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ANTECEDENTS
Localització: Carrer de Santa Clara, 1, 08395 Sant Pol de Mar, Barcelona
La climatització del CAP Sant Pol disposa d’una bomba de calor aire-aigua a la coberta
plana de l’edifici i climatitzadors amb bateria a 2 tubs i secció de frecooling.
La bomba de calor és de la marca CLIMAVENETA mod. AQUA-MACS i sistema de
control QUICKMIND, amb ventiladors axials, 2 compressors scroll i dos circuits
independents, intercanviador de plaques i refrigerant R407c model MACS-N/LN302
versió silenciada. Equipada amb un kit hidrònic composat per dues bombes amb
Change Over automàtic i rotació programada, dipòsit d’inèrcia de 190 L, manòmetre,
vas d’expansió, vàlvula de desguàs, retenció control de cabal i seguretat.
Característiques tècniques:
Potència frigorífica:
Potència Calòrica:
Potència absorbida:
Pressió sonora:
Dimensions:

73,4 kW
86,1 kW
29,7 kW (Compressors) + 1,20 (Ventiladors)
65 dB(A)
2745 x 1120 x 1420 mm - 810 kg

Les freqüents avaries de la màquina, d’una antiguitat aproximada de 12 anys, i que en
la actualitat provoca desconfort tèrmic a les diverses dependències, fa necessari una
renovació i substitució de la bomba de calor de climatització.
El centre, de tipologia aïllada, consta de dues plantes amb una superfície total
construïda de 498,50 m², distribuïts en 285,80 m² a la planta baixa i 212,60 m² a la
planta pis. La superfície útil total climatitzada és de 430,30 m².

MEMÒRIA DESCRIPTIVA
Es preveu la substitució per dues màquines bomba de calor de la marca DAIKIN model
EWYQ040CWP aire/aigua o similar ubicades a la coberta de l’edifici. La solució
millorarà el rendiment energètic total atès que s’adaptarà fàcilment a les diferents
condicions de càrrega tèrmica.
Les característiques de les màquines són:
Refredadora Unitat exterior, Aire-Agua (Bomba de calor) Daikin, sèrie inverter, modelo
EWYQ040CWP , compressor Multiscroll, de 42,3 kW y 36378 frigories, eficiència
energètica A+, SEER 3.80 y SCOP 3.41 gas R410A
Potència nominal frigorífica: 42,3 KW (màxima 50,3 KW).
Potència nominal calorífica: 41,7 KW (màxima 49,7 KW).
Potència elèctrica : refrigeració 15,1 KW , calefacció 12,2 KW.
Refrigerant: R410-A
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ESEER 4,85
Dimensions: 1.370 ( ample) x 774 (fons) x 1.684 (alt) mm.
Pes: 295 Kgs.
Mòdul hidràulic 120 l/min – 28 m.c.a.
La situació de les noves màquines queda reflectida en el plànol d’ubicació que
s’acompanya. S’adaptaran les canonades d’aigua freda a la nova implantació incloent
els elements de control, interruptor de fluxe, valvuleria de tall i regulació, maniguets
antivibratoris i accessoris de muntatge. L’execució de les canonades serà amb PP-R
tipus Climatherm faser, aïllament tèrmic d’escuma elastomèrica amb acabat d’alumini
0,6 mm. Es realitzarà d’acord amb el vigent Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en
els Edificis (RITE) i les seves Instruccions Tècniques Reglamentàries.
Per assegurar el correcte funcionament de la màquina i com a suplement del filtre que
incorpora, es preveu la col·locació en la canonada d’entrada a màquina d’un filtre de
tipus magnètic que no permeti la circulació de cap tipus de partícules en el circuït
d’aigua freda.
S’adaptarà i modificarà l’escomesa elèctrica existent, amb les corresponents
proteccions dintre del quadre elèctric de la sala de màquines. Inclourà 1 interruptor
automàtics magnetotèrmics i 1 diferencials per cadascuna de les màquines. Tot el
connexionat d’alimentació elèctric com de maniobra es realitzarà d’acord amb el vigent
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (RD 842/2002) i les seves Instruccions
Tècniques Complementàries.
Es realitzaran les proves d’estanquitat i s’ajustarà el sistema de climatització amb les
corresponents purgues d’aire. S’inclou totes les ajudes necessàries per a la posta en
marxa, així com els treballs i permisos de grua, i de la posterior legalització de la
instal·lació reformada.
S’inclou els desmuntatge in situ i retirada dels aparells existents. Queden incloses
també totes les ajudes de paleteria necessàries per a la col·locació de les unitats, així
com els treballs adients per a deixar les dependències en les mateixes condicions
d’acabat a les existents.
Es preveu senyalitzar degudament el recinte i es prendran les mesures preventives
especificades en la Guia tècnica de l’ICS sobre mesures per a prevenció d’infeccions
nosocomials en la realització d’obres, com són les sectoritzacions i tancament de
conductes d’aire, segellament per eliminació de pols, etc. Es preveu la instal.lació
provisional d’una línia de vida degudament certificada mentre durin els treballs de
substitució.

TERMINI D’EXECUCIÓ
El termini d’execució previst d’aquesta instal·lació és de 15 dies .
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PRESSUPOST
El pressupost estimat, d’acord amb estat d’amidaments i pressupost, puja a la quantitat
de 33.337,85 € (sense IVA)

Data: Febrer 2020
Xavier Morera Bauxell
Tècnic de l’Àmbit d’Atenció Primària 4-Girona
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MEMÒRIA DE CÀLCUL
Càrregues tèrmiques
Les dades de partida s’han extret de la legalització del projecte de climatització del CAP
a l’any 2008.
El resum de càrregues simultànies de tot l’edifici és el següent:
Estiu : 50.209 w.
Hivern: 45.853 w.
Elecció d’equips
Per l’elecció de l’equip s’ha considerat la suma de la càrregues simultànies més un 5 %
com a marge de seguretat.
La potència total instal·lada en fred de les dues màquines serà de 84.600 w.
La potència total necessària serà:
Unitats exteriors ..................... 2 x 15,10 = 30,20 Kw.

Projecte de substitució de la maquinària del sistema de climatització del CAP Sant Pol de Mar
ICS-Àmbit d’Atenció Primària -Girona - Infraestructures

pàg. 5

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
1. GENERALITATS
Aquest plec de condicions estableix les especificacions que haurà de complir la reforma
objecte del present projecte.
L'industrial adjudicatari realitzarà el treball d'acord amb les prescripcions que
estableixen els reglaments i normatives vigents.
Es consideraran bàsiques les normes NTE, NBE i DIN.
2. MATERIALS
S'empraran els materials i aparells en qualitat, quantitat i tipus detallats en els
documents que s'adjunten.
L'industrial adjudicatari haurà de facilitar sense despeses una mostra de tots els
materials no específicament detallats en els documents que s'adjunten i que hagin
d'emprar-se en el muntatge.
Examinades aquestes mostres per la Direcció de l'obra, aquesta donarà la seva
acceptació o objecció, entenent que aquesta elecció serà només orientativa, essent
responsable l'industrial instal·lador del seu bon servei que compleixin totes les
condicions exigides per les reglamentacions vigents.
3. EXECUCIÓ DELS TREBALLS
L'industrial adjudicatari s'obliga a efectuar els treballs d'acord amb les normes i
instruccions d'aquesta documentació, així com les especificacions concretes donades
per la Direcció de l'obra.
L'industrial adjudicatari disposarà a l'obra d'un facultatiu competent els dies que la
Direcció d'obra consideri oportuns a fi de donar compte de la marxa dels treballs.
L'industrial adjudicatari haurà de preveure els acabats superficials ja sigui pintures,
plaquetes, enrajolats, etc., necessaris per reconstruir l'estat inicial dels envans en que
es treballi, o bé integrar els de nova execució en el conjunt dels de l'àrea afectada.
4. RECEPCIÓ DELS TREBALLS
La recepció de l'obra serà realitzada segons allò que disposa el Reglament General de
Contractació de l'Estat, no considerant-se acceptada pel fet d'haver estat utilitzada amb
antelació.
Acabats els treballs amb el vist i plau de la Direcció de l'obra, l'industrial adjudicatari
sol·licitarà la recepció provisional. En el moment de realitzar-se l'acte administratiu de
l'esmentada recepció, l'industrial adjudicatari lliurarà a la propietat tres exemplars dels
plànols actualitzats de les plantes afectades, indicant l'emplaçament dels equips i
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instal·lacions, així com també els documents necessaris pel bon ús i manteniment dels
equips.
La garantia de la instal·lació fins a la seva recepció definitiva, anirà a càrrec de
l'industrial adjudicatari.
Són a càrrec de l'Institut Català de la Salut, les reserves que siguin necessàries pel
manteniment de la instal·lació i avaries causades pel mal ús de la instal·lació, tant
abans com després de la recepció provisional.
5. COST TOTAL DELS TREBALLS
El cost total dels treballs és el que està fixat en la contractació, i no té l'industrial
adjudicatari dret a cap bonificació addicional complementària, considerant que ha
d'haver previst totes les contingències en l'estudi de la seva millor oferta.
Treballs a jornal no s'admeten en la present contracta i en el cas que s'admetessin per
modificació, només es pagarien els autoritzats per la Direcció mitjançant un conveni
escrit, amb expressa indicació de temps i preus, i sempre d'acord amb les
especificacions que per aquests casos determina el Reglament General de
Contractació de l'Estat.
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DE LA MAQUINÀRIA DEL SISTEMA DE
CLIMATITZACIÓ DEL CAP SANT POL DE MAR.
DADES GENERALS:
Situació:
Ciutat:
Comarca:

Carrer de Santa Clara, 1
08395 Sant Pol de Mar
Maresme (Barcelona)

Ús edifici:

Centre sanitari

Entitat:

Institut Català de la Salut

CIF:
Domicili:
Població:
Telèfon:

Q5855029D
c/ Santa Clara, 33-35
17001 Girona
972 20 00 00

Autor de l’estudi bàsic de seguretat i salut
Nom i Cognoms:
Titulació:
Càrrec:

Xavier Morera i Bauxell
Enginyer Industrial
Cos de Titulats Superiors de la Generalitat.
Responsable d’Infraestructures Àmbit Girona.

Coordinador de Seguretat i Salut en la fase del projecte de l’obra
Atès l’existència d’un sol tècnic projectista, es designa com a Coordinador de Seguretat
i Salut en la fase de projecte de l’obra el mateix tècnic autor de l’estudi.
Pressupost total de l’execució de l’obra: 33.337,85 € (sense IVA)
Termini d’execució estimat: 15 dies.
Número de treballadors: Durant l’execució de les obres s’estima la presència en les
obres de 2 treballadors.
Relació resumida dels treballs a realitzar.
Mitjançant l’execució de les fases d’obra citades que componen la part tècnica del
projecte al que s’adjunta aquest E.B.S.S., es pretén la substitució de la maquinària de
climatització consistent en una instal·lació de bomba de calor aire-aigua a la coberta de
l’edifici. No es modifica la distribució interior.
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Compliment del R.D. 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes de
seguretat i salut a les obres de construcció
1. Introducció
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les
previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així
com informació útil per efectuar en el seu dia, en les correctes condicions de seguretat i
salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment.
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les
seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu
desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció.
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin,
estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present
document.
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel
Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la
Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de
sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració.
Es recorda la obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre
d'Incidències pel seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències
haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el
termini de 24 hores.
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot
contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de
totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat
laboral competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret.
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà
d'incloure el Pla de Seguretat i Salut.
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de
la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels
treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció
de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels
treballadors.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no
eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art.
11è).
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2. Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra
L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva
recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8
de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats:
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves
condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o
circulació
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les
Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de
corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors
e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels
diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes
h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que
s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball
i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es
realitzi a l'obra o prop de l'obra.
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els
següents:
1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció,
d'acord amb els següents principis generals:
a) Evitar riscos.
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar.
c) Combatre els riscos a l'origen.
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció
dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal
de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut.
e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica.
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill.
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica,
l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència
dels factors ambientals en el treball.
h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual.
i) Donar les correctes instruccions als treballadors.
2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors
en matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines.
3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els
treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones
de risc greu i específic.
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4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i
imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació
es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades
mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats
riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin
alternatives més segures.
5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir
com a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte
dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats
cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu
treball personal.
3. Identificació dels riscos.
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra
establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a
continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que
alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser
aplicables a d'altres feines.
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són,
caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la
postura més adient pel treball que es realitzi.
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures
d'edificacions veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs
posteriors (reparació, manteniment...).
3.1 Mitjans i maquinaria
Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)
Riscos derivats del funcionament de grues

 Caiguda de la càrrega transportada
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)
 Cops i ensopegades
 Caiguda de materials, rebots
 Ambient excessivament sorollós
 Contactes elèctrics directes o indirectes
 Accidents derivats de condicions atmosfèriques
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3.2 Treballs previs
Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)

 Cops i ensopegades
 Caiguda de materials, rebots
 Sobre esforços per postures incorrectes
 Bolcada de piles de materials
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
químiques)
3.3 Enderrocs
Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)

 Contactes amb materials agressius
 Talls i punxades
 Cops i ensopegades
 Caiguda de materials, rebots
 Ambient excessivament sorollós
 Fallida de l'estructura
 Sobre esforços per postures incorrectes
 Acumulació i baixada de runes
3.4 Ram de paleta
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)
Contactes amb materials agressius

 Talls i punxades
 Cops i ensopegades
 Caiguda de materials, rebots
 Ambient excessivament sorollós
 Sobre esforços per postures incorrectes
 Bolcada de piles de material
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
químiques)
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3.5 Revestiments i acabats

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

 Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)
 Talls i punxades
 Cops i ensopegades
 Caiguda de materials, rebots
 Emanacions de gasos en obertures de pous morts
 Contactes elèctrics directes o indirectes
 Sobre esforços per postures incorrectes
 Caigudes de pals i antenes
3.7 Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del
R.D.1627/1997)
1. Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda
d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els
procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball.
2. Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc
d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors
sigui legalment exigible.
3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica
obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades.
4. Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió.
5. Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió.
6. Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de
terres subterranis.
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.
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8. Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit.
9. Treballs que impliquin l'ús d'explosius.
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.
4. Mesures de prevenció i protecció
Com a criteri general prevaldran les proteccions col·lectives en front les individuals. A
més, s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la
maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar
homologats segons la normativa vigent.
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles
treballs posteriors (reparació, manteniment...).
4.1 Mesures de protecció col·lectiva

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

 Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules.
 Utilització de calçat de seguretat.
 Utilització de casc homologat.
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 A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir
punts d'ancoratges segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la
utilització del qual serà obligatòria.
 Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials
agressius i minimitzar el risc de talls i punxades.
 Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos.
 Utilització de mandrils.
 Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs
amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire.
4.3 Mesures de protecció a tercers

 Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la
calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha
d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar.
 Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació
amb els vials exteriors.
 Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de
càrrega i descàrrega.
 Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements
(subsòl, edificacions veïnes).
 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones).
5. Primers auxilis
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa
vigent.
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals
s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben
visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències,
ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.
6. Normativa aplicable
RELACIÓ DE NORMES I REGLAMENTS APLICABLES
(en negreta les que afecten directament a la construcció)
- Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92)
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de
construcción temporales o móviles
- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97)
Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción
Transposició de la Directiva 92/57/CEE
Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en
projectes d'edificació i obres públiques
-Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95)
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Prevención de riesgos laborales
Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions:
-RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97)
Reglamento de los Servicios de Prevención
-RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo
-RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en
quant a escales de mà.
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el
Trabajo (O. 09/03/1971)
-RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de
cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores
-RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que
incluyen pantallas de visualización
-RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes biológicos durante el trabajo
-RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes cancerígenos durante el Trabajo
-RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los
trabajadores de equipos de protección individual
-RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97)
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Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de
los equipos de trabajo
Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el
Trabajo (O. 09/03/1971)
-O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52)
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción
Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)
O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66)
Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956
-O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40)
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene
-O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70;
09/09/70)
Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica
Correció d'errades: BOE: 17/10/70
-O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86)
Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el
estudio de Seguridad e Higiene
Correcció d'errades: BOE: 31/10/86
-O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87)
Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su
cumplimiento y tramitación
-O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87)
Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de
poblado
-O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77)
Reglamento de aparatos elevadores para obres
Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81)
-O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88)

Projecte de substitució de la maquinària del sistema de climatització del CAP Sant Pol de Mar
ICS-Àmbit d’Atenció Primària -Girona - Infraestructures

pàg. 17

Intrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de
elevación y Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras
Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90)
-O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84)
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto
-O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87)
Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo
de amianto
-RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89)
Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido
durante el trabajo
-O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71)
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo
Correcció d'errades: BOE: 06/04/71
Modificació: BOE: 02/11/89
Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997,
RD 665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997
-O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98)
S'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de construcció
-Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios
de protección personal de trabajadores
-R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos
-R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos
-R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores
Modificació: BOE: 24/10/75
-R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de
Electricidad
Modificació: BOE: 25/10/75
-R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra
riesgos mecánicos
Modificació: BOE: 27/10/75
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-R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de
maniobras
Modificació: BOE: 28/10/75
-R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal
de vias respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales
Modificació: BOE: 29/10/75
-R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal
de vias respiratorias: filtros mecánicos
Modificació: BOE: 30/10/75
-R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal
de vias respiratorias: mascarillas autofiltrantes
Modificació: BOE: 31/10/75
-R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección
personal de vias respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco
Modificació: BOE: 01/11/75
-Normativa d'àmbit local (ordenances municipals)

Girona, Febrer 2020
El Tècnic autor,
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST

Institut Català de la Salut

SUBSTITUCIÓ REFREDADORA
CL SANT POL DE MAR

Infraestructures- Girona

Codi

Descripció

Uts Longitud Amplada Alçada

Parcials

Totals

Preu

Import

CAPÍTOL 1 : CLIMATITZACIÓ
1.01

UT

BOMBA DE CALOR AIRE-AIGUA 42 kW

Subministrament i instal.lació d'una bomba de calor INVERTER aire-aigua, de la marca DAIKIN model EWYQ040CWP o semblant,
d'una potència frigorífica nominal de 42 KW (màx. 50 KW)i calorífica de 42 KW (màx. 50 Kw )., equipada amb compressors
hermètics multiscroll, gas ecològic R410A, grup hidràulic ( bomba d'alta pressió i vas d'expansió) incorporat, totalment instal.lada sobre bancada, amb suports antivibratoris i posta en marxa.

2

2,00
2,00 11.605,00 €

1.02

UT

23.210,00 €

DESMUNTAGTE DE MÀQUINARIA EXISTENT

Desmuntatge de lmàquina actual i eliminació amb classificació i
disposició residus en centre autoritzat. Inclou el certificat de reciclatge d'equip retirat i certificat de destruccció de gas refrigerant previàment recuperat i emmagatzemat.
.

1

1.03

1,00
1,00

525,00 €

525,00 €

1,00

380,00 €

380,00 €

1,00

850,00 €

850,00 €

1,00

550,00 €

550,00 €

PA AJUT DE PALETERIA
Ajut de paleteria en la formació de la bancada de màquines a
coberta realitzada amb formigó armat amb característiques i dimensions definides en els plànols. S'inclouen també tots el ajuts
de paleteria necessaris per la instal.lació de les canonades, com
són forats, obertures i canals, així com els treballs de reposició
necessaris per deixar els mateixos acabats als actuals.

1

1.04

UT

1,00

ADAPTACIONS DE CANONADES I LINIES

Adaptació de les canonades d'aigua freda a les noves connexions de les màquines en la bancada. El traçat queda definit en
els plànols que s'adjunten. S' inclou tots els elements de control,
interruptor de fluxe, valvuleria de tall, valvuleria de regulació,
elements de mesura, maniguets antivibratoris, brides i accessoris de muntage. L'execució de les canonades serà de PP-R tipus
Climatherm faser amb barrera d'oxígen, aïllament tèrmic d'escuma elàstomèrica amb recobriment final de 0,6 mm de gruix amb
alumini. El traçat queda definit en els plànols que s'adjunten.

1

1.05

UT

1,00

FILTRE MAGNÈTIC PER MUNTAR EMBRIDAT

Filtre colador tipus magnètic en forma de Y amb bride, de 63 mm
de diàmetre nominal, 16 bars de pressió, malla d'acer inoxidable,
muntat superficialment. Inclou 3 vàlvules de tall per a seccionament i by-pass, d'acord amb plànols. S'instal.larà just abans entrada màquines refredadores.

1

Febrer 2020

1,00
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Institut Català de la Salut

SUBSTITUCIÓ REFREDADORA
CL SANT POL DE MAR

Infraestructures- Girona

Codi
1.06

Descripció
UT

Uts Longitud Amplada Alçada

Parcials

Totals

Preu

Import

GRUA DE MUNTATGE

Treballs d'utilització de grua per a l'elevació de la màquinària des
del carrer de façana, incloent tots els permissos necessàris.

1

1.07

UT

1,00
1,00

1.050,00 €

1.050,00 €

1,00

525,00 €

525,00 €

1,00

690,00 €

690,00 €

1,00

235,00 €

235,00 €

INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA

Instal.lació de l'escomesa elèctrica i ampliació del quadre elèctric
existent, amb inclosió dels elements de protecció magnetotèrmica i diferencial per a cada màquina, realitzada amb cablejat d'acord amb normativa 0,6/1KV a l'interior de canalització, totalment
muntada i provada. S'inclou tots els elements de maniobra necessaris (relés, contactors, cablejat,...) per tal que el funcionament de les màquines s'incorporin dintre del quadre de climatització.

1

1.08

UT

1,00

LEGALITZACIÓ INSTAL.LACIÓ

Legalització davant dels Organismes Competents de la modificació de la instal.lació de maquinària de climatització amb la redacció dels corresponents projectes de legalització, certificats, taxes..

1

1.09

UT

1,00

MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ

Senyalització de les obres i mesures especificades a l'estudi de
seguretat, així com actuacions preventives de sectoritzacions
en el muntatge de la maquinària.. S'inclou muntatge de línia de
vida provisionall correctament certificada.

1

Febrer 2020

1,00

TOTAL CAPÍTOL 1........................................

28.015,00€

TOTAL LLISTAT ............................................

28.015,00 €
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RESUM DEL PRESSUPOST
Institut Català de la Salut

SUBSTITUCIÓ REFREDADORA
CL SANT POL DE MAR

Infraestructures- Girona

Capítol

Resum per capítols

C01

CLIMATITZACIÓ ...................................................................

%

Import

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL
13,00 % Despeses generals.........
6,00 % Benefici industrial...........

28.015,00 €

28.015,00 €

3.641,95
1.680,90

SUMA DE DESPESES I BENEFICI

5.322,85

VALOR ESTIMAT DE CONTRACTE

33.337,85 €

21,00 % I.V.A. ............................

7.000,95

TOTAL

100,00

40.338,80 €

Puja el pressupost general a l'esmentada quantitat de QUARANTA MIL TRES-CENTES TRENTA-VUIT
EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

Àmbit d'Atenció Primària Girona
Girona, Febrer 2020.

INFRAESTRUCTURES

Xavier Morera i Bauxell
Enginyer Industrial

Pàgina

3

