'oscilꞏlació pendular generen punts
de ”tisora“ entre elles i altres peces fixes.

Les activitats de prevenció hauran de ser modificades quan s'apreciï per l'empresari, com a
conseqüència dels controls periòdics previstos en l'apartat anterior, la seva inadequació als fins de
protecció requerits.
1.1.4 Equips de treball i mitjans de protecció.
Quan la utilització d'un equip de treball pugui presentar un risc específic per a la seguretat i la salut dels
treballadors, l'empresari adoptarà les mesures necessàries a fi que:
-

La utilització de l'equip de treball quedi reservada als encarregats de la dita utilització.
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-

Els treballs de reparació, transformació, manteniment o conservació siguin realitzats pels
treballadors específicament capacitats per a això.
L'empresari haurà de proporcionar als seus treballadors equips de protecció individual
adequats per a l'acompliment de les seves funcions i vetllar per l'ús efectiu dels mateixos.
1.1.5 Informació, consulta i participació dels treballadors.

L'empresari adoptarà les mesures adequades perquè els treballadors rebin totes les informacions
necessàries en relació amb:
-

Els recs per a la seguretat i la salut dels treballadors en el treball.
Les mesures i activitats de protecció i prevenció aplicables als riscos.

Els treballadors tindran dret a efectuar propostes a l'empresari, així com als òrgans competents en
aquesta matèria, dirigides a la millora dels nivells de la protecció de la seguretat i la salut als llocs de
treball, en matèria de senyalització en els dits llocs, quant a la utilització pels treballadors dels equips
de treball, a les obres de construcció i quant a utilització pels treballadors d'equips de protecció
individual.
1.1.6 Formació dels treballadors.
L'empresari haurà de garantir que cada treballador rebi una formació teòrica i pràctica, suficient i
adequada, en matèria preventiva.
1.1.7 Mesures d'emergència.
L'empresari, tenint en compte la grandària i l'activitat de l'empresa, així com la possible presència de
persones alienes a aquesta, haurà d'analitzar les possibles situacions d'emergència i adoptar les
mesures necessàries en matèria de primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació dels treballadors,
designant per a això al personal encarregat de posar en pràctica aquestes mesures i comprovant
periòdicament, si escau, el seu correcte funcionament.
1.1.8 Risc greu i imminent.
Quan els treballadors estiguin exposats a un risc greu i imminent amb ocasió del seu treball, l'empresari
estarà obligat a:
-

Informar com més aviat millor a tots els treballadors afectats sobre l'existència del dit risc i de
les mesures adoptades en matèria de protecció.
Donar les instruccions necessàries perquè, en cas de perill greu, imminent i inevitable, els
treballadors puguin interrompre la seva activitat i a més a més estar en condicions, tenint en
compte els seus coneixements i dels mitjans tècnics posats a la seva disposició, d'adoptar les
mesures necessàries per evitar les conseqüències del dit perill.
1.1.9 Vigilància de la salut.

L'empresari garantirà als treballadors al seu servei la vigilància periòdica del seu estat de salut en
funció dels riscos inherents al treball, optant per la realització d'aquells reconeixements o proves que
causin les menors molèsties al treballador i que siguin proporcionals al risc.
1.1.10

Documentació.

L'empresari haurà d'elaborar i conservar a disposició de l'autoritat laboral la documentació següent:
-

Avaluació dels riscos per a la seguretat i salut en el treball, i planificació de l'acció preventiva.
Mesures de protecció i prevenció a adoptar.
Resultat dels controls periòdics de les condicions de treball.
Pràctica dels controls de l'estat de salut dels treballadors.
Relació d'accidents de treball i malalties professionals que hagin causat al treballador una
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incapacitat laboral superior a un dia de treball.
1.1.11

Coordinació d'activitats empresarials.

Quan en un mateix centre de treball exerceixin activitats treballadors de dues o més empreses,
aquestes hauran de cooperar en l'aplicació de la normativa sobre prevenció de riscos laborals.
1.1.12

Protecció de treballadors especialment sensibles a determinats riscos.

L'empresari garantirà, avaluant els riscos i adoptant les mesures preventives necessàries, la protecció
dels treballadors que, per les seves pròpies característiques personals o estat biològic conegut,
inclosos aquells que tinguin reconeguda la situació de discapacitat física, psíquica o sensorial, siguin
específicament sensibles als riscos derivats del treball.
1.1.13

Protecció de la maternitat.

L'avaluació dels riscos haurà de comprendre la determinació de la natura, el grau i la durada de
l'exposició de les treballadores en situació d'embaràs o part recent, a agents, procediments o
condicions de treball que puguin influir negativament en la salut de les treballadores o del fetus,
adoptant, si escau, les mesures necessàries per evitar l'exposició al dit risc.
1.1.14

Protecció dels menors.

Abans de la incorporació al treball de joves menors de divuit anys, i prèviament a qualsevol modificació
important de les seves condicions de treball, l'empresari haurà d'efectuar una avaluació dels llocs de
treball a exercir per aquests, a fi de determinar la natura, el grau i la durada de la seva exposició, tenint
especialment en compte els riscos derivats de la seva falta d'experiència, de la seva immaduresa per
avaluar els riscos existents o potencials i del seu desenvolupament encara incomplet.
1.1.15
temporal.

Relacions de treball temporals, de durada determinada i en empreses de treball

Els treballadors amb relacions de treball temporals o de durada determinada, així com els contractats
per empreses de treball temporal, hauran de gaudir del mateix nivell de protecció en matèria de
seguretat i salut que els restants treballadors de l'empresa en què presten els seus serveis.
1.1.16

Obligacions dels treballadors en matèria de prevenció de riscos.

Correspon a cada treballador vetllar, segons les seves possibilitats i mitjançant el compliment de les
mesures de prevenció que en cada cas siguin adoptades, per la seva pròpia seguretat i salut en el
treball i per la d'aquelles altres persones a qui pugui afectar la seva activitat professional, a causa dels
seus actes i omissions en el treball, de conformitat amb la seva formació i les instruccions de
l'empresari.
Els treballadors, d'acord amb la seva formació i seguint les instruccions de l'empresari, deuran en
particular:
-

Usar adequadament, d'acord amb la seva natura i els riscos previsibles, les màquines, aparells,
eines, substàncies perilloses, equips de transport i, en general, qualsevol altres mitjos amb què
desenvolupin la seva activitat.
Utilitzar correctament els mitjans i equips de protecció facilitats per l'empresari.
No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents.
Informar immediatament un risc per a la seguretat i la salut dels treballadors.
Contribuir al compliment de les obligacions establertes per l'autoritat competent.
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1.2

Serveis de prevenció.
1.2.1 Protecció i prevenció de riscos professionals.

En compliment del deure de prevenció de riscos professionals, l'empresari designarà un o diversos
treballadors per ocupar-se de la dita activitat, constituirà un servei de prevenció o concertarà el dit
servei amb una entitat especialitzada aliena a l'empresa.
Els treballadors designats hauran de tenir la capacitat necessària, disposar del temps i dels mitjans
precisos i ser suficients en nombre, tenint en compte la grandària de l'empresa, així com els riscos a
què estan exposats els treballadors.
A les empreses de menys de sis treballadors, l'empresari podrà assumir personalment les funcions
assenyalades anteriorment, sempre que desenvolupi de forma habitual la seva activitat al centre de
treball i tingui capacitat necessària.
L'empresari que no hagués concertat el Servei de Prevenció amb una entitat especialitzada aliena a
l'empresa haurà de sotmetre el seu sistema de prevenció al control d'una auditoria o avaluació externa.
1.2.2 Serveis de prevenció.
Si la designació d'un o diversos treballadors fora insuficient per a la realització de les activitats de
prevenció, en funció de la grandària de l'empresa, dels riscos a què estan exposats els treballadors o
de la perillositat de les activitats exercides, l'empresari haurà de recórrer a un o diversos serveis de
prevenció propis o aliens a l'empresa, que colꞏlaboraran quan sigui necessari.
S'entendrà com a servei de prevenció el conjunt de mitjans humans i materials necessaris per realitzar
les activitats preventives a fi de garantir l'adequada protecció de la seguretat i la salut dels treballadors,
assessorant i assistint per a això a l'empresari, als treballadors i als seus representants i als òrgans de
representació especialitzats.
1.3

Consulta i participació dels treballadors.
1.3.1 Consulta dels treballadors.

L'empresari haurà de consultar els treballadors, amb la deguda antelació, l'adopció de les decisions
relatives a:
-

La planificació i l'organització del treball a l'empresa i la introducció de noves tecnologies, en tot
allò que s'ha relacionat amb les conseqüències que aquestes poguessin tenir per a la seguretat
i la salut dels treballadors.
L'organització i desenvolupament de les activitats de protecció de la salut i prevenció dels
riscos professionals a l'empresa, inclosa la designació dels treballadors encarregats de les
dites activitats o el recurs a un servei de prevenció extern.
La designació dels treballadors encarregats de les mesures d'emergència.
El projecte i l'organització de la formació en matèria preventiva.
1.3.2 Drets de participació i representació.

Els treballadors tenen dret a participar a l'empresa en les qüestions relacionades amb la prevenció de
riscos en el treball.
A les empreses o centres de treball que comptin amb sis o més treballadors, la participació d'aquests
es canalitzarà a través dels seus representants i de la representació especialitzada.
1.3.3 Delegats de prevenció.
Els Delegats de Prevenció són els representants dels treballadors amb funcions específiques en
matèria de prevenció de riscos en el treball. Seran designats per i entre els representants del personal,
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d'acord amb l'escala següent:
-

De 50 a 100 treballadors: 2 Delegats de Prevenció.
De 101 a 500 treballadors: 3 Delegats de Prevenció.
De 501 a 1000 treballadors: 4 Delegats de Prevenció.
De 1001 a 2000 treballadors: 5 Delegats de Prevenció.
De 2001 a 3000 treballadors: 6 Delegats de Prevenció.
De 3001 a 4000 treballadors: 7 Delegats de Prevenció.
De 4001 en endavant: 8 Delegats de Prevenció.

A les empreses de fins a trenta treballadors el Delegat de Prevenció serà el Delegat de Personal. A les
empreses de trenta-un a quaranta-nou treballadors hi haurà un Delegat de Prevenció que serà triat per
i entre els Delegats de Personal.
Disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball.
1.4

Introducció.

La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals és la norma legal per la
qual es determina el cos bàsic de garanties i responsabilitats precís per establir un adequat nivell de
protecció de la salut dels treballadors enfront dels riscos derivats de les condicions de treball.
D'acord amb l'article 6 de la dita llei, seran les normes reglamentàries les que fixaran i concretaran els
aspectes més tècnics de les mesures preventives, a través de normes mínimes que garanteixin
l'adequada protecció dels treballadors. Entre aquestes es troben necessàriament les destinades a
garantir la seguretat i la salut als llocs de treball, de manera que de la seva utilització no es derivin
riscos per als treballadors.
Per tot allò que s'ha exposat, el Reial Decret 486/1997 de 14 d'Abril d'1.997 estableix les disposicions
mínimes de seguretat i de salut aplicables als llocs de treball, entenent com a tals les àrees del
centre de treball, edificades o no, en les que els treballadors hagin de romandre o a les que puguin
accedir en raó del seu treball, sense incloure les obres de construcció temporals o mòbils.
1.5

Obligacions de l'empresari.

L'empresari haurà d'adoptar les mesures necessàries perquè la utilització dels llocs de treball no origini
riscos per a la seguretat i salut dels treballadors.
En qualsevol cas, els llocs de treball hauran de complir les disposicions mínimes establertes en el
present Reial Decret quan a les seves condicions constructives, ordre, neteja i manteniment,
senyalització, instalꞏlacions de servei o protecció, condicions ambientals, ilꞏluminació, serveis higiènics i
locals de descans, i material i locals de primers auxilis.
1.5.1 Condicions constructives.
El disseny i les característiques constructives dels llocs de treball hauran d'oferir seguretat enfront dels
riscos de relliscades o caigudes, xocs o cops contra objectes i esfondrar-se o caigudes de materials
sobre els treballadors, per a això el paviment constituirà un conjunt homogeni, pla i llis sense solució de
continuïtat, de material consistent, no relliscós o susceptible de ser-ho amb l'ús i de fàcil neteja, les
parets seran llises, guarnides o pintades en tons clars i susceptibles de ser rentades i blanquejades i
els sostres hauran de resguardar els treballadors de les inclemències del temps i ser prou consistents.
El disseny i les característiques constructives dels llocs de treball tindran també facilitar el control de les
situacions d'emergència, en especial en cas d'incendi, i possibilitar, quan sigui necessari, la ràpida i
segura evacuació dels treballadors.
Tots els elements estructurals o de servei (fonamentació, pilars, forjats, murs i escales) hauran de tenir
la solidesa i resistència necessàries per suportar les càrregues o esforços a què siguin sotmesos.
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Les dimensions dels locals de treball hauran de permetre que els treballadors realitzin el seu treball
sense riscos per a la seva seguretat i salut i en condicions ergonòmiques acceptables, adoptant una
superfície lliure superior a 2 m2 per treballador, un volum major a 10 m3 per treballador i una altura
mínima des del pis al sostre de 2,50 m. Les zones dels llocs de treball en què existeixi risc de caiguda,
de caiguda d'objectes o de contacte o exposició a elements agressius, hauran d'estar clarament
senyalitzades.
El sòl haurà de ser fix, estable i no relliscós, sense irregularitats ni pendents perillosos. Les obertures,
desnivells i les escales es protegiran mitjançant baranes de 90 cm d'altura.
Els treballadors hauran de poder realitzar de forma segura les operacions d'obertura, tancament, ajust
o fixació de finestres, i en qualsevol situació no suposaran un risc per a aquests.
Les vies de circulació hauran de poder ser utilitzats conforme al seu ús previst, de forma fàcil i amb
total seguretat. L'amplària mínima de les portes exteriors i dels corredors serà de 100 cm.
Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l'altura de la vista i hauran d'estar
protegides contra la ruptura.
Les portes d'accés a les escales no s'obriran directament sobre els seus graons, sinó sobre descansos
d'amplària almenys igual a la d'aquells.
Els paviments de les rampes i escales seran de materials no relliscosos i cas de ser perforacions
l'obertura màxima dels intersticis serà de 8 mm. El pendent de les rampes variarà entre un 8 i 12 %.
L'amplària mínima serà de 55 cm per a les escales de servei i d'1 m. per a les d'ús general.
Cas d'utilitzar escales de mà, aquestes tindran la resistència i els elements de suport i subjecció
necessaris perquè la seva utilització en les condicions requerides no suposi un risc de caiguda, per
ruptura o desplaçament d'aquestes. En qualsevol cas, no s'empraran escales de més de 5 m d'altura,
es colꞏlocaran formant un angle aproximat de 75è amb l'horitzontal, els seus travessers hauran de ser
prolongat almenys 1 m sobre la zona a accedir, l'ascens, descens i els treballs des d'escales
s'efectuaran enfront d'aquestes, els treballs a més de 3,5 m d'altura, des del punt d'operació al sòl, que
requereixin moviments o esforços perillosos per a l'estabilitat del treballador, només s'efectuaran si
s'utilitza cinturó de seguretat i no seran utilitzades per dues o més persones simultàniament.
Les vies i sortides d'evacuació hauran de romandre expedites i desembocaran a l'exterior. El nombre,
la distribució i les dimensions de les vies hauran d'estar dimensionades per poder evacuar tots els llocs
de treball ràpidament, dotant d'enllumenat d'emergència aquelles que ho requereixin.
La instalꞏlació elèctrica no haurà de comportar riscos d'incendi o explosió, per a això es dimensionaran
tots els circuits considerant les sobre intensitats previsibles i es dotarà als conductors i resta
d'aparamenta elèctrica d'un nivell d'aïllament adequat.
Per evitar el contacte elèctric directe s'utilitzarà el sistema de separació per distància o allunyament de
les parts actives fins una zona no accessible pel treballador, interposició d'obstacles i/o barreres
(armaris per a quadres elèctrics, tapes per a interruptors, etc.) i recobriment o aïllament de les parts
actives.
Per evitar el contacte elèctric indirecte s'utilitzarà el sistema de posada a terra de les masses
(conductors de protecció connectats a les carcasses dels receptors elèctrics, línies d'enllaç amb terra i
elèctrodes artificials) i dispositius de tall per intensitat de defecte (interruptors diferencials de sensibilitat
adequada al tipus de local, característiques del terreny i constitució dels elèctrodes artificials).
1.5.2 Ordre, neteja i manteniment. Senyalització.
Les zones de pas, sortides i vies de circulació dels llocs de treball i, en especial, les sortides i vies de
circulació previstes per a l'evacuació en casos d'emergència, hauran de romandre lliures d'obstacles.
Les característiques dels sòls, sostres i parets seran tals que permetin la dita neteja i manteniment.
S'eliminaran amb rapidesa les deixes, les taques de greix, els residus de substàncies perilloses i la
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resta de productes residuals que puguin originar accidents o contaminar l'ambient de treball.
Els llocs de treball i, en particular, les seves instalꞏlacions, hauran de ser objecte d'un manteniment
periòdic.
1.5.3 Condicions ambientals.
L'exposició a les condicions ambientals dels llocs de treball no ha de suposar un risc per a la seguretat i
la salut dels treballadors.
Als locals de treball tancats hauran de complir-se les condicions següents:
-

La temperatura dels locals on es realitzin treballs sedentaris propis d'oficines o semblants
estarà compresa entre 17 i 27 ºC. Als locals on es realitzin treballs lleugers estarà compresa
entre 14 i 25 ºC.
La humitat relativa estarà compresa entre el 30 i el 70 per 100, excepte als locals on existeixin
riscos per electricitat estàtica en què el límit inferior serà el 50 per 100.
Els treballadors no hauran d'estar exposats de forma freqüent o continuada a corrents d'aire la
velocitat dels quals excedeixi els límits següents:
Treballs en ambients no calorosos: 0,25 m/s.
Treballs sedentaris en ambients calorosos: 0,5 m/s.
Treballs no sedentaris en ambients calorosos: 0,75 m/s.
La renovació mínima de l'aire dels locals de treball serà de 30 m3 d'aire net per hora i
treballador en el cas de treballs sedentaris en ambients no calorosos ni contaminats per fum de
tabac i 50 m3 en els casos restants.
S'evitaran les olors desagradables.
1.5.4 Ilꞏluminació.

La ilꞏluminació serà natural amb portes i finestres cristalades, complementant-se amb ilꞏluminació
artificial en les hores de visibilitat deficient. Els llocs de treball portaran a més a més punts de llum
individuals, a fi d'obtenir una visibilitat notable. Els nivells d'ilꞏluminació mínims establerts (lux) són els
següents:
-

Àrees o locals d'ús ocasional: 50 lux
Àrees o locals d'ús habitual: 100 lux
Vies de circulació d'ús ocasional: 25 lux.
Vies de circulació d'ús habitual: 50 lux.
Zones de treball amb baixes exigències visuals: 100 lux.
Zones de treball amb exigències visuals moderades: 200 lux.
Zones de treball amb exigències visuals altes: 500 lux.
Zones de treball amb exigències visuals molt altes: 1000 lux.

La ilꞏluminació anteriorment especificada haurà de posseir una uniformitat adequada, mitjançant la
distribució uniforme de lluminàries, evitant-se els enlluernaments directes per equips d'alta ilꞏluminació.
S'instalꞏlarà a més a més el corresponent enllumenat d'emergència i senyalització a fi de poder
ilꞏluminar les vies d'evacuació en cas de fallada de l'enllumenat general.
1.5.5 Serveis higiènics i locals de descans.
Al local es disposarà d'aigua potable en quantitat suficientment i fàcilment accessible pels treballadors.
Es disposaran vestuaris quan els treballadors hagin de portar roba especial de treball, proveïts de
seients i d'armaris o taquilles individuals amb clau, amb una capacitat suficient per guardar la roba i el
calçat.
Si els vestuaris no anessin necessaris, es disposaran penjadors o armaris per colꞏlocar la roba.
Existiran neteja amb miralls, excusats amb descàrrega automàtica d'aigua i paper higiènic i lavabos
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amb aigua corrent, calent si és necessari, sabó i tovalloles individuals o altres sistema d'assecat amb
garanties higièniques. Disposaran a més de dutxes d'aigua corrent, calent i freda, quan es realitzin
habitualment treballs bruts, contaminants o que originin elevada sudoració. Portaran entaulellats els
paraments fins una altura de 2 m. del sòl, amb baldosín ceràmic esmaltat de color blanc. El solat serà
continu i impermeable, format per lloses de gres rugós antilliscant.
Si el treball s'interrompés regularment, es disposaran espais on els treballadors puguin romandre
durant aquestes interrupcions, diferenciant-se espais per a fumadors i no fumadors.
1.5.6 Material i locals de primers auxilis.
El lloc de treball disposarà de material per a primers auxilis en cas d'accident, que haurà de ser
adequat, quant a la seva quantitat i característiques, al nombre de treballadors i als riscos a què
estiguin exposats.
Com a mínim es disposarà, en lloc reservat i alhora de fàcil accés, d'una farmaciola portàtil, que
contindrà en tot moment, aigua oxigenada, alcohol de 96, tintura de iode, mercurocrom, gases estèrils,
cotó hidròfil, bossa d'aigua, torniquet, guants esterilitzats i d'un sol ús, xeringues, bullidor, agulles,
termòmetre clínic, gases, esparadrap, apòsits adhesius, tisores, pinces, antiespasmòdics, analgèsics i
benes.
Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball.
1.6

Introducció.

La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals és la norma legal per la
qual es determina el cos bàsic de garanties i responsabilitats precís per establir un adequat nivell de
protecció de la salut dels treballadors enfront dels riscos derivats de les condicions de treball.
D'acord amb l'article 6 de la dita llei, seran les normes reglamentàries les que fixaran les mesures
mínimes que han d'adoptar-se per a l'adequada protecció dels treballadors. Entre aquestes es troben
les destinades a garantir que als llocs de treball existeixi una adequada senyalització de seguretat i
salut, sempre que els riscos no puguin evitar-se o limitar-se prou a través de mitjans tècnics de
protecció colꞏlectiva.
Per tot allò que s'ha exposat, el Reial Decret 485/1997 de 14 d'Abril d'1.997 estableix les disposicions
mínimes en matèria de senyalització de seguretat i de salut en el treball, entenent com a tals
aquelles senyalitzacions que referides a un objecte, activitat o situació determinada, proporcionin una
indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en forma de
pannell, un color, un senyal lluminós o acústica, una comunicació verbal o un senyal gestual.
1.7

Obligació general de l'empresari.

L'elecció del tipus de senyal i del nombre i emplaçament dels senyals o dispositius de senyalització a
utilitzar en cada cas es realitzarà de forma que la senyalització resulti el més eficaç possible, tenint en
compte:
-

Les característiques del senyal.
Els riscos, elements o circumstàncies que hagin de senyalitzar-se.
L'extensió de la zona a cobrir.
El nombre de treballadors afectats.

Per a la senyalització de desnivells, obstacles o altres elements que originin risc de caiguda de
persones, xocs o cops, així com per a la senyalització de risc elèctric, presència de matèries
inflamables, tòxiques, corrosives o risc biològic, podrà optar-se per un senyal d'advertència de forma
triangular, amb un pictograma característic de color negre sobre fons groc i bords negres.
Les vies de circulació de vehicles hauran d'estar delimitades amb claredat mitjançant franges contínues
de color blanc o groc.
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Els equips de protecció contra incendis hauran de ser de color vermell.
La senyalització per a la localització i identificació de les vies d'evacuació i dels equips de salvament o
socors (farmaciola portàtil) es realitzarà mitjançant un senyal de forma quadrada o rectangular, amb un
pictograma característic de color blanc sobre fons verd.
La senyalització dirigida a alertar els treballadors o a tercers de l'aparició d'una situació de perill i de la
consegüent i urgent necessitat d'actuar d'una forma determinada o d'evacuar la zona de perill, es
realitzarà mitjançant un senyal lluminós, una senyal acústica o una comunicació verbal.
Els mitjans i dispositius de senyalització hauran de ser netejats, mantinguts i verificats regularment.
Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de
treball.
1.8

Introducció.

La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals és la norma legal per la
qual es determina el cos bàsic de garanties i responsabilitats precís per establir un adequat nivell de
protecció de la salut dels treballadors enfront dels riscos derivats de les condicions de treball.
D'acord amb l'article 6 de la dita llei, seran les normes reglamentàries les que fixaran les mesures
mínimes que han d'adoptar-se per a l'adequada protecció dels treballadors. Entre aquestes es troben
les destinades a garantir que de la presència o utilització dels equips de treball posats a disposició dels
treballadors a l'empresa o centre de treball no es derivin riscos per a la seguretat o salut dels mateixos.
Per tot allò que s'ha exposat, el Reial Decret 1215/1997 de 18 de Juliol d'1.997 estableix les
disposicions mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors dels equips de
treball, entenent com a tals qualsevol màquina, aparell, instrument o instalꞏlació utilitzat en el treball.
1.9

Obligació general de l'empresari.

L'empresari adoptarà les mesures necessàries perquè els equips de treball que es posin a disposició
dels treballadors siguin adequats al treball que hagi de realitzar-se i convenientment adaptats a aquest,
de forma que garanteixin la seguretat i la salut dels treballadors en utilitzar els dits equips.
Haurà d'utilitzar únicament equips que satisfacin qualsevol disposició legal o reglamentària que els
s'apliqui.
Per a l'elecció dels equips de treball l'empresari haurà de tenir en compte els factors següents:
-

Les condicions i característiques específiques del treball a desenvolupar.
Els riscos existents per a la seguretat i salut dels treballadors al lloc de treball.
Si escau, les adaptacions necessàries per a la seva utilització per treballadors discapacitats.

Adoptarà les mesures necessàries perquè, mitjançant un manteniment adequat, els equips de treball es
conservin durant tot el temps d'utilització en unes condicions adequades. Totes les operacions de
manteniment, ajust, desbloqueig, revisió o reparació dels equips de treball es realitzarà després d'haver
aturat o desconnectat l'equip. Aquestes operacions hauran de ser encomanades al personal
especialment capacitat per a això.
L'empresari haurà de garantir que els treballadors rebin una formació i informació adequades als riscos
derivats dels equips de treball. La informació, subministrada preferentment per escrit, haurà de
contenir, com a mínim, les indicacions relatives a:
-

Les condicions i forma correcta d'utilització dels equips de treball, tenint en compte les
instruccions del fabricant, així com les situacions o formes d'utilització anormals i perilloses que
puguin preveure's.
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-

Les conclusions que, si escau, es puguin obtenir de l'experiència adquirida en la utilització dels
equips de treball.
1.9.1 Disposicions mínimes generals aplicables als equips de treball.

Els òrgans d'accionament d'un equip de treball que tinguin alguna incidència en la seguretat hauran de
ser clarament visibles i identificables i no hauran d'ocasionar riscos com a conseqüència d'una
manipulació involuntària.
Cada equip de treball haurà d'estar proveït d'un òrgan d'accionament que permeti la seva aturada total
en condicions de seguretat.
Qualsevol equip de treball que comporti risc de caiguda d'objectes o de projeccions haurà d'estar
proveït de dispositius de protecció adequats als dits riscos.
Qualsevol equip de treball que comporti risc per emanació de gasos, vapors o líquids o per emissió de
pols haurà d'estar proveït de dispositius adequats de captació o extracció prop de la font emissora
corresponent.
Si fos necessari per a la seguretat o la salut dels treballadors, els equips de treball i els seus elements
hauran d'estabilitzar-se per fixació o per altres mitjos.
Quan els elements mòbils d'un equip de treball puguin comportar risc d'accident per contacte mecànic,
hauran d'anar equipats amb resguards o dispositius que impedeixin l'accés a les zones perilloses.
Les zones i punts de treball o manteniment d'un equip de treball hauran d'estar adequadament
ilꞏluminades en funció de les tasques que hagin de realitzar-se.
Les parts d'un equip de treball que aconsegueixen temperatures elevades o molt baixes hauran d'estar
protegides quan correspongui contra els riscos de contacte o la proximitat dels treballadors.
Tot equip de treball haurà de ser adequat per protegir als treballadors exposats contra el risc de
contacte directe o indirecte de l'electricitat i els que comportin risc per soroll, vibracions o radiacions
haurà de disposar de les proteccions o dispositius adequats per limitar, en la mesura que sigui possible,
la generació i propagació d'aquests agents físics.
Les eines manuals hauran d'estar construïdes amb materials resistents i la unió entre els seus
elements haurà de ser ferm, de manera que s'evitin les ruptures o projeccions dels mateixos.
La utilització de tots aquests equips no podrà realitzar-se en contradicció amb les instruccions
facilitades pel fabricant, comprovant-se abans del inici de la tasca que totes les seves proteccions i
condicions d'ús són les adequades.
Hauran de prendre's les mesures necessàries per evitar l'atrapament del cabell, robes de treball o
altres objectes del treballador, evitant, en qualsevol cas, sotmetre als equips a sobrecàrregues,
sobrepressions, velocitats o tensions excessives.
1.9.2 Disposicions mínimes addicionals aplicables als equips de treball mòbils.
Els equips amb treballadors transportats hauran d'evitar el contacte d'aquests amb rodes i erugues i
l'empresonament per aquestes. Per a això disposaran d'una estructura de protecció que impedeixi que
l'equip de treball inclini més d'un quarts de volta o una estructura que garanteixi un espai suficient al
voltant dels treballadors transportats quan l'equip pugui inclinar-se més d'un quarts de volta. No es
requeriran aquestes estructures de protecció quan l'equip de treball es trobi estabilitzat durant el seu
ocupació.
Les carretons elevadores hauran d'estar preparades mitjançant la instalꞏlació d'una cabina per al
conductor, una estructura que impedeixi que la carretó bolqui, una estructura que garanteixi que, en
cas de bolcada, quedi espai suficient per al treballador entre el sòl i determinades parts de la dita
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carretó i una estructura que mantingui el treballador sobre el seient de conducció en bones condicions.
Els equips de treball automotors hauran de comptar amb dispositius de frenada i aturada, amb
dispositius per garantir una visibilitat adequada i amb una senyalització acústica d'advertència. En
qualsevol cas, la seva conducció estarà reservada als treballadors que hagin rebut una informació
específica.
1.9.3 Disposicions mínimes addicionals aplicables als equips de treball per a elevació de
càrregues.
Hauran d'estar instalꞏlats fermament, tenint present la càrrega que hagin d'aixecar i les tensions
induïdes en els punts de suspensió o de fixació. En qualsevol cas, els aparells d'hissar estaran equipats
amb limitador del recorregut del carro i dels ganxos, els motors elèctrics estaran proveïts de limitadores
d'altura i del pes, els ganxos de subjecció seran d'acer amb ”pestells de seguretat“ i els carrils per a
desplaçament estaran limitats a una distància d'1 m del seu terme mitjançant topalls de seguretat de
final de carrera elèctrics.
Haurà de figurar clarament la càrrega nominal.
Hauran d'instalꞏlar-se de manera que es redueixi el risc que la càrrega caigui en picat, se solti o es
desviï involuntàriament de forma perillosa. En qualsevol cas, s'evitarà la presència de treballadors sota
les càrregues suspeses. Cas d'anar equipades amb cabines per a treballadors haurà d'evitar-se la
caiguda d'aquestes, el seu aixafament o xoc.
Els treballs de hissat, transport i descens de càrregues suspeses, quedaran interromputs sota règim de
vents superiors als 60 km/h.
1.9.4 Disposicions mínimes addicionals aplicables als equips de treball per a moviment de
terres i maquinària pesada en general.
Les màquines per als moviments de terres estaran dotades de fars de marxa cap a endavant i de
retrocés, servofrens, freno de mano, botzina automàtica de retrocés, retrovisors en ambdós costats,
pòrtic de seguretat anti-bolcada i anti-impactes i un extintor.
Es prohibeix treballar o romandre dins el ràdio d'acció de la maquinària de moviment de terres, per
evitar els riscos per atropellament.
Durant el temps de parada de les màquines se senyalitzarà el seu entorn amb "senyals de perill", per
evitar els riscos per fallada de frens o per atropellament durant la posada en marxa.
Si es produís contacte amb línies elèctriques el maquinista romandrà immòbil al seu lloc i solꞏlicitarà
auxili per mitjà de les botzines. De ser possible el salt sense risc de contacte elèctric, el maquinista
saltarà fora de la màquina sense tocar, a l'uníson, la màquina i el terreny.
Abans de l'abandó de la cabina, el maquinista haurà deixat en repòs, en contacte amb el paviment (la
fulla, casset, etc.), lloc el fre de mà i aturat el motor extraient la clau de contacte per evitar els riscos per
fallada del sistema hidràulic.
Les passarelꞏles i escalons d'accés per a conducció o manteniment romandran nets de graves, fangs i
oli, per evitar els riscos de caiguda.
Es prohibeix el transport de persones sobre les màquines per al moviment de terres, per evitar els
riscos de caigudes o d'atropellaments.
S'instalꞏlaran topalls de seguretat de fi de recorregut, davant la coronació dels talls (talussos o
terraplens) als que ha d'aproximar-se la maquinària emprada en el moviment de terres, per evitar els
riscos per caiguda de la màquina.
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Se senyalitzaran els camins de circulació interna mitjançant corda de banderoles i senyals normalitzats
de tràfic.
Es prohibeix el recull de terres a menys de 2 m. del bord de l'excavació (com a norma general).
No s'ha de fumar quan s'abasti de combustible la màquina, perquè podria inflamar-se. En realitzar la
dita tasca el motor haurà de romandre aturat.
Es prohibeix realitzar treballs en un ràdio de 10 m entorn a les màquines de clava, en prevenció de
cops i atropellaments.
Les cintes transportadores estaran dotades de corredor lateral de visita de 60 cm d'amplària i baranes
de protecció d'aquest de 90 cm d'altura. Estaran dotades per canalitzar anti-desprendiments d'objectes
per sobreïxi de materials. Sota les cintes, en tot el seu recorregut, s'instalꞏlaran safates de recollida
d'objectes despresos.
Els compressors seran dels cridats ”silenciosos“ en la intenció de disminuir el nivell de soroll. La zona
dedicada per a la ubicació del compressor quedarà acordonada en un ràdio de 4 m. Les mànegues
estaran en perfectes condicions d'ús, és a dir, sense esquerdes ni desgastos que puguin produir una
rebentada.
Cada tall amb martells pneumàtics, estarà treballat per dues quadrilles que es rellevaran cada hora, en
prevenció de lesions per permanència continuada rebent vibracions. Els picons mecànics es guiaran
avançant frontalment, evitant els desplaçaments laterals. Per realitzar aquestes tasques s'utilitzarà faixa
elàstica de protecció de cintura, canalleres ben ajustades, bótes de seguretat, cascos anti-soroll i una
màscara amb filtre mecànic recanviable.
1.9.5 Disposicions mínimes addicionals aplicables a la maquinària eina.
Les màquines eina estaran protegides elèctricament mitjançant doble aïllament i els seus motors
elèctrics estaran protegits per la carcassa.
Les que tinguin capacitat de tall tindran el disc protegit mitjançant una carcassa contra projeccions.
Les que s'utilitzin en ambients inflamables o explosius estaran protegides mitjançant carcasses
antideflagrants. Es prohibeix la utilització de màquines accionades mitjançant combustibles líquids en
llocs tancats o de ventilació insuficient.
Es prohibeix treballar sobre llocs entollats, per evitar els riscos de caigudes i els elèctrics.
Per a totes les tasques es disposarà una ilꞏluminació adequada, entorn de 100 lux.
En prevenció dels riscos per inhalació de pols, s'utilitzaran en via humida les eines que ho produeixin.
Les taules de serra circular, talladores de material ceràmic i serres de disc manual no s'ubicaran a
distàncies inferiors a tres metres del bord dels forjats, amb l'excepció de què estiguin clarament
protegits (xarxes o baranes, pitets de rematada, etc). En cap concepte es retirarà la protecció del disc
de tall, utilitzant-se en tot moment ulleres de seguretat antiprojecció de partícules. Com a normal
general, s'hauran d'extreure els claus o parts metàlꞏliques clavades en l'element a tallar.
Amb les pistoles fixa-claus no es realitzaran trets inclinats, s'haurà de verificar que no hi ha ningú a
l'altre costat de l'objecte sobre el qual es dispara, s'evitarà clavar sobre fàbriques de maó buit i
s'assegurarà l'equilibri de la persona abans d'efectuar el tir.
Per a la utilització dels trepants portàtils i fregaments elèctriques es triaran sempre les broques i discos
adequats al material a trepar, s'evitarà realitzar trepants en una sola maniobra i trepants o fregades
inclinades a pols i es tractarà no rescalfar les broques i discos.
Les polidores i abrillantadores de sòls, fregadores de fusta i allisadors mecànics tindran el manillar de
maneig i control revestit de material aïllant i estaran dotades de cèrcol de protecció anti atrapaments o
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abrasions.
En les tasques de soldadura per arc elèctric s'utilitzarà elm del soldar o pantalla de mà, no es mirarà
directament a l'arc voltaic, no es tocaran les peces recentment soldades, se soldarà en un lloc ventilat,
es verificarà la inexistència de persones en l'entorn vertical de lloc de treball, no es deixarà directament
la pinça al sòl o sobre la perfilaria, es triarà l'elèctrode adequada per al cordó a executar i se
suspendran els treballs de soldadura amb vents superiors a 60 km/h i a la intempèrie amb règim de
pluges.
En la soldadura oxiacetilènica (oxicorte) no es barrejaran ampolles de gasos distints, aquestes es
transportaran sobre bateas engabiades en posició vertical i lligades, no s'ubicaran al sol ni en posició
inclinada i els encenedors estaran dotats de vàlvules anti-retrocés de la flama. Si es desprenen pintures
es treballarà amb màscara protectora i es farà a l'aire lliure o en un local ventilat.
Disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.
1.10

Introducció.

La llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de Prevenció de Riscos Laborals és la norma legal per la
qual es determina el cos bàsic de garanties i responsabilitats precís per establir un adequat nivell de
protecció de la salut dels treballadors enfront dels riscos derivats de les condicions de treball.
D'acord amb l'article 6 de la dita llei, seran les normes reglamentàries les que fixaran les mesures
mínimes que han d'adoptar-se per a l'adequada protecció dels treballadors. Entre aquestes es troben
necessàriament les destinades a garantir la seguretat i la salut a les obres de construcció.
Per tot allò que s'ha exposat, el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'Octubre d'1.997 estableix les
disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció, entenent com a tals
qualsevol obra, pública o privada, en la que s'efectuïn treballs de construcció o enginyeria civil.
L'obra en projecte referent a l'Execució d'una Edificació d'ús Industrial o Comercial es troba inclosa en
l'Annex I de la dita legislació, amb la classificació a) Excavació, b) Moviment de terres, c)
Construcció, d) Muntatge i desmuntatge d'elements prefabricats, e) Condicionament o
instalꞏlació, l) Treballs de pintura i de neteja i m) Sanejament.
En tractar-se d'una obra amb les condicions següents:
a) El pressupost d'execució per contracta inclòs en el projecte és inferior a 75 milions de pessetes.
b) La durada volguda és inferior a 30 dies laborables, no utilitzant-se en cap moment a més de 20
treballadors simultàniament.
c) El volum de mà d'obra volguda, entenent per tal la suma dels dies de treball del total dels
treballadors en l'obra, és inferior a 500.
Per tot allò que s'ha indicat, el promotor estarà obligat que en la fase de redacció del projecte s'elabori
un estudi bàsic de seguretat i salut. Cas de superar-se alguna de les condicions citades anteriorment
haurà de realitzar-se un estudi complet de seguretat i salut.
1.11

Estudi bàsic de seguretat i salut.
1.11.1

Riscos més freqüents a les obres de construcció.

Els Oficis més comuns en les obres de construcció són els següents:
-

Moviment de terres. Excavació de pous i rases.
Farciment de terres.
Encofrats.
Treballs amb ferralla, manipulació i posada en obra.
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-

Treballs de manipulació del formigó.
Muntatge d'estructura metàlꞏlica
Muntatge de prefabricats.
Obra.
Cobertes.
Entaulellats.
Esquerdes i emblanquinats.
Terres amb marbres, terratzos, plaquetes i assimilables.
Fusteria de fusta, metàlꞏlica i manyeria.
Muntatge de vidre.
Pintura i envernissats.
Instalꞏlació elèctrica definitiva i provisional d'obra.
Instalꞏlació de lampisteria, aparells sanitaris, calefacció i aire condicionat.
Instalꞏlació d'antenes i parallamps.

Els riscos més freqüents durant aquests oficis són els descrits a continuació:
-

Lliscaments, despreniments de terres per diferents motius (no emprar el talús adequat, per
variació de la humitat del terreny, etc).
Riscos derivats del maneig de màquines-eina i maquinària pesada en general.
Atropellaments, colꞏlisions, bolcades i falses maniobres de la maquinària per a moviment de
terres.
Caigudes a aquest o distint nivell de persones, materials i útils.
Els derivats dels treballs de la pols.
Contactes amb el formigó (dermatitis per ciments, etc).
Caiguda dels encofrats al buit, caiguda de personal en caminar o treballar sobre els fonsets de
les bigues, petjades sobre objectes punxants, etc.
Despreniments per mal apilat de la fusta, planxes metàlꞏliques, etc.
Talls i ferides a les mans i peus, aixafaments, ensopegades i torcements en caminar sobre les
armadures.
Enfonsaments, ruptura o rebentada d'encofrats, fallada d'entibacions.
Contactes amb l'energia elèctrica (directes i indirectes), electrocucions, cremades, etc.
Els derivats de la ruptura fortuïta de les planxes de vidre.
Cossos estranys als ulls, etc.
Agressió per soroll i vibracions en tot el cos.
Microclima laboral (fred-calor), agressió per radiació ultravioleta, infraroja.
Agressió mecànica per projecció de partícules.
Cops.
Talls per objectes i/o eines.
Incendi i explosions.
Risc per sobre esforços musculars i mals gestos.
Càrrega de treball física.
Deficient ilꞏluminació.
Efecte psicofisiològic d'horaris i torn.
1.11.2

Mesures preventives de caràcter general.

S'establiran al llarg de l'obra rètols divulgats i senyalització dels riscos (vol, atropellament, colꞏlisió,
caiguda en altura, corrent elèctric, perill d'incendi, materials inflamables, prohibit fumar, etc), així com
les mesures preventives previstes (ús obligatori del casc, ús obligatori de les bótes de seguretat, ús
obligatori de guants, ús obligatori de cinturó de seguretat, etc).
S'habilitaran zones o estades per al recull de material i útils (ferralla, perfilaria metàlꞏlica, peces
prefabricades, tancaments metàlꞏlics i de fusta, vidre, pintures, vernissos i dissolvents, material elèctric,
aparells sanitaris, canonades, aparells de calefacció i climatització, etc).
Es procurarà que els treballs es realitzin en superfícies seques i netes, utilitzant els elements de
protecció personal, fonamentalment calçat antilliscant reforçat per a protecció de cops als peus, casc
de protecció per al cap i cinturó de seguretat.
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El transport aeri de materials i útils es farà suspenent-los des de dos punts mitjançant eslingas, i es
guiaran per tres operaris, dos d'ells guiaran la càrrega i el tercer ordenarà les maniobres.
El transport d'elements pesats (sacs d'aglomerant, maons, sorres, etc) es farà sobre carretó de mà i
així evitar sobreesforços.
Els bastides sobre borriquetes, per a treballs en altura, tindran sempre plataformes de treball d'amplària
no inferior a 60 cm (3 taulers travats entre si), prohibint-se la formació de bastides mitjançant bidons,
caixes de materials, banyeres, etc.
S'estendran cables de seguretat amarrats a elements estructurals sòlids en què enganxar el mosquetó
del cinturó de seguretat dels operaris encarregats de realitzar treballs en altura.
La distribució de màquines, equips i materials als locals de treball serà l'adequada, delimitant les zones
d'operació i pas, els espais destinats a llocs de treball, les separacions entre màquines i equips, etc.
L'àrea de treball estarà a l'abast normal de la mà, sense necessitat d'executar moviments forçats.
Es vigilaran els esforços de torsió o de flexió del tronc, sobretot si el cos està en posició inestable.
S'evitaran les distàncies massa grans d'elevació, descens o transport, així com un ritme massa alt de
treball.
Es tractarà que la càrrega i el seu volum permetin agafar-la amb facilitat.
Es recomana evitar els fangars, en prevenció d'accidents.
S'ha de seleccionar l'eina correcta per al treball a realitzar, mantenint-la en bon estat i ús correcte
d'aquesta. Després de realitzar les tasques, es guardaran en lloc segur.
La ilꞏluminació per desenvolupar els oficis convenientment oscilꞏlarà entorn dels 100 lux.
És convenient que els vestits estiguin configurats en diverses capes en comprendre entre elles
quantitats d'aire que milloren l'aïllament al fred. Ocupació de guants, bótes i orelleres. Es resguardarà
el treballador de vents mitjançant apantallaments i s'evitarà que la roba de treball s'amari de líquids
evaporables.
Si el treballador patís estrès tèrmic s'han de modificar les condicions de treball, a fi de disminuir el seu
esforç físic, millorar la circulació d'aire, apantallar la calor per radiació, dotar el treballador de
vestimenta adequada (barret, ulleres de sol, cremes i locions solars), vigilar que la ingesta d'aigua tingui
quantitats moderades de sal i establir descansos de recuperació si les solucions anteriors no són
suficients.
L'aportació alimentària calòric ha de ser suficient per compensar la despesa derivada de l'activitat i de
les contraccions musculars.
Per evitar el contacte elèctric directe s'utilitzarà el sistema de separació per distància o allunyament de
les parts actives fins una zona no accessible pel treballador, interposició d'obstacles i/o barreres
(armaris per a quadres elèctrics, tapes per a interruptors, etc.) i recobriment o aïllament de les parts
actives.
Per evitar el contacte elèctric indirecte s'utilitzarà el sistema de posada a terra de les masses
(conductors de protecció, línies d'enllaç amb terra i elèctrodes artificials) i dispositius de tall per
intensitat de defecte (interruptors diferencials de sensibilitat adequada a les condicions d'humitat i
resistència de terra de la instalꞏlació provisional).
Les vies i sortides d'emergència hauran de romandre expedites i desembocar el més directament
possible en una zona de seguretat.
- 74 -

Àrea d’Economia, Finances, Serveis Generals i Govern Obert
Servei de Patrimoni i Manteniment

El nombre, la distribució i les dimensions de les vies i sortides d'emergència dependran de l'ús, dels
equips i de les dimensions de l'obra i dels locals, així com el nombre màxim de persones que puguin
estar presents en ells.
En cas d'avaria del sistema d'enllumenat, les vies i sortides d'emergència que requereixin ilꞏluminació
hauran d'estar equipades amb ilꞏluminació de seguretat de suficient intensitat.
Serà responsabilitat de l'empresari garantir que els primers auxilis puguin prestar-se en tot moment per
personal amb la suficient formació per a això.
1.11.3

Mesures preventives de caràcter particular per a cada ofici.

Moviment de terres. Excavació de pous i rases.
Abans del inici dels treballs, s'inspeccionarà el tall a fi de detectar possibles esquerdes o moviments del
terreny.
Es prohibirà el recull de terres o de materials a menys de dos metres del bord de l'excavació, per evitar
sobrecàrregues i possibles bolcades del terreny, senyalitzant-se a més a més mitjançant una línia
aquesta distància de seguretat.
S'eliminaran totes les bitlles o viseres dels fronts de l'excavació que per la seva situació ofereixin el risc
de despreniment.
La maquinària estarà dotada d'escalons i agafador per pujar o baixar de la cabina de control. No
s'utilitzarà com a suport per pujar a la cabina les llandes, cobertes, cadenes i parafangs.
Els desplaçaments per l'interior de l'obra es realitzaran per camins senyalitzats.
S'utilitzaran xarxes tenses o maces electrosoldat situades sobre els talussos, amb un solapi mínim de 2
m.
La circulació dels vehicles es realitzarà a un màxim d'aproximació al caire de l'excavació no superior als
3 m. per a vehicles lleugers i de 4 m per a pesats.
Es conservaran els camins de circulació interna cobrint clots, eliminant blassos i compactant mitjançant
llasts.
L'accés i sortida dels pous i rases s'efectuarà mitjançant una escala sòlida, ancorada en el part superior
del pou, que estarà proveïda de sabates antilliscants.
Quan la profunditat del pou sigui igual o superior a 1,5 m., s’entubarà (o encamisarà) el perímetre en
prevenció d'ensorraments.
S'efectuarà el tregui immediat de les aigües que afloren (o cauen) a l'interior de les rases, per evitar
que s'alteri l'estabilitat dels talussos.
En presència de línies elèctriques en servei es tindran en compte les condicions següents:
Es procedirà a solꞏlicitar de la companyia propietària de la línia elèctrica el tall de fluid i posada a terra
dels cables, abans de realitzar els treballs.
La línia elèctrica que afecta l'obra serà desviada del seu actual traçat al límit marcat en els plans.
La distància de seguretat respecte a les línies elèctriques que creuen l'obra, queda fixada en 5 m., en
zones accessibles durant la construcció.
Es prohibeix la utilització de qualsevol calçat que no sigui aïllant de l'electricitat en proximitat amb la
línia elèctrica.
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Farciment de terres.
Es prohibeix el transport de personal fora de la cabina de conducció i/o en nombre superior als seients
existents a l'interior.
Es regaran periòdicament els talls, les càrregues i caixes de camió, per evitar les polsegueres.
Especialment si s'ha de conduir per vies públiques, carrers i carreteres.
S'instalꞏlarà, en el bord dels terraplens d'abocament, sòlids topalls de limitació de recorregut per a
l'abocament en retrocés.
Es prohibeix la permanència de persones en un ràdio no inferior als 5 m. en torno a las compactadores
y aplanadores en funcionament.
Els vehicles de compactació i picament, aniran proveïts de cabina de seguretat de protecció en cas de
bolcada.
Encofrats.
Es prohibeix la permanència d'operaris a les zones de batut de càrregues durant les operacions de
hissat de taulers, corretges, puntals i ferralla; igualment es correspondrà durant l'elevació de biguetes,
nervis, armadures, pilars, revoltons, etc.
L'ascens i descens del personal als encofrats, s'efectuarà a través d'escales de mà reglamentàries.
S'instalꞏlaran baranes reglamentàries als fronts de lloses horitzontals, per impedir la caiguda al buit de
les persones.
Els claus o puntes existents en la fusta usada, s'extrauran o reblaran, segons casos.
Queda prohibit encofrar sense abans haver cobert el risc de caiguda des d'altura mitjançant la ubicació
de xarxes de protecció.
Treballs amb ferralla, manipulació i posada en obra.
Els paquets de rodons s'emmagatzemaran en posició horitzontal sobre dorments de fusta capa a capa,
evitant-se les altures de les piles superiors a l'1'50 m.
S'efectuarà un escombrat diari de puntes, filferros i retalls de ferralla entorn del banc (o bancs,
borriquetes, etc.) de treball.
Queda prohibit el transport aeri d'armadures de pilars en posició vertical.
Es prohibeix enfilar per les armadures en qualsevol cas.
Es prohibeix el muntatge de cèrcols perimetrals, sense abans estar correctament instalꞏlades les xarxes
de protecció.
S'evitarà, en la mesura que es pugui, caminar pels fonsets dels encofrats de jàsseres o bigues.
Treballs de manipulació del formigó.
S'instalꞏlaran forts topalls final de recorregut dels camions formigonera, en evitació de bolcades.
Es prohibeix acostar les rodes dels camions formigoneres a menys de 2 m. del bord de l'excavació.
Es prohibeix carregar la galleda per sobre de la càrrega màxima admissible de la grua que ho sustenta.
Es procurarà no copejar amb la galleda els encofrats, ni les entibaciones.
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La canonada de la bomba de formigonat, es recolzarà sobre cavallets, arriostrament les parts
susceptibles de moviment.
Per vibrar el formigó des de posicions sobre la fonamentació que es formigona, s'establiran plataformes
de treball mòbils formades per un mínim de tres taulers, que es disposaran perpendicularment a l'eix de
la rasa o sabata.
El formigonat i vibrat del formigó de pilars, es realitzarà des de "castilletes de formigonat"
En el moment en què el forjat ho permeti, s'hissarà entorn dels buits el pitet definitiu de fàbrica, en
prevenció de caigudes al buit.
Es prohibeix transitar trepitjant directament sobre els revoltons (ceràmiques o de formigó), en prevenció
de caigudes a distint nivell.
Muntatge d'estructura metàlꞏlica.
Els perfils s'apilaran ordenadament sobre dorments de fusta de suport de càrregues, establint capes
fins una altura no superior a l'1'50 m.
Un cop muntada la "primera altura" de pilars, s'estendran sota aquesta xarxes horitzontals de seguretat.
Es prohibeix elevar una nova altura, sense que en la immediata inferior s'hagin conclòs els cordons de
soldadura.
Les operacions de soldadura en altura, es realitzaran des de l'interior d'una guindola de soldador,
proveïda d'una barana perimetral d'1 m. d'altura formada per passamans, barra intermèdia i sòcol. El
soldador, a més a més, amarrarà el mosquetó del cinturó a un cable de seguretat, o a argolles
soldades a l'efecte en la perfilaria.
Es prohibeix la permanència d'operaris dins el ràdio d'acció de càrregues suspeses.
Es prohibeix la permanència d'operaris directament sota talls de soldadura.
Es prohibeix enfilar directament per l'estructura i desplaçar-se sobre les ales d'una biga sense lligar el
cinturó de seguretat.
L'ascens o descens a/o d'un nivell superior, es realitzarà mitjançant una escala de mà proveïda de
sabates antilliscants i ganxos de pengi i immobilitat disposats de tal forma que sobrepassi l'escala 1 m.
l'altura de desembarcament.
El risc de caiguda al buit per façanes es cobrirà mitjançant la utilització de xarxes de forca (o de safata).
Muntatge de prefabricats.
El risc de caiguda des d'altura, s'evitarà realitzant els treballs de recepció i instalꞏlació del prefabricat
des de l'interior d'una plataforma de treball envoltada de baranes de 90 cm., d'altura, formades per
passamans, llistó intermedi i sòcol de 15 cm., sobre bastides (metàlꞏlics, tubulars de borriquetes).
Es prohibeix treballar o romandre en llocs de trànsit de peces suspeses en prevenció del risc
d'afonament.
Els prefabricats s'arreplegaran en posició horitzontal sobre dorments disposats per capes de tal forma
que no danyin els elements d'enganxall per al seu hissat.
Es paralitzarà la feina d'instalꞏlació dels prefabricats sota règim de vents superiors a 60 Km/h.
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Obra.
Els grans buits (patis) es cobriran amb una xarxa horitzontal instalꞏlada alternativament cada dues
plantes, per a la prevenció de caigudes.
Es prohibeix concentrar les càrregues de maons sobre vans. El recull de palets, es realitzarà pròxim a
cada pilar, per evitar les sobrecàrregues de l'estructura als llocs de menor resistència.
Els enderrocs i enderrocs s'evacuaran diàriament mitjançant baldufes d'abocament muntades a l'efecte,
per evitar el risc de petjades sobre materials.
Les rampes de les escales estaran protegides en el seu entorn per una barana sòlida de 90 cm.
d'altura, formada per passamans, llistó intermedi i sòcol de 15 cm.
Cobertes.
El risc de caiguda al buit, es controlarà instalꞏlant xarxes de forca al voltant de l'edifici. No es permeten
caigudes sobre xarxa superiors als 6 m. d'altura.
Es paralitzaran els treballs sobre les cobertes sota règim de vents superiors a 60 km/h., pluja, glaçada i
neu.
Entaulellats.
El tall de les plaquetes i la resta de peces ceràmiques, s'executarà en via humida, per evitar la formació
de pols ambiental durant el treball.
El tall de les plaquetes i la resta de peces ceràmiques s'executarà en locals oberts o a la intempèrie,
per evitar respirar aire amb gran quantitat de pols.
Esquerdats i emblanquinats.
Les "mires", regles, taulers, etc., es carregaran a espatlla si escau, de tal forma que en caminar,
l'extrem que va per davant, es trobi per sobre de l'altura del casc de qui ho transporta, per evitar els
cops a altres operaris, les ensopegades entre obstacles, etc.
S'acordonarà la zona en què pugui caure pedra durant les operacions de projecció de "garbancillo"
sobre morters, mitjançant cinta de banderoles i rètols de prohibit el pas.
Solados amb marbres, terratzos, plaquetes i assimilables.
El tall de peces de paviment s'executarà en via humida, en evitació de lesions per treballar en
atmosferes pulverulentes.
Les peces del paviment s'hissaran a les plantes sobre plataformes emplintadas, correctament apilades
dins les caixes de subministrament, que no es trencaran fins a l'hora d'utilitzar el seu contingut.
Els fangs producte dels polits, seran vorellats sempre cap a zones no de pas i eliminats immediatament
de la planta.
Fusteria de fusta, metàlꞏlica i manyeria.
Els retalls de fusta i metàlꞏlics, objectes punxants, enderrocs i serradura produïda durant els ajustos es
recolliran i s'eliminaran mitjançant les tremuges d'abocament, o mitjançant bateas o plataformes
emplintadas amarrades del ganxo de la grua.
Els cèrcol seran rebuts per un mínim d'una quadrilla, en evitació de cops, caigudes i bolcades.
Els llistons horitzontals inferiors contra deformacions, s'instalꞏlaran a una altura entorn dels 60 cm.
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S'executaran en fusta blanca, preferentment, per fer-los més visibles i evitar els accidents per
ensopegades.
El "pengi" de fulls de portes o de finestres, s'efectuarà per un mínim de dos operaris, per evitar
accidents per desequilibri, bolcada, cops i caigudes.
Muntatge de vidre.
Es prohibeix romandre o treballar en el vertical d'un tall d'instalꞏlació de vidre.
Els talls es mantindran lliures de fragments de vidre, per evitar el risc de talls.
La manipulació de les planxes de vidre, s'executarà amb l'ajuda de ventoses de seguretat.
Els vidres ja instalꞏlats, es pintaran immediatament a base de pintura a la calç, per significar la seva
existència.
Pintura i envernissats.
Es prohibeix emmagatzemar pintures susceptibles d'emanar vapors inflamables amb els recipients mal
o incompletament tancats, per evitar accidents per generació d'atmosferes tòxiques o explosives.
Es prohibeix realitzar treballs de soldadura i oxicorte en llocs pròxims als talls en què s'emprin pintures
inflamables, per evitar el risc d'explosió o d'incendi.
S'estendran xarxes horitzontals subjectes a punts ferms de l'estructura, per evitar el risc de caiguda des
d'altures.
Es prohibeix la connexió d'aparells de càrrega accionats elèctricament (ponts grua per exemple) durant
les operacions de pintura de carrils, suports, topalls, baranes, etc., en prevenció d'atrapaments o
caigudes des d'altura.
Es prohibeix realitzar "proves de funcionament" a les instalꞏlacions, canonades de pressió, equips
motobombes, calderes, conductes, etc. durant els treballs de pintura de senyalització o de protecció de
conductes.
Instalꞏlació elèctrica provisional d'obra.
El muntatge d'aparells elèctrics serà executat per personal especialista, en prevenció dels riscos per
muntatges incorrectes.
El calibre o secció del cablejat serà sempre l'adequat per a la càrrega elèctrica que ha de suportar.
Els fils tindran la funda protectora aïllant sense defectes apreciables (esgarrons, pessics i assimilables).
No s'admetran trams defectuosos.
La distribució general des del quadre general d'obra als quadres secundaris o de planta, s'efectuarà
mitjançant mànega elèctrica antihumitat.
L'estès dels cables i mànegues, s'efectuarà a una altura mínima de 2 m. als llocs peatonals i de 5 m. en
els de vehicles, mesurats sobre el nivell del paviment.
Els entroncaments provisionals entre mànegues, s'executaran mitjançant connexions normalitzades
estanques antihumitat.
Les mànegues de "allargador" per ser provisionals i de curta estada poden emportar-se esteses pel sòl,
però acostades als paraments verticals.
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Els interruptors s'instalꞏlaran a l'interior de caixes normalitzades, proveïdes de porta d'entrada amb
pany de seguretat.
Els quadres elèctrics metàlꞏlics tindran la carcassa connectada a terra.
Els quadres elèctrics es penjaran pendents de taulers de fusta rebuts als paraments verticals o bé a
"peus drets" ferms.
Les maniobres a executar al quadre elèctric general s'efectuaran pujat a una banqueta de maniobra o
estoreta aïllant.
Els quadres elèctrics posseiran preses de corrent per a connexions normalitzades blindades per a
intempèrie.
La tensió sempre estarà en la clavilla "femella", mai en la "mascle", per evitar els contactes elèctrics
directes.
Els interruptors diferencials s'instalꞏlaran d'acord amb les sensibilitats següents:
-

300 mA. Alimentació a la maquinària.
30 mA. Alimentació a la maquinària com a millora del nivell de seguretat.
30 mA. Per a les instalꞏlacions elèctriques d'enllumenat.

Les parts metàlꞏliques de tot equip elèctric disposaran de presa de terra.
El neutre de la instalꞏlació estarà posat a terra.
La presa de terra s'efectuarà a través de la pica o placa de cada quadre general.
El fil de presa de terra, sempre estarà protegit amb macarró en colors groc i verd. Es prohibeix
expressament utilitzar-ho per a altres usos.
La ilꞏluminació mitjançant portàtils complirà la norma següent:
-

Portalàmpades estanc de seguretat amb mànec aïllant, reixeta protectora de la bombeta
dotada de ganxo de pengi a la paret, mànega antihumitat, clavilla de connexió normalitzada
estanca de seguretat, alimentats a 24 V.
La ilꞏluminació dels talls se situarà a una altura entorn dels 2 m., mesurats des de la superfície
de suport dels operaris al lloc de treball.
La ilꞏluminació dels talls, sempre que sigui possible, s'efectuarà croada a fi de disminuir
ombres.
Les zones de pas de l'obra, estaran permanentment ilꞏluminades evitant racons foscos.

No es permetrà les connexions a terra a través de conduccions d'aigua.
No es permetrà el trànsit de carretons i persones sobre mànegues elèctriques, poden pelar-se i produir
accidents.
No es permetrà el trànsit sota línies elèctriques de les companyies amb elements Longitudinals
transportats a espatlla (perxes, regles, escales de mà i assimilables). La inclinació de la peça pot
arribar a produir el contacte elèctric.
Instalꞏlació de lampisteria, aparells sanitaris, calefacció i aire condicionat.
El transport de trams de canonada a espatlla per un sol home, es realitzarà inclinant la càrrega cap
endarrere, de tal forma que l'extrem que va per davant superi l'altura d'un home, en evitació de cops i
ensopegades amb altres operaris en llocs poc ilꞏluminats o ilꞏluminats a contra llum.
Es prohibeix l'ús d'encenedors i bufadors al costat de materials inflamables.
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Es prohibeix soldar amb plom, en llocs tancats, per evitar treballs en atmosferes tòxiques.
Instalꞏlació d'antenes i parallamps.
Sota condicions meteorològiques extremes, pluja, neu, glaç o fort vent, se suspendran els treballs.
Es prohibeix expressament instalꞏlar parallamps i antenes a la vista de núvols de tempestat pròximes.
Les antenes i parallamps s'instalꞏlaran amb ajuda de la plataforma horitzontal, recolzada sobre les
falques en pendent de randa en la coberta, envoltada de barana sòlida de 90 cm. d'altura, formada per
passamans, barra intermèdia i sòcol, disposada segons detall de plans.
Les escales de mà, malgrat que s'utilitzin de forma "momentània", s'ancoraran fermament al suport
superior, i estaran dotats de sabates antilliscants, i sobrepassaran en 1 m. l'altura a salvar.
Les línies elèctriques pròximes al tall, es deixaran sense servei durant la durada dels treballs.
1.12

Disposicions especifiques de seguretat i salut durant l'execució de les obres.

Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o
diversos treballadors autònoms, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut
durant l'execució de l'obra, que serà un tècnic competent integrat en el direcció facultativa.
Quan no sigui necessària la designació de coordinador, les funcions d'aquest seran assumides per la
direcció facultativa.
En aplicació de l'estudi bàsic de seguretat i salut, cada contractista elaborarà un pla de seguretat i salut
en el treball en què s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en
l'estudi desenrotllament en el projecte, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra.
Abans del començament dels treballs, el promotor haurà d'efectuar un avís a l'autoritat laboral
competent.
Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de
protecció individual.
1.13

Introducció.

La llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, determina el cos bàsic de
garanties i responsabilitats precís per establir un adequat nivell de protecció de la salut dels
treballadors enfront dels riscos derivats de les condicions de treball.
Així són les normes de desplegament reglamentari les que han de fixar les mesures mínimes que
han d'adoptar-se per a l'adequada protecció dels treballadors. Entre elles es troben les destinades a
garantir la utilització pels treballadors en el treball d'equips de protecció individual que els protegeixin
adequadament d'aquells riscos per a la seva salut o la seva seguretat que no puguin evitar-se o limitarse prou mitjançant la utilització de mitjans de protecció colꞏlectiva o l'adopció de mesures d'organització
en el treball.
1.14

Obligacions generals de l'empresari.

Farà obligatori l'ús dels equips de protecció individual que a continuació es desenvolupen.
1.14.1
-

Protectors del cap.

Cascos de seguretat, no metàlꞏlics, classe N, aïllats per a baixa tensió, a fi de protegir als
treballadors dels possibles xocs, impactes i contactes elèctrics.
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-

Protectors auditius acoblades als cascos de protecció.
Ulleres de muntura universal contra impactes i antipols.
Màscara antipols amb filtres protectors.
Pantalla de protecció per a soldadura autògena i elèctrica.
1.14.2

-

Guants contra les agressions mecàniques (perforacions, talls, vibracions).
Guants de goma fins, per a operaris que treballin amb formigó.
Guants dielèctrics per a B.T.
Guants de soldador.
Canelleres.
Mànec aïllant de protecció en les eines.
1.14.3

-

Protectors de peus i cames.

Calçat proveït de sola i puntera de seguretat contra les agressions mecàniques.
Bótes dielèctriques per a B.T.
Bótes de protecció impermeables.
Polaines de soldador.
Genolleres.
1.14.4

-

Protectors de mans i braços.

Protectors del cos.

Crema de protecció i pomades.
Armilles, jaquetes i manils de cuir per a protecció de les agressions mecàniques.
Vestit impermeable de treball.
Cinturó de seguretat, de subjecció i caiguda, classe A.
Faixes i cinturons anti-vibracions.
Perxa de B.T.
Banqueta aïllant classe I per a maniobra de B.T.
Llanterna individual de situació.
Comprovador de tensió.

CQ 1. Pla de control de qualitat de les obres.
El cost de la execució del pla de control de qualitat està inclòs en les partides del pressupost.
Es destinarà un 1,5% del cost de l’obra, al control de Qualitat dels materials de la mateixa.
CQ 1.1. Objecte
Verificació d’homologació i característiques de:
-

Potencia, característiques, marca/model del equips a instalꞏlar.
Diàmetres i característiques dels equips a instalꞏlar.
Espessors d’aïllaments tèrmics de canonades segons RITE.
Homologació i característiques d’aïllament acústic
Grau d’estanqueïtat instalꞏlació elèctrica.

CQ 1.2. Normativa d’aplicació
Totes les instalꞏlacions que es duran a terme hauran d’acomplir:
-

Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions Tècniques Complementàries (Reial
Decret 842/2002 de 2 d'Agost de 2002).

-

Reial decret 238/2013, de 5 d'abril, pel qual es modifiquen determinats articles i instruccions
tècniques del Reglament d'Instalꞏlacions Tèrmiques en els Edificis, aprovat per Reial decret
1027/2007, de 20 de juliol.
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-

Reial decret 732/2019, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l'Edificació,
aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març.

-

Real Decreto 919/2006, de 28 de julio aprueba el Reglamento técnico de distribución y
utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a

-

Norma UNE 60601–Salas de Calderas

-

Instrucció 1/2015, de la Direcció general d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera, en
relació al procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control, què
afecten a instalꞏlacions en ús no inscrites al Registre d’instalꞏlacions tècniques de seguretat
industrial de Catalunya (RITSIC).

-

Ordenança municipal per a l'aprofitament tèrmic d'energia solar de Terrassa

CQ 1.3. Documentació de control de qualitat de l’obra.
Es requerirà que el contractista que aporti:
-

Certificació, proves i assaigs indicades Reial decret 238/2013, de 5 d'abril, pel qual es
modifiquen determinats articles i instruccions tècniques del Reglament d'Instalꞏlacions
Tèrmiques en els Edificis, aprovat per Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol.

CQ 1.4. Pla d’assaigs.
Al finalitzar l’obra es realitzaran les següents proves d’assaig indicades al:
-

Certificació, proves i assaigs indicades Reial decret 238/2013, de 5 d'abril, pel qual es
modifiquen determinats articles i instruccions tècniques del Reglament d'Instalꞏlacions
Tèrmiques en els Edificis, aprovat per Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol.

El tècnic:

Sara Rebolleda Mir
Arquitecta.
Patrimoni i Manteniment.

Terrassa, juliol de 2021
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