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Biblioteca Josep Soler Vidal (Gavà)

TÍTOL DEL PROJECTE

Recull de condicions i prescripció per la substitució de les refredadores existents a la Instal·lació de
climatització per la biblioteca municipal Josep Soler Vidal de Gavà.

2

EMPLAÇAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ

Titular:
AJUNTAMENT DE GAVÀ
Plaça Jaume Balmes, s/n
08850 - Gavà
Emplaçament de la instal·lació (Biblioteca Josep Soler Vidal):
Plaça Jaume Balmes, s/n
08850 Gavà (Barcelona)

3

DADES DEL TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE

Tècnic: JORDI PUJOL SABRIÀ
DNI:39351294-L
Enginyer Tècnic Industrial
col·legiat núm. 16.347

4

OBJECTE

Degut a l’estat de funcionament dels actuals equips Roca-York model YCAMH 210 amb codi de
producte “462B15075-500”, es fa necessària la substitució del mateix.
El present document té per objecte descriure les condicions tècniques a tenir en compte per
realitzar la substitució de les refredadores existents Roca-York model YCAMH 210 amb codi de
producte “462B15075-500” i la instal·lació hidràulica corresponent, així i com, els amidaments i la
valoració.

5

ÀMBIT D’APLICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ

El present projecte fa referència a la substitució de les refredadores existents i als seus circuits
hidràulics de la sala de màquines, les quals donen servei a l’edifici de la Biblioteca Josep Soler Vidal.
Queden fora de l’àmbit del present document tècnic les resta d’instal·lacions existents.
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NORMATIVA APLICABLE

6.1 Normativa estatal
Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques
en els Edificis (RITE) i les seves Instruccions Tècniques Complementàries (ITE) i es crea la Comissió
assessora per a les instal·lacions tèrmiques dels edificis
Correcció d’errors del Reial Decret 1027/2007
Reial Decret 865/2003, de 4 de novembre, pel que s’estableixen els criteris higienico-sanitaris per a
la prevenció i control de la legionel·losi
Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones
térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio
Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, por el que se adaptan determinadas disposiciones en
materia de energía y minas a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones
técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto
1027/2007, de 20 de julio
Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en
lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores
energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía

6.2 Normativa autonòmica
Instrucció 7/2008, que aprova el procediment administratiu per a la posada en servei provisional
per a proves de les instal·lacions tèrmiques en els edificis
Instrucció 5/2008, de la secretaria d’indústria i empresa, que aprova els models normalitzats
d’impresos per a la tramitació administrativa de les instal·lacions tèrmiques en els edificis
Instrucció 4/2008, de la secretaria d’indústria i empresa, que regula els requeriments que han de
complir les instal·lacions tèrmiques en els edificis a Catalunya
Instrucció 2/2007, de la secretaria d’indústria i empresa, d’aclariments sobre els requisits de disseny
d’instal·lacions tèrmiques en els edificis en relació al CTE i al Decret 21/2006 sobre criteris
ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
Instrucció 4/2005, de la direcció general d’energia i mines i seguretat industrial, d’aclariment sobre
els requisits de disseny d’instal·lacions tèrmiques en els edificis i d’instal·lacions frigorífiques per a
la prevenció de la legionel·losi
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Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s’estableixen les condicions higienicosanitàries per a la
prevenció i el control de la legionel·losi
Ordre de 3 de maig de 1999, sobre el procediment d’actuació de les empreses instal·ladores de les
entitats d’inspecció i control i dels titulars, instal·lacions regulades pel Reglament d’instal·lacions
tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves Instruccions Tècniques Complementàries (ITE)
Llei 9/2014, del 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els
productes
Edicte de 4 de març de 2014, pel qual es sotmeten a informació pública el Projecte d’ordre pel qual
es regula l’aplicació a Catalunya del Real Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament d’Instal·lacions tèrmiques en els edificis i les seves modificacions posteriors

6.3 Normes UNE
60601:2013 Sales de màquines i equips autònoms de generació de calor i fred o per congelació, que
utilitzen combustibles gasosos
100030:2017 IN Guia per a la prevenció i control de la proliferació i disseminació de legionel·la en
instal·lacions
123001:2012 Càlcul i disseny de xemeneies metàl·liques. Guia d’aplicació
100155:2004 Climatització. Disseny i càlcul de sistemes d’expansió
100156:2004 IN Climatització. Dilatadors. Criteris de disseny
EN 13779:2008 Ventilació d’edificis no residencials. Requisits de prestacions dels sistemes de
ventilació i condicionament de recintes.
Norma UNE 157001/2014 Criteris generals per a l’elaboració de projectes

6.4 Altres normativa
Reglament (CE) nº842/2006, de 17 de maig, sobre determinats gasos fluorats d’efecte hivernacle
Reglament (CE) nº2037/2000, de 29 de juny, sobre les substàncies que esgoten la capa d’ozó
Ordre de 21 de juny de 2000 que modifica l’annex de l’Ordre de 10 de febrer de 1983, sobre normes
tècniques dels tipus de radiadors i convectors de calefacció per mitjà de fluids i la seva homologació
pel Ministeri d’Indústria i Energia
Ordre, de 27 d’abril de 1987, d’aprovació de la norma reglamentària d’edificació sobre aïllament
tèrmic NRE-AT-87
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CRITERIS i REQUISITS DE DIS
DISSENY

7.1 Equip existent
Actualment la climatització de l’edifici de la biblioteca Josep Soler Vidal es porta a terme amb dos
equips Roca-York model YCAMH 210 amb codi de producte “462B15075-500”. Com a referència es
presenta l’etiqueta d’una de les dues refredadores.

La bomba de calor existent presenta una potència de climatització de 152 kW en fred i de 167 kW
en calor.
Segons les dades que s’han pogut trobar, aquest refredadora presenta una potència total absorbida
de 77 kW i un pes en funcionament de 2.050 kg. D’acord també amb la informació trobada, les
dimensions de la refredadora són 4.040 mm de llargada, 2.040 mm d’amplada i 1.730 mm d’alçada.
El sistema actualment instal·lat presenta un circuit primari i un secundari. El circuit primari hi ha una
bomba Sedical SIM 80/190-1.5 K per cada refredadora i el circuit secundari hi ha un conjunt de
bombes Sedical SDM 150/290-11.0 K.
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La següent imatge és un esquema de referència per tal de poder veure l’àmbit de les instal·lacions
a substituir.

Tenint en compte allò exposat en el darrer paràgraf, queda clar que no s’aprofita el circuit primari
existent ni les bombes del circuit secundari. Únicament es mantenen les canonades de distribució
del circuit secundari.
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7.2 Condicions emplaçament instal·lació existent
Per la substitució de l’equip existent s’ha de tenir en compte el seu emplaçament actual, el qual es
pot veure a continuació:

Tal i com es pot veure en l’anterior imatge, es fan necessaris els serveis de grua tant per poder retirar
els equips existents com per col·locar el nou equip. Aquesta partida queda contemplada ens els
amidaments adjunts.
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En la següent imatge es pot veure amb més detall la coberta de la biblioteca, la qual està a una
alçada equivalent a un edifici amb baixos i 4 plantes pis.

En la imatge que segueix, s’ha marcat en dos colors dos àmbits de la instal·lació, de manera que:
•
•

En color vermell es pot veure la ubicació de les actuals refredadores
En verd es pot veure la ubicació del control dels equips de climatització i per on transcorren
les canonades del circuit secundari
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7.3 Característiques nova refredadora i bombes de secundari
Tenint en compte les característiques exposades en l’apartat 7.1 i les diferents opcions disponibles
al mercat actualment, a continuació es detalla les característiques mínimes que ha de presentar la
nova refredadora:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Potència frigorífica mínima 297 kW
Capacitat calorífica 310 kW
Eficàcia estacional
•
Producció aigua freda (7-12ºC)
•
Producció aigua calenta (40-45ºC)
•
EER k(W/kW): 2,81
•
ESEER (W/W): 3.86
•
SEER (W/W): 4,09
•
COP (W/W): 3,08
•
SCOP (W/W): 3,00
Refrigerant R-410A
Nº circuits refrigerants 2
Nº de compressors 4 Scroll
Equip amb modulació Inverter de ventiladors
Dimensions aproximades: llargada 3.950 mm, amplada 2.200 mm, alçada 2.450 mm
Informació elèctrica
•
tensió 400 V

Bombes de secundari:
•
•
•
•
•
•
•
•

Numero de bombes : 2 ( no bessones)
Diàmetre connexionat: DN100
PN16
Cabal : 93 m3/h
Altura nominal : 15.4 mca
Control: Sensor de pressió diferencial
IE5 segons IEC 60034-30-2
Informació elèctrica
•
tensió 400 V
•
potència mínima: 5,5kw
•
Modulació de 180-2200 rpm
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7.4 Punts a tenir en compte
En aquest apartat es vol fer especial èmfasis en algunes de les accions que deriven del procés de
substitució de les refredadores existents.
Reciclatge refrigerant i oli
S’ha de tenir em compte, abans de qualsevol manipulació i desplaçament de les refredadores
existents, procedir al buidatge i reciclatge del líquid refrigerant i oli existent, tant en les unitats
refredadores com en les canonades.
Desmuntatge d’equips i canonades, treure màquines
Un cop realitzat el buidatge, procedir al desmuntatge dels equips i canonades, incloent la
intervenció de la grua per deixar l’espai de coberta lliure per les següents accions. Portar els residus
a lloc per el seu reciclatge i emetre certificat de residus.
Obra impermeabilització
Un cop l’espai estigui alliberat de les instal·lacions actuals, es procedirà a les feines del ram de paleta
necessàries per realitzar la impermeabilització de la coberta. ( no incloses en aquesta memòria)
Ubicació equips nous a coberta
Un cop finalitzades les actuacions constructives, serà necessària una segona intervenció de la grua
per tal d’ubicar les noves refredadores a la coberta, d’acord amb la ubicació definida en els plànols
adjunts.
Instal·lació nova
Una vegada ubicades les refredadores, es procedirà a l’execució de la instal·lació hidràulica (d’acord
als esquemes adjunts), la instal·lació elèctrica dels equip i la instal·lació de
Posada en servei
Un cop realitzada la instal·lació, amb les corresponents proves d’estanqueïtat i pressió, es procedirà
a la posada en servei i ajustaments de funcionament.

TÈCNIC
Jordi Pujol Sabrià
Col. nº16.347
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1
1.1

CONDICIONS GENERALS
OBRES A LES QUALS ES REFEREIX AQUESTS PLEC DE PRESCRIPCIONS TèCNIQUES
PARTICULARS

El present plec de condicions generals aplica a l’execució de les obres del projecte executiu
“Subtitució Refredadora existents a Instal·lació de climatització Biblioteca Josep Soler Vidal
A més a més dels plecs adjuntats en aquest document número 3 del present projecte, també sَón
d’obligat compliment per a l’execució de l’obra, els plecs interns de l’Ajuntament de Gavà, específics
per a cada instal·laciَó. En tots els casos, prevaldrà sempre el plec intern de l’Ajuntament de Gavà,
considerant sempre la versió més actualitzada en el moment d’executar l’obra.
1.2

DESCRIPCIó DE LES OBRES I INSTAL·LACIONS

L’obra i instal·lacions que componen aquest Projecte s'executaran segons les disposicions, normes i
plànols que s'hi contenen en aquest document, els quals no poden ésser modificats pel Contractista,
sense l'aprovaciَó precisa i per escrit de la Direcciَó de l’obra, referida al punt concret de que es tracti.

Les obres hauran d'ésser realitzades sense alterar el servei d’explotaciَó de l’Ajuntament de Gavà i
atenent-se a les normes de treball establertes allà on afecti zones de servei; totes les despeses
generades per instal·lacions provisionals, dispositius elèctrics, generadors, aparells de renovació i
extracció d’aire, etc., necessaris pel desenvolupament dels treballs estan inclosos en els preus.
Al final de la jornada de treball i abans de la represa del servei, s’haurà de retirar tot el material i
maquinaria que pugui molestar als usuaris i col·locar-la en els llocs d’abassegament designats per a
aquest efecte.
1.3

DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN LES OBRES

El present Plec d’Especificacions Tècniques constitueix un conjunt de prescripcions que serà la base
per regular l’execució de les obres, juntament amb la resta de documents annexes a aquest projecte,
especificant les característiques i condicions dels materials i equips a utilitzar, assaigs i protocols de
proves a realitzar, i normes per l’amidament i abonament de les unitats d'obra.
Aquest Projecte consta dels documents següents definitoris de l'obra:

־

Document 1: Memòria i annexos.

־

Document 2: Plànols

־

Document 3: Plec de condicions

־

Document 4: Pressupost i Amidaments

1.4

COMPATIBILITAT I RELACIó ENTRE ELS DIFERENTS DOCUMENTS

En cas de contradicció o incompatibilitat entre els Plànols i el Plec d’Especificacions Tècniques
s'agafarà el que s'ha escrit en aquest últim document. Alló que consti en el Plec d’Especificacions
Tècniques i no estigui en els Plànols o a l’inrevés, haurà de considerar-se com si constés en ambdós
documents, sempre i quan la unitat d'obra estigui ben definida en qualsevol dels dos i que tingui preu
en el pressupost.
En tot cas, les contradiccions, omissions o errades que es detectin en aquest documents per la
Direcciَó d’Obra o pel Contractista, caldrà reflectir-les obligatٍriament en l'Acta de Replanteig.
1.5

SEGURETAT EN EL TREBALL

El Contractista està obligat a complir l'Ordenança General de Seguretat i Salut en el Treball vigents.
1.6

PROGRAMA DELS TREBALLS

Pel que fa referència al programa de treball, es respectarà tot allٍó que s'ha disposat en el Reglament
General de Contractació de l'Estat i el que ve determinat pel Plec de Clàusules Administratives
Particulars del Contracte.
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1.7

ORDRE D'EXECUCIó DE LES OBRES

El Contractista proposarà un programa i un mètode de realització de les diferents obres de que consta
aquests projecte, abans d’iniciar aquestes, que hauran d'ésser acceptats o modificats per la Direcciَó
d’Obra. L'ordre i moment de l'execuciَó de les diferents obres estarà fixat per aquest programa, el
Contractista quedarà en llibertat respecte a la seva organització o mitjans auxiliars a fer servir.
Tanmateix el Contractista té l'obligaciَó d'executar les obres en l’ordre que li mani la Direcciَó d’Obra,
encara que aixٍò suposi una alteració del programa general de la realització dels treballs.
Aquesta decisió de la Direcciَó d’Obra (DO), podrà fer-se per qualsevol motiu que la DO cregui
convenienten especial perquè no s'aturin les obres o disminueixi el seu ritme d'execuciَó quan la
realització del programa exigeixi uns condicionaments especials de fronts de treball o la modificaciَ
prèvia
d'alguns
serveis, i en canvi sigui possible procedir a l'execuciَó immediata dels altres trossos aïllats abans
esmentats.
1.8

COMPLIMENT DE LES CARACTERíSTIQUES DEL DISSENY

El Contractista està obligat, a complir totes les característiques definides en els documents adjunts a
aquest projecte, excepte en aquells casos en què es consideri convenient introduir modificacions per
motius justificats, les quals hauran d’ésser aprovades per escrit per part de la Direcciَó d’Obra.
2
2.1

CONDICIONS D’INSTAL·LACIó DELS MATERIALS
OBJECTE

Aquesta especificaciَó té per objecte definir les condicions d’instal·laciَó dels diferents materials
emprats en les instal·lacions d’aquest projecte.
2.2

CONDICIONS GENERALS A TOTS ELS MATERIALS

Els elements de fixació i el muntatge auxiliar de tots els elements estructurals i arquitectٍònics estan
inclosos als preus, tant si ho diu explícitament com si no i, per tant, no seran objecte d’abonament
independent.
Totes les connexions i empiulaments necessaris per fer la instal·lació, així com els retalls i puntes de
cable resultants, no seran objecte d’abonament independent, al considerar-se inclٍòsos en els preus
unitaris establerts al quadre de preus.
Tots els transports interns o externs, les càrregues i descàrregues necessaris (inclٍòs els produïts per
aplecs) del material de tots tipus, tant nou com el que s’hagi de retirar i/o transportar a l’abocador
estan inclosos en els preus unitaris del projecte i, per tant, no seran objecte d’abonament
independent.

Es responsabilitat del Contractista la perfecta identificació de tots els elements de la instal·laciَó,
sense que això impliqui cap tipus d’abonament independent.
Es a càrrec del Contractista els desplaçaments i reubicació d’instal·lacions existents, sense que aixٍò
impliqui cap tipus d’abonament independent.

No seran d’abonament la reparació dels danys que es puguin produir als equips o als elements
d’arquitectura, instal·lacions i obra civil i qualsevol altre element existent o nou, amb motiu de totes les
operacions necessàries per la instal·laciَó i el transport, la càrrega i la descàrrega dels materials i
equips.
Es consideren incloses dins dels preus de les diferents partides, i per tant no seran objecte
d’abonament independent, a no ser que estiguin degudament especificades com a partides
abonables:


Les despeses de replanteig, reconeixements, assajos, control de materials, d’execuciَó i proves de
funcionament.

 Les despeses d’abassegament i de la pròpia obra contra tota mena de deteriorament. 
La conservaciَó de l’obra durant la seva execuciَó

PLEC DE CONDICIONS GENERAL

Febrer de 2018
Full 5 de 13

 Les despeses corresponents a construccions auxiliars, plantes, instal·lacions i mitjans auxiliars i
equips de maquinaria, d’instal·laciَó i de posterior retirada, així com les de lloguer o adquisició de
terrenys per a dipٍosits de maquinaria i materials.

 Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per a subministraments d’aigua i
energia elèctrica necessaris per a l’execuciَ de l’obra, així com a drets, taxes, impostos,
consums,...
 Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes i neteja de l’obra.
 Conservaciَó i neteja de la zona d’obres durant l’execuciَó senyals i elements de seguretat dins de
l’obra i de les zones de tercers, la guarda i vigilància de l’obra, la tanca de l’obra i protecció en
relació a la perillositat i molèsties produïdes per l’obra.
 La legalització de totes les instal·lacions, amb el pagament de taxes i drets.


3
3.1

Els majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de realització de treballs nocturns, en
hores extraordinàries, dies festius o per baix rendiment.
EXECUCIó DE LES UNITATS D'OBRA
REPLANTEIG

Els replanteigs de les obres es faran d'acord amb el que s'ha disposat en aquest Plec Especificacions
Tècniques.

A l'Acta de Comprovaciَó del Replanteig que s'ha d'obrir, el Contractista ha de fer constar
expressament que s'ha comprovat - amb satisfacció seva - la completa correspondència, en planta i
cotes relatives, entre la situació dels senyals fixats en el terreny i les cotes referides a l'obra
projectada i indicades en els plànols. També haurà de comprovar que aquestes senyals sَón suficients
per poder determinar perfectament qualsevol part de l'obra projectada d'acord amb els plànols que
figuren en el projecte.
El Contractista també ha de fer constar a l’Acta que està assabentat del lliurament de tots els
Documents, així com de l’existència de tots els mitjans necessaris pel perfecte desenvolupament de
l’Obra.
En cas, de que les senyals fixades en el terreny, no siguin suficients per determinar perfectament
qualsevol part de l'obra, s'instal·laran les que siguin necessàries per poder donar l'aprovaciَó a l'Acta
de Comprovaciَó del Replanteig.
Un cop signada l'Acta de Comprovaciَó del Replanteig, per ambdues parts, el Contractista està obligat
a replantejar ell mateix, les parts de l'obra segons les seves necessitats per construcció, d'acord amb
les dades dels plànols o les que doni la Direcciَó d’Obra. Per això fixarà en el terreny a més de les que
ja hi ha, les senyals i dispositius necessaris per que quedi perfectament marcat el replanteig de l'obra
a executar.

La Direcció d’Obra, pot realitzar les comprovacions que cregui necessàries d'aquests replanteigs.
També podrà, si així ho creu convenient, replantejar directament les parts de les obres que desitgi, i
també introduir les modificacions precises en les dades del replanteigs del Projecte. Si qualsevol de
les parts ho creu necessari, també s'obrirà Acta d'aquests replanteigs parcials, havent d'indicar en ella
les dades que es considerin necessàries per la construcció i posterior mesuratge de l'obra executada.
Totes les despeses del replanteig general i la seva comprovacióَ, també les que sorgeixen al verificar
els replanteigs parcials i comprovacions dels esmentats replanteigs sَón a càrrec del Contractista.

El Contractista és responsable de la conservaciَó dels senyals fixes comprovats en els replanteigs
generals i els que digui la Direcciَó d’Obra dels replanteigs parcials. No es poden inutilitzar cap d'elles
sense la seva autoritzaciَó feta per escrit. En el cas de que, sense aquesta conformitat es faci malbé
qualsevol senyal, la Direcciَó d’Obra disposarà els treballs necessaris per la seva reconstrucciَó o
substituciَó essent per compte del Contractista les despeses que sorgeixin. La Direcciَó d’Obra també
pot suspendre l'execuciَó de les parts de les obres que restin indeterminades a causa de la inutilitzaciَó
d'una o més senyals, fins que siguin substituïdes per unes altres.
Quan el Contractista hagi fet un replanteig parcial per determinar qualsevol part de l'obra general o de
les auxiliars, ha de donar coneixement a la Direccióَ d’Obra per que ho comprovi, si ho creu
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convenient i perquè autoritzi l'inici d'aquesta part de l'obra. Amb caràcter general i sempre que la
Direcciَó d’Obra l'hi mani, ha de replantejar sobre l'obra.
3.2

MODIFICACIó DELS SERVEIS AFECTATS PER LES OBRES.

Abans de començar l'execuciَó de les obres el Contractista ha de presentar el pla dels treballs amb les
actuacions provisionals per poder realitzar-los sense interferir amb el normal funcionament, i sense
destorbar ni posar en perill els seus usuaris i treballadors.
Si el Contractista incompleix les condicions anteriors i comença els treballs, sense estar realitzades les
actuacions provisionals o sense descàrrec les línies i serveis, qualsevol desperfecte, accident o
perjudici ocasionat per aquesta accióَ és de la seva total responsabilitat, sense que pugui al·legar al
seu favor la urgència del treball, o la manca dels serveis de l’aujuntament de Gavà en realitzar els
canvis, transports interns o descàrrecs necessaris.
El Contractista no pot pretendre reclamació ni variació de preus de cap mena per trastorn en els plans
d'execuciَo pel rendiment que hagués suposat o avançat com a conseqüència de fer l'execuciَó de l'obra
sense actuacions, proteccions o descàrrecs dels serveis i línies afectades.
3.3

OCUPACIó DE SUPERFíCIES

Si per l'execuciَóde les obres, calgués, l'ocupació temporal de superfícies, el Contractista, d'acord
amb el seu programa de treball i mitjans d'execuciَó, proposarà a la Direcciَ d’Obra les superfícies
que caldrà ocupar. La Direcciَ d’Obra estudiarà la possibilitat en funció dels interessos generals
afectats i autoritzarà la seva ocupacióَ, o si no fos possible, modificarà la proposta, la qual haurà de
ser acceptada pel Contractista, sense que aixٍò pugui significar cap dret a una variació en el preu o en
el termini d'execuciَó previst.
Les superfícies ocupades tenen caràcter precari i provisional i finalitzarà automàticament l’autoritzaciَó a
la seva ocupaciَó a la finalitzaciَ dels treballs que la van motivar. En el cas d'haver de modificar la
superfície ocupada o haver de canviar el seu emplaçament, totes les despeses que es produeixin sَón a
compte del Contractista.
Durant l'ocupaciَó de superfícies, aquestes es mantindran pel Contractista i a càrrec seu, perfectament
senyalitzades i amb tanques.

Al finalitzar l'ocupaciَó ha de deixar en perfecte estat de neteja, lliure d'obstacles i reparats els
desperfectes que s'haguessin pogut produir.
Totes les despeses que es produeixin per aquests motius, sóَn a càrrec del Contractista.
3.4

CIRCULACIó, SERVEIS PúBLICS I SENYALITZACIó

Totes les operacions necessàries per l'execuciَó de les obres tant si sَón permanents com provisionals,
han de fer-se de forma que no pertorbi innecessària i imprٍopiament la correcta i habitual activitat del
personal de la Biblioteca.

L'execuciَó dels treballs que exigeixin necessària i imprescindiblement tallar qualsevol instal·laciَó o font
d’energia que pogués afectar directament l’explotaciَó de l’edifici, han d'ésser aprovats per la Direcciَ
d’Obra, el qual fixarà d'acord amb els responsables dels serveis o treballs afectats, les actuacions a
fer, i les dades i terminis en que s'hi faran.
Les despeses que sorgeixin per aquests motius, sَn a càrrec del Contractista.
3.5

SEGURETAT EN ELS SISTEMES D'EXECUCIó

El Contractista, al redactar el seu programa de treball i forma d'execuciَ ó de les unitats d'obra ha de
fer servir els sistemes d'execuciَó que ofereixin les màximes garanties de seguretat, que redueixin al
mínim els possibles accidents i els danys.
Per aquest motiu, qualsevol sistema de treball, abans de fer-se servir, ha de proposar-se a la Direcciَó
d’Obra, sense l'autoritzaciَó de la qual aquest treball no es pot començar.
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3.6

INICI DELS TREBALLS

Una vegada aprovada l'Acta de Comprovaciَó i Replanteig dels treballs per la Direcciَó d’Obra, es
donarà l'ordre de començar les obres; des d'aquesta data, comença a comptar el termini d'execuciَó
establert en el Contracte.
Les ordres al Contractista es donen per escrit i es numeren correlativament. El Contractista està
obligat a firmar el rebut en el duplicat de l'ordre.
El Contractista queda obligat a subscriure amb la seva conformitat o disconformitat els "partes" o
informes establerts per les obres sempre que se l'hi demani.
3.7

ASSEGURANاA DE RESPONSABILITAT CIVIL

El Contractista, abans de començar les obres, ha de disposar a càrrec seu, una assegurança a tot risc
de pèrdua o lesiَó que pugui produir-se qualsevol persona o bens, a causa de la realització de les obres
o en compliment del contracte.
3.8

EQUIP NECESSARI

L'equip i utillatge necessari en l'execuciَó de totes les unitats d'obra ha d'ésser aprovat per la Direcciَó
d’Obra i ha d'estar en tot moment en condicions de treball satisfactories i exclusivament dedicats al
compliment del Contracte, no podent ésser retirats sense l'autoritzaciَó de la Direcciَó d’Obra.
3.9

INSTAL·LACIONS D'OBRA

El Contractista ha de sotmetre a la Direcciَó d’Obra, dins el termini que fixa el pla d'obra, el projecte de
les instal·lacions que fixarà la ubicació dels punts d'abassegament, equip, instal·lacions provisionals, i
qualsevol altre element necessari pel normal desenvolupament dels treballs. La Direcciَó d’Obra de
l'obra pot canviar la situació i característiques dels punts d'abassegament o bases de treball
proposades, així com les instal·lacions provisionals.
3.10 Mà D'OBRA

La mà d'obra per la utilització dels materials, muntatge de components, equips, canalitzacions,
elements especials, etc., estarà especialitzada en aquests treballs i serà l’adequada a la finalitat i
responsabilitat dels muntatges.
3.11 PLàNOLS DE DETALL
El Contractista ha de fer, per compte seu, tots els dibuixos i plànols de detall necessaris per facilitar i
organitzar la realització dels treballs. Aquests plànols han d'anar acompanyats de les justificacions
corresponents per ser sotmesos a l'aprovaciَó de la Direcciَó d’Obra, a mida que siguin necessàries,
perٍ sempre, amb l'antelaciَó suficient a la data d'execuciَó dels treballs a que facin referència.
El Direcciَó d’Obra, disposa d'un termini de set (7) dies, comptats des de la rebuda dels plànols, per
examinar-los i tornar-los al Contractista degudament aprovats o acompanyats, si hi hagués lloc, de les
seves observacions. Un cop aprovades les corresponents correccions, el Contractista ha de disposar
de dos col·leccions completes de l'obra.

El Contractista és el responsable dels retards que es produeixin en l'execuciَó dels treballs com a
conseqüència del retard en el lliurament dels plànols, així com de les esmenes i complements d'estudi
necessaris per la seva posta a punt.
3.12 VIGILàNCIA A PEU D'OBRA
La Direcciَó d’Obra pot designar els equips que cregui oportuns de vigilància a peu d'obra per garantir
la seva contínua inspecciَó.
El Contractista no pot rebutjar els vigilants anomenats, els quals tindran en tot moment lliure accés a
qualsevol part de l'obra.

L'existència d'aquests equips no eximeix al Contractista a disposar dels seus propis mitjans de
vigilància a fi d'assegurar la correcta realitzaciَ de les obres i del compliment del que disposa aquest Plec
de Prescripcions, essent plenament responsable.
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3.13 UNITATS D'OBRA NO INCLOSES EN EL PLEC DE PRESCRIPCIONS
Les unitats d'obra no incloses expressament en el present Plec d’Especificacions Tècniques, o en els
Plànols de Projecte, s'executaran d'acord amb les regles de la bona instal·laciَó i les indicacions que
sobre aquest particular digui la Direcciَó d’Obra.
3.14 OBTENCIó DE PERMISOS OFICIALS
Abans de l'execuciَó de les obres el Contractista obtindrà tots els permisos oficials necessaris per fer al
seu càrrec, la legalització de les instal·lacions a fi i efecte d'evitar la imposició de modificacions
obligades, un cop estiguin ja fetes les instal·lacions; també tindrà els permisos necessaris per
encreuaments de zones, transport de runa, abocada de les mateixes, etc.
3.15 LIMITACIONS EN EL DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS
El Contractista està obligat a fer compatibles els seus treballs amb l'explotaciَó normal de l’edifici, també
amb els serveis, arribant si fos necessari a realitzar els treballs només en hores nocturnes o festives
fora de l'horari normal de servei, en jornada reduïda i en aquest cas condicionant-se a les limitacions
imposades per les normatives de l’Ajunatment de Gavà.
3.17 BASTIDES, ESCALES I ELEMENTS SIMILARS

L’adjudicatari emprarà sempre bastides i accessoris similars per a realitzar totes les tasques que
requereixin l’accés a elements dificultosos i/o a certa alçada, d’acord amb la normativa especifica de
Seguretat i Salut vigent, entenent-se que els costos derivats del lloguer o compra d’aquest material
estaran inclosos en la seva oferta, així com el muntatge i desmuntatge de bastides i/o elements
similars tants cops com sigui requerit per l’obra, i no seran objecte d’abonament independent. A no ser
que estiguin explicitats com a partides dins de l’obra.
3.18 ABASSEGAMENT DE MATERIALS

L’adjudicatari haurà de tenir en compte que tots els materials que s’hauran de muntar en les
instal·lacions de l’edifici, així com tots aquells que li siguin necessaris per a la correcta execució َ de
les tasques hauran d’estar emmagatzemats en les condicions que la normativa de Seguretat i Salut
vigent exposa.
Tanmateix, els costos derivats del lloguer d’espai físic per a guardar els materials estaran inclosos en
la seva oferta i per tant haurà de preveure un emplaçament adequat abans del començament de
l’obra.
3.19 NETEJA DE LA ZONA D’OBRES
El contractista haurà de mantenir els entorns de les zones de les obres en adequat estat de neteja i
ordre, per tal de no afectar a l’explotaciَó normal de l’edifici i garantir el normal desenvolupament, així
com la seguretat del personal afectat. La propietat queda facultada a paralitzar aquells treballs en els
que al seu exclusiu judici no es respecti pel contractista aquesta obligaciَó. Els costos derivats
d’aquesta situacióَ aniran a càrrec de l’adjudicatari.

S’entén a més a més, que tots els costos derivats de tasques de neteja corren a càrrec del
contractista. En particular, el fet que la zona d’obres no estigui perfectament neta abans de la
realització de les tasques no eximeix a l’adjudicatari de deixar la zona neta i en perfectes condicions si
les tasques s’han desenvolupat en la mateixa zona, independentment del “grau” de brutícia que
l’adjudicatari hagi pogut causar.
El contractista haurà de realitzar una neteja fina del conjunt de la zona executada al final de l’obra,
per tal de garantir el normal i correcte inici del funcionament a les noves instal·lacions del Centre. La
propietat queda facultada a actuar en conseqüència segons consideri, si no es respecta pel
contractista aquesta obligació Els costos derivats d’aquesta situaciَó aniran a càrrec de l’adjudicatari.
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3.20 HORARI DE LES TASQUES
Per la naturalesa de l’obra i el tipus d’instal·lacions on està previst treballar, el contractista haurà de
tenir en compte que qualsevol de les tasques a realitzar pot ser susceptible d’ésser efectuada en
l’horari que l’Ajuntament de Gavà determini, per tal de no afectar l’explotaciَó l’Ajuntament de Gavà.

En general, aquests canvis d’horaris vindran determinats pel fet que l’Ajuntament de Gavà pretén
que les obres interfereixin el mínim possible en el normal desenvolupament del servei. Per tant, si un
horari concret implica un millor servei als clients de la biblioteca, l’adjudicatari haurà d’estar disposat a
acceptar-lo.
El fet de treballar a qualsevol hora i en qualsevol dia de la setmana, sigui festiu o no, no implicarà en
cap cas un sobrecost addicional per a l’Ajuntament de Gavà.
3.21 TRANSPORT DE MATERIAL ALS MAGATZEMS
Totes aquelles tasques que impliquin desmuntatge de certs elements que puguin ser útils a l’Ajuntament
de Gavà i que els vulgui conservar, hauran de ser portats al magatzem indicat per l’Ajuntament de Gavà,
entenent-se que aquests costos estan inclosos en la oferta econٍmica del contractista.
Els materials desmuntats en espera de trasllat al magatzem de l’Ajuntament de Gavà es deixaran en el
loc definit per la Direcciَód’Obra. En cas que no existeixi espai disponible, el contractista els guardarà
al seu propi magatzem fins que es traslladin al seu emplaçament definitiu, entenent-se que aquests
costos estan inclosos en la oferta econٍmica del contractista.

És a dir, en l’oferta econòmica de l’adjudicatari es consideraran inclosos els costos del transport (i
emmagatzematge si cal) d’aquests elements.
4
4.1

MEDICIó I ABONAMENT DE LES OBRES
CONDICIONS GENERALS

Totes les unitats d'obra s'abonen d'acord amb els preus establerts en el pressupost de l’obra,
l'aplicaciَó dels quals segons el present Plec compren la totalitat dels imports abonables al
Contractista.
Els preus s'abonen per unitats acabades i executades d'acord amb les condicions establertes en
aquest Plec i comprenen l'estudi, subministrament, transport i manipulació dels diversos components
de l'obra, la mà d'obra, i la utilització dels equips auxiliars necessaris per la seva execuciَó així com
quantes necessitats circumstancials es presentin per la realització, acabament i posta en servei de les
unitats d'obra.
4.2

OBRES DEFECTUOSES PERÒ ADMISSIBLES

Si alguna part de l'obra no està efectuada d'acord amb les condicions dels Contracte i ús, perٍò
admissible, a judici de la Direcciَ d’Obra, podrà ésser rebuda provisionalment o definitivament, en aquest
cas el Contractista quedarà obligat a conformar-se, sense dret a reclamaciَó, amb la rebaixa que
l'Administració aprovi, deixant apart el cas en que el Contractista vulgui enderrocar-la a càrrec seu i
refer-la d'acord amb les condicions del Contracte.
4.3

PARTIDES ALÇADES

S'abonaran al Contractista les partides alçades d’abonament íntegre tal com s’indica en el pressupost del
projecte, sempre i quan aquestes s’executin total o parcialment.

Això suposa que sَon preus no revisables ni a l’alça ni a la baixa en cap cas independentment de
l’amidament d’unitats fonamentals realitzades per conta de la partida. Si no s’executés cap treball
relacionat amb aquestes partides, aquestes no s’abonarien.
Els abonaments de la resta de partides alçades a justificar que figurin en el pressupost, es faran en
base a amidar unitats d'obra existents en el projecte, aplicant els preus corresponents del Pressupost,
sempre que existeixin i en cas contrari, per amidament d’unitats d’obra a preus contradictoris
acceptats
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4.4

CERTIFICACIONS MENSUALS A COMPTE

Els treballs u obres executades en aquests terminis sَón abonats al Contractista per certificacions
mensuals a compte aplicant a les unitats els preus corresponents del pressupost.
5
5.1

DISPOSICIONS GENERALS
PERSONAL D'OBRA

El Contractista ha d'ésser representat en l'obra sempre, ja sigui per una o varies persones amb el
poder suficient per prendre disposicions sobre totes les qüestions relatives a la mateixa.
Així mateix, el Contractista està obligat a mantenir sempre en l'obra l'equip tècnic adequat per la
correcta realitzaciَó del Projecte; l'equip que estarà dirigit, si la Direcciَó d’Obra ho creu convenient, per
un Enginyer amb experiència en la mateixa.
La Direcciَó d’Obra es reserva el dret de treure de l'obra els treballadors del Contractista que siguin
perjudicials per la bona marxa dels treballs, segons el seu criteri.
El Contractista està
notificaciَócorresponent.
5.2

obligat

a

substituir

ràpidament

aquest

personal

al

rebre

la

PRESCRIPCIONS COMPLEMENTàRIES

Totes les unitats d’obra s’han de fer sempre d’acord amb les normes de la millor construcciَó amb
equips i components de primera qualitat, segons normes .
Quan les normes no estiguin detallades, tant en els materials i components com en l’execuciَó i
muntatge, es farà segons ho decideixi la Direcciَó d’Obra.
5.3

CONFRONTACIó DELS PLàNOLS

El Contractista ha de confrontar tots els plànols després de rebre'ls i informar, tot seguit, a la Direcciَó
d’Obra de qualsevol contradicció que hi vegi.
5.4

PROTECCIó I NETEJA

El Contractista ha de protegir tots els materials, equips i també la mateixa obra, contra qualsevol
desperfecte o dany mentre duri el muntatge.
També ha de conservar perfectament nets tots els espais interiors i exteriors de les instal·lacions.
5.5

DURACIó DE LES OBRES

La duraciَó de les obres es la que indica el Plec de Clàusules Administratives Particulars que es fixen
per el concurs
5.6

RESCISSIó DEL CONTRACTE

Els motius de rescissió del contracte, son els descrits per la Legislaciَó Vigent, segons la qual es farà la
liquidaciَó corresponent a les obres.
Un cop acordada la resoluciَó del contracte, l’Administracióَ fixarà un termini al Contractista per deixar
les obres i emportar-se els equips auxiliars utilitzats en l’execuciَó dels treballs.
En cas de rescissiَó, per cap pretext el Contractista pot endur-se de les obres cap peça ni element del
material de les instal·lacions, per que l’Administracióَ pot decidir quedar-s’ho indicant al Contractista el
que vol comprar, ja sigui per valoraciَó per perits o per conveni amb el Contractista, que haurà de
treure els altres materials en el termini de tres mesos; s’entén com abandonats aquells que no hagi
retirat dins d’aquest termini.
5.7

RECEPCIó PROVISIONAL

La recepciَó provisional es farà al finalitzar de forma satisfactòria l’obra i les proves sobre la correcta
instal·laciَó i funcionament de l’equipament i software implantant, d’acord amb els protocols de proves a
definir i aprovar per part Direcció d’obra.
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5.8

GARANTIA

El termini de la garantia s’inicia després de la recepciَó provisional de les obres i serà de dos anys. Al
finalitzar aquest temps es realitzarà la recepcióَ definitiva.

L’abast inclourà tant els materials com la mà d’obra necessària i els desplaçaments de personal,
sempre que els problemes o avaries sorgides s’hagin originat amb l’ús normal de les instal·lacions i
equips, exceptuant el normal desgast dels mateixos. Només es consideren causes invalidades de la
garantia aquelles en les quals els elements hagin estats exposats a circumstàncies alienes al seu úْ s
adequat, com sَón operacions fora dels límits de disseny, mal tractaments, etc. així com les causes de
força major.
Aquest concepte és independent del manteniment que es realitzi per l’Ajuntament de Gavà durant el
mateix temps per garantir la correcta conservaciَó de l’equipament.
En el cas de que una prolongada substituciَó d’elements no resolgui les anomalies de funcionament
d’un determinat equip, s’haurà de procedir a reparar l’origen de les mateixes, i fins i tot a la substituciَó
completa dels equips per altres de similars prestacions. En tot cas, les substitucions es realitzaran
sense cost per l’Ajuntament de Gavà.
5.9

RECEPCIó DEFINITIVA

En finalitzar el termini de garantia es fa la recepciَó definitiva de les obres de la forma i condicions
establertes per la legislaciَó vigent.
5.10 PROVES I CONTROL DE QUALITAT
L’acceptaciَó del subministrament sol·licitat per l’Ajuntament de Gavà estarà supeditada a la comprovaciَó
dels requisits funcionals i constructius fixats en el present document, amb les modificacions i
ampliacions que es determinin en les condicions definitives d’adjudicaciَó.
Es troben inclosos dins dels preus i no seran objecte d’abonament independent les proves funcionals i
de control de qualitat necessàries per a la validaciَó dels sistemes a implementar.
Per a la comprovacióَ d’aquests requisits es realitzaran proves exhaustives sobre el seu funcionament.
l’Ajuntament de Gavà es reserva el dret a poder efectuar les proves prèvies de tots els aparells elèctrics
i electrٍònics que consideri oportunes tant en les dependències pròٍpies del licitador habilitades per a tal
fi, com en les pròٍpies un cop instal·lats els sistemes i previ a la seva posada en servei.
L’adjudicatari vindrà obligat a presentar una proposta de protocols de proves generals per a tots els
sistemes.

Si verificades les proves, alguna part de l’equipament no aconseguís els resultats garantits, el
subministrador es comprometrà a reposar o modificar la part defectuosa fins a aconseguir els
resultats sol·licitats.
L’existència de proves per part de la propietat o el personal per aquest delegat, no eximeix al servei de
les responsabilitats que poguessin derivar-se del mal funcionament del material subministrat.

Aquestes proves no exclouran al subministrador de les obligacions que contrau respecte a les
garanties donades al material.
Qualsevol prova o assaig no especificat i que sigui necessari per a l’acceptaciَó d’equips o
instal·lacions haurà de ser indicada i executada per l’adjudicatari.
La Direcciَó d’Obra podrà realitzar totes les visites d’inspecciَó que estimi oportunes a les diverses
fàbriques i tallers a on s’estiguin realitzant els treballs destinats a aquesta instal·laciَó. Igualment podrà
exigir determinades proves sobre materials que composin la instal·laciَó.
Qualsevol variació o modificaciَó del projecte i de la seva soluciَó queda per compte i càrrec del
licitador sense ser objecte d’abonament independent, i havent d’acomplir amb les mateixes
prestacions que les prescrites al projecte
5.11 DOCUMENTACIó
El cost de tota la documentació descrita als subapartats següents s’entendrà inclosa en l’import total
del projecte.
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5.11.1 Documentaciَó a lliurar durant la realitzaciَó de les instal·lacions
Durant l’execuciَó del projecte es presentarà, per a la seva aprovaciَó, els següents documents:
 Característiques i especificacions dels productes i equipament a instal·lar.
 Certificats i homologacions del material i productes a instal·lar.



Proves d’acceptaciَó provisional: En aquestes es descriuran els procediments que permetin
comprovar tant l’operativitat en conjunt, com prestacions, etc.

5.11.2 Documentaciَ a lliurar en finalitzar la instal·laciَó
Una vegada conclosa la posta en servei de la instal·laciَó, es lliurarà la següent documentació
 Descripciَó dels diferents materials o mٍduls de que es composa la instal·laciَó.
 Plànols “As-Built”. Aquests plànols hauran de reflectir exactament i amb detall l’estat i localitzaciَó
final dels equipaments, així com tots aquelles altres característiques que aquests plànols
inclouen.
 Llistat de materials i proveïdors.



Tota aquesta documentacióَ haurà de ser en català (o castellà). La informaciَó de nivell tècnic
podrà presentar-se alternativament en llengua anglesa.

5.12 SANCIONS
S’actua d’acord amb el Reglament de Contractaciَó d’Obres de l’Estat i altres disposicions que tracten
sobre aquesta matèria.
5.13 LIQUIDACIó FINAL DE LES OBRES

La liquidacióَ final de les obres es fa sobre la base de les mesures i valoracions generals fetes
després de la recepció definitiva, es redactarà la liquidacióَ final de les obres, que s’haurà de formular
en el termini d’un any, a comptar des de la data de recepciَó.
5.14 CORRESPONDèNCIA OFICIAL

El Contractista té dret a un acْús de rebut, si ho sol·licita, de les comunicacions o reclamacions que
mani la Direcciَó d’Obra i també, està obligat a tronar-li els originals o una copia de les ordres que rebi,
indicant: “assabentat”.
5.15 CONTRACTES, ACCIDENTS DE TREBALL I PROTECCIó A LA INDúSTRIA

El Contractista està obligat al compliment del que s’ha establert en la Llei sobre Contractes i
reglamentacions de treball, disposicions reguladores dels subsidis i assegurances socials en vigor, Llei
d’Assegurança Social en tot allٍ que sigui vigent.
5.16 VIGILàNCIA
La Direccióَ d’Obra establirà la vigilància de les obres que cregui necessàries.
5.17 LEGALITZACIó DE LES INSTAL·LACIONS

El Contractista farà els Projectes necessaris per obtenir els permisos de legalitzaciَó de les
instal·lacions objecte del Contracte.
Aquests Projectes seran signats per un facultatiu adequat del Contractista, que s’encarrega també de
la seva tramitaciَó. Totes les despeses resultants de la redacciَó i tramitaciَó sَón per compte del
Contractista, ja que el seu cost està incloses en el conjunt d’unitats d’obra.
5.18 MESURES D’ORDRE I SEGURETAT
El Contractista està obligat a adoptar totes les mesures d’ordre i seguretat necessàries per la bona i
segura marxa de treballs.
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En tot cas, el Contractista és únicament i exclusivament el responsable, durant l’execuciَó de les
obres, de tots els accidents o perjudicis que li pugui passar al personal o causar aquest u altra
persona, o entitat, assumint en conseqüència el Contractista totes les responsabilitats alienes al
compliment de la Llei.

PLEC DE CONDICIONS GENERAL

Memòria Descriptiva substitució Refredadores

Biblioteca Josep Soler Vidal (Gavà)

Document 4: Amidaments, quadres de
preus i pressupost

Àtica Projectes – c /Pujolet, 2-4 baixos 3

34 de 34

MEMÒRIA DESCRIPTIVA SUBTITUCIÓ REFREDADORA BIBLIOTECA JOSEP SOLER VIDAL

Pàg: 1

AMIDAMENTS
OBRA:
PROPIETAT:
CAPÍTOL:
TÍTOL:
NUM

1
1
1
1
UA

1U

BIBLIOTECA JOSEP SOLER VIDAL
AJUNATMENT GAVÀ
INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ
EQUIPAMENT
DESCRIPCIÓ
Refredadora aire-aigua, bomba de calor, amb ventiladors axials, 4
compressors scroll encapsulats, 2 circuits frigorífics, refrigerant R-410a,
amb bateries de microcanal, amb capacitat frigorífica nominal mínima
297kw a 7-12ºc, EER mínim 2.81, SEER mínim 7-12ºc 3,86, amb capacitat
calorífica nominal mínima 310kw a 40-45ºc, COP mínim 3.08 amb
valors certificats segons criteris Eurovent, posta en marxa inclosa
AMIDAMENT DIRECTE

2U

Complement 1:
Circuit primari Inclòs, amb bomba tipus C + reserva ( veure elements al
esquema de principi)
AMIDAMENT DIRECTE

3U

1,000

Complement 3:
Interface BACNET
AMIDAMENT DIRECTE

5U

1,000

Complement 2:
Control condensació amb ventiladors inverter
AMIDAMENT DIRECTE

4U

1,000

1,000

Dipòsit acumulador de Inèrcia de 2000L de capacitat especial per circuits
tancats de calefacció o refrigeració, sense intercanviador intern, amb
aïllament tèrmic sobredimensionat de PU rígid de 80mm de gruix, amb
boca home aïllada de DN400 lateral, inclou forro exterior intempèrie
amb accessoris.
AMIDAMENT DIRECTE

1,000

MEMÒRIA DESCRIPTIVA SUBTITUCIÓ REFREDADORA BIBLIOTECA JOSEP SOLER VIDAL

AMIDAMENTS
OBRA:
PROPIETAT:
CAPÍTOL:
TÍTOL:
NUM

1
1
1
1
UA

6U

BIBLIOTECA JOSEP SOLER VIDAL
AJUNATMENT GAVÀ
INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ
EQUIPAMENT
DESCRIPCIÓ
Nova bomba de circuit secundari INVERTER d'una etapa amb acoblament
tancat d'aspiració i descàrrega en línia de idèntic diàmetre DN100, pn16
el tancament mecànic segons norma EN12756 i el motor elèctric amb
eficàcia segons norma IEC 60034-30-2 IE5, el motor inclourà un
convertidor de freqüència i un controlador PI, la bomba estarà equipada
amb un sensor de pressió diferencial. Cabal nominal 93m3/h per una
altura nominal de 15.4 mca
AMIDAMENT DIRECTE

7U

2,000

Instal·lació element comptatge d'energia per un futur control i supervisió
compatible en Sauter, model recomanat Woltmann PN16 o similar
assegurant-se la compatibilitat amb sistema Sauter
AMIDAMENT DIRECTE

1,000

Pàg: 2

MEMÒRIA DESCRIPTIVA SUBTITUCIÓ REFREDADORA BIBLIOTECA JOSEP SOLER VIDAL

AMIDAMENTS
OBRA:
PROPIETAT:
CAPÍTOL:
TÍTOL:
NUM

1
1
1
2
UA

1U

BIBLIOTECA JOSEP SOLER VIDAL
AJUNATMENT GAVÀ
INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ
INSTAL·LACIÓ
DESCRIPCIÓ
Servei de grua per tal de desmuntar la refredadora actual i muntatge de
la nova: Operació considerada de mitja Dificultat, incloent permisos en
cas que fós necessari
AMIDAMENT DIRECTE

2 U (kg)

Reciclatge de la unitat actual del refrigerant R-22 o substitutiu, incloent
recuperació, envasos, destrucció amb certificat corresponent
AMIDAMENT DIRECTE

3 U (l)

2,000

Partida alçada de desmuntatge i posterior muntatge de les refredadores
incloent sistemes de amortiguació
AMIDAMENT DIRECTE

6 PA

15,000

Reciclatge de l'actual refredadora sense refrigerant ni olis, amb certificat
AMIDAMENT DIRECTE

5 PA

38,000

Reciclatge de l'oli de refrigeració dels actuals compressors
AMIDAMENT DIRECTE

4U

2,000

1,000

Partida alçada de desmuntatge de les canonades d'aigua i recobriments
actuals, necessàries per poder moure els equips i muntatge de les noves
canonades recomanant el ús de elements plàstics tipus CPVC segons els
nous traçats adaptant-los al nou equip, amb aïllament normatiu RITE per
exteriors i recobriment d'alumini dels elements que puguin produir
deteriorament per l'element solar, seguint elements descrits a l'esquema
de la memòria actual incloent vas d'expansió de 200l adequat
AMIDAMENT DIRECTE

1,000

Pàg: 3
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AMIDAMENTS
OBRA:
PROPIETAT:
CAPÍTOL:
TÍTOL:
NUM

1
1
1
2
UA
7 PA

BIBLIOTECA JOSEP SOLER VIDAL
AJUNATMENT GAVÀ
INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ
INSTAL·LACIÓ
DESCRIPCIÓ
Partida alçada d'abonament íntegre relacionada amb tots els imprevistos
corresponents amb les instal·lacions elèctriques
AMIDAMENT DIRECTE

8 PA

1,000

Partida alçada d'abonament íntegre per la seguretat i salut a l'obra
AMIDAMENT DIRECTE

1,000

Pàg: 4
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AMIDAMENTS
OBRA:
PROPIETAT:
CAPÍTOL:
TÍTOL:
NUM

1
1
1
3
UA

1 PA

BIBLIOTECA JOSEP SOLER VIDAL
AJUNATMENT GAVÀ
INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ
LEGALITZACIONS
DESCRIPCIÓ
Partida alçada corresponent al Projecte de Modificació d'instal·lació
d'acord amb l'expedient corresponent a la instal·lació actual, de manera
que es dóna de baixa l'equip actual i d'alta el nou equip davant
l'administració
AMIDAMENT DIRECTE

1,000

Pàg: 5

MEMÒRIA DESCRIPTIVA SUBTITUCIÓ REFREDADORA BIBLIOTECA JOSEP SOLER VIDAL

Pàg: 1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
UA
h
h
h
h
h
h
h
h

DESCRIPCIÓ
OFICIAL 1A CALEFACTOR
OFICIAL 1A ELECTRICISTA
OFICIAL 1A LAMPISTA
OFICIAL 1A MUNTADOR
AJUDANT 1A CALEFACTOR
AJUDANT 1A ELECTRICISTA
AJUDANT 1A LAMPISTA
AJUDANT 1A MUNTADOR

PREU
24,65000
24,65000
24,65000
24,65000
21,14000
21,14000
21,14000
21,17000

€
€
€
€
€
€
€
€

MÀQUINARIA
h

CAMIÓ GRUA

155,00000 €

MATERIALS

MAT-1

Refredadora aire-aigua, bomba de calor, amb
ventiladors axials, 4 compressors scroll encapsulats, 2
circuits frigorífics, refrigerant R-410a, amb bateries de
microcanal, amb capacitat frigorífica nominal mínima
297kw a 7-12ºc, EER mínim 2.81, SEER mínim 7-12ºc
3,86, amb capacitat calorífica nominal mínima 310kw a
40-45ºc, COP mínim 3.08 amb valors certificats segons
criteris Eurovent, posta en marxa inclosa

40148,9

MAT-2

Complement 1:
Circuit primari Inclòs, amb bomba tipus C + reserva (
veure elements al esquema de principi)

3422,96

MAT-3

Complement 2:
Control condensació amb ventiladors inverter

3827,49

MAT-4

Complement 3:
Interface BACNET

MAT-5

MAT-6

Dipòsit acumulador de Inèrcia de 2000L de capacitat
especial per circuits tancats de calefacció o refrigeració,
sense intercanviador intern, amb aïllament tèrmic
sobredimensionat de PU rígid de 80mm de gruix, amb
boca home aïllada de DN400 lateral, inclou forro
exterior intempèrie amb accessoris.
Nova bomba de circuit secundari INVERTER d'una etapa
amb acoblament tancat d'aspiració i descàrrega en línia
de idèntic diàmetre DN100, pn16 el tancament mecànic
segons norma EN12756 i el motor elèctric amb eficàcia
segons norma IEC 60034-30-2 IE5, el motor inclourà un
convertidor de freqüència i un controlador PI, la bomba
estarà equipada amb un sensor de pressió diferencial.
Cabal nominal 93m3/h per una altura nominal de 15.4

315

2474,23

6750

MEMÒRIA DESCRIPTIVA SUBTITUCIÓ REFREDADORA BIBLIOTECA JOSEP SOLER VIDAL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
UA
MAT-7

DESCRIPCIÓ
Envàs de reciclatge de refrigerant de 60kg homologat

PREU
150

Pàg: 2

MEMÒRIA DESCRIPTIVA SUBTITUCIÓ REFREDADORA BIBLIOTECA JOSEP SOLER VIDAL

Pàg: 3

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
OBRA:
PROPIETAT:
CAPÍTOL:
PARTIDES D'OBRA:
NUM

UA

P-1

U

P-2

U

P-3

U

1 BIBLIOTECA JOSEP SOLER VIDAL
1 AJUNATMENT GAVÀ
1 INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ

DESCRIPCIÓ
Refredadora aire-aigua, bomba de calor, amb ventiladors axials, 4
compressors scroll encapsulats, 2 circuits frigorífics, refrigerant R-410a,
amb bateries de microcanal, amb capacitat frigorífica nominal mínima
297kw a 7-12ºc, EER mínim 2.81, SEER mínim 7-12ºc 3,86, amb capacitat
calorífica nominal mínima 310kw a 40-45ºc, COP mínim 3.08 amb
valors certificats segons criteris Eurovent, posta en marxa inclosa
Rendiment
1
40.148,90 €
Despeses Auxiliars 1,5%
602,23 €
Cost directe
40.751,13 €
Despeses Indirectes 5%
2.037,56 €
Marge industrial 12,5%
5.093,89 €
COST EXECUCIÓ MATERIAL
47.882,58 €
Complement 1:
Circuit primari Inclòs, amb bomba tipus C + reserva ( veure elements al
esquema de principi)
Rendiment
1
3.422,96 €
Despeses Auxiliars 1,5%
51,34 €
Cost directe
3.474,30 €
Despeses Indirectes 5%
173,72 €
Marge industrial 12,5%
434,29 €
COST EXECUCIÓ MATERIAL
4.082,31 €
Complement 2:
Control condensació amb ventiladors inverter
Rendiment
Despeses Auxiliars 1,5%
Cost directe
Despeses Indirectes 5%
Marge industrial 12,5%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

1

3.827,49 €
57,41 €
3.884,90 €
194,25 €
485,61 €
4.564,76 €

MEMÒRIA DESCRIPTIVA SUBTITUCIÓ REFREDADORA BIBLIOTECA JOSEP SOLER VIDAL

Pàg: 4

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
OBRA:
PROPIETAT:
CAPÍTOL:
PARTIDES D'OBRA:
NUM
UA
P-4

U

1 BIBLIOTECA JOSEP SOLER VIDAL
1 AJUNATMENT GAVÀ
1 INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ
DESCRIPCIÓ
Complement 3:
Interface BACNET
Rendiment
Despeses Auxiliars 1,5%
Cost directe
Despeses Indirectes 5%
Marge industrial 12,5%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-5

P-6

U

U

1

315,00 €
4,73 €
319,73 €
15,99 €
39,97 €
375,68 €

Dipòsit acumulador de Inèrcia de 2000L de capacitat especial per circuits
tancats de calefacció o refrigeració, sense intercanviador intern, amb
aïllament tèrmic sobredimensionat de PU rígid de 80mm de gruix, amb
boca home aïllada de DN400 lateral, inclou forro exterior intempèrie
amb accessoris.
Rendiment
1
2.474,23 €
Despeses Auxiliars 1,5%
37,11 €
Cost directe
2.511,34 €
Despeses Indirectes 5%
125,57 €
Marge industrial 12,5%
313,92 €
COST EXECUCIÓ MATERIAL
2.950,83 €

Nova bomba de circuit secundari INVERTER d'una etapa amb acoblament
tancat d'aspiració i descàrrega en línia de idèntic diàmetre DN100, pn16
el tancament mecànic segons norma EN12756 i el motor elèctric amb
eficàcia segons norma IEC 60034-30-2 IE5, el motor inclourà un
convertidor de freqüència i un controlador PI, la bomba estarà equipada
amb un sensor de pressió diferencial. Cabal nominal 93m3/h per una
altura nominal de 15.4 mca
Rendiment
1
6.750,00 €
Unitats
2
13.500,00 €
Despeses Auxiliars 1,5%
202,50 €
Cost directe
13.702,50 €
Despeses Indirectes 5%
685,13 €
Marge industrial 12,5%
1.712,81 €
COST EXECUCIÓ MATERIAL
16.100,44 €

MEMÒRIA DESCRIPTIVA SUBTITUCIÓ REFREDADORA BIBLIOTECA JOSEP SOLER VIDAL

P-7

U

P-8

U

Pàg: 5

Instal·lació element comptatge d'energia per un futur control i supervisió
compatible en Sauter, model recomanat Woltmann PN16 o similar
assegurant-se la compatibilitat amb sistema Sauter
Rendiment
1
1.510,00 €
Unitats
1
1.510,00 €
Despeses Auxiliars 1,5%
22,65 €
Cost directe
1.532,65 €
Despeses Indirectes 5%
76,63 €
Marge industrial 12,5%
191,58 €
COST EXECUCIÓ MATERIAL
1.800,86 €
Servei de grua per tal de desmuntar la refredadora
Rendiment
1

3.832,05 €

SERVEI 1:
8 HORES
8 HORES
8 HORES

OFICIAL 1A MUNTADOR
AJUDANT MUNTADOR
CAMIÓ GRUA

24,65 €
21,17 €
155,00 €

8 HORES
8 HORES
8 HORES

OFICIAL 1A MUNTADOR
24,65 €
AJUDANT MUNTADOR
21,17 €
CAMIÓ GRUA
155,00 €
Total
Unitats
1
Despeses Auxiliars 1,5%
Cost directe
Despeses Indirectes 5%
Marge industrial 12,5%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

197,20 €
169,36 €
1.240,00 €

SERVEI 2:

P-9

U (kg)

Reciclatge de la unitat actual del refrigerant R-22 o
substitutiu, incloent recuperació, envasos, destrucció
amb certificat corresponent
Rendiment
1
6 HORES

1U
38 KG

OFICIAL 1A CALEFACTOR
24,65 €
Envàs de reciclatge de
refrigerant de 60kg
150,00 €
homologat
Reciclatge R-22
12,50 €
Total
Unitats
1
Despeses Auxiliars 1,5%
Cost directe
Despeses Indirectes 5%
Marge industrial 12,5%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

197,20 €
169,36 €
1.240,00 €
3.213,12 €
3.213,12 €
48,20 €
3.261,32 €
163,07 €
407,66 €
3.832,05 €

921,78 €
147,90 €

150,00 €
475,00 €
772,90 €
772,90 €
11,59 €
784,49 €
39,22 €
98,06 €
921,78 €

MEMÒRIA DESCRIPTIVA SUBTITUCIÓ REFREDADORA BIBLIOTECA JOSEP SOLER VIDAL

Pàg: 6

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
OBRA:
PROPIETAT:
CAPÍTOL:
TÍTOL:

1
1
1
2

BIBLIOTECA JOSEP SOLER VIDAL
AJUNATMENT GAVÀ
INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ
INSTAL·LACIÓ

NUM

UA

DESCRIPCIÓ

P-10

U (l)

Reciclatge de l'oli de refrigeració dels actuals compressors
Rendiment
1
0,2 HORES
1 LITRES

P-11

U

PA

4,93 €
7,00 €
11,93 €
178,95 €
2,68 €
181,63 €
9,08 €
22,70 €
213,42 €

Reciclatge de l'actual refredadora sense refrigerant ni olis, amb certificat
Rendiment
1
834,84 €

UNITAT

P-12

OFICIAL 1A CALEFACTOR
24,65 €
Reciclatge OLI
7,00 €
Total
Unitats
15
Despeses Auxiliars 1,5%
Cost directe
Despeses Indirectes 5%
Marge industrial 12,5%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

213,42 €

Reciclatge equip per
empresa homologada
Total
Unitats
Despeses Auxiliars 1,5%
Cost directe
Despeses Indirectes 5%
Marge industrial 12,5%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

2

350,00 €
350,00 €
700,00 €
10,50 €
710,50 €
35,53 €
88,81 €
834,84 €

Partida alçada de desmuntatge i posterior muntatge de les refredadores
incloent sistemes de amortiguació
COST EXECUCIÓ MARGE INDUSTRIAL INCLÒS

530,97 €

MEMÒRIA DESCRIPTIVA SUBTITUCIÓ REFREDADORA BIBLIOTECA JOSEP SOLER VIDAL

Pàg: 7

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
OBRA:
PROPIETAT:
CAPÍTOL:
TÍTOL:

1
1
1
2

NUM

UA

P-13

PA

BIBLIOTECA JOSEP SOLER VIDAL
AJUNATMENT GAVÀ
INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ
INSTAL·LACIÓ
DESCRIPCIÓ
Partida alçada de desmuntatge de les canonades d'aigua i recobriments
actuals, necessàries per poder moure els equips i muntatge de les noves
canonades recomanant el ús de elements plàstics tipus CPVC segons els
nous traçats adaptant-los al nou equip, amb aïllament normatiu RITE per
exteriors i recobriment d'alumini dels elements que puguin produir
deteriorament per l'element solar, seguint elements descrits a l'esquema
de la memòria actual incloent vas d'expansió de 200l adequat
COST EXECUCIÓ MARGE INDUSTRIAL INCLÒS

P-14

PA

Partida alçada d'abonament íntegre relacionada amb tots els imprevistos
corresponents amb les instal·lacions elèctriques
COST EXECUCIÓ MARGE INDUSTRIAL INCLÒS

P-15

PA

9.850,26 €

2.499,00 €

Partida alçada d'abonament íntegre per la seguretat i salut a l'obra
COST EXECUCIÓ MARGE INDUSTRIAL INCLÒS

535,50 €

MEMÒRIA DESCRIPTIVA SUBTITUCIÓ REFREDADORA BIBLIOTECA JOSEP SOLER VIDAL

Pàg: 8

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
OBRA:
PROPIETAT:
CAPÍTOL:
TÍTOL:
NUM

P-16

1
1
1
3

BIBLIOTECA JOSEP SOLER VIDAL
AJUNATMENT GAVÀ
INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ
LEGALITZACIONS

UA

DESCRIPCIÓ

U

Partida alçada corresponent al Projecte de Modificació d'instal·lació
d'acord amb l'expedient corresponent a la instal·lació actual, de manera
que es dóna de baixa l'equip actual i d'alta el nou equip davant
l'administració
COST EXECUCIÓ MARGE INDUSTRIAL INCLÒS

535,50 €

MEMÒRIA DESCRIPTIVA SUBTITUCIÓ REFREDADORA BIBLIOTECA JOSEP SOLER VIDAL

Pàg: 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
OBRA:
PROPIETAT:
CAPÍTOL:
PARTIDES D'OBRA:
NUM

P-1

UA

DESCRIPCIÓ

Refredadora aire-aigua, bomba de calor, amb ventiladors axials, 4
compressors scroll encapsulats, 2 circuits frigorífics, refrigerant R-410a,
amb bateries de microcanal, amb capacitat frigorífica nominal mínima
297kw a 7-12ºc, EER mínim 2.81, SEER mínim 7-12ºc 3,86, amb capacitat
calorífica nominal mínima 310kw a 40-45ºc, COP mínim 3.08 amb
U
valors certificats segons criteris Eurovent, posta en marxa inclosa
COST EXECUCIÓ MATERIAL
47.882,58 €
QUARANTA-SET MIL VUIT-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB CINCUNTA-VUIT CÈNTIMS

P-2

U

P-3

U

P-4

1 BIBLIOTECA JOSEP SOLER VIDAL
1 AJUNATMENT GAVÀ
1 INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ

U

Complement 1:
Circuit primari Inclòs, amb bomba tipus C + reserva ( veure elements al
esquema de principi)
COST EXECUCIÓ MATERIAL
4.082,31 €
QUATRE MILT VUITANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIM
Complement 2:
Control condensació amb ventiladors inverter
COST EXECUCIÓ MATERIAL
4.564,76 €
QUATRE MIL CINC-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS
Complement 3:
Interface BACNET
COST EXECUCIÓ MATERIAL
375,68 €
TRES-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

P-5

U

Dipòsit acumulador de Inèrcia de 2000L de capacitat especial per circuits
tancats de calefacció o refrigeració, sense intercanviador intern, amb
aïllament tèrmic sobredimensionat de PU rígid de 80mm de gruix, amb
boca home aïllada de DN400 lateral, inclou forro exterior intempèrie
amb accessoris.
COST EXECUCIÓ MATERIAL
2.950,83 €
DOS-MIL NOU-CENTS CINCUANTA EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS

MEMÒRIA DESCRIPTIVA SUBTITUCIÓ REFREDADORA BIBLIOTECA JOSEP SOLER VIDAL

Pàg: 2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
OBRA:
PROPIETAT:
CAPÍTOL:
TÍTOL:
NUM

P-6

1
1
1
2
UA

U

P-7

U

P-8

U

BIBLIOTECA JOSEP SOLER VIDAL
AJUNATMENT GAVÀ
INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ
INSTAL·LACIÓ
DESCRIPCIÓ
Nova bomba de circuit secundari INVERTER d'una etapa amb acoblament
tancat d'aspiració i descàrrega en línia de idèntic diàmetre DN100, pn16
el tancament mecànic segons norma EN12756 i el motor elèctric amb
eficàcia segons norma IEC 60034-30-2 IE5, el motor inclourà un
convertidor de freqüència i un controlador PI, la bomba estarà equipada
amb un sensor de pressió diferencial. Cabal nominal 93m3/h per una
altura nominal de 15.4 mca
COST EXECUCIÓ MATERIAL
16.100,44 €
SETZE MIL CENT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS
Instal·lació element comptatge d'energia per un futur control i supervisió
compatible en Sauter, model recomanat Woltmann PN16 o similar
assegurant-se la compatibilitat amb sistema Sauter
COST EXECUCIÓ MATERIAL
1.800,86 €
MIL VUIT-CENTS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS
Servei de grua per tal de desmuntar la refredadora
COST EXECUCIÓ MATERIAL
3.832,05 €
TRES-MIL VUIT-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS
Reciclatge de la unitat actual del refrigerant R-22 o
substitutiu, incloent recuperació, envasos, destrucció
amb certificat corresponent
COST EXECUCIÓ MATERIAL
921,78 €
NOU-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS

P-9

U (kg)

P-10

U (l)

Reciclatge de l'oli de refrigeració dels actuals compressors
COST EXECUCIÓ MATERIAL
213,42 €
DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS

P-11

U

Reciclatge de l'actual refredadora sense refrigerant ni olis, amb certificat
COST EXECUCIÓ MATERIAL
834,84 €
VUIT-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

MEMÒRIA DESCRIPTIVA SUBTITUCIÓ REFREDADORA BIBLIOTECA JOSEP SOLER VIDAL

Pàg: 3

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
OBRA:
PROPIETAT:
CAPÍTOL:
TÍTOL:
NUM
P-12

1
1
1
2

BIBLIOTECA JOSEP SOLER VIDAL
AJUNATMENT GAVÀ
INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ
INSTAL·LACIÓ

UA

DESCRIPCIÓ

PA

Partida alçada de desmuntatge i posterior muntatge de les refredadores
incloent sistemes de amortiguació
COST EXECUCIÓ MARGE INDUSTRIAL INCLÒS
530,97 €
CINC-CENTS TRENTA EUROS AMB NOURANTA-SET CÈNTIMS

P-13

PA

Partida alçada de desmuntatge de les canonades d'aigua i recobriments
actuals, necessàries per poder moure els equips i muntatge de les noves
canonades recomanant el ús de elements plàstics tipus CPVC segons els
nous traçats adaptant-los al nou equip, amb aïllament normatiu RITE per
exteriors i recobriment d'alumini dels elements que puguin produir
deteriorament per l'element solar, seguint elements descrits a l'esquema
de la memòria actual incloent vas d'expansió de 200l adequat
COST EXECUCIÓ MARGE INDUSTRIAL INCLÒS
9.850,26 €
NOU-MIL VUIT-CENTS CINCUANTA EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS

P-14

PA

Partida alçada d'abonament íntegre relacionada amb tots els imprevistos
corresponents amb les instal·lacions elèctriques
COST EXECUCIÓ MARGE INDUSTRIAL INCLÒS
2.499,00 €
DOS-MIL QUATRE-CENTS NOURANTA-NOU EUROS

P-15

PA

Partida alçada d'abonament íntegre per la seguretat i salut a l'obra
COST EXECUCIÓ MARGE INDUSTRIAL INCLÒS
535,50 €
CINC-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB CINCUANTA CÈNTIMS

MEMÒRIA DESCRIPTIVA SUBTITUCIÓ REFREDADORA BIBLIOTECA JOSEP SOLER VIDAL

Pàg: 4

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
OBRA:
PROPIETAT:
CAPÍTOL:
TÍTOL:
NUM

P-16

1
1
1
3

BIBLIOTECA JOSEP SOLER VIDAL
AJUNATMENT GAVÀ
INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ
LEGALITZACIONS

UA

DESCRIPCIÓ

U

Partida alçada corresponent al Projecte de Modificació d'instal·lació
d'acord amb l'expedient corresponent a la instal·lació actual, de manera
que es dóna de baixa l'equip actual i d'alta el nou equip davant
l'administració
COST EXECUCIÓ MARGE INDUSTRIAL INCLÒS
535,50 €
CINC-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB CINCUANTA CÈNTIMS

MEMÒRIA DESCRIPTIVA SUBTITUCIÓ REFREDADORA BIBLIOTECA JOSEP SOLER VIDAL

Pàg: 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
OBRA:
PROPIETAT:
CAPÍTOL:
PARTIDES D'OBRA:
NUM

1 BIBLIOTECA JOSEP SOLER VIDAL
1 AJUNATMENT GAVÀ
1 INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ

UA

DESCRIPCIÓ

P-1

U

P-2

U

Refredadora aire-aigua, bomba de calor, amb ventiladors axials, 4
compressors scroll encapsulats, 2 circuits frigorífics, refrigerant R-410a,
amb bateries de microcanal, amb capacitat frigorífica nominal mínima
297kw a 7-12ºc, EER mínim 2.81, SEER mínim 7-12ºc 3,86, amb capacitat
calorífica nominal mínima 310kw a 40-45ºc, COP mínim 3.08 amb
valors certificats segons criteris Eurovent, posta en marxa inclosa
PREU UNITAT
47.882,58 €
Complement 1:
Circuit primari Inclòs, amb bomba tipus C + reserva ( veure elements al
esquema de principi)
PREU UNITAT
4.082,31 €

P-3

U

P-4

U

Complement 2:
Control condensació amb ventiladors inverter
PREU UNITAT
Complement 3:
Interface BACNET
PREU UNITAT

P-5

P-6

U

U

4.564,76 €

375,68 €

Dipòsit acumulador de Inèrcia de 2000L de capacitat especial per circuits
tancats de calefacció o refrigeració, sense intercanviador intern, amb
aïllament tèrmic sobredimensionat de PU rígid de 80mm de gruix, amb
boca home aïllada de DN400 lateral, inclou forro exterior intempèrie
amb accessoris.
PREU UNITAT
2.950,83 €

Nova bomba de circuit secundari INVERTER d'una etapa amb acoblament
tancat d'aspiració i descàrrega en línia de idèntic diàmetre DN100, pn16
el tancament mecànic segons norma EN12756 i el motor elèctric amb
eficàcia segons norma IEC 60034-30-2 IE5, el motor inclourà un
convertidor de freqüència i un controlador PI, la bomba estarà equipada
amb un sensor de pressió diferencial. Cabal nominal 93m3/h per una
altura nominal de 15.4 mca
PREU UNITAT
8.050,22 €

MEMÒRIA DESCRIPTIVA SUBTITUCIÓ REFREDADORA BIBLIOTECA JOSEP SOLER VIDAL

Pàg: 2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
OBRA:
PROPIETAT:
CAPÍTOL:
PARTIDES D'OBRA:

P-7

U

P-8

U

P-9

P-10

U (kg)

U (l)

P-11

U

P-12

PA

1 BIBLIOTECA JOSEP SOLER VIDAL
1 AJUNATMENT GAVÀ
1 INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ

Instal·lació element comptatge d'energia per un futur control i supervisió
compatible en Sauter, model recomanat Woltmann PN16 o similar
assegurant-se la compatibilitat amb sistema Sauter
PREU UNITAT
1.800,86 €
Servei de grua per tal de desmuntar la refredadora
PREU UNITAT

1.916,02 €

Reciclatge de la unitat actual del refrigerant R-22 o
substitutiu, incloent recuperació, envasos, destrucció
amb certificat corresponent
PREU UNITAT

24,26 €

Reciclatge de l'oli de refrigeració dels actuals compressors
PREU UNITAT

14,23 €

Reciclatge de l'actual refredadora sense refrigerant ni olis, amb certificat
PREU UNITAT
417,42 €
Partida alçada de desmuntatge i posterior muntatge de les refredadores
incloent sistemes de amortiguació
PREU UNITAT

P-13

PA

Partida alçada de desmuntatge de les canonades d'aigua i recobriments
actuals, necessàries per poder moure els equips i muntatge de les noves
canonades recomanant el ús de elements plàstics tipus CPVC segons els
nous traçats adaptant-los al nou equip, amb aïllament normatiu RITE per
exteriors i recobriment d'alumini dels elements que puguin produir
deteriorament per l'element solar, seguint elements descrits a l'esquema
de la memòria actual incloent vas d'expansió de 200l adequat
PREU UNITAT

P-14

P-15

PA

PA

530,97 €

9.850,26 €

Partida alçada d'abonament íntegre relacionada amb tots els imprevistos
corresponents amb les instal·lacions elèctriques
PREU UNITAT
2.499,00 €
Partida alçada d'abonament íntegre per la seguretat i salut a l'obra
PREU UNITAT
535,50 €

MEMÒRIA DESCRIPTIVA SUBTITUCIÓ REFREDADORA BIBLIOTECA JOSEP SOLER VIDAL

Pàg: 3

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
OBRA:
PROPIETAT:
CAPÍTOL:
TÍTOL:
NUM

P-16

1
1
1
3

BIBLIOTECA JOSEP SOLER VIDAL
AJUNATMENT GAVÀ
INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ
LEGALITZACIONS

UA

DESCRIPCIÓ

U

Partida alçada corresponent al Projecte de Modificació d'instal·lació
d'acord amb l'expedient corresponent a la instal·lació actual, de manera
que es dóna de baixa l'equip actual i d'alta el nou equip davant
l'administració
PREU UNITAT

535,50 €

MEMÒRIA DESCRIPTIVA SUBTITUCIÓ REFREDADORA BIBLIOTECA JOSEP SOLER VIDAL

Pàg: 1

PRESSUPOST
OBRA:
PROPIETAT:
CAPÍTOL:
TÍTOL:
NUM

1
1
1
1
UA

BIBLIOTECA JOSEP SOLER VIDAL
AJUNATMENT GAVÀ
INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ
EQUIPAMENT
DESCRIPCIÓ

UNITATS

PREU

TOTAL

P-1

Refredadora aire-aigua, bomba de calor, amb ventiladors axials, 4
compressors scroll encapsulats, 2 circuits frigorífics, refrigerant R-410a, amb
bateries de microcanal, amb capacitat frigorífica nominal mínima 297kw a
7-12ºc, EER mínim 2.81, SEER mínim 7-12ºc 3,86, amb capacitat calorífica
nominal mínima 310kw a 40-45ºc, COP mínim 3.08 amb valors certificats
segons criteris Eurovent, posta en marxa inclosa
1 47.882,58 €
47.882,58 €

P-2

Complement 1:
Circuit primari Inclòs, amb bomba tipus C + reserva ( veure elements al
esquema de principi)
1
4.082,31 €
4.082,31 €

P-3

Complement 2:
Control condensació amb ventiladors inverter
1
4.564,76 €

1U

2U

3U

4U
P-4

P-5

Complement 3:
Interface BACNET
1

5U

4.564,76 €

375,68 €

375,68 €

Dipòsit acumulador de Inèrcia de 2000L de capacitat especial per circuits
tancats de calefacció o refrigeració, sense intercanviador intern, amb
aïllament tèrmic sobredimensionat de PU rígid de 80mm de gruix, amb
boca home aïllada de DN400 lateral, inclou forro exterior intempèrie amb
accessoris.
1
2.950,83 €
2.950,83 €

MEMÒRIA DESCRIPTIVA SUBTITUCIÓ REFREDADORA BIBLIOTECA JOSEP SOLER VIDAL

Pàg: 2

PRESSUPOST
OBRA:
PROPIETAT:
CAPÍTOL:
TÍTOL:
NUM

1
1
1
1
UA

BIBLIOTECA JOSEP SOLER VIDAL
AJUNATMENT GAVÀ
INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ
EQUIPAMENT
DESCRIPCIÓ

UNITATS

PREU

TOTAL

P-6

Nova bomba de circuit secundari INVERTER d'una etapa amb acoblament
tancat d'aspiració i descàrrega en línia de idèntic diàmetre DN100, pn16 el
tancament mecànic segons norma EN12756 i el motor elèctric amb eficàcia
segons norma IEC 60034-30-2 IE5, el motor inclourà un convertidor de
freqüència i un controlador PI, la bomba estarà equipada amb un sensor de
pressió diferencial. Cabal nominal 93m3/h per una altura nominal de 15.4
mca
2
8.050,22 €
16.100,44 €

P-7

Instal·lació element comptatge d'energia per un futur control i supervisió
compatible en Sauter, model recomanat Woltmann PN16 o similar
assegurant-se la compatibilitat amb sistema Sauter
1
1.800,86 €
1.800,86 €

6U

7U

MEMÒRIA DESCRIPTIVA SUBTITUCIÓ REFREDADORA BIBLIOTECA JOSEP SOLER VIDAL

Pàg: 3

PRESSUPOST
OBRA:
PROPIETAT:
CAPÍTOL:
TÍTOL:
NUM

1
1
1
2
UA

BIBLIOTECA JOSEP SOLER VIDAL
AJUNATMENT GAVÀ
INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ
INSTAL·LACIÓ
DESCRIPCIÓ

UNITATS

PREU

TOTAL

P-8

Servei de grua per tal de desmuntar la refredadora actual i muntatge de la
nova: Operació considerada de mitja Dificultat, incloent permisos en cas
que fós necessari
2
1.916,02 €
3.832,04 €

P-9

Reciclatge de la unitat actual del refrigerant R-22 o substitutiu, incloent
recuperació, envasos, destrucció amb certificat corresponent
38
24,26 €
921,88 €

1U

2 U (kg)

3 U (l)
P-10

4U
P-11

Reciclatge de l'oli de refrigeració dels actuals compressors
15
14,13 €

211,95 €

Reciclatge de l'actual refredadora sense refrigerant ni olis, amb certificat
2
417,42 €
834,84 €

P-12

Partida alçada de desmuntatge i posterior muntatge de les refredadores
incloent sistemes de amortiguació
1
530,97 €
530,97 €

P-13

Partida alçada de desmuntatge de les canonades d'aigua i recobriments
actuals, necessàries per poder moure els equips i muntatge de les noves
canonades recomanant el ús de elements plàstics tipus CPVC segons els
nous traçats adaptant-los al nou equip, amb aïllament normatiu RITE per
exteriors i recobriment d'alumini dels elements que puguin produir
deteriorament per l'element solar, seguint elements descrits a l'esquema
de la memòria actual incloent vas d'expansió de 200l adequat
1
9.850,26 €
9.850,26 €

P-14

Partida alçada d'abonament íntegre relacionada amb tots els imprevistos
corresponents amb les instal·lacions elèctriques
1
2.499,00 €
2.499,00 €

5 PA

6 PA

7 PA

8 PA
P-15

Partida alçada d'abonament íntegre per la seguretat i salut a l'obra
1
535,50 €
535,50 €

MEMÒRIA DESCRIPTIVA SUBTITUCIÓ REFREDADORA BIBLIOTECA JOSEP SOLER VIDAL

Pàg: 4

PRESSUPOST
OBRA:
PROPIETAT:
CAPÍTOL:
TÍTOL:
NUM

1
1
1
3
UA

BIBLIOTECA JOSEP SOLER VIDAL
AJUNATMENT GAVÀ
INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ
LEGALITZACIONS
DESCRIPCIÓ

UNITATS

PREU

TOTAL

Partida alçada corresponent al Projecte de Modificació d'instal·lació d'acord
amb l'expedient corresponent a la instal·lació actual, de manera que es
dóna de baixa l'equip actual i d'alta el nou equip davant l'administració
1
535,50 €
535,50 €

1 PA
P-16

QUADRE RESUM
EQUIPAMENT
INSTAL·LACIÓ
LEGALITZACIÓ
TOTAL
21% IVA
TOTAL

TOTAL
77.757,46 €
19.216,44 €
535,50 €
97.509,40 €
20.476,97 €

117.986,38 €

CENT-DISET MIL NOU-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS

