PROJECTE TÈCNIC DE REUBICACIÓ DE LES
INSTAL·LACIONS DEL MERCAT MUNICIPAL
AFECTADES PER LA IMPLANTACIÓ
D'UN NOU OPERADOR

AJUNTAMENT DE RUBÍ
Plaça Pere Aguilera, núm. 1
08191 RUBÍ

Projecte Tècnic de reubicació de les instal·lacions del mercat
municipal afectades per la implantació d'un nou operador

AJUNTAMENT DE RUBÍ
16023

ÍNDEX
1.

2.
3.

PÀGINA

MEMÒRIA DESCRIPTIVA ...................................................................................................................... 6
1.1. OBJECTE DEL PROJECTE............................................................................................................. 6
1.2. ANTECEDENTS ............................................................................................................................... 6
1.3. IDENTIFICACIÓ ............................................................................................................................... 6
1.3.1.
Dades del titular ...................................................................................................................... 6
1.3.2.
Domicili fiscal i social del titular............................................................................................... 6
1.3.3.
Direcció de la instal·lació ........................................................................................................ 6
1.3.4.
Tècnic ...................................................................................................................................... 7
1.4. ESTAT ACTUAL ............................................................................................................................... 7
1.4.1.
Descripció general de l'edifici ................................................................................................. 7
1.4.2.
Instal·lació climatització .......................................................................................................... 7
1.4.3.
Instal·lació d'enllumenat i elèctrica ......................................................................................... 8
1.4.4.
Instal·lació de megafonia i CCTV ........................................................................................... 9
1.4.5.
Instal·lació protecció contra incendis i d'alarma ................................................................... 10
1.4.6.
Altres instal·lacions ............................................................................................................... 10
1.5. SOLUCIÓ ADOPTADA: CLIMATITZACIÓ ..................................................................................... 11
1.5.1.
Unitats de climatització ......................................................................................................... 11
1.5.2.
Conductes ............................................................................................................................. 12
1.5.3.
Ventilació ............................................................................................................................... 12
1.5.4.
Posada en servei .................................................................................................................. 13
1.5.5.
Acústica ................................................................................................................................. 14
1.5.6.
Actuacions a realitzar ............................................................................................................ 15
1.6. SOLUCIÓ ADOPTADA: IL·LUMINACIÓ ........................................................................................ 16
1.6.1.
Il·luminació general ............................................................................................................... 16
1.6.2.
Il·luminació d'emergència ..................................................................................................... 18
1.6.3.
Eficiència energètica de la instal·lació .................................................................................. 19
1.6.4.
Potència instal·lada l'edifici ................................................................................................... 19
1.6.5.
Sistemes de control i regulació ............................................................................................. 20
1.6.6.
Actuacions a realitzar ............................................................................................................ 20
1.7. SOLUCIÓ ADOPTADA: INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA .................................................................. 21
1.7.1.
Instal·lació elèctrica zona parades........................................................................................ 21
1.7.2.
Instal·lació elèctrica zona nou operador ............................................................................... 21
1.7.3.
Actuacions a realitzar ............................................................................................................ 21
1.8. SOLUCIÓ ADOPTADA: MEGAFONIA i CCTV .............................................................................. 22
1.8.1.
Instal·lació de megafonia ...................................................................................................... 22
1.8.2.
Instal·lació de CCTV ............................................................................................................. 22
1.8.3.
Actuacions a realitzar ............................................................................................................ 22
1.9. SOLUCIÓ ADOPTADA: INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS i ALARMA ................................... 23
1.9.1.
Instal·lació contra incendis .................................................................................................... 23
1.9.2.
Alarma contra intrusió ........................................................................................................... 26
1.9.3.
Actuacions a realitzar ............................................................................................................ 26
1.10. SOLUCIÓ ADOPTADA: ALTRES INSTAL·LACIONS.................................................................... 26
1.10.1. Instal·lació de gas ................................................................................................................. 26
1.10.2. Instal·lació d'aigua sanitària .................................................................................................. 27
1.10.3. Instal·lació de telefonia ......................................................................................................... 27
1.10.4. Actuacions a realitzar ............................................................................................................ 27
1.11. NORMATIVA D’APLICACIÓ .......................................................................................................... 27
1.12. SERVEIS AFECTATS .................................................................................................................... 28
1.13. BENS I DRETS AFECTATS........................................................................................................... 28
1.14. AFECCIONS AL TRÀNSIT ............................................................................................................. 28
1.15. TERMINI D'EXECUCIÓ.................................................................................................................. 28
1.16. SEGURETAT I SALUT ................................................................................................................... 29
1.17. CONTROL DE QUALITAT ............................................................................................................. 29
1.18. DECLARACIÓ D'OBRA COMPLERTA .......................................................................................... 29
1.19. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA ....................................................................................... 30
1.20. REVISIÓ DE PREUS ..................................................................................................................... 30
1.21. PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE ........................................................................ 30
ANNEX 1. REPORTATGE FOTOGRÀFIC ........................................................................................... 31
ANNEX 2. PLA DE TREBALL ............................................................................................................... 37
Pàgina 2 de 147
MIQUEL CALCERRADA GÓMEZ - ENGINYER INDUSTRIAL - COL·LEGIAT NÚM. 15.078.
C/Miquel Servet, Núm. 3 2on 2a - 08195 St. Cugat del Vallès - Tfn. 699 357 657 - a/e. info@mcenginyers.com – www.mcenginyers.com

Projecte Tècnic de reubicació de les instal·lacions del mercat
municipal afectades per la implantació d'un nou operador

4.
5.

6.
7.
8.
9.

AJUNTAMENT DE RUBÍ
16023

ANNEX 3. JUSTIFICACIÓ DE PREUS ................................................................................................ 38
ANNEX 4. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT ........................................................................ 39
5.1. OBJECTE DE L'ESTUDI ................................................................................................................ 39
5.2. COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D’OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ ....................................................... 39
5.2.1.
Introducció............................................................................................................................. 39
5.2.2.
Principis general aplicables a l’execució de l’obra................................................................ 40
5.2.3.
Identificació dels riscos ......................................................................................................... 41
5.2.4.
Mesures de prevenció i protecció ......................................................................................... 43
5.2.5.
Primers auxilis ....................................................................................................................... 45
5.3. TREBALLS EN INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ .............................................................. 45
5.3.1.
Fitxes d’activitats – risc – avaluació - mesures..................................................................... 45
5.4. NORMATIVA APLICABLE: RELACIÓ DE NORMES I REGLAMENTS APLICABLES ................. 62
5.5. TREBALLS ELÈCTRICS ................................................................................................................ 65
5.5.1.
Anàlisi dels riscos elèctrics ................................................................................................... 65
5.5.2.
Mesures preventives de seguretat i protecció contra riscos elèctrics .................................. 65
5.5.3.
Treballs de vigilància a l’obra................................................................................................ 69
5.5.4.
Proteccions complementàries ............................................................................................... 69
5.5.5.
Medicina preventiva. Primers auxilis. Normes d’evacuació i assistència ............................. 69
5.5.6.
Tipus d’instal·lacions provisionals previstes pels treballadors ............................................. 70
5.5.7.
Formació prevista en seguretat i salut .................................................................................. 70
5.5.8.
Disposicions legals vigents aplicables a aquesta instal·lació ............................................... 70
ANNEX 5. CONTROL DE QUALITAT .................................................................................................. 72
ANNEX 6. GESTIÓ DE RESIDUS ........................................................................................................ 73
ANNEX 7. PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ ...................................... 74
ANNEX 8. CÀLCULS NECESSITATS TÈRMIQUES ........................................................................... 75
9.1. DESCRIPCIÓ ................................................................................................................................. 75
9.2. DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA DE L'EDIFICI ......................................................................... 75
9.3. PREVISIÓ DELS HORARIS DE FUNCIONAMENT, OCUPACIÓ I VENTILACIÓ ........................ 76
9.3.1.
Horaris de funcionament ....................................................................................................... 76
9.3.2.
Ocupació ............................................................................................................................... 77
9.3.3.
Ventilació ............................................................................................................................... 77
9.4. CONDICIONS CLIMATOLÒGIQUES EXTERIORS....................................................................... 78
9.5. CONDICIONS CLIMATOLÒGIQUES INTERIORS ........................................................................ 78
9.6. MÈTODE DE CÀLCUL DE LES NECESSITATS TÈRMIQUES .................................................... 79
9.7. DISSENY i DIMENSIONAT ............................................................................................................ 79
9.8. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EL GENERADOR DE FRED i CALOR ....................................... 80
9.9. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EL CONTROL D'INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES .................... 80
9.10. COMPTABILITZACIÓ DE CONSUMS ........................................................................................... 81
9.11. RECUPERADOR D'ENERGIES .................................................................................................... 81
9.12. UTILITZACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES ................................................................................. 82
9.13. MESURES ADOPTADES PEL CONSUM RACIONAL DE L'ENERGIA ........................................ 82
9.14. EXIGÈNCIES DE SEGURETAT EN LA GENERACIÓ DE CALOR i FRED .................................. 82
9.15. EXIGÈNCIES DE SEGURETAT EN XARXES DE CANONADES I CONDUCTES ....................... 82
9.16. EXIGÈNCIES DE SEGURETAT EN CONDUCTES D'AIRE .......................................................... 82
9.17. EXIGÈNCIES DE SEGURETAT CONTRA INCENDIS .................................................................. 82
9.18. EXIGÈNCIES DE SEGURETAT D'UTILITZACIÓ .......................................................................... 82
9.19. RESULTATS CÀLCULS ................................................................................................................. 83
9.20. DIMENSIONAT DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ ....................................................................... 84
9.20.1. Aportació equip 1 .................................................................................................................. 84
9.20.2. Retorn equip 1....................................................................................................................... 84
9.20.3. Aportació equip 2 .................................................................................................................. 85
9.20.4. Retorn equip 2....................................................................................................................... 86
9.20.5. Aportació equip 3 .................................................................................................................. 86
9.20.6. Retorn equip 3....................................................................................................................... 87
9.20.7. Aportació equip 4 .................................................................................................................. 87
9.20.8. Retorn equip 4....................................................................................................................... 88
9.20.9. Aportació equip 5 .................................................................................................................. 88
9.20.10. Retorn equip 5....................................................................................................................... 89
9.20.11. Aportació equip 6 .................................................................................................................. 89
9.20.12. Retorn equip 6....................................................................................................................... 90
9.21. COMPROVACIÓ DELS NIVELLS ACÚSTICS EXTERIORS ........................................................ 90
Pàgina 3 de 147
MIQUEL CALCERRADA GÓMEZ - ENGINYER INDUSTRIAL - COL·LEGIAT NÚM. 15.078.
C/Miquel Servet, Núm. 3 2on 2a - 08195 St. Cugat del Vallès - Tfn. 699 357 657 - a/e. info@mcenginyers.com – www.mcenginyers.com

Projecte Tècnic de reubicació de les instal·lacions del mercat
municipal afectades per la implantació d'un nou operador

10.

11.
12.

13.

14.

AJUNTAMENT DE RUBÍ
16023

ANNEX 10. CÀLCULS INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ENLLUMENAT ................................................. 92
10.1. DESCRIPCIÓ ................................................................................................................................. 92
10.2. FÓRMULES.................................................................................................................................... 92
10.3. DEMANDA DE POTÈNCIES.......................................................................................................... 95
10.4. CÀLCUL LÍNIES ............................................................................................................................. 95
10.5. CÀLCUL EMBARRAT SUBQUADRE GENERAL PROTECCIÓ ................................................... 98
ANNEX 10. ESTUDI LUMÍNIC ........................................................................................................... 100
ANNEX 11. CÀLCUL XARXA DISTRIBUCIÓ AIGUA CONTRA INCENDIS ...................................... 101
12.1.1. Escomesa ........................................................................................................................... 101
12.1.2. Xarxa de canonades ........................................................................................................... 101
12.1.3. Dimensionat de la xarxa i de les condicions de subministrament ...................................... 102
PLÀNOLS............................................................................................................................................ 106
13.1. PL01. MERCAT MUNICIPAL. SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT ..................................................... 106
13.2. PL02. PLANTA COBERTA. INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ. ESTAT ACTUAL ...................... 106
13.3. PL03. PLANTA COBERTA. INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ. ESTAT REFORMAT ................ 106
13.4. PL04. PLANTA BAIXA. INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ. ESTAT ACTUAL ............................. 106
13.5. PL05. PLANTA BAIXA. INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ. ESTAT REFORMAT ....................... 106
13.6. PL06. PLANTA BAIXA. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA i ENLLUMENAT. ESTAT ACTUAL ......... 106
13.7. PL07. PLANTA BAIXA. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA i ENLLUMENAT. ESTAT REFORMAT ... 106
13.8. PL08. PLANTA BAIXA. INSTAL·LACIÓ MEGAFONIA i CCTV. ESTAT ACTUAL ...................... 106
13.9. PL09. PLANTA BAIXA. INSTAL·LACIÓ MEGAFONIA i CCTV. ESTAT REFORMAT ................ 106
13.10PL10. PLANTA BAIXA. INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS, ALARMA, TELEFONIA GAS
I AIGUA. ESTAT ACTUAL .................................................................................................................... 106
13.11PL11. PLANTA BAIXA. INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS, ALARMA, TELEFONIA GAS
I AIGUA. ESTAT REFORMAT .............................................................................................................. 106
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES........................................................................................ 107
14.1. CONDICIONS FACULTATIVES................................................................................................... 107
14.1.1. Tècnic director de l'obra ...................................................................................................... 107
14.1.2. Constructor o instal·lador .................................................................................................... 107
14.1.3. Verificació dels documents de projecte .............................................................................. 108
14.1.4. Pla de seguretat i salut en el treball .................................................................................... 108
14.1.5. Presència del constructor o instal·lador a l'obra ................................................................. 108
14.1.6. Treballs no estipulats expressament .................................................................................. 109
14.1.7. Interpretacions, aclaraments i modificacions del documents del projecte ......................... 109
14.1.8. Reclamació contra les ordres de la Direcció Facultativa .................................................... 109
14.1.9. Faltes de personal .............................................................................................................. 109
14.1.10. Camins i accessos .............................................................................................................. 110
14.1.11. Replanteig ........................................................................................................................... 110
14.1.12. Inici de l'obra. Ritme d'execució del treballs ....................................................................... 110
14.1.13. Ordre dels treballs ............................................................................................................... 110
14.1.14. Facilitats per a altres contractistes...................................................................................... 110
14.1.15. Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major........................................ 111
14.1.16. Prorroga per causa de força major ..................................................................................... 111
14.1.17. Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retràs de les obres .................................. 111
14.1.18. Condicions generals d'execució dels treballs ..................................................................... 111
14.1.19. Obres ocultes ...................................................................................................................... 111
14.1.20. Treballs defectuosos ........................................................................................................... 111
14.1.21. Vicis ocults .......................................................................................................................... 112
14.1.22. Dels materials i aparells. La seva procedència .................................................................. 112
14.1.23. Materials no utilitzables ....................................................................................................... 112
14.1.24. Despeses ocasionades per proves i assajos ...................................................................... 112
14.1.25. Neteja de les obres ............................................................................................................. 112
14.1.26. Documentació final de l'obra ............................................................................................... 113
14.1.27. Plaç de garantia .................................................................................................................. 113
14.1.28. Conservació de les obres rebudes provisionalment ........................................................... 113
14.1.29. De la recepció definitiva ...................................................................................................... 113
14.1.30. Prorroga del plaç de garantia.............................................................................................. 113
14.1.31. De les recepcions de treballs de la qual la contrata hagi sigut rescindida ......................... 113
14.2. CONDICIONS ECONOMIQUES .................................................................................................. 114
14.2.1. Composició dels preus unitaris ........................................................................................... 114
14.2.2. Preu de contracta. Import de la contracta ........................................................................... 115
14.2.3. Preus contradictoris ............................................................................................................ 115
Pàgina 4 de 147
MIQUEL CALCERRADA GÓMEZ - ENGINYER INDUSTRIAL - COL·LEGIAT NÚM. 15.078.
C/Miquel Servet, Núm. 3 2on 2a - 08195 St. Cugat del Vallès - Tfn. 699 357 657 - a/e. info@mcenginyers.com – www.mcenginyers.com

Projecte Tècnic de reubicació de les instal·lacions del mercat
municipal afectades per la implantació d'un nou operador

AJUNTAMENT DE RUBÍ
16023

14.2.4. Reclamacions d'augment de preu per causes diverses ..................................................... 115
14.2.5. De la revisió dels preus contractats .................................................................................... 115
14.2.6. Aplec de materials .............................................................................................................. 115
14.2.7. Responsabilitat del constructor o instal·lador en el baix rendiments dels treballadors ...... 116
14.2.8. Relacions valorades i certificacions .................................................................................... 116
14.2.9. Millores d'obres lliurament executades ............................................................................... 116
14.2.10. Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada ................................................. 117
14.2.11. Pagaments .......................................................................................................................... 117
14.2.12. Import de la indemnització per retràs no justificat en el plaç de termini de les obres ....... 117
14.2.13. Demora dels pagaments ..................................................................................................... 117
14.2.14. Millora i augments d'obra. Casos contraris ......................................................................... 117
14.2.15. Unitats d'obra defectuoses però acceptables ..................................................................... 118
14.2.16. Assegurança de les obres .................................................................................................. 118
14.2.17. Conservació de l'obra ......................................................................................................... 118
14.2.18. Ús per el contractista de l'edifici o bens del propietari ....................................................... 119
14.3. CONDICIONS TECNIQUES PER A L'EXECUCIO I MUNTATGE D'INTAL·LACIONS DE
CLIMATITZACIÓ .......................................................................................................................... 119
14.3.1. Normes tèrmiques generals ................................................................................................ 119
14.3.2. Equips de producció de fred i calor..................................................................................... 119
14.3.3. Distribució d'aire .................................................................................................................. 121
14.3.4. Canalitzacions de líquid ...................................................................................................... 122
14.3.5. Aïllament tèrmic .................................................................................................................. 124
14.3.6. Elements de regulació i control ........................................................................................... 125
14.3.7. Recepció de la instal·lació .................................................................................................. 126
14.3.8. Informació a subministrar .................................................................................................... 127
14.3.9. Garantia .............................................................................................................................. 127
14.4. CONDICIONS TÈCNIQUES PER L'EXECUCIÓ I MUNTATGE D'INTAL·LACIONS
ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ ............................................................................................ 127
14.4.1. Condicions generals ........................................................................................................... 127
14.4.2. Canalitzacions elèctriques .................................................................................................. 128
14.4.3. Normes d'instal·lació en presencia d'altres canalitzacions no elèctriques ......................... 131
14.4.4. Conductors .......................................................................................................................... 131
14.4.5. Caixes d'acoblament ........................................................................................................... 133
14.4.6. Mecanismes i preses de corrent ......................................................................................... 133
14.4.7. Aparamenta de comandament i protecció .......................................................................... 133
14.4.8. Receptors a motor .............................................................................................................. 137
14.4.9. Posades a terra ................................................................................................................... 139
14.4.10. Inspeccions i proves en fàbrica........................................................................................... 140
14.4.11. Control ................................................................................................................................. 141
14.4.12. Seguretat ............................................................................................................................. 141
14.4.13. Neteja .................................................................................................................................. 142
14.4.14. Manteniment ....................................................................................................................... 142
14.4.15. Criteris de medició .............................................................................................................. 142
15. PRESSUPOST ................................................................................................................................... 143
15.1. AMIDAMENTS.............................................................................................................................. 143
15.2. QUADRE DE PREUS 1 ................................................................................................................ 144
15.3. QUADRE DE PREUS 2 ................................................................................................................ 145
15.4. PRESSUPOST ............................................................................................................................. 146
15.5. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRATA ........................................................................ 147

Pàgina 5 de 147
MIQUEL CALCERRADA GÓMEZ - ENGINYER INDUSTRIAL - COL·LEGIAT NÚM. 15.078.
C/Miquel Servet, Núm. 3 2on 2a - 08195 St. Cugat del Vallès - Tfn. 699 357 657 - a/e. info@mcenginyers.com – www.mcenginyers.com

Projecte Tècnic de reubicació de les instal·lacions del mercat
municipal afectades per la implantació d'un nou operador

AJUNTAMENT DE RUBÍ
16023

1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA
1.1.

OBJECTE DEL PROJECTE

L’objecte del present projecte és la descripció de les obres de reubicació de totes les instal·lacions del
mercat municipal de Rubí afectades per la presència d’un nou operador a la zona actual de parades, a fi
d'adaptar aquestes a la nova superfície de parades i garantir una millor eficiència en el conjunt
d'aquestes.

1.2.

ANTECEDENTS

Actualment, el mercat municipal de Rubí disposa d'una zona venda, la qual està integrament destinada
2
al comerç de paradistes. Aquesta zona té una superfície de 2.579,34 m , i compren tant els conjunt
d'illes que formen l'agrupació de diferents parades, com els passadissos de circulació que les rodegen.
Tot aquest espai, independentment de les instal·lacions exclusives pertanyents a cada parada, disposa
d'un conjunt d'instal·lacions comunitàries que garanteixen el bon funcionament de la zona de venda,
com són l'enllumenat, la climatització, el sistema de megafonia o els equips de protecció contra
incendis entre d'altres.
Amb l'aparició del nou operador, s'ha delimitat un àrea de l'actual zona de parades per tal que aquest
es pugui implantar i exercir la seva activitat. La conseqüència d'aquest fet és la disminució de l'actual
2
zona de venda fins una superfície de 1.766,96 m i per tant l'afectació directa al conjunt d'instal·lacions
comunitàries existents en aquest espai.

1.3.
1.3.1.

IDENTIFICACIÓ
Dades del titular

El peticionari d'aquest projecte i titular de la instal·lació és l'AJUNTAMENT DE RUBÍ, amb NIF.
P-0.818.300-F.

1.3.2.

Domicili fiscal i social del titular

El domicili fiscal i social del titular de la instal·lació és:
Plaça Pere Aguilera, núm. 1
08191 RUBÍ
Barcelona

1.3.3.

Direcció de la instal·lació

La direcció del mercat municipal, on s’ha de realitzar la instal·lació motiu d’aquest projecte és:
C. Cal Gerrer s/n
Mercat Municipal
08191 RUBÍ
Barcelona
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Tècnic

El projecte ha estat encarregat al sr. Miquel Calcerrada Gómez, enginyer industrial, col·legiat núm.
15.078, amb DNI 46.628.986-M, com a tècnic redactor del projecte tècnic de reubicació de les
instal·lacions del mercat municipal afectades per la implantació d'un nou operador.
Telèfon de contacte:
Fax:

1.4.
1.4.1.

93 699 72 09
93 586 24 97

ESTAT ACTUAL
Descripció general de l'edifici

El mercat municipal de Rubí es troba ubicat en un edifici aïllat format per dues plantes soterrani, planta
baixa i una planta altell.
Les plantes soterrani 2 està destinada a aparcament i a la planta soterrani 1 es troben els molls de
descàrrega de productes i la zona de cambres frigorífiques i magatzems de les parades. A la planta
baixa de l'edifici és on es troba ubicada la zona de venda del mercat. Les parades s'agrupen en illes
rectangulars al voltant de les quals es troben els passadissos de circulació. La planta altell només
ocupa parcialment la superfície en planta de l'edifici i es troba distribuïda al llarg de la seva façana sudoest. En aquesta planta s'ubiquen les oficines des d'on es gestiona el mercat.
L’alçada útil de l'edifici en planta baixa és variable degut a la configuració de la seva coberta.
Concretament aquesta vaira entre els 7,80 metres en el seu punt més alt i els 4,35 metres en el seu
punt més baix. La coberta està realitzada amb una llosa de formigó armat de 30 cm. de gruix sense
aïllament i amb impermeabilització mitjançant una làmina bituminosa amb autoprotecció mineral
adherida.
Perimetralment, els tancaments que composen l’evolvent de l’edifici estan realitzats, depenent de la
façana, amb mur de formigó armat de 20 cm. de gruix o amb paret de bloc de formigó del mateix gruix.
Les façanes no disposen de cap recobriment. Totes les façanes, excepte la nord, en la seva part
superior disposen de finestres realitzades amb fusteria metàl·lica amb vibre simple de 6 mm. de gruix
sense cambra d’aire ni ruptura de pont tèrmic. Gran part d'aquestes finestres es troben anul·lades amb
xapa metàl·lica.
Inferiorment la separació entre la zona de venda i la planta soterrani es realitza amb una llosa de
formigó armat de 30 cm. de gruix, sense paviment.
La zona afectada per aquest projecte és la planta baixa, que és on es troba la zona de venda. Les
parades tenen una alçada de 3,5 metres i es troben obertes als passadissos de circulació. Cada una
de les parades disposa de les instal·lacions necessàries pel bon exercici de la seva activitat. Tot i això,
l'edifici disposa d'un conjunt d'instal·lacions comunitàries que garanteixen el bon funcionament del
mercat, com són l'enllumenat, la climatització, el sistema de megafonia o els equips de protecció contra
incendis entre d'altres que a continuació es descriuen.

1.4.2.

Instal·lació climatització

Actualment, el sistema de climatització existent a la zona de parades del mercat està format per un
conjunt d’equips independents connectats tots ells a una xarxa comú de conductes a través dels quals
s’aporta calor o fred a la zona comercial segons les necessitats.
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En total existeixen un total de vuit equips instal·lats, segons dos models diferents, de manera que
existeixen dos equips aigua – aire de tipus fan-coil i sis equips compactes aire – aire de tipus Rooftop.
La tipologia de les màquines existents, així com les seves característiques principals són les següents:
EQUIPS CLIMATITZACIÓ EXISTENTS
Unitats

Model

Fabricant

Pot. Frigorífica (W)

Pot. Calorífica (W)

Cabal aire (m³/h)

1

EUEY250C201

CARRIER

69.400

80.600

11.700

2

EUEY250C201

CARRIER

69.400

80.600

11.700

3

IPF - 240

CIATESA

77.400

82.000

12.000

4

IPF - 240

CIATESA

77.400

82.000

12.000

5

IPF - 240

CIATESA

77.400

82.000

12.000

6

IPF - 240

CIATESA

77.400

82.000

12.000

7

IPF - 240

CIATESA

77.400

82.000

12.000

8

IPF - 240

CIATESA

77.400

82.000

12.000

603.200

653.200

95.400

TOTAL

Els equips aigua – aire CARRIER estan formats per una unitat compressora exterior ubicada a la
coberta de l’edifici des d’on, mitjançant un circuit de refrigeració, climatitzen l’aire aportat per la unitat
interior evaporadora, la qual es troba penjada del mateix forjat de coberta, dins la zona de parades, i
connectada a la xarxa de conductes encarregada de distribuir l'aire climatitzat pel recinte.
Aquests equips recullen directament l'aire de la zona a climatitzar per la part posterior de la unitat
interior i el refreden per tornar-lo a impulsar dins el recinte, de manera que amb aquest sistema no es
produeix cap tipus de renovació de l'aire viciat interior.
Els equips aire – aire CIATESA estan formats per una única unitat compacta i es troben ubicats a la
mateixa coberta de l’edifici, des d’on directament aporten l’aire climatitzat a la xarxa de conductes
interiors.
Cada un d'aquests equips té connectat un conducte de retorn circular de xapa galvanitzada de diàmetre
Φ 800 mm., amb una boca d'aspiració ubicada a la part superior del recinte, per sobre dels difusors
d'aportació, a una alçada aproximada de 5 metres respecte en nivell de paviment, i que s'encarrega de
recircular l'aire aportat pel circuit d'impulsió, de manera que en aquest cas si que es produeix una
renovació de l'aire viciat del recinte.
La xarxa interior de distribució està formada per conductes circulars de xapa galvanitzada de diàmetre
variable la qual es troba connectada a les diferents unitats interiors tipus fan-coil dels equips CARRIER
o directament als equips compactes CIATESA de coberta.

1.4.3.

Instal·lació d'enllumenat i elèctrica

1.4.2.1 Enllumenat general
Cada una de les parades ubicada a la zona de venda del mercat disposa de la seva pròpia instal·lació
elèctrica i d'enllumenat provinent d'un subministrament individual ubicat a la centralització de
comptadors de l'edifici. Tot i això, existeix un seguit d'instal·lacions elèctriques i d'enllumenat repartides
per les zones comuns de l'àrea de venda que seran les afectades per aquest projecte.
Els passadissos de circulació existents entre parades disposen d'un sistema general d'enllumenat
encarregat de garantir una il·luminació mínima sobre aquests i que actualment es realitza mitjançant un
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conjunt de projectors d'halogenurs metàl·lics de 150 W. collats cada un d'ells a una columna metàl·lica
fixada a l'estructura de les parades, i repartits al llarg dels passadissos longitudinals de manera que al
centre de cada illa de parades existeixi un projector.
A més a més, els passadissos que envolten la zona de parades de peix disposen al llarg de tot el seu
recorregut d'un conjunt de pantalles fluorescents, de 1x58 W. i de 2x58 W., les quals es troben
penjades directament dels conductes de climatització existents.
La distribució actual dels projectors fa que la il·luminació al llarg dels passadissos no sigui uniforme
generant zones d'ombres en diferents punts. Aquest és el motiu de que a la zona de parades de peix es
reforces la il·luminació amb pantalles fluorescents.
1.4.2.2 Enllumenat emergència
Repartit per tota la superfície de la zona de parades, concretament a tots els creuaments entre
passadissos i a cada una de les sortides del recinte, es troba instal·lat un sistema d'enllumenat
d'emergència format per equips autònoms de fluorescent i un flux lluminós de 300 lúmens.
Els equips d'emergència ubicats a la trobada entre passadissos es troben suspesos d'un tub metàl·lic
fixat a l'estructura d'una de les parades que fa cantonada de tal manera que aquest equip queda ubicat
al centre del creuament dels passadissos. Els equips d'emergència ubicats a les sortides del recinte es
troben col·locats superficialment a la paret, just a sobre de la porta que han d'il·luminar.
1.4.2.3 Instal·lació elèctrica
Al llarg de totes les parets perimetrals del recinte i per sobre de les paredes de la zona de venda circula
la instal·lació elèctrica encarregada de donar subministrament als diferents receptors elèctrics existents
a la zona de parades, com ara endolls, cortines d'aire, portes automàtiques corredisses o un escalfador
aigua calenta. A més a més, part d'aquestes línies van a parar a la zona d'oficines de la planta primera
per tal de donar subministrament elèctric als receptors existents en aquesta zona.
En gran part, els conductors d'aquesta instal·lació circulen sota tub o canals protectores però existeix
una gran quantitat de conductors que es troben grapats directament a la paret sense cap tipus de
protecció. A més a més, aquests conductors estan formats per cables de coure i evolvent de PVC de
manera que no donen compliment a l'actual Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió donat que no són
'no propagadors de l'incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda'.
Els elements de conducció dels cables tampoc són 'no propagadors de la flama'.

1.4.4.

Instal·lació de megafonia i CCTV

1.4.3.1 Instal·lació de megafonia
A tot el conjunt de la zona de venda del mercat existeix un sistema de megafonia format per un conjunt
d'altaveus repartits per les zones de circulació de l'àrea de venda i una centraleta ubicada a la zona
d'oficines de planta primera, des d'on es poden emetre notificacions als cients i s'ofereix un servei de fil
musical al recinte.
Els altaveus de la instal·lació estan repartits al llarg dels passadissos de circulació de la zona de
parades i es troben suspesos d'un tub metàl·lic fixat a l'estructura de les parades de tal manera que
aquests queden ubicats al centre dels passadissos.
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1.4.3.2 Instal·lació de CCTV
El mercat municipal disposa d'una instal·lació de circuit tancat de TV formada per un conjunt de
càmeres que vigilen els passadissos de la zona de parades. Aquestes càmeres són de tipus 'Domo',
col·locades directament a la paret o de tipus 'Bullet', ubicades al sostre a través d'un suport articulat.
Les càmeres es troben instal·lades en totes aquelles zones on hi ha habilitat un accés a la zona de
parades, ja sigui directament des de la via pública o per les escales i ascensors / muntacàrregues amb
comunicació directa amb la resta de plantes de l'edifici.

1.4.5.

Instal·lació protecció contra incendis i d'alarma

1.4.4.1 Instal·lació protecció contra incendis
La zona de parades del mercat municipals està equipada amb els següents sistemes de protecció
contra incendis:
- Extintors pols seca: En total hi han 7 extintors de pols seca ABC repartits per tota la superfície
de la zona de parades. Aquests s'han distribuït de manera que hi hagi un al costat de cada un
dels 5 accessos a la zona de venda existents des de la via pública, un al costat de la mini
deixalleria i l'últim al costat del nucli d'escales del passatge Llobateres.
- Extintors de CO2: Es disposa d'un total de 5 extintors de CO2 de 5 kg repartits entre els quatre
accessos directes existents des del carrer Cal Gerrer i al costat de la mini deixalleria.
- Boques d'incendi equipades BIE 25 mm: Existeixen 4 caixes de superfície equipades amb una
boca d'incendis equipada de 25 mm. repartides de manera que hi ha una a cada un dels
accessos directe existents des del carrer Cal Gerrer a la zona de parades.
La distribució dels equips de protecció contra incendis actual no compleix amb els requisits establerts
per la vigent normativa contra incendis, el DB SI del codi Tècnic de l'Edificació, en quant a distàncies
mínimes i superfícies cobertes pel radi d'actuació de cada un dels elements.
Així mateix, el local hauria de disposar d'un sistema de detecció automàtica d'incendis actualment
inexistent.
1.4.4.2 Instal·lació d'alarma d'intrusió
El mercat municipal disposa d'una instal·lació d'alarma contra intrusió formada per una centraleta i un
conjunt de detectors de moviment encarregat de detectar intrusions a l'edifici quan el sistema està
activat.
Els detectors de moviment es troben instal·lats en totes aquelles zones on hi ha habilitat un accés a la
zona de parades, ja sigui directament des de la via pública o per les escales i ascensors /
muntacàrregues amb comunicació directa amb la resta de plantes de l'edifici.

1.4.6.

Altres instal·lacions

1.4.5.1 Instal·lació de gas
Dins d'un dels magatzems existents es troba instal·lada una bateria de gas butà amb capacitat per vuit
bombones de la qual surt una canonada de coure fins a la zona de parades.
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Aquesta instal·lació actualment es troba en desús.
1.4.5.2 Instal·lació d'aigua
Al mateix magatzem on hi ha la instal·lació de gas existeix una instal·lació d'aigua provinent de la planta
soterrani que alimenta una aixeta pel subministrament d'aigua sanitària. La instal·lació està realitzada
amb canonada de coure.
1.4.5.3 Instal·lació de telefonia
A la zona de venda del mercat accedeixen des de la via pública dos instal·lacions de telefonia, les quals
alimenten el corresponent PTR. D'aquesta manera existeixen dos PTR ubicats en dos dels accessos
existents al carrer Cal gerrer. Aquestes instal·lacions es troben en desús.

1.5.

SOLUCIÓ ADOPTADA: CLIMATITZACIÓ

A continuació es descriuen les solucions adoptades per cada una de les instal·lacions afectades per la
implantació del nou operador i les actuacions a realitzar sobre les mateixes per adequar-les a les
necessitats de la nova zona de parades.

1.5.1.

Unitats de climatització

Un cop definida la nova superfície destinada a la zona de venda de parades, s'han tornat a calcular les
necessitats tèrmiques de l'espai resultant amb la finalitat de quantificar el número d'unitats de la
instal·lació de climatització existent que són necessàries per cobrir la nova demanda tèrmica d'aquest
espai.
Els càlculs realitzats determinen una demanda tèrmica frigorífica de 446,859 kW i una demanda tèrmica
calorífica de 331,722 kW.
Així doncs, el nou sistema de climatització de la zona de parades del mercat municipal estarà format
pels sis equips compactes tipus Rooftop existents col·locats a la coberta de l’edifici. Aquests es
reubicaran de manera que la seva nova posició estigui fora de la projecció vertical de l'àrea destinada al
nou operador. Els equips aprofitats presenten les següents característiques:

Marca: CIATESA IPF-240 amb configuració MRC11
Potència frigorífica total: 77,40 kW
Potència calorífica total: 82,00 kW
3
Cabal de Ventilació: 12.000 m /h
EER: 4,20
COP: 3,70
Refrigerant: R-410A
Pes: 1.271 kg.

Els equips aigua – aire de tipus fan-coil marca CARRIER seran desmantellats i eliminats. Un cop refeta
la instal·lació de climatització, la configuració resultant del conjunt serà la següent:
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EQUIPS CLIMATITZACIÓ PROJECTATS
Unitats

Model

Fabricant

Pot. Frigorífica (W)

Pot. Calorífica (W)

Cabal aire (m³/h)

1

IPF - 240

CIATESA

77.400

82.000

12.000

2

IPF - 240

CIATESA

77.400

82.000

12.000

3

IPF - 240

CIATESA

77.400

82.000

12.000

4

IPF - 240

CIATESA

77.400

82.000

12.000

5

IPF - 240

CIATESA

77.400

82.000

12.000

6

IPF - 240

CIATESA

77.400

82.000

12.000

464.400

492.000

72.000

TOTAL

A l'apartat 3.1 d'aquest projecte s'adjunten els càlculs justificatius sobre les necessitats tèrmiques de la
nova zona a climatitzar, així com els criteris de disseny.
S’ha de tenir en compte que el desmantellament dels dos equips aigua - aire existents actualment
implica el desmuntatge i trasllat a un gestor de residus autoritzat d’aquests aparells. A més a més la
reubicació dels equips que formaran el nou sistema de climatització s’haurà de dur a terme amb l’ajut
dels elements elevadors i de transport necessaris des de l’exterior de l’edifici, tenint en compte les
possibles afectacions als horaris de funcionament habituals del mercat o la necessitat de tallar la via
pública durant l’execució de les mateixes.

1.5.2.

Conductes

La xarxa de conductes existent actualment serà desmuntada i adaptada a les noves necessitats de la
instal·lació.
La nova xarxa per la distribució d'aire s'adaptarà a la nova ubicació de les unitats de climatització de
manera que cada equip disposarà d'un conducte propi d'aportació d'aire equipat amb un conjunt de
difusors d'impulsió que introduiran l'aire climatitzat per la part superior del recinte. Els conductes
d'aportació seran de secció variable a fi de garantir una velocitat constant de l'aire a la sortida dels
difusors. A tots els punts terminals de cada xarxa existirà una comporta de regulació de cabal que
permetrà ajustar aquest a cada zona segons les necessitats.
Cada equip portarà incorporat també un conducte d’extracció de l'aire interior de la zona climatitzada, el
qual serà conduit fins la part inferior del recinte on, mitjançant una reixa de retorn, garantirà una
correcta recirculació de l'aire viciat de la zona de parades. El conducte de retorn serà de secció
constant, de Φ800 mm., en tot el seu recorregut.
Tota la xarxa de distribució estarà realitzada amb conductes de xapa galvanitzada de secció circular.
S'aprofitaran totes aquelles parts de la xarxa de distribució existent actualment, conductes i difusors,
que sigui possible.

1.5.3.

Ventilació

Segons l'actual RITE, al tractar-se d'un local amb ocupació de persones, les instal·lacions hauran de
permetre mantenir una qualitat de l'aire interior acceptable, eliminant els contaminants que es
produeixin de forma habitual durant la realització de la seva activitat quotidiana, aportant un cabal
suficient d'aire net exterior i garantint l'extracció i expulsió de l'aire viciat interior.
Els equips que composaran la instal·lació de climatització, model CIATESA IPF-240 amb configuració
MRC11, portaran integrat un recuperador entàlpic el qual permetrà introduir aire net exterior i per tant
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garantir la correcta renovació de l'aire interior seguint els criteris del RD 1027/2007 pel qual s'aprova el
Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques als Edificis.
Pel cas que ens afecta, donades les característiques de l'espai a climatitzar, el RITE estableix que la
qualitat mitja de l'aire interior del recinte es troba classificada com IDA 3, de manera que per tal
d'aconseguir aquesta categoria de qualitat de l'aire s'haurà de garantir una aportació d'aire net exterior
3
per persona, que en el cas d'espais on no està permès fumar, és de 8 dm /s.
A l'apartat 3.1.3 d'aquest projecte s'ha calculat el caudal mínim de ventilació que haurà de garantir la
instal·lació d'acord amb l'activitat a realitzar.
3

Cada un dels sis equips a instal·lar garanteixen un cabal de ventilació de fins a 12.000 m /h, de manera
que la correcta ventilació del recinte quedarà garantida i es compliran el requisits del RITE en aquesta
matèria.
Els ventiladors integrats al equips a instal·lar seran del tipus centrífug, amb pales endavant, equilibrats
estàtica i dinàmicament, amb transmissió per politges ajustables i corretges accionades per motors
trifàsics. Disposaran també, seguint els criteris del vigent RITE, de filtres netejables que protegeixin les
bateries i el motor de la pols i de les impureses de l'aire a la impulsió i al retorn amb F6+G4 i F7
respectivament.
El circuit recuperador de calor de cada equip disposarà de regulació independent, adaptada a les
necessitats de renovació d'aire per tal d'elevar el COP i EER del conjunt de l'equip.
Aquesta recuperació es farà mitjançant la recuperació frigorífica de l'aire extret. D'aquesta manera
s'aconseguirà:

Menys contaminació
Disminució de l'efecte hivernacle
Estalvi energia
Menys costos d'explotació

1.5.4.

Posada en servei

Es realitzarà la reforma i col·locació de la paramenta necessària per a la correcta instal·lació dels
equips a la seva nova ubicació, els conductes necessaris, el sistema de control, així com la fixació de
safates, suports i aquells elements que s’escaiguin per la posada en servei del conjunt.
S'instal·larà a cada equip un conjunt de dues sondes ambientals i de dos variadors de freqüència que
permetran optimitzar el rendiment de les màquines.
1.5.4.1 Control
S’analitzarà el correcte funcionament de cada una de les màquines i la possibilitat de realitzar el seu
control tant amb el sistema actual de la resta de maquines de la instal·lació existent, com de manera
independent; treballant cada un dels equips en paral·lel amb la resta, els quals ja disposen d’un sistema
de control per treballar de manera similar tipus Gesclima + de Ciatesa.
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Per aconseguir una optimització energètica en el mode de funcionament de cada una de les màquines
es dotarà aquestes, en aquells casos que no disposin, d'un conjunt de dues sondes ambientals i d'un
sistema de variadors de freqüència.

1.5.4.1 Instal·lació elèctrica
Donat que els equips de climatització seran reubicats, la seva alimentació elèctrica haurà de ser
modificada i reconduïda al nou emplaçament de cada una de les màquines. Aprofitant aquest fet, es
realitzarà la substitució complerta del cablejat i protecció del mateix d'aquells equips la instal·lació
elèctrica dels quals no compleixi amb els criteris del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
Es disposarà també del material necessari per la seva fixació a forjats, falsos sostres, etc. Així mateix
es realitzarà la comprovació a posteriori de les línies instal·lades per verificar el correcte funcionament
de les màquines de climatització i del sistema de control.
Considerant que la potència elèctrica demandada pels equips de climatització és de 34,4 kW i que
funcionen en règim trifàsic, la instal·lació elèctrica a realitzar estarà formada per:
Línea d’alimentació elèctrica des de la unitat instal·lada fins el quadre general de protecció de
l’edifici. Es considera una tirada de 100 metres lineals de cable multipolar 0,6/1 kV lliure
2
d’halògens RZ1-K(AS) de 4x25+TTx16 mm .
Tub o canal protectora, no propagador de la flama, des de la unitat instal·lada fins el quadre
general de protecció de l’edifici.
Interruptor automàtic de protecció magnetotèrmica SCHNEIDER de 80 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba B, tetrapolars (4P), de 4500 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
col·locat al quadre general de protecció de l’activitat.
Interruptor diferencial de la classe SCHNEIDER, de 80 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0,03 A, col·locat al quadre general de protecció de l’activitat.

1.5.5.

Acústica

Tots els equips de climatització, durant el seu funcionament, generaran uns nivells d'immissió a
l'ambient exterior que poden generar molèsties als habitatges veïns existents al voltant de l'edifici. Amb
la finalitat de minimitzar l’impacte acústic generat pel funcionament de cada una de les màquines, es
col·locarà una pantalla acústica perimetral que esmorteeixi el soroll aeri generat.
La solució adoptada serà la mateixa que ja es venia donant a la instal·lació original, i per tant, consistirà
en la reubicar les pantalles acústiques perimetrals de cada un dels equips de climatització. Les
dimensions de les pantalles a col·locar es troba las plànols adjunts en aquest projecte.
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La configuració d’aquest tipus de pantalla serà la següent:

1.5.6.

Actuacions a realitzar

L’àmbit d’aquet projecte comprendrà les següents actuacions vers la instal·lació de climatització:
Desmuntatge i retirada dels dos equips aigua - aire amb una unitat interior del tipus fan coil i
una unitat evaporadora exterior col·locada a la coberta de l'edifici, model EUEY250C201 de la
marca INTERCLISA – CARRIER.
Desinstal·lació i reubicació a coberta dels sis equips compactes aire - aire del tipus Rooftop
model IPF – 240 amb configuració MRC11 de la marca CIATESA restants, prèvia realització
de la corresponent bancada de sustentació.
Desmuntatge de les pantalles acústiques perimetrals existents per cada equip de climatització
i reubicació d'acord amb el nou emplaçament d'aquests.
Desmuntatge de l'actual sistema de conductes, realitzat mitjançant tubs circulars de xapa
galvanitzada de secció variable, i que constitueix la xarxa de distribució existent a la zona de
venda del mercat.
Realització d'una nova xarxa d'aportació d'aire amb conductes circulars de xapa galvanitzada
de secció variable i difusors segons la nova ubicació a coberta de les unitats de climatització.
Realització d'una xarxa d'extracció d'aire amb conductes circulars de diàmetre Φ 800 mm. i
reixes de retorn a nivell de terra.
Realització dels envans de cartró guix de protecció dels conductes de retorn.
Dotació, en aquelles unitats que no en disposin, d'un sistema de sondes i variadors de
freqüència que optimitzin energèticament el mode de funcionament de les màquines.
Posada en servei complerta dels sis equips de climatització que constituiran la instal·lació,
incloent instal·lació elèctrica, sistema de comandament i gestió i tub de desguàs fins a
instal·lació de sanejament més propera a la coberta de l’edifici.
Totes les actuacions a realitzar sobre la instal·lació de climatització existent tindran la finalitat d'adaptar
la instal·lació a les normatives vigents que li són d'aplicació.
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Als plànols adjunts en aquest projecte queden reflectits tots els canvis a realitzar sobre la instal·lació
existent.
1.6.
1.6.1.

SOLUCIÓ ADOPTADA: IL·LUMINACIÓ
Il·luminació general

La il·luminació dels passadissos de circulació de la zona de parades resultant, un cop segregada la
zona del nou operador, s'ha previst a base de campanes industrials LED de 120 W de potència
elèctrica i una lluminositat de 8.400 lúmens repartides al llarg dels passadissos i situades a una alçada
adient per tal d’obtenir una il·luminació uniforme, exempta d’ombres, i en general apta pel normal
desenvolupament de l’activitat.
Així doncs, prèviament a la instal·lació del nou sistema d'enllumenat, s'eliminaran els focus existents a
l'actual zona de parades, juntament amb els suports metàl·lic on aquests es troben fixats i els
conductors que els hi donen servei.
Amb la finalitat de garantir el compliment de la ITC BT 28 apartat 4 e, del vigent Reglament
Electrotècnic de baixa tensió, es repartiran les noves línies d'enllumenat en tres circuits independents
fins el quadre general de distribució on estaran protegides cada una d'elles amb la seva corresponent
protecció diferencial i magnetotèrmica, garantint així que en cas de tall de corrent en qualsevol de les
línies no quedi afectada més de la tercera part del total de làmpades instal·lades
La instal·lació d’enllumenat, per tal de donar compliment al RD 486/1997 pel que s’estableixen les
disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball, complirà amb els següents requisits:
Art. 25 (Disposicions generals)
1) Tots els llocs de treball o trànsit, tindran il·luminació natural, artificial o mixt, apropiada a
les operacions que s’hi executin.
2) Sempre que sigui possible, s’emprarà la il·luminació natural.
3) S’intensificarà la il·luminació de les màquines perilloses, llocs de trànsit amb risc de
caigudes, escales i sortides d’urgència.
4) Es graduarà la llum en els llocs d’accés a zones de diferent intensitat lluminosa.
Art. 26 (Il·luminació natural)
5) Quan existeixi il·luminació natural, s’evitarà, en lo possible les ombres que dificultin les
operacions a executar.
6) Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els
reflexos i enlluernaments del treballador.
7) Es realitzarà una neteja periòdica, i la renovació, en cas que sigui necessària, de les
superfícies d’il·luminació per garantir la seva constant transparència.
8) L’àrea de les superfícies d’il·luminació representarà, com a mínim, un sisè de la superfície
del terra del local.
Art. 27 (Il·luminació artificial)
9) A les zones de treball on manqui la il·luminació natural, aquesta sigui insuficient, o es
projectin ombres que dificultin les operacions laborals, s’emprarà la il·luminació artificial.
10) Quan el tipus de treball exigeixi la il·luminació intensa en un lloc determinat, es combinarà
la il·luminació general amb una altra local complementària, adaptada a la tasca que
s’executi i disposada de tal manera que eviti els enlluernaments.
11) La relació entre els valors mínims i màxims de la il·luminació mesurada en lux, mai serà
inferior a 0,8 per tal d’assegurar la uniformitat de la il·luminació dels locals.
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12) S’evitaran contrastos forts de llum i ombres per poder apreciar els objectes en tres
dimensions.
13) Per evitar enlluernaments:
14) No s’empraran làmpades nues a menys de 5 metres del terra, quedant excloses d’aquest
requisit les que, en el seu procés de fabricació se'ls hagi incorporat, de forma eficaç,
protecció anti-enlluernaments.
15) L’angle format pel raig lluminós procedent d’una làmpada descoberta, amb l’horitzontal de
l’ull del treballador no serà inferior a 30º.
16) S’utilitzaran per l’enllumenat localitzat reflectors opacs que ocultin completament la
làmpada a l’ull del treballador, i la seva lluentor no ha de provocar enlluernaments per
reflexió.
17) S’evitaran els reflexes o imatges de les fonts lluminoses en les superfícies lluents pintant
les màquines amb colors mates.
18) Es prohibeix emprar fonts de llum que produeixin oscil·lacions en l’emissió del flux
lluminós.
19) Quan s’apliqui il·luminació fluorescent, el muntatge serà doble; es farà el repartiment de
làmpades sobre les tres fases del sector; la superfície enllumenada serà homogènia i no
s’alimentarà amb corrent que no tingui, almenys, 50 períodes per segon.
20) La il·luminació artificial haurà d’oferir garanties de seguretat, no viciar l’atmosfera del local,
ni presentar cap perill d’incendi ni explosió.
21) En els locals amb risc d’explosió pel tipus d’activitat, substàncies emmagatzemades o
ambients perillosos, la il·luminació serà antideflagrant.
Art. 28 (Intensitat de la il·luminació artificial)
22) Les intensitats mínimes de la il·luminació artificial segons els diferents treballs i indústries
seran les següents:
a. A patis, galeries i altres llocs de pas: 20 lux
b. Operacions en les que la distinció de detalls no sigui essencial, tals com manipulació
de mercaderies a l’engrossí, materials grossos i polvorització de productes: 50 lux
c. Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en la fabricació de productes
semiacabats de ferro i acer, muntatges simples, molta de grans, cardat de cotons, sala
de màquines i calderes, ascensors, departaments d’empaquetat i embalatge,
magatzems i dipòsits, vestidors i cambres higièniques: 100 lux.
d. Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els comptatges mitjos, en
treballs senzills de banc de taller, treballs en màquines, costura de teixits clars o de
productes de cuiro, indústries de conserva i fusteria mecànica: 200 lux.
e. Sempre que sigui essencial la distinció mitja de detalls, com treballs mitjos en bancs de
taller o en màquines, acabats de cuiro, teixits en colors clars i treballs d’oficina en
general: 300 lux.
f. En treballs en els que sigui indispensable una fina distinció de detalls, sota condicions
de constant contrast durant llargs períodes de temps, tals com muntatges delicats,
treballs fins en banc de taller o màquina, poliment i bisellat del vidre, ebenisteria, teixit
en colors foscos, màquines d’oficina i dibuix artístic o lineal: 500 a 1000 lux.
g. Activitats que exigeixin una distinció extremadament fina o sota condicions de contrast
extremadament difícils, tals com muntatges extrafins, proves amb instruments de
precisió, tallers de joieria i rellotgeria, costura en teixits de colors foscos, gravats,
litografies i altres treballs fins d’impremta: 1000 lux.
La instal·lació del nou sistema d'iluminació, donat que aquest suposa una reforma superior al 50 % de
la instal·lació existent, s'ha dissenyat per tal de donar compliment allò que estableix la secció HE 3 del
Codi Tècnic de l'Edificació.

Pàgina 17 de 147
MIQUEL CALCERRADA GÓMEZ - ENGINYER INDUSTRIAL - COL·LEGIAT NÚM. 15.078.
C/Miquel Servet, Núm. 3 2on 2a - 08195 St. Cugat del Vallès - Tfn. 699 357 657 - a/e. info@mcenginyers.com – www.mcenginyers.com

Projecte Tècnic de reubicació de les instal·lacions del mercat
municipal afectades per la implantació d'un nou operador

1.6.2.

AJUNTAMENT DE RUBÍ
16023

Il·luminació d'emergència

Un cop desinstal·lades les llums d'emergència existents als passadissos de l'actual zona de parades, i
els seus suports metàl·lics, es refarà tota la instal·lació d'enllumenat d'emergència de manera que els
nous equips compleixin amb les exigències del Codi Tècnic de l'Edificació.
Així doncs, s’utilitzaran les senyals de sortida, d’ús habitual o d’emergència, definides a la norma UNE
23034:1988, conforme als següents criteris:
-

Es disposarà de senyals indicatives de direcció dels recorreguts, visibles des de tot origen
d’evacuació des del que no sigui visible directament la sortida o les seves senyals.

-

La sortida del recinte tindrà un senyal amb el rètol “SORTIDA”.

-

Les senyals es disposaran de forma coherent amb l’assignació d’ocupants que es pretén
fer per a cada sortida, conforme allò establert al capítol 4 del DB-SI3.

-

Les senyals seran visibles inclús en tall del subministrament elèctric. Quan siguin
fotoluminescents, les seves característiques d’emissió lluminosa han de complir el que
estableix la norma UNE 23035-4:2003.

El local disposarà d’enllumenat d’emergència de manera que, en cas de fallida de l’enllumenat normal,
subministri la il·luminació necessària per facilitar la visibilitat als usuaris de manera que puguin
abandonar aquest, eviti les situacions de pànic i permeti veure les senyals indicadores de sortida i dels
equips i mitjans de protecció existent.
Les característiques del enllumenat d’emergència seran les següents:
-

L’enllumenat d’emergència estarà projectat de forma tal que quedi garantida la il·luminació
de totes les zones d’evacuació mentre estiguin ocupades. Aquestes estaran correctament
senyalitzades. El número de senyals serà el imprescindible per no confondre als ocupants.

-

La instal·lació serà fixa, disposarà de font pròpia d’energia i haurà d’entrar en
funcionament de manera automàtica al produir-se una fallida en l’alimentació de la
instal·lació d’enllumenat, entenent per fallida el descens de la tensió de subministrament
per sota del 70% del seu valor nominal.

-

La instal·lació haurà de proporcionar una il·luminància d’un lux (1 lx), com a mínim, durant
una hora, a nivell de terra en els recorreguts d’evacuació, mesurada en l’eix de
passadissos i escales.

-

La il·luminància serà, com a mínim de 5 lx en els punts on estiguin situats els equips de les
instal·lacions de protecció contra incendis que exigeixin utilització manual i en els quadres
de distribució d’enllumenat.

-

La uniformitat de la il·luminació proporcionada en els diferents punts de cada zona serà tal
que el quocient entre la il·luminància màxima i mínima sigui inferior a 40:1.

-

Els nivells d’il·luminació establerts s’han d’obtenir considerant nul el factor de reflexió sobre
parets i sostres i contemplant un factor de manteniment que englobi la reducció del
rendiment lluminós degut a l’embrutiment de las lluminàries i al envelliment de las
làmpares.
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Eficiència energètica de la instal·lació

L'eficiència energètica de la instal·lació d'il·luminació de cada zona, es determinarà mitjançant el valor
2
d'eficiència energètica de la instal·lació VEEI (W/m ) per cada 100 lux mitjançant la següent expressió:

VEE =

P ⋅ 100
S ⋅ Em

on:
P és la potència de la làmpada més l'equip auxiliar ( W )
2

S és la superfície il·luminada ( m )
Em és la il·luminància mitja horitzontal mantinguda ( lux )
Per el cas que ens ocupa, el valor de la eficiència energètica de la instal·lació tindrà els següents
valors límit:
•

Zones comuns (passadissos): 4,0

Superfície de venda: 1.766,96 m

2

Potència total instal·lada: 4.560 W
Il·luminància mitja: 282 lux
Substituint valors a l'expressió anterior tenim:

VEE =

4560 ⋅100
= 0,92
1766,96 ⋅ 282

Valor inferior al límit establert.

1.6.4.

Potència instal·lada l'edifici

Segons el punt 2.2 de la secció HE 3 del Codi Tècnic de l'Edificació, la potència instal·lada en
il·luminació, tenint en compte la potència de làmpades i equips auxiliars, no superarà els següents
valors:
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Els passadissos de circulació, on s'ha modificat la instal·lació d'enllumenat, presentaran la següent
relació potència - superfície, si excloem la superfície de les parades que disposen de la seva pròpia
il·luminació:

PMAX =

4560
P
=
= 4,99
S 913,67

Valor inferior al límit establert.

1.6.5.

Sistemes de control i regulació

Donat que no entra dins l'àmbit d'aquest projecte la modificació dels sistemes de control i regulació de
la instal·lació d'il·luminació, ja que només es substitueixen i reubiquen les lluminàries existents
actualment, aquest punt de la normativa no serà d'aplicació.

1.6.6.

Actuacions a realitzar

L’àmbit d’aquet projecte comprendrà les següents actuacions vers la instal·lació d'enllumenat:
Desmuntatge i retirada de totes les lluminàries existents encarregades tant de realitzar la
il·luminació general de les zones de circulació de la zona de parades, com de realitzar la
il·luminació d'emergència necessària en cas d'evacuació del recinte.
Desmuntatge i retirada de tots els suports on es troben fixats els equips d'il·luminació general i
d'emergència.
Instal·lació d'un nou sistema d'il·luminació general format per campanes industrials LED de
150 W de potència elèctrica i una lluminositat de 10.500 lúmens repartides al llarg dels
passadissos de la nova zona de parades.
Instal·lació d'un nou sistema d'enllumenat d'emergència capaç de proporcionar una
il·luminància d’un lux (1 lx), com a mínim, durant una hora, a nivell de terra en els recorreguts
d’evacuació, mesurada en l’eix de passadissos i de 5 lux en aquells punts on es trobin ubicats
els equips de protecció contra incendis.
Posada en servei complerta de la instal·lació d'il·luminació, incloent la instal·lació elèctrica fins
a un nou subquadre de protecció distribució i garantint un repartiment mínim de quatre línies
d'enllumenat general en tres proteccions magnetotèrmiques i diferencials diferents i tres línies
d'enllumenat d'emergència.
La instal·lació en el seu trajecte per la zona de molls fins arribar al quadre de protecció, es
farà circular per les safates existents per aquest ús.
Totes les actuacions a realitzar sobre la instal·lació d'enllumenat existent tindran la finalitat d'adaptar la
instal·lació a les normatives vigents que li són d'aplicació.
Als plànols adjunts en aquest projecte queden reflectits tots els canvis a realitzar sobre la instal·lació.
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SOLUCIÓ ADOPTADA: INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
Instal·lació elèctrica zona parades

Per tal de donar subministrament elèctric als receptors de la nova zona de parades, s'instal·larà una
safata metàl·lica de xapa perforada amb tapa d'acer galvanitzat de 200 x 60 mm., que recorrerà els
passadissos de circulació d'aquest espai penjada dels conductes de ventilació i des d'on es donarà
subministrament a tot el nou sistema d'enllumenat de la zona de parades.
La canalització serà instal·lada d’acord amb la ITC BT 19 i ITC BT 20 i estan constituïdes per
conductors aïllats, de tensió assignada no inferior a 450/750 V, col·locats sota tubs o canals
protectores, i instal·lats de forma que no siguin accessibles al públic.
Els nous cables instal·lats seran no propagadors de l’incendi i amb emissió i opacitat de fums
reduïda, d’acord amb la norma UNE 21.123. Pel que fa als elements de conducció dels cables seran
no propagadors de la flama, d’acord amb les normes UNE EN 50.085-1 i UNE EN 50.086-1.

1.7.2.

Instal·lació elèctrica zona nou operador

La instal·lació elèctrica existent que actualment alimenta els receptors ubicats a la zona afectada pel
nou operador serà anul·lada i eliminada. Aquells equips elèctrics, com ara cortines d'aire, endolls, etc.
ubicats en aquesta zona també seran desinstal·lats i eliminats de manera que l'espai quedi net i sense
cap resta d'instal·lació elèctrica.
Una part dels conductors que circulen per les parets perimetrals de la zona destinada al nou operador
donen subministrament a les instal·lacions existents a zona d'oficines de la planta altell i que seguiran
en funcionament. Aquestes instal·lacions seran reconduïdes per la nova canal instal·lada a la zona de
parades de manera que es garanteixi el subministrament actual. Aquelles línies que per motius del seu
traçat no puguin ser conduïdes per la nova canal aniran protegides sota tub metàl·lics i fixades
convenientment als paraments verticals fins que puguin ser reconduïdes fins aquesta.

1.7.3.

Actuacions a realitzar

L’àmbit d’aquet projecte comprendrà les següents actuacions vers la instal·lació elèctrica.
Desmuntatge i retirada de tots els conductors elèctrics, tub o canals i equips receptors que
actualment circulen per la zona destinada al nou operador.
Instal·lació d'una safata metàl·lica perforada amb tapa d'acer galvanitzat de 300x60 mm. o
200x60 mm., segons les indicacions dels plànols, penjada del sostre de l'edifici o dels
conductes de climatització, i amb recorregut per tots els passadissos de la nova zona de
parades.
Instal·lació de la xarxa elèctrica necessària per alimentar el nou sistema d'enllumenat general
i d'emergència de la zona de parades.
Separació de les línies d'enllumenat de la nova zona de parades en tres línies independents
cada una d'elles protegida amb la seva protecció diferencial i magnetotèrmica independent.
Reubicació per la nova safata de les línies elèctriques que donen subministrament a la planta
altell.
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Posada en servei i verificació de que totes les noves línies elèctriques que continuen en
funcionament ho fan de manera correcta.
Totes les actuacions a realitzar sobre la instal·lació elèctrica existent tindran la finalitat d'adaptar la
instal·lació a les normatives vigents que li són d'aplicació.
Als plànols adjunts en aquest projecte queden reflectits tots els canvis a realitzar sobre la instal·lació.

1.8.
1.8.1.

SOLUCIÓ ADOPTADA: MEGAFONIA i CCTV
Instal·lació de megafonia

La instal·lació de megafonia existent al mercat es mantindrà degut a que el seu funcionament
actualment és correcte. Tot i això, es procedirà al desmuntatge dels altaveus existents a la zona de
parades i del cablejat que els alimenta per tal de reubicar-los segons la distribució prevista per la futura
superfície de parades. D'aquesta manera, es garantirà que la zona afectada pel nou operador quedi
completament neta d'aquesta instal·lació.
A més a més, es retiraran i eliminaran tots els suports metàl·lic on actualment es troben collats els
altaveus.
Els altaveus del nou sistema de megafonia estaran fixats a la safata metàl·lica que recorre els
passadissos de la nova zona de parades i es col·locaran de manera que es garanteixi un so homogeni
que arribi a tots els punts de la zona deparades per igual. El cablejat que els alimenta serà nou i
transcorrerà per la mateixa safata on es troben aquests instal·lats
Els altaveus sobrants de la nova instal·lació seran entregats al personal de manteniment de
l'Ajuntament de Rubí per tal que aquests els tinguin com a recanvi per quan algun dels instal·lats
s'espatlli.

1.8.2.

Instal·lació de CCTV

En relació al sistema de CCTV existent actualment, es desmuntaran aquelles càmeres que actualment
es troben ubicades a la zona destinada al nou operador i aquestes seran reubicades a la nova zona de
parades complementant les ja existents.

1.8.3.

Actuacions a realitzar

L’àmbit d’aquet projecte comprendrà les següents actuacions vers la instal·lació de megafonia i CCTV:
Desmuntatge de tots els altaveus existents a la zona de parades i del cablejat que els
alimenta.
Desmuntatge i retirada de tots els suports on es troben fixats aquests equips.
Desmuntatge de les càmeres de CCTV ubicades a la zona d'afectació del nou operador.
Reubicació dels altaveus desmuntats segons la distribució de la nova zona de parades.
Instal·lació i connexió del cablejat d'alimentació dels altaveus des de l'equip d'emissió.
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Entrega dels altaveus sobrants al personal de manteniment de l'Ajuntament.
Instal·lació de les càmeres de CCTV desinstal·lades a la nova ubicació dins la nova zona de
parades.
Posada en servei i verificació del bon funcionament de les dues instal·lacions.
Als plànols adjunts en aquest projecte queden reflectits tots els canvis a realitzar sobre aquestes dues
instal·lacions.

1.9.
1.9.1.

SOLUCIÓ ADOPTADA: INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS i ALARMA
Instal·lació contra incendis

La instal·lació existent de protecció contra incendis serà refeta per tal de donar compliment amb els
criteris de la normativa vigent actualment en aquesta matèria, el DB SI del Codi Tècnic de l'edificació.
Per determinar les dotacions mínimes d’instal·lacions de protecció contra incendis amb que ha de
comptar la nova zona de parades s’ha aplicat el contingut de la Secció SI 4 del Codi Tècnic de
l’edificació.
Les característiques i condicions tècniques d’aquestes instal·lacions compliran allò que s’estableix al
Reglament d’instal·lacions de Protecció contra Incendis (RD 1942/1993), en les seves disposicions
complementaries i en qualsevol altre reglamentació especifica que li sigui d’aplicació.
Les instal·lacions de Detecció i Extinció necessàries, per un ús comercial, en el conjunt de la zona
deparades es desglossen a continuació:
• Sistemes de Detecció d’incendis.
S’instal·laran sistemes de detecció d’incendis sempre i quan la superfície construïda superi
2
els 2.000 m .
Donat que el conjunt de la superfície construïda de l'edifici compleix el requisit establert,
és preceptiva la col·locació d’un sistema de Detecció d’Incendis.
Així doncs s'instal·larà sota la safata metàl·lica prevista per instal·lacions, un sistema de
detectors tèrmics termovelocimètrics repartits per la zona de passadissos de la nova àrea
de paredes, els quals captaran la temperatura ambient per mitjà d'un sensor dual, utilitzant
un termistor que, depenent dels nivells prefixats a fàbrica de la temperatura ambient,
donarà una resposta d’alarma per superar la temperatura màxima prefixada o la velocitat
d’elevació de la temperatura prefixada.
A més els detectors tindran un LED que permeti veure el seu estat des de qualsevol
posició, quedant encès en alarma.
Els sistemes automàtics de detecció d'incendis i les seves característiques i
especificacions s'ajustaran a la norma UNE 23.007.
A més a més, el sistema de detecció d'incendis es completarà amb sistema manual
d'alarma d'incendi constituït per un conjunt de polsadors que permetran provocar
voluntàriament i transmetre una senyal a una central de control i senyalització
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permanentment vigilada, de tal forma que sigui fàcilment identificable la zona en que ha
sigut activat el polsador.
Es col·locaran polsadors d’alarma preferentment junt a les boques d’incendis, sortida de
vies d’evacuació i en llocs on no hi hagi de recórrer més de 25 m. de distància, des del
punt més allunyat de cada sector. L’alçada de la instal·lació serà de 1,50 m. sobre el nivell
del terra.
Els polsadors d’alarma seran del tipus analògic, tindran clarament indicat “Foc” i seran de
plàstic vermell, permetent el muntatge adossat o semiencastat.
Tots els component de la instal·lació estaran gestionats a través d'una centraleta ubicada a
la zona d'oficines de planta altell i des d'on en cas de necessitat farà saltar dues alarmes,
una interior i l'altre exterior.
• Sistemes d’Alarma d’Incendi.
S’instal·laran sistemes d'alarma d’incendis sempre i quan la superfície construïda superi
2
els 1.000 m .
Donat que la superfície construïda del sector d'incendi compleix el requisit establert, és
preceptiva la col·locació d’un sistema d’alarma d’incendi.
Aquest sistema es correspons amb el sistema de comunicació d'alarma, el qual permetrà
transmetre una senyal diferenciada, generada voluntàriament des d'un lloc de control. La
senyal serà, en tot cas, audible, havent de ser, a més a més, visible quan el nivell de soroll
on hagi de ser percebuda superi els 60 dB(A).
El sistema de comunicació d'alarma disposarà de dues fonts d'alimentació, amb les
mateixes condicions de les establertes pels sistemes manuals d'alarma, podent ser la font
secundària comú amb la del sistema automàtic de detecció i del sistema manual d'alarma
o els dos.
• Extintors portàtils.
Tal i com estableix les condicions generals de la taula 1.1 de la Secció SI 4 del Codi Tècnic
de l’edificació, s’han de col·locar extintors portàtils d’eficàcia mínima 21A-113B de
manera que la seva ubicació quedi perfectament senyalitzada i es farà de manera que el
màxim recorregut horitzontal, des de qualsevol punt del local fins l’extintor, no superi els 15
metres.
Com a criteri general s’han d’instal·lar allà on existeixi una probabilitat més gran d’originarse un incendi i en llocs de fàcil visibilitat i accés.
S’instal·laran sobre suports fixats als paraments verticals o pilars, de forma que la part
superior quedi como a màxim a 1,70 metres del terra.
Segons el ‘Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios’, encara que el foc
elèctric no està classificat, s’instal·larà un extintor d’eficàcia 55 B (5 Kg. de CO2) al costat
del quadre elèctric.
Les característiques, criteris de qualitat i assaig dels extintors mòbils s’ajustaran a allò que
estableix el "Reglament d’Aparells a Pressió", així com a les Normes UNE corresponents.
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Així doncs es reubicaran els extintors existents actualment i s'afegiran el necessaris a fi de
tenir un total de 12 extintors, 6 de pols ABC i 6 de CO2 repartits per tota la zona de
parades.
• Boques d’incendi equipades.
S’instal·laran boques d’incendi equipades sempre que la superfície construïda superi els
2
500 m .
Donat que es compleix el requisit establert, és preceptiva la col·locació d'un sistema de
boques d’incendi equipades.
Des de l’escomesa ubicada a límit de parcel·la es donarà el cabal necessari pel circuit de
BIES a través d’un tub de polietilè d’alta densitat de 2 1/2’’ soterrat que passarà per el forat
de servei de la zona de magatzem de planta soterrani i que es connectarà a la nova xarxa
de BIE's realitzada amb tub d’acer galvanitzat amb una capa de pintura d’acabat.
La instal·lació estarà formada per un total de 4 BIE's, repartides per la nova zona de
parades i cobrint la totalitat de la seva superfície. Aquestes seran del tipus 25 mm. amb
mànega de 20 m., i estaran ubicades, al menys una d'elles, a una distància màxima de 5
metres respecte les sortides d'evacuació sense que constitueixin un obstacle per la seva
utilització.
Tots els equips seran homologats, portant en lloc accessible per a la seva identificació el
número de la norma aplicada de conformitat, diàmetre, longitud de la mànega i el nom del
fabricant.
Cada una de les BIE's es muntarà sobre un suport rígid de manera que la boca i la vàlvula
manual quedi a una alçada inferior a 1.5 m amb relació al terra.
La xarxa de canonades haurà de proporcionar durant 60 minuts, com a mínim, en la
hipòtesis de funcionament de les dues BIE's hidràulicament més desfavorables, una
pressió dinàmica mínima de 2 bar a l'orifici de sortida de qualsevol BIE.
La separació màxima entre cada BIE i la és propera serà de 50 m. La distància des de
qualsevol punt de la zona de parades fins la BIE més propera no podrà excedir els 25 m.
S’hauran de senyalitzar de tal manera que s’aconsegueixi la seva immediata visió sense
dificultat i la zona del seu voltant haurà d'estar lliura d'obstacles per tal de poder accedir a
ella i poder maniobrar-la sense dificultat.
Actualment a la zona de parades del mercat existeix un conjunt de dotze extintors, sis de pols seca i sis
de CO2, repartits per tota la seva àrea i un sistema de quatre Boques d'Incendi Equipades BIE-25, tres
de les quals es troben dins l'àrea d'afectació del nou operador.
La xarxa existent de BIE's es desinstal·larà amb el propòsit de reubicar aquestes a la nova zona de
parades d'acord amb els criteris marcat per la normativa vigent en matèria d'incendis. Les BIE's un cop
emplaçades en la seva nova ubicació s'alimentaran d'una també nova xarxa d'abastament d'aigua
contra incendis procedent de l'escomesa existent.
Els sis extintors ubicats a l'àrea destinada al nou operador seran reubicats també a la nova zona de
parades.
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Alarma contra intrusió

Respecte l'actual sistema d'alarma contra intrusió existent, es desmuntaran aquells sensors de
moviment que actualment es troben ubicats a la zona destinada al futur nou operador i aquests seran
reubicats a la nova zona de parades complementant els ja existents.

1.9.3.

Actuacions a realitzar

L’àmbit d’aquet projecte comprendrà les següents actuacions vers la instal·lació de protecció contra
incendis i alarma contra intrusió:
Desmuntatge del extintors existents a la zona destinada al nou operador.
Desmuntatge de les Boques d'incendi Equipades instal·lades al recinte.
Arrencada de la xarxa de distribució d'aigua contra incendis de les BIE's desmuntades.
Desmuntatge dels sensors de moviment del sistema d'alarma contra intrusió ubicats a la zona
d'afectació del nou operador.
Reubicació dels extintors desmuntats segons la distribució de la nova zona de parades.
Reubicació de les BIE's ubicades segons els criteris de la normativa en matèria de protecció
contra incendis vigent.
Realització d'una nova xarxa de proveïment d'aigua contra incendis a partir de l'escomesa
existent que doni subministrament a les BIE's reubicades.
Realització d'un sistema de detecció i alarma contra incendis format per detectors automàtics
d'incendi, polsadors manuals d'alarma, centraleta, sirena exterior i interior i un sistema de
comunicació d'alarma.
Instal·lació dels sensors de moviment del sistema d'alarma contra intrusió desinstal·lats a la
nova ubicació dins la nova zona de parades.
Posada en servei i verificació del bon funcionament de totes les instal·lacions.
Totes les actuacions a realitzar sobre la instal·lació de protecció contra incendis existent tindran la
finalitat d'adaptar la instal·lació a les normatives vigents que li són d'aplicació.
Als plànols adjunts en aquest projecte queden reflectits tots els canvis a realitzar sobre aquestes dues
instal·lacions.

1.10. SOLUCIÓ ADOPTADA: ALTRES INSTAL·LACIONS
1.10.1.

Instal·lació de gas

La instal·lació existent de gas, formada per una bateria amb capacitat per vuit ampolles de butà, i que
es troba ubicada dins del magatzem afectat per l'emplaçament del nou operador serà desmantellada
sense que calgui reubicar-la a cap lloc.
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Les ampolles de butà existent seran retornades al personal de manteniment de l'ajuntament de Rubí
per tal de que gestionin el seu ús en altres instal·lacions.

1.10.2.

Instal·lació d'aigua sanitària

La instal·lació d'aigua sanitària provinent de la planta soterrani, i que es troba al mateix magatzem que
la instal·lació de gas serà desmantellada sense que calgui reubicar-la a cap altre lloc.

1.10.3.

Instal·lació de telefonia

La instal·lació de telefonia existent a la zona afectada pel nou operador serà desmantellada
completament sense que calgui reubicar-la a cap altre lloc.

1.10.4.

Actuacions a realitzar

L’àmbit d’aquet projecte comprendrà les següents actuacions vers la instal·lació de gas, aigua i
telefonia:
Desmantellament complert de la instal·lació de gas butà existent a la zona destinada al nou
operador.
Desmantellament complert de la instal·lació d'aigua sanitària existent a la zona destinada al
nou operador.
Arrencada complerta de la línia de telefonia existent a la zona destinada al nou operador.
Als plànols adjunts en aquest projecte queden reflectits tots els canvis a realitzar sobre aquestes dues
instal·lacions.

1.11. NORMATIVA D’APLICACIÓ
Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques als Edificis segons el RD 1027/2007, de 20 de juliol.
Reial Decret 1826/2009, de 27 de novembre, pel que es modifica el Reglament
d’Instal·lacions tèrmiques als Edificis.
Normes UNE d’aplicació segons RITE vigent.
Normes Tecnològiques del Ministeri de la Vivenda.
Reglament de Recipients a Pressió.
Codi Tècnic de l’Edificació. DB-HE: Estalvi d’energia
Codi Tècnic de l’Edificació. DB-HS: Salubritat
Codi Tècnic de l’Edificació. DB-HR: Protecció al soroll
Codi Tècnic de l’Edificació. DB-SI: Seguretat cas d’incendi
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Codi Tècnic de l’Edificació. DB-SUA: Seguretat d’utilització
Codi Tècnic de l’Edificació. DB-SE: Seguretat estructural
Reglament electrotècnic de baixa tensió (REBT) segons RD 842/2002, de 2 d’agost de 2002.
Instruccions tècniques complementàries al REBT.
Normes UNE d’aplicació segons REBT vigent.
Normes particulars d’empreses distribuïdores d’energia elèctrica en baixa tensió: GUIA
VADEMECUM.

1.12. SERVEIS AFECTATS
Donades les característiques de l'obra a realitzar, no es preveu l'afectació de cap tipus de servei.

1.13. BENS I DRETS AFECTATS
Donades les característiques de l'obra a realitzar, no es preveuen bens ni drets afectats.

1.14. AFECCIONS AL TRÀNSIT
Donades les característiques de l'obra a realitzar, durant el transcurs de les obres, el trànsit tant de
vehicles com de vianants, per les vies colindants a la parcel·la no es veurà afectat.
En el cas que puntualment, durant les tastes de retirada o reubicació dels equips de climatització
existents, el trànsit de qualsevol tipus es vegi afectat, aquest fet s'haurà de posar en coneixement dels
estaments oportuns amb prou antelació per tal de poder prendre les mesures preventives necessàries.

1.15. TERMINI D'EXECUCIÓ
En compliment de l’article 132 del Reglament de Contractació de l’Estat, en referència a l’article 124 de
la Llei de Contractes de les administracions públiques, s’elabora un Pla de Treballs on s’estudia amb
caràcter indicatiu el desenvolupament dels treballs indicant l’ordre i la durada de les activitats principals.
Per tal de dur a terme les obres plantejades en aquest projecte, s'han previst les següents tasques:
-

Replanteig de l’obra.
Desmuntatge unitats exteriors equips 1- 2 a desmantellar.
Desmuntatge unitats interiors equips 1-2 a desmantellar.
Realització bancades a la nova ubicació de les unitats exteriors que es mantenen segons
mides dels equips de climatització.
Realització dels murets de recolzament de les pantalles acústiques a la nova ubicació dels
equips de climatització.
Desmuntatge i reubicació dels equips de climatització que es mantenen.
Desmuntatge i reubicació de les pantalles acústiques existents.
Desmuntatge xarxa de conductes interior existent.
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Realització nova xarxa interior de conductes d'aportació i retorn i connexió amb els equips de
climatització.
Realització calaixos per conductes de retorn de la instal·lació de climatització.
Instal·lació de sondes ambient i variadors de freqüència als equips de climatització que es
mantenen.
Connexió equips de climatització a nova xarxa de conductes i posada en servei.
Desmuntatge complert de la instal·lació existent enllumenat.
Realització nova instal·lació d'enllumenat.
Col·locació de les proteccions magnetotèrmiques i diferencials necessàries al quadre general
de distribució.
Arrencada i reubicació instal·lació elèctrica existent.
Desmuntatge complert instal·lació megafonia i CCTV.
Reubicació instal·lació megafonia i CCTV.
Desmuntatge instal·lació contra incendis, telefonia , alarma, gas i aigua existents.
Realització nova instal·lació de protecció contra incendis i reubicació detectors presència
alarma contra intrusió.

Considerant les necessitats de temps d'execució de les diferents tasques a realitzar, es preveu un
temps màxim d'execució de l'obra de setanta-cinc dies laborables.

1.16. SEGURETAT I SALUT
En compliment del Reial Decret 604/2006 del 19 de maig, pel que es modifica el Reial Decret 39/1997,
del 17 de gener, pel que s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, el Reial Decret 1627/1997
del 24 d'octubre pel que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de
construcció, a la Llei 54/2003, al RD 171/2004, al RD 2177/2004 i a les recomanacions establertes a la
"Guía Técnica" publicada per l'INSH, resulta preceptiu per a les obres del present projecte un estudi de
seguretat i salut que s'adjunta a l'annex 4.

1.17. CONTROL DE QUALITAT
Les despeses que s'originin com a conseqüència dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d'obra i
dels informes específics que s'emetin per ordre de la Direcció Facultativa de l'obra, que resultin
pertinents en cada cas, seran a càrrec de l'empresa adjudicatària i estan inclosos en el pressupost del
projecte proporcionalment als preus unitaris fins el 1,5% del pressupost d'execució material.

1.18. DECLARACIÓ D'OBRA COMPLERTA
En compliment de l'article 123 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova
el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i de l'article 127 del Reglament General de la
Llei de Contractes de l'Administració Pública, aprovat pel Reial Decret 1098/2001 del 12 d'octubre de
2001, es manifesta que el Projecte compren una obra complerta en el sentit exigit en l'article 125 del
Reglament, ja que conté tots i cadascun dels elements que són precisos per valorar, executar i lliurar
l'obra a l'ús general.
Es fa constar explícitament que aquest projecte compleix amb la normativa vigent.
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1.19. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA
En compliment de l'article 65 del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei de contractes del sector públic, en la seva versió modificada per la Llei 25/2015 de
27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre contable de factures en el
Sector Públic, i als articles corresponents del Real Decreto 1098/2001 de 12 d'octubre, pel qual
s'aprova el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, no és
exigible classificació al contractista, donat que el valor estimat del contracte és inferior a 500.000 €. No
obstant la classificació necessària seria:
Categoria: 1
Grup: I
Subgrup: 1 i 9.
Grup: J
Subgrup: 2

1.20. REVISIÓ DE PREUS
D'acord amb l'article 103 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, la revisió del preu
del contracte és realitzarà quan el contracte s'hagi executat en el 20% del seu import i hagi
transcorregut un any des de la seva adjudicació.
Donat que el termini previst d'execució dels treballs és inferior al termini establert, no es considera
aplicable cap revisió de preus. En tot, es regirà pel que especifiqui el plec de condicions administratives
que defineixi la contractació de l'obra.

1.21. PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

PREU EXECUCIÓ MATERIAL

154.632,37 €

Despeses Generals
13,00 % PEM
20.102,21 €
Benefici industrial
6,00 % PEM
9.277,94 €
SUBTOTAL
184.012,52 €
El pressupost d'execució per contracte (PEC) abans de l'aplicació d'impostos ascendeix a
184.012,52 € (cent vuitanta-quatre mil dotze euros amb cinquanta-dos cèntims).
PREU EXECUCIÓ CONTRACTE
IVA

184.012,52 €
38.642,63 €

21,00 %

PREU EXECUCIÓ CONTRACTE (IVA inclòs)
222.655,15 €
El pressupost d'execució per contracte (PEC) final, un cop aplicats impostos ascendeix a
222.655,15 € (Dos-cents vint-i-dos mil sis-cents cinquanta-cinc euros amb quinze cèntims).
Rubí, maig de 2017
EL TÈCNIC
MIGUEL
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GOMEZ / num:15078
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2. ANNEX 1. REPORTATGE FOTOGRÀFIC

Unitat exterior equip climatització a eliminar

Unitat interior equip climatització a eliminar
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Unitat interior equip climatització a eliminar

Equip existents a reubicar

Xarxa interior conductes a desmuntar
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Detall pantalles acústiques a reubicar

Detall enllumenat existent a desmuntar

Detall enllumenat existent a desmuntar
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Detall enllumenat d'emergència i altaveus a desmuntar i reubicar

Detall instal·lació elèctrica a anul·lar o reubicar
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Detall instal·lació CCTV a reubicar

Detall instal·lacions protecció contra incendis a desmuntar i reubicar
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Detall instal·lació alarma intrusió a reubicar

Detall instal·lacions gas i aigua a anul·lar
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1

Desmuntatge unitat
exterior equips 1-2
Desmuntatge unitat
interior equips 1-2
Realització bancades i
murets pantalles
Desmuntatge i reubicació
equips climatització
Desmuntatge i reubicació
pantalles acústiques
Desmuntatge conductes
climatització
Muntatge nova xarxa de
conductes climatització
Col·locació sondes
ambient i variadors de
Realització calaixos retorn
climatització i pintat
Col· locació nova canal
distribuïdora
Realització nova
instal·lació enllumenat
Desmuntatge instal· lació
enllumenat i elèctrica
Desmuntatge instal·lació
megafonia i CCTV
Reubicació instal·lació
Megafonia i CCTV
Reubicació instal·lació
elèctrica
Desmuntatge inst.
incendis, alarma, aigua,
Realització nova inst.
incendis i alarma
Connexió equips a nova
xarxa conductes
Posada en servei noves
instal· lacions

Replanteig d'obra

SETMANA
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3. ANNEX 2. PLA DE TREBALL
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4. ANNEX 3. JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI

QUANTITAT UD RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CAPITOL 01 INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ
SUBCAPITOL 01.01 DESMUNTATGE EQUIPS CLIMATITZACIÓ PER DESMANTELLAMENT
01.01.01

Ut

Desmuntatge unitat exterior equip climatització
Desmuntatge per a substitució de planta de refredament o bomba de calor de 800 kW de potència calorífica màx ima, desconnex ió de les x arx es de subministrament i ev acuació, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre
camió o contenidor

A012G000

5,000 h

Oficial 1a calefactor

24,16

120,80

A013G000

5,000 h

Ajudant calefactor

20,73

103,65

C150G800

2,500 h

Grua autopropulsada de 12 t

48,98

122,45

A%AUX001

1,500 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

224,50

3,37

TOTAL PARTIDA ....................................................

350,27

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS CINQUANTA EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS
01.01.02

Ut

Desmuntatge unitat interior climatització
Desmuntatge per a substitució d'unitat interior emissora o climatitzador, de 140 kW, com a màx im, muntada superficialment o prèv iament desencastada, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor

A012G000

1,750 h

Oficial 1a calefactor

24,16

A013G000

1,750 h

Ajudant calefactor

20,73

42,28
36,28

C1503000

0,875 h

Camió grua

44,62

39,04

A%AUX001

1,500 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

78,60

1,18

TOTAL PARTIDA ....................................................

118,78

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT DIVUIT EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

SUBCAPITOL 01.02 DESMUNTATGE EQUIPS CLIMATITZACIÓ PER REUBICACIÓ
01.02.01

Ut

Desmuntatge per reubicació equips climatització
Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, de 2000 kg de pes, com a màx im i a una alçària de 25 m, com a
màx im, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la sev a reutilització, sense incloure embalatges

A0140000

2,000 h

Manobre

C150GU00

1,000 h

Grua autopropulsada de 60 t

A%AUX001

1,500 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

19,52

39,04

109,89

109,89

39,00

0,59

TOTAL PARTIDA ....................................................

149,52

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA-NOU EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

SUBCAPITOL 01.03 DESMUNTATGE CONDUCTES I DIFUSORS
01.03.01

m

Desmuntatge conductes climatització
Desmuntatge per a substitució de conducte circular metàl·lic, diàmetre superior a 300 mm i fins a 800 mm, muntat
sobre suports, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

A012G000

0,200 h

Oficial 1a calefactor

24,16

4,83

A013G000

0,200 h

Ajudant calefactor

20,73

4,15

A%AUX001

1,500 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

9,00

0,14

TOTAL PARTIDA ....................................................

9,12

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb DOTZE CÈNTIMS
01.03.02

Ut

Desmuntatge Difusors
Desmuntatge per a substitució de difusor d'aire circular o quadrat, amb plenum de connex ió i suport, suspès i connectat a la x arx a de distribució d'aire amb conducte circular de material compost, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

A012G000

0,166 h

Oficial 1a calefactor

24,16

4,01

A013G000

0,166 h

Ajudant calefactor

20,73

3,44

A%AUX001

1,500 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

7,50

0,11

TOTAL PARTIDA ....................................................

7,56

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

1 de juny de 2017
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PREU

SUBTOTAL
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SUBCAPITOL 01.04 REUBICACIÓ EQUIPS CLIMATITZACIÓ
01.04.01

Ut

Muntatge equips climatització reubicats
Reubicació i posada en serv ei d'equip de climatització Roof top SPACE IPF 0240V R410A MRC11 de CIATESA
ex istent

A012G000

15,000 h

Oficial 1a calefactor

24,16

362,40

A013G000

15,000 h

Ajudant calefactor

20,73

310,95

673,40

10,10

A%AUX001

1,500 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

TOTAL PARTIDA ....................................................

683,45

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS

SUBCAPITOL 01.05 MUNTATGE CONDUCTES CLIMATITZACIÓ
01.05.01

m

Conducte diàmetre 800 mm
Conducte helicoïdal circular de planx a d'acer galv anitzat de 800 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1
mm, unió amb brida ex tensible cargolada, muntat superficialment

A012G000

1,400 h

Oficial 1a calefactor

24,16

A013G000

1,400 h

Ajudant calefactor

20,73

33,82
29,02

BE42QN42

1,020 m

Conducte helicoïdal circular de planx a d'acer galv anitzat 800 mm

30,82

31,44

BEW4H000

0,330 Ut

Suport estàndard per a conducte circular de 800 mm de diàmetre

15,85

5,23

A%AUX001

1,500 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

62,80

0,94

TOTAL PARTIDA ....................................................

100,45

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS
01.05.02

m

Conducte diàmetre 750 mm
Conducte helicoïdal circular de planx a d'acer galv anitzat de 750 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1
mm, unió amb brida ex tensible cargolada, muntat superficialment
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ....................................................

108,93

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VUIT EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS
01.05.03

m

Conducte diàmetre 700 mm
Conducte helicoïdal circular de planx a d'acer galv anitzat de 700 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1
mm, unió amb brida ex tensible cargolada, muntat superficialment

A012G000

1,400 h

Oficial 1a calefactor

24,16

A013G000

1,400 h

Ajudant calefactor

20,73

33,82
29,02

BE42QL42

1,020 m

Conducte helicoïdal circular de planx a d'acer galv anitzat 700 mm

24,76

25,26

BEW4F002

0,330 Ut

Suport estàndard per a conducte circular de 700 mm de diàmetre

11,27

3,72

A%AUX001

1,500 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

62,80

0,94

TOTAL PARTIDA ....................................................

92,76

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-DOS EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS
01.05.04

m

Conducte diàmetre 650 mm
Conducte helicoïdal circular de planx a d'acer galv anitzat de 650 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1
mm, unió amb brida ex tensible cargolada, muntat superficialment
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ....................................................

76,75

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-SIS EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

1 de juny de 2017
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QUANTITAT UD RESUM
m
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SUBTOTAL
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Conducte diàmetre 600 mm
Conducte helicoïdal circular de planx a d'acer galv anitzat de 600 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1
mm, unió amb brida ex tensible cargolada, muntat superficialment

A012G000

0,850 h

Oficial 1a calefactor

24,16

20,54

A013G000

0,850 h

Ajudant calefactor

20,73

17,62

BE42QJ42

1,020 m

Conducte helicoïdal circular de planx a d'acer galv anitzat 600 mm

0,00

0,00

BEW4E001

0,330 Ut

Suport estàndard per a conducte circular de 600 mm de diàmetre

10,06

3,32

A%AUX001

1,500 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

38,20

0,57

TOTAL PARTIDA ....................................................

42,05

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-DOS EUROS amb CINC CÈNTIMS
01.05.06

m

Conducte diàmetre 550 mm
Conducte helicoïdal circular de planx a d'acer galv anitzat de 550 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1
mm, unió amb brida ex tensible cargolada, muntat superficialment

A012G000

0,850 h

Oficial 1a calefactor

24,16

A013G000

0,850 h

Ajudant calefactor

20,73

20,54
17,62

BE42QH42

1,020 m

Conducte helicoïdal circular de planx a d'acer galv anitzat 550 mm

19,24

19,62

BEW4D001

0,330 Ut

Suport estàndard per a conducte circular de 550 mm de diàmetre

9,31

3,07

A%AUX001

1,500 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

38,20

0,57

TOTAL PARTIDA ....................................................

61,42

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-UN EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS
01.05.07

m

Conducte diàmetre 500 mm
Conducte helicoïdal circular de planx a d'acer galv anitzat de 500 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1
mm, unió amb brida ex tensible cargolada, muntat superficialment
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ....................................................

67,59

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-SET EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
01.05.08

m

Conducte diàmetre 450 mm
Conducte helicoïdal circular de planx a d'acer galv anitzat de 450 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1
mm, unió amb brida ex tensible cargolada, muntat superficialment
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ....................................................

64,68

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
01.05.09

m

Conducte diàmetre 400 mm
Conducte helicoïdal circular de planx a d'acer galv anitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1
mm, unió amb brida ex tensible cargolada, muntat superficialment
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ....................................................

62,06

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-DOS EUROS amb SIS CÈNTIMS
01.05.10

m

Conducte diàmetre 350 mm
Conducte helicoïdal circular de planx a d'acer galv anitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1
mm, unió amb brida ex tensible cargolada, muntat superficialment

A012G000

0,600 h

Oficial 1a calefactor

24,16

14,50

A013G000

0,600 h

Ajudant calefactor

20,73

12,44

BE42QE42

1,020 m

Conducte helicoïdal circular de planx a d'acer galv anitzat 350 mm

6,80

6,94

BEW4A001

0,330 Ut

Suport estàndard per a conducte circular de 350 mm de diàmetre

5,86

1,93

A%AUX001

1,500 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

26,90

0,40

TOTAL PARTIDA ....................................................

36,21

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-SIS EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS

1 de juny de 2017

Pàgina

3

QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI

QUANTITAT UD RESUM

PREU

SUBTOTAL

9,66

IMPORT

SUBCAPITOL 01.06 MUNTATGE DIFUSORS
01.06.01

Ut

Col·locació difusors existents
Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, ex istent col·locat i fix at al pont de muntatge

A012G000

0,400 h

Oficial 1a calefactor

24,16

A013G000

0,400 h

Ajudant calefactor

20,73

8,29

BEK91400

1,000 Ut

Difusor circular d'alumini anoditzat platejat ex istent

0,00

0,00

A%AUX001

1,500 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

18,00

0,27

TOTAL PARTIDA ....................................................

18,22

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS
01.06.02

Ut

Col·locació reixes retorn
Reix eta de retorn regulable - desmuntable, d'aletes fix es horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 600x 300 mm,
d'aletes separades 20 mm, de secció corba 45 °, totes en el mateix sentit i fix ada al bastiment. Inclou filtre tipus F7
segons norma UNE-EN 779 a reix a

A012G000

0,350 h

Oficial 1a calefactor

24,16

A013G000

0,350 h

Ajudant calefactor

20,73

8,46
7,26

BEK71KK1

1,000 Ut

Reix eta de retorn

197,30

197,30

A%AUX001

1,500 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

15,70

0,24

TOTAL PARTIDA ....................................................

213,26

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS TRETZE EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS
01.06.03

Ut

Comporta de regulació de cabal
Comporta reguladora de cabal circular d'acer galv anitzat de 350 mm de diàmetre, autoregulable mecànicament,
col·locada

A012G000

0,600 h

Oficial 1a calefactor

24,16

A013G000

0,600 h

Ajudant calefactor

20,73

14,50
12,44

BEKQ42T1

1,000 Ut

Regulador de cabal circular d'acer galv anitzat diàmetre 350 mm

106,00

106,00

A%AUX001

1,500 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

26,90

0,40

TOTAL PARTIDA ....................................................

133,34

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRENTA-TRES EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

SUBCAPITOL 01.07 SONDES AMBIENT
01.07.01

Ut

Instal·lació sondes ambient
Sonda de temperatura ambient, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada

A012M000

4,600 h

Oficial 1a muntador

24,16

A013M000

4,600 h

Ajudant muntador

20,76

111,14
95,50

BEV21A00

2,000 u

Sonda de temperatura ambient, amb accessoris de muntatge

104,55

209,10

2045900

1,000 u

Targeta Serial RS485 FIELDBUS

98,08

98,08

SAT024

1,000 h

Desplaçament

74,56

74,56

A%AUX001

1,500 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

206,60

3,10

TOTAL PARTIDA ....................................................

591,48

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS NORANTA-UN EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
01.07.02

m

Cablejat sondes
Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció 1
x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baix a emissió fums, col·locat en canal

A012M000

0,012 h

Oficial 1a muntador

24,16

0,29

A013M000

0,012 h

Ajudant muntador

20,76

0,25

BG32B120

1,020 m

Cable conductor de coure

0,25

0,26

A%AUX001

1,500 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

0,50

0,01

TOTAL PARTIDA ....................................................

0,81

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

1 de juny de 2017

Pàgina
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI

QUANTITAT UD RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

SUBCAPITOL 01.08 VARIADORS DE FREQUÈNCIA
01.08.01

Ut

Col·locació variadors frequència en màquines existents
Instal·lació d'un sistema de v ariadors de frequència a sis màquines ex istents que no en dispossen. Inclou l'equip
v ariador de frequència de potència 5,5 kW i de 4 kW, caix a per ubicar el v ariador material de muntatge necessari i
ma d'obra. Inclou parts proporcionalsper a connex ió dels v ariadors amb màquina de clima corresponent.
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ....................................................

4.010,87

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE MIL DEU EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

SUBCAPITOL 01.09 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
01.09.01

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baix a emissió fums, col·locat superficialment

A012H000

0,065 h

Oficial 1a electricista

24,16

A013H000

0,065 h

Ajudant electricista

20,73

1,57
1,35

BG312690

1,020 m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de 5x 35 mm2

16,34

16,67

A%AUX001

1,500 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

2,90

0,04

TOTAL PARTIDA ....................................................

19,63

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DINOU EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
01.09.02

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 80 A
Interruptor diferencial de la classe AC, marca SCHNEIDER o similar, gamma terciari, de 80 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnex ió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic
de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000

0,600 h

Oficial 1a electricista

24,16

A013H000

0,200 h

Ajudant electricista

20,73

14,50
4,15

BG4242JL

1,000 Ut

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 80 A

274,04

274,04

BGW42000

1,000 Ut

Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials

0,38

0,38

A%AUX001

1,500 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

18,70

0,28

TOTAL PARTIDA ....................................................

293,35

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS NORANTA-TRES EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS
01.09.03

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 80 A d'intensitat nominal
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 80 A d'intensitat nominal, marca SCHNEIDER o similar, tipus PIA corba B,
tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000

0,330 h

Oficial 1a electricista

24,16

A013H000

0,200 h

Ajudant electricista

20,73

7,97
4,15

BG414GKL

1,000 Ut

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 80 A d'intensitat nominal

165,24

165,24

BGW41000

1,000 Ut

Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics

0,42

0,42

A%AUX001

1,500 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

12,10

0,18

TOTAL PARTIDA ....................................................

177,96

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SETANTA-SET EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS

1 de juny de 2017

Pàgina
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI

QUANTITAT UD RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

SUBCAPITOL 01.10 AÏLLAMENT CONDUCTES
01.10.01

m2 Aïllament tèrmic conductes exteriors
Aïllament tèrmic de conductes amb feltre de llana mineral de v idre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162,
de gruix 55 mm, amb una conductiv itat tèrmica <= 0,042 W/mK, resistència tèrmica >= 1,31 m2.K/W, amb paper
kraft-alumini, muntat ex teriorment

A012G000

0,120 h

Oficial 1a calefactor

24,16

A013G000

0,120 h

Ajudant calefactor

20,73

2,49

B7C40N40

1,660 m2 Feltre llana mineral de v idre (MW) per a aïllaments, gruix 55 mm

1,02

1,69

A%AUX001

1,500 %

5,40

0,08

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

2,90

TOTAL PARTIDA ....................................................

7,16

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb SETZE CÈNTIMS
01.10.02

m2 Aïllament tèrmic conductes interiors
Aïllament tèrmic de conductes amb feltre de llana mineral de v idre per a aïllaments (MW), segons UNE-EN 13162,
de gruix 30 mm, amb una conductiv itat tèrmica <= 0,036 W/mK, resistència tèrmica >= 0,83333 m2.K/W, amb paper kraft-alumini, muntat ex teriorment

A012G000

0,120 h

Oficial 1a calefactor

24,16

A013G000

0,120 h

Ajudant calefactor

20,73

2,49

B7C42T40

1,020 m2 Feltre de llana mineral de v idre per a aïllaments

1,31

1,34

A%AUX001

1,500 %

5,40

0,08

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

2,90

TOTAL PARTIDA ....................................................

6,81

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

1 de juny de 2017

Pàgina
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI

QUANTITAT UD RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CAPITOL 02 INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT
SUBCAPITOL 02.01 DESMUNTATGE INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT EXISTENT
02.01.01

Ut

Desmuntatge focus
Desmuntatge de llumenera superficial (focus), amb mitjans manuals, aplec de materials per a la sev a reutilització i
càrrega de runes sobre camió o contenidor

A012H000

0,100 h

Oficial 1a electricista

24,16

2,42

A013H000

0,100 h

Ajudant electricista

20,73

2,07

A%AUX001

1,500 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

4,50

0,07

TOTAL PARTIDA ....................................................

4,56

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
02.01.02

Ut

Desmuntatge llums emergència
Desmuntatge de llumenera superficial (llum emergència), amb mitjans manuals, aplec de materials per a la sev a
reutilització i càrrega de runes sobre camió o contenidor

A012H000

0,100 h

Oficial 1a electricista

24,16

2,42

A013H000

0,100 h

Ajudant electricista

20,73

2,07

A%AUX001

1,500 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

4,50

0,07

TOTAL PARTIDA ....................................................

4,56

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
02.01.03

Ut

Desmuntatge pantalles fluorescents
Desmuntatge per a substitució de llumenera decorativ a interior, equipada amb làmpades incandescents fluorescents
o halògenes, muntada superficialment sobre paraments v erticals o horitzontals, a una alçària de 3 m com a màx im, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

A012H000

0,100 h

Oficial 1a electricista

24,16

2,42

A013H000

0,100 h

Ajudant electricista

20,73

2,07

A%AUX001

1,500 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

4,50

0,07

TOTAL PARTIDA ....................................................

4,56

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
02.01.04

Ut

Desmuntatge suports enllumenat
Desmuntatge de braç mural amb els accessoris i elements de subjecció, amb mitjans manuals, aplec de materials
per a la sev a reutilització i càrrega de runa sobre camió o contenidor

A012H000

0,250 h

Oficial 1a electricista

24,16

6,04

A013H000

0,250 h

Ajudant electricista

20,73

5,18

A%AUX001

1,500 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

11,20

0,17

TOTAL PARTIDA ....................................................

11,39

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS
02.01.05

m

Arrencada cablejat instal·lació enllumenat
Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica de l'enllumenat ex istent, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

A012H000

0,020 h

Oficial 1a electricista

24,16

0,48

A013H000

0,020 h

Ajudant electricista

20,73

0,41

A%AUX001

1,500 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

0,90

0,01

TOTAL PARTIDA ....................................................

0,90

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

1 de juny de 2017

Pàgina
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI

QUANTITAT UD RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

SUBCAPITOL 02.02 MUNTATGE NOVA INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT
02.02.01

Ut

Campana industrial LED
Muntatge campana industrial d'alumini, marca GREEN ICE o similar, amb una làmpada LED de 120 W i 230 V de
tensió d'alimentació amb una temperatura de color de 6500 K i 8.400 lumens, amb unes dimensions de 510 mm de
diàmetre i 420 mm d'alçada, amb un grau de protecció IP 44, difusor a 120º, equip electrònic i muntada superficialment a canal

A012H000

0,150 h

Oficial 1a electricista

24,16

3,62

A013H000

0,150 h

Ajudant electricista

20,73

3,11

BHB211301

1,000 Ut

Campana industrial LED

136,29

136,29

BHWB20001

1,000 Ut

Part proporcional d'accessoris

1,85

1,85

A%AUX001

1,500 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

6,70

0,10

TOTAL PARTIDA ....................................................

144,97

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA-QUATRE EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS
02.02.02

Ut

Llum emergència
Llum d'emergència amb làmpada led, marca LEGRAND o similar, amb una v ida útil de 100000 h, no permanent i
no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aprox imat de 170 a 200 lúmens, 2 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial

A012H000

0,150 h

Oficial 1a electricista

24,16

A013H000

0,150 h

Ajudant electricista

20,73

3,62
3,11

BH61RJ7A

1,000 Ut

Llum d'emergència amb làmpada led

103,60

103,60

A%AUX001

1,500 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

6,70

0,10

TOTAL PARTIDA ....................................................

110,43

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT DEU EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

1 de juny de 2017

Pàgina
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI

QUANTITAT UD RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CAPITOL 03 INSTAL·LACIÓ MEGAFONIA
SUBCAPITOL 03.01 DESMUNTATGE INSTAL·LACIÓ MEGAFONIA EXISTENT
03.01.01

Ut

Desmuntatge altaveus
Desmuntatge d'altav eu interior, amb mitjans manuals, i aplec de material per a la sev a reutilització i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

A0140000

0,200 h

Manobre

A%AUX001

1,500 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

19,52

3,90

3,90

0,06

TOTAL PARTIDA ....................................................

3,96

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS
03.01.02

Ut

Desmuntatge suports megafonia
Desmuntatge de braç mural amb els accessoris i elements de subjecció, amb mitjans manuals, aplec de materials
per a la sev a reutilització i càrrega de runa sobre camió o contenidor

A012H000

0,250 h

Oficial 1a electricista

24,16

6,04

A013H000

0,250 h

Ajudant electricista

20,73

5,18

A%AUX001

1,500 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

11,20

0,17

TOTAL PARTIDA ....................................................

11,39

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS
03.01.03

m

Arrencada cablejat instal·lació megafonia
Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació megafonia superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

A012H000

0,020 h

Oficial 1a electricista

24,16

0,48

A013H000

0,020 h

Ajudant electricista

20,73

0,41

A%AUX001

1,500 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

0,90

0,01

TOTAL PARTIDA ....................................................

0,90

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

SUBCAPITOL 03.02 MUNTATGE NOVA INSTAL·LACIÓ MEGAFONIA
03.02.01

Ut

Altaveu circular de superfície
Altav eu circular de sostre bicònic de 8'' de diàmetre, de 15 W de potència (RMS), sensibilitat (1 kHz, 1 W, 1 m) de
95 dB, alimenació 100 V, reix eta d'ABS, per muntar superficialment

A012M000

0,250 h

Oficial 1a muntador

24,16

6,04

A013M000

0,250 h

Ajudant muntador

20,76

5,19

BP35UACA

1,000 Ut

Altav eu circular de sostre, bicònic de 8'' de diàmetre, de 15 W

0,00

0,00

A%AUX001

1,500 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

11,20

0,17

TOTAL PARTIDA ....................................................

11,40

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
03.02.02

m

Cablejat paral·lel bicolor
Cable per a sonoritzacions paral·lel bicolor de 2x 1,5 mm2, aïllament plàstic lliure d'halògens, col·locat en tub

A012M000

0,015 h

Oficial 1a muntador

24,16

0,36

A013M000

0,015 h

Ajudant muntador

20,76

0,31

BP49U010

1,000 m

Cable per a sonoritzacions

0,27

0,27

A%AUX001

1,500 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

0,70

0,01

TOTAL PARTIDA ....................................................

0,95

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS
03.02.03

h

Connexió nova instal·lació megafonia a equip so existent

A012M000

1,500 h

Oficial 1a muntador

24,16

36,24

A013M000

1,500 h

Ajudant muntador

20,76

31,14

TOTAL PARTIDA ....................................................

67,38

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-SET EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS

1 de juny de 2017

Pàgina
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI

QUANTITAT UD RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CAPITOL 04 INSTAL·LACIÓ CCTV
SUBCAPITOL 04.01 DESMUNTATGE INSTAL·LACIÓ CCTV EXISTENT
04.01.01

Ut

Desmuntatge càmara CCTV
Desmuntatge de càmara CCTV, amb mitjans manuals, i aplec de material per a la sev a reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

A0140000

0,200 h

Manobre

A%AUX001

1,500 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

19,52

3,90

3,90

0,06

TOTAL PARTIDA ....................................................

3,96

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS
04.01.02

m

Arrencada cablejat instal·lació CCTV
Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació de CCTV superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

A012H000

0,020 h

Oficial 1a electricista

24,16

0,48

A013H000

0,020 h

Ajudant electricista

20,73

0,41

A%AUX001

1,500 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

0,90

0,01

TOTAL PARTIDA ....................................................

0,90

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

SUBCAPITOL 04.02 REUBICACIÓ INSTAL·LACIÓ CCTV
04.02.01

Reubicació càmeras
Reubicació càmera ex istent per a circuit tancat de TV (CCTV) desmuntada de la zona afectada pel nou operador,
muntada superficialment, amb mitjans manuals.

A012M000

0,500 h

Oficial 1a muntador

24,16

12,08

A013M000

0,500 h

Ajudant muntador

20,76

10,38

A%AUX001

1,500 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

22,50

0,34

TOTAL PARTIDA ....................................................

22,80

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

1 de juny de 2017
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI

QUANTITAT UD RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CAPITOL 05 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
SUBCAPITOL 05.01 DESMUNTATGE INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA EXISTENT
05.01.01

Ut

Desmuntatge endolls i mecanismes
Desmuntatge per a substitució de mecanisme elèctric, muntat superficialment o encastat, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

A012H000

0,150 h

Oficial 1a electricista

A%AUX001

1,500 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

24,16

3,62

3,60

0,05

TOTAL PARTIDA ....................................................

3,67

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS
05.01.02

Ut

Desmuntatge Cortina aire
Desmuntatge d'element de petit equipament (cortina aire) a una alçària de 5 m, com a màx im, amb mitjans manuals, aplec de materials per a la sev a reutilització, sense incloure embalatges o càrrega sobre camió o contenidor

A0140000

0,250 h

Manobre

A%AUX001

1,500 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

19,52

4,88

4,90

0,07

TOTAL PARTIDA ....................................................

4,95

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS
05.01.03

Ut

Desmuntatge Caixes derivació
Desmuntatge per a substitució de caix a de deriv ació muntada superficialment, quadrada, rectangular o rodona, metàl·lica o de material sintètic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

A012H000

0,150 h

Oficial 1a electricista

A%AUX001

1,500 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

24,16

3,62

3,60

0,05

TOTAL PARTIDA ....................................................

3,67

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS
05.01.04

m

Arrencada cablejat instal·lació enllumenat
Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica de l'enllumenat ex istent, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

A012H000

0,020 h

Oficial 1a electricista

24,16

0,48

A013H000

0,020 h

Ajudant electricista

20,73

0,41

A%AUX001

1,500 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

0,90

0,01

TOTAL PARTIDA ....................................................

0,90

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

1 de juny de 2017
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI

QUANTITAT UD RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

SUBCAPITOL 05.02 MUNTATGE NOVA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
05.02.01

m

Safata metàl·lica acer galvanitzat 200x60
Safata metàl·lica de x apa perforada, marca INTERFLEX o similar, amb coberta d'acer galv anitzat en calent i env à
separador de canal, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

A012H000

0,208 h

Oficial 1a electricista

24,16

A013H000

0,096 h

Ajudant electricista

20,73

5,03
1,99

BG2DD8F0

1,000 m

Safata metàl·lica x apa perforada d'acer galv anitzat

10,22

10,22

BG2ZAAF0

1,000 m

Coberta per a safata metàl·lica x apa d'acer galv anitzat

7,12

7,12

BG2Z005A

1,000 m

Perfil separador per a safata metàl·lica d'acer galv anitzat

4,31

4,31

BGW2DB8F

1,000 Ut

Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates

4,27

4,27

BGY2ABF2

1,000 Ut

Part proporcional d'elements de suport per safates metàl·liques

7,22

7,22

A%AUX001

1,500 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

7,00

0,11

TOTAL PARTIDA ....................................................

40,27

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS
05.02.02

m

Safata metàl·lica acer galvanitzat 300x60
Safata metàl·lica de x apa perforada, marca INTERFLEX o similar, amb coberta d'acer galv anitzat en calent i env à
separador de canal, d'alçària 60 mm i amplària 300 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

A012H000

0,273 h

Oficial 1a electricista

24,16

A013H000

0,124 h

Ajudant electricista

20,73

6,60
2,57

BG2DD8H0

1,000 m

Safata metàl·lica de x apa perforada 300x 60 mm

13,18

13,18

BG2ZAAH0

1,000 m

Coberta per a safata metàl·lica de x apa, de 300 mm

10,84

10,84

BG2Z005A

1,000 m

Perfil separador per a safata metàl·lica d'acer galv anitzat

4,31

4,31

BGW2DB8H

1,000 Ut

Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates

5,23

5,23

BGY2ABH2

1,000 Ut

Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·lique

8,86

8,86

A%AUX001

1,500 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

9,20

0,14

TOTAL PARTIDA ....................................................

51,73

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-UN EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS
05.02.03

m

Tub rígid metàl·lic per protecció conductors elèctrics
Tub rígid d'acer galv anitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment

A012H000

0,032 h

Oficial 1a electricista

24,16

A013H000

0,050 h

Ajudant electricista

20,73

0,77
1,04

BG23E510

1,020 m

Tub rígid d'acer galv anitzat, de 20 mm de diàmetre nominal

1,42

1,45

BGW23000

1,000 ut

Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer

0,24

0,24

A%AUX001

1,500 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

1,80

0,03

TOTAL PARTIDA ....................................................

3,53

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
05.02.04

ut

Caixes derivació
Caix a de deriv ació quadrada de plàstic, de 100x 100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment

A012H000

0,300 h

Oficial 1a electricista

24,16

A013H000

0,150 h

Ajudant electricista

20,73

7,25
3,11

BG151512

1,000 Ut

Caix a de deriv ació quadrada de plàstic, de 100x 100 mm

1,02

1,02

BGW15000

1,000 Ut

Part proporcional d'accessoris de caix a de deriv ació quadrada

0,32

0,32

A%AUX001

1,500 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

10,40

0,16

TOTAL PARTIDA ....................................................

11,86

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

1 de juny de 2017
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI
05.02.05

QUANTITAT UD RESUM
m

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Cable amb conductor de coure secció 1,5 mm2
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3
x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baix a emissió fums, col·locat en canal o safata

A012H000

0,012 h

Oficial 1a electricista

24,16

A013H000

0,012 h

Ajudant electricista

20,73

0,29
0,25

BG312320

1,020 m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV 3x 1,5 mm2

0,94

0,96

A%AUX001

1,500 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

0,50

0,01

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,51

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS
05.02.06

m

Cable amb conductor de coure secció 2,5 mm2
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3
x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baix a emissió fums, col·locat en canal o safata

A012H000

0,012 h

Oficial 1a electricista

24,16

A013H000

0,012 h

Ajudant electricista

20,73

0,29
0,25

BG312330

1,020 m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV 3x 2,5 mm2

1,30

1,33

A%AUX001

1,500 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

0,50

0,01

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,88

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
05.02.07

m

Cable amb conductor de coure secció 6 mm2
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baix a emissió fums, col·locat en canal o safata

A012H000

0,032 h

Oficial 1a electricista

24,16

A013H000

0,032 h

Ajudant electricista

20,73

0,77
0,66

BG312650

1,020 m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV 5x 6 mm2

4,08

4,16

A%AUX001

1,500 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

1,40

0,02

TOTAL PARTIDA ....................................................

5,61

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS
05.02.08

m

Connexió canal a xarxa terra
Col·locació de conductor equipotencial de coure nu, unipolar de secció 1x 16 mm2, col·locat superficialment sobre
canal per connex ió d'aquesta a la x arx a de terra de l'edifici. Inclou material aux iliar per la correcta connex ió de la
linea equipotencial a la instal·lació.

A012H000

0,060 h

Oficial 1a electricista

24,16

A013H000

0,100 h

Ajudant electricista

20,73

1,45
2,07

BG380700

1,020 m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x 16 mm2

0,59

0,60

BGW38000

1,000 Ut

Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus

0,33

0,33

A%AUX001

1,500 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

3,50

0,05

TOTAL PARTIDA ....................................................

4,50

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
05.02.09

A012H000

Ut

0,025 h

Caixa per a quadre de distribució amb porta
Caix a per a quadre de distribució, marca SCHNEIDER Electric o similar, de plàstic i metàl·lica amb porta, per a
tres fileres de catorze mòduls i muntada superficialment
Oficial 1a electricista

24,16

0,60

A013H000

0,025 h

Ajudant electricista

20,73

0,52

BG146G01

1,000 Ut

Caix a per a quadre de distribució amb porta

40,73

40,73

BGW14000

1,000 Ut

Part proporcional d'accessoris de caix a per a quadre de distribu

1,44

1,44

A%AUX001

1,500 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

1,10

0,02

TOTAL PARTIDA ....................................................

43,31

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-TRES EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

1 de juny de 2017
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI
05.02.10

QUANTITAT UD RESUM
Ut

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

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

A012H000

0,350 h

Oficial 1a electricista

24,16

A013H000

0,200 h

Ajudant electricista

20,73

8,46
4,15

BG42429D

1,000 Ut

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A

81,66

81,66

BGW42000

1,000 Ut

Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials

0,38

0,38

A%AUX001

1,500 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

12,60

0,19

TOTAL PARTIDA ....................................................

94,84

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-QUATRE EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS
05.02.11

Ut

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, marca SCHNEIDER Electric o similar, tipus PIA
corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000

0,230 h

Oficial 1a electricista

24,16

A013H000

0,200 h

Ajudant electricista

20,73

5,56
4,15

BG415DJC

1,000 Ut

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A tetrapolar

53,85

53,85

BGW41000

1,000 Ut

Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics

0,42

0,42

A%AUX001

1,500 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

9,70

0,15

TOTAL PARTIDA ....................................................

64,13

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-QUATRE EUROS amb TRETZE CÈNTIMS
05.02.12

Ut

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, marca SCHNEIDER Electric o similar, tipus PIA
corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000

0,200 h

Oficial 1a electricista

24,16

A013H000

0,200 h

Ajudant electricista

20,73

4,83
4,15

BG415A5B

1,000 Ut

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal

9,62

9,62

BGW41000

1,000 Ut

Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics

0,42

0,42

A%AUX001

1,500 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

9,00

0,14

TOTAL PARTIDA ....................................................

19,16

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DINOU EUROS amb SETZE CÈNTIMS

1 de juny de 2017
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI

QUANTITAT UD RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CAPITOL 06 INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS
SUBCAPITOL 06.01 DESMUNTATGE INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS EXISTENT
06.01.01

Ut

Desmuntatge extintors
Desmuntatge d'ex tintor d'incendis i fix ació mural amb mitjans manuals i aplec de material per a la sev a reutilització
o càrrega de runa sobre camió o contenidor

A0140000

0,150 h

Manobre

A%AUX001

1,500 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

19,52

2,93

2,90

0,04

TOTAL PARTIDA ....................................................

2,97

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS
06.01.02

Ut

Desmuntatge Boca Incendis Equipada (BIE 25)
Desmuntatge de boca d'incendis amb mitjans manuals i aplec de material per a la sev a reutilització o càrrega de
runa sobre camió o contenidor

A012M000

0,500 h

Oficial 1a muntador

24,16

12,08

A%AUX001

1,500 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

12,10

0,18

TOTAL PARTIDA ....................................................

12,26

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS
06.01.03

m

Desmuntatge tubs abastiment aigua BIE's
Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 2'' o 60 mm de diàmetre, com a màx im,
muntat superficialment i amb desmuntatge de fix acions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

A012J000

0,135 h

Oficial 1a lampista

20,93

2,83

A0140000

0,135 h

Manobre

19,52

2,64

A%AUX001

1,500 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

5,50

0,08

TOTAL PARTIDA ....................................................

5,55

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

SUBCAPITOL 06.02 INSTAL·LACIÓ EQUIPS PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
06.02.01

Ut

Extintors CO2
Col·locació ex tintor manual de diòx id de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a
paret, dels desmuntats de la zona afectada pel nou operador

A012M000

0,200 h

Oficial 1a muntador

24,16

4,83

A013M000

0,200 h

Ajudant muntador

20,76

4,15

A%AUX001

1,500 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

9,00

0,14

TOTAL PARTIDA ....................................................

9,12

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb DOTZE CÈNTIMS
06.02.02

Ut

Extintor pols seca
Col·locació ex tintor manual de pols seca poliv alent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a
paret, dels desmuntats de la zona afectada pel nou operador

A012M000

0,200 h

Oficial 1a muntador

24,16

4,83

A013M000

0,200 h

Ajudant muntador

20,76

4,15

A%AUX001

1,500 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

9,00

0,14

TOTAL PARTIDA ....................................................

9,12

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb DOTZE CÈNTIMS

1 de juny de 2017
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI

QUANTITAT UD RESUM

06.02.03

Ut

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Boca Incendi Equipada (BIE 25)
Col·locació boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, de les desmuntades de la zona afectada pel
nou operador, formada per armari de x apa d'acer pintada i porta amb marc d'acer i v isor de v idre , inclosa BIE (debanadora d'alimentació ax ial abatible,mànega de 20 m i llança ) , per a col·locar superficialment, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material aux iliar de connex ió i muntatge

A012M000

1,500 h

Oficial 1a muntador

24,16

36,24

A013M000

1,500 h

Ajudant muntador

20,76

31,14

A%AUX001

1,500 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

67,40

1,01

TOTAL PARTIDA ....................................................

68,39

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-VUIT EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS
06.02.04

m

Xarxa subministrament aigua contra incendis 2"
Tub d'acer galv anitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2" de mida de rosca (diàmetre ex terior especificat=48,3 mm i DN= 40 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

A012M000

0,390 h

Oficial 1a muntador

24,16

9,42

A013M000

0,390 h

Ajudant muntador

20,76

8,10

B0A71K00

0,290 Ut

Abraçadora metàl·lica, de 60 mm de diàmetre interior

0,82

0,24

BF22L900

1,020 m

Tub d'acer galv anitzat 2" amb soldadura, fabricat amb acer S195T

5,60

5,71

BFW21910

0,150 Ut

Accessori per a tubs d'acer galv anitzat de diàmetre 2"

BFY21910

0,500 Ut

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer

A%AUX001

1,500 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

21,93

3,29

1,60

0,80

17,50

0,26

TOTAL PARTIDA ....................................................

27,82

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SET EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS
06.02.05

m

Xarxa subministrament aigua contra incendis 1"1/4
Tub d'acer galv anitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1"1/4 de mida de rosca (diàmetre ex terior especificat=42,4 mm i DN= 32 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

A012M000

0,230 h

Oficial 1a muntador

24,16

5,56

A013M000

0,230 h

Ajudant muntador

20,76

4,77

B0A71G00

0,330 Ut

Abraçadora metàl·lica, de 42 mm de diàmetre interior

0,45

0,15

BF22M700

1,020 m

Tub acer galv anitzat 1"1/4 amb soldadura, fabricat d'acer S195T

4,25

4,34

BFW21710

0,150 Ut

Accessori per a tubs d'acer galv anitzat de diàmetre 1"1/4

10,80

1,62

BFY21710

0,500

Part proporcional elements de muntatge per tubs d'acer 1"1/4

1,05

0,53

A%AUX001

1,500 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

10,30

0,15

TOTAL PARTIDA ....................................................

17,12

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DISSET EUROS amb DOTZE CÈNTIMS
06.02.06

Ut

Detecció automàtica incendis
Detector tèrmic termov elocimètric per a instal·lació contra incendis conv encional, segons norma UNE-EN 54-5,
amb base de superfície, muntat superficialment

A012M000

0,240 h

Oficial 1a muntador

24,16

5,80

A013M000

0,240 h

Ajudant muntador

20,76

4,98

15,36

15,36

0,35

0,35

10,80

0,16

BM111520

1,000 Ut

Detector tèrmic termov elocimètric

BMY11000

1,000 Ut

Part proporcional d'elements especials per a detectors

A%AUX001

1,500 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

TOTAL PARTIDA ....................................................

26,65

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

1 de juny de 2017
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI
06.02.07

QUANTITAT UD RESUM
Ut

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Polsador manual alarma
Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis conv encional, accionament manual per trencament d'element
fràgil, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment

A012M000

0,240 h

Oficial 1a muntador

24,16

5,80

A013M000

0,240 h

Ajudant muntador

20,76

4,98

BM141102

1,000 Ut

Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis

7,68

7,68

BMY14000

1,000 Ut

Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma

0,29

0,29

A%AUX001

1,500 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

10,80

0,16

TOTAL PARTIDA ....................................................

18,91

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS
06.02.08

Ut

Centraleta Incendis
Central de detecció d'incendis conv encional per a 4 zones, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'av aria, de connex ió de zona i de prov a d'alarma, i muntada a la paret

A012M000

1,400 h

Oficial 1a muntador

24,16

33,82

A013M000

1,400 h

Ajudant muntador

20,76

29,06

203,45

203,45

0,65

0,65

62,90

0,94

BM121400

1,000 Ut

Central de detecció d'incendis conv encional

BMY12000

1,000 Ut

Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecci

A%AUX001

1,500 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

TOTAL PARTIDA ....................................................

267,92

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS
06.02.09

Ut

Sirena incendis exterior
Sirena electrònica per a instal·lació conv encional i analògica, niv ell de potència acústica 100 dB, amb seny al lluminós i so multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'ex terior

A012M000

0,240 h

Oficial 1a muntador

24,16

5,80

A013M000

0,240 h

Ajudant muntador

20,76

4,98

56,81

56,81

0,58

0,58

10,80

0,16

BM131222

1,000 Ut

Sirena electrònica per a instal·lació ex terior

BMY13000

1,000 Ut

Part proporcional d'elements especials per a sirenes

A%AUX001

1,500 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

TOTAL PARTIDA ....................................................

68,33

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-VUIT EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS
06.02.10

Ut

Sirena incendis interior
Sirena electrònica per a instal·lació conv encional i analògica, niv ell de potència acústica 100 dB, amb seny al lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior

A012M000

0,240 h

Oficial 1a muntador

24,16

5,80

A013M000

0,240 h

Ajudant muntador

20,76

4,98

56,81

56,81

0,58

0,58

10,80

0,16

BM131221

1,000 Ut

Sirena electrònica per a instal·lació interior

BMY13000

1,000 Ut

Part proporcional d'elements especials per a sirenes

A%AUX001

1,500 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

TOTAL PARTIDA ....................................................

68,33

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-VUIT EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS
06.02.11

m

Tub pas cablejat instal·lació detecció i alarma incendis
Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió
endollada i muntat superficialment sobre safata metàl·lica.

A012H000

0,032 h

Oficial 1a electricista

24,16

A013H000

0,050 h

Ajudant electricista

20,73

0,77
1,04

BG21H510

1,020 m

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre

1,97

2,01

BGW21000

1,000 Ut

Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC

0,15

0,15

A%AUX001

1,500 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

1,80

0,03

TOTAL PARTIDA ....................................................

4,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS

1 de juny de 2017
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI
06.02.12

QUANTITAT UD RESUM
m

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Cablejat instal·lació detecció i alarma incendis
Cable trenat i apantallat de 2x 1 mm2 per a sistemes de detecció d'incendis format per dos conductors de coure pulit clase 5 amb aïllament de Poliolefina LSHO i coberta ex terior de poliolefina LSHO, de baix a emissió de fums i
opacitat reduïda segons UNE 50268-2 i UNE 50267-2-1, no propagador de la flama segons UNE-50265-2-1 i
UNE-50265-2-2 i no propagador de l'incendi segons UNE 50266-2, cablejat per capes concèntriques amb pantalla
de de cinta d'alumini/poliester + drenatge Cu Sn color cov erta v ermell. color conductors v ermell i negre, muntat sobre canalització i connectat.

A012M000

0,100 h

Oficial 1a muntador

24,16

2,42

A013M000

0,100 h

Ajudant muntador

20,76

2,08

BG8Z1120

2,060 m

Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x 0,8 mm2 trenat i ap

1,05

2,16

A%AUX001

1,500 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

4,50

0,07

TOTAL PARTIDA ....................................................

6,73

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS
06.02.13

Ut

Senyalització equips protecció contra incendis
Rètol seny alització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x 210 mm2 de panell de polipropilè
d'1,5 mm de gruix , col·locat fix at mecànicament sobre parament v ertical

A012M000

0,300 h

Oficial 1a muntador

24,16

7,25

B0A61500

4,000 Ut

Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màx im, amb v is

0,09

0,36

BMSB31A0

1,000 Ut

Rètol seny alització instal·lació de protecció contra incendis

6,93

6,93

A%AUX001

1,500 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

7,30

0,11

TOTAL PARTIDA ....................................................

14,65

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
06.02.14

Ut

Senyalització recorreguts i sortides evacuació
Rètol seny alització recorregut d'ev acuació i sortida emergència, rectangular, de 320x 160 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix , col·locat fix at mecànicament sobre parament v ertical

A012M000

0,300 h

Oficial 1a muntador

24,16

7,25

B0A61500

4,000 Ut

Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màx im, amb v is

0,09

0,36

BMSBCDA0

1,000 Ut

Rètol seny alització recorregut d'ev acuació i sortida emergència

6,82

6,82

A%AUX001

1,500 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

7,30

0,11

TOTAL PARTIDA ....................................................

14,54

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

1 de juny de 2017
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI

QUANTITAT UD RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CAPITOL 07 INSTAL·LACIÓ GAS
SUBCAPITOL 07.01 DESMUNTATGE INSTAL·LACIÓ GAS EXISTENT
07.01.01

Ut

Desmuntatge bateria ampolles butà
Desmuntatge per a substitució de bateria de 6 botelles de propà, com a màx im, muntada superficialment, desmuntatge d'accessoris i desconnex ió de les x arx es, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o
contenidor

A012M000

0,500 h

Oficial 1a muntador

24,16

12,08

A013M000

0,500 h

Ajudant muntador

20,76

10,38

A%AUX001

1,500 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

22,50

0,34

TOTAL PARTIDA ....................................................

22,80

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
07.01.02

m

Desmuntatge canonada gas
Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació de gas superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

A012M000

0,100 h

Oficial 1a muntador

24,16

2,42

A013M000

0,100 h

Ajudant muntador

20,76

2,08

A%AUX001

1,500 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

4,50

0,07

TOTAL PARTIDA ....................................................

4,57

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS

1 de juny de 2017
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI

QUANTITAT UD RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CAPITOL 08 INSTAL·LACIÓ AIGUA
SUBCAPITOL 08.01 DESMUNTATGE INSTAL·LACIÓ AIGUA EXISTENT
08.01.01

m

Arrencada tub distribució aigua
Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 1/2'' o 15 mm de diàmetre, com a màx im, muntat superficialment i amb desmuntatge de fix acions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

A012J000

0,050 h

Oficial 1a lampista

20,93

1,05

A0140000

0,050 h

Manobre

19,52

0,98

A%AUX001

1,500 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

2,00

0,03

TOTAL PARTIDA ....................................................

2,06

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb SIS CÈNTIMS
08.01.02

Ut

Desmuntatge aixeta
Desmuntatge per a substitució d'aix eta o flux or muntat superficialment o sobre aparell sanitari, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

A012J000

0,250 h

Oficial 1a lampista

20,93

5,23

A013J000

0,125 h

Ajudant lampista

19,96

2,50

A%AUX001

1,500 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

7,70

0,12

TOTAL PARTIDA ....................................................

7,85

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

1 de juny de 2017

Pàgina

20

QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI

QUANTITAT UD RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CAPITOL 09 INSTAL·LACIÓ ALARMA i TELEFONIA
SUBCAPITOL 09.01 DESMUNTATGE INSTAL·LACIÓ ALARMA EXISTENT
09.01.01

Ut

Desmuntatge sensors moviment
Desmuntatge per a reubicació de sensor de mov iment d'instal·lació d'alarma, muntat superficialment, amb mitjans
manuals

A012H000

0,400 h

Oficial 1a electricista

24,16

9,66

A013H000

0,400 h

Ajudant electricista

20,73

8,29

A%AUX001

1,500 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

18,00

0,27

TOTAL PARTIDA ....................................................

18,22

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

SUBCAPITOL 09.02 REUBICACIÓ INSTAL·LACIÓ ALARMA
09.02.01

Ut

Reubicació sensors moviment
Reubicació de sensors mov iment de la instal·lació d'alarma contra intrussió desmuntada de la zona afectada pel
nou operador, muntat superficialment, amb mitjans manuals. Inclou el trasllat i col·locació del cablejat d'alimentació
ex istent per la nov a canal.

A012M000

1,000 h

Oficial 1a muntador

24,16

24,16

A013M000

1,000 h

Ajudant muntador

20,76

20,76

TOTAL PARTIDA ....................................................

44,92

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-QUATRE EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS

SUBCAPITOL 09.03 DESMUNTATGE INSTAL·LACIÓ TELEFONIA
09.03.01

ut

Arrencada d'instal·lació superficial de telefonia per unitat
Arrencada d'instal·lació superficial de telefonia per unitat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

A0140000

0,333 h

Manobre

A%AUX001

1,500 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

19,52

6,50

6,50

0,10

TOTAL PARTIDA ....................................................

6,60

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

1 de juny de 2017
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI

QUANTITAT UD RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CAPITOL 10 PALETERIA
SUBCAPITOL 10.01 BANCADA RECOLZAMENT MÀQUINA CLIMA
10.01.01

m2 Bancada suport equip climatització
Recrescut amb maó ceràmic calat de gruix 11,5 cm, HD, de 240x 115x 100 mm , rev estit amb morter, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7,5 (7,5 N/mm2 ) de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2. Alçada 10 cm.

A0122000

0,700 h

Oficial 1a paleta

23,38

A0140000

0,350 h

Manobre

19,52

6,83

A0150000

0,175 h

Manobre especialista

20,19

3,53

B0111000

0,013 m3 Aigua

1,67

0,02

B0710280

0,052 t

B0F1DHA1

37,440 u

C1704100

0,175 h

Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel

A%AUX001

1,500 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

Morter
Maó calat, de 240x 115x 100 mm

16,37

30,29

1,58

0,07

2,62

1,70

0,30

26,70

0,40

TOTAL PARTIDA ....................................................

31,65

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-UN EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

SUBCAPITOL 10.02 MURET RECOLZAMENT PANTALLES ACÚSTIQUES
10.02.01

m2 Muret bloc formigó
Paret per a div isòria de gruix 20 cm amb bloc de formigó cel·lular curat en autoclau HCA, encadellat, categoria I,
segons UNE-EN 771-4, de 625x 250x 200 mm i densitat 500 kg/m3, per a rev estir, col·locat amb morter per a ram
de paleta (T) segons UNE-EN 998-2

A0122000

0,360 h

Oficial 1a paleta

23,38

8,42

A0140000

0,180 h

Manobre

19,52

3,51

B07101T1

0,004 T

Morter per a ram de paleteria

37,94

0,15

B0E816M1

6,592 Ut

Bloc formigó

4,48

29,53

A%AUX001

1,500 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

11,90

0,18

TOTAL PARTIDA ....................................................

41,79

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-UN EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

SUBCAPITOL 10.03 MUNTATGE PANTALLES ACÚSTUQUES EXISTENTS
10.03.01

m2 Col·locació panells aïllament acústic
col·locació plafó multicapa ex istent d'espessor 80 mm, per a aïllament acústic format per x apa interior multiperforada prelacada de 5 mm de gruix , x apa ex terior llisa prelacada de 1 mm. de gruix i aïllament de llana de roca interior
de densitat 70 kg/m3 de dimensions 450x 3000x 8 mm fix at mecànicament sobre muret de bloc de formigó i
amb v ents d'acer a l'estructura de coberta.

A0122000

0,080 h

Oficial 1a paleta

23,38

1,87

A0140000

0,040 h

Manobre

19,52

0,78

B7C4B360C70M

1,020 m2 Plafó multicapa per a aïllament acústic

0,00

0,00

B7CZ1400

3,000 Ut

Tac i suport de niló per a fix ar materials aïllants

0,21

0,63

A%AUX001

1,500 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

2,70

0,04

TOTAL PARTIDA ....................................................

3,32

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS

1 de juny de 2017
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI

QUANTITAT UD RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

SUBCAPITOL 10.04 AJUDES DEL RAM DE PALETA
10.04.01

Ut

Formació d'encast per a petits elements a paret de maó massís
Formació d'encast per a petits elements a paret de maó massís, amb mitjans manuals, i collat amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6

A0122000

0,250 h

Oficial 1a paleta

23,38

5,85

A0140000

0,220 h

Manobre

19,52

4,29

B0111000

0,001 m3 Aigua

1,67

0,00

B0521100

0,505 kg

Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1

0,11

0,06

B0521200

0,005 kg

Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1

0,11

0,00

A%AUX001

1,500 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

10,10

0,15

TOTAL PARTIDA ....................................................

10,35

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS
10.04.02

m2 Modificació i reparació de fusteries de tancament existents
Ajuds de paleteria per la modificació i reparació de la fusteria ex istent, afectada per la instal·lació de conductes de
v entilació i climatització, reparat i aïllament de façanes i env ans ex teriors

A012E000

0,780 h

Oficial 1a v idrier

21,87

A0140000

0,150 h

Manobre

19,52

17,06
2,93

BC133700

1,000 m2 Vidre imprès armat incolor de gruix 6 a 7 mm

25,24

25,24

B7J50010

0,011 dm3 Massilla per a segellats

14,35

0,16

B7JZ1010

0,007 dm3 Imprimació prèv ia per a segellats de massilla de silicona neutra

24,11

0,17

A%AUX001

1,500 %

20,00

0,30

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

TOTAL PARTIDA ....................................................

45,86

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-CINC EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

SUBCAPITOL 10.05 CALAIX CONDUCTES RETORN CLIMATITZACIÓ
10.05.01

m²

Formació de calix amb plaques de guix
Formació de calaix d'amb plaques de guix laminat format per estructura d'autoportant arriostrada normal amb perfileria de planx a d'acer galv anitzat de 48 mm d'amplària i 1 placa tipus estàndard (A) de 18 mm de gruix , fix ades
mecànicament

A0127000

0,533 h

Oficial 1a col·locador

23,38

12,46

A0137000

0,150 h

Ajudant col·locador

20,76

3,11

B0A44000

0,840 cu

Visos per a plaques de guix laminat

7,44

6,25

B0A4A400

0,120 cu

Visos galv anitzat

1,71

0,21

B0A61600

6,000 Ut

Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb v is

0,12

0,72
5,93

B0CC1510

1,200 m2 Placa de guix laminat

4,94

B44ZB052

0,525 kg

Acer S235JRC

0,94

0,49

B6B11211

14,420 m

Muntant de planx a d'acer galv anitzat

0,83

11,97

B6B12211

1,030 m

Canal de planx a d'acer galv anitzat

0,81

0,83

B7J500ZZ

1,600 kg

Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

0,86

1,38

B7JZ00E1

1,600 m

Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat

0,06

0,10

A%AUX001

1,500 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

15,60

0,23

TOTAL PARTIDA ....................................................

43,68

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-TRES EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
10.05.02

m²

Pintat de parament vertical de guix
Pintat de parament v ertical de guix , amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

A012D000

0,100 h

Oficial 1a pintor

22,51

A013D000

0,010 h

Ajudant pintor

19,99

2,25
0,20

B89ZPD00

0,398 kg

Pintura plàstica per a interiors

3,16

1,26

B8ZA1000

0,153 kg

Segelladora

4,25

0,65

A%AUX001

1,500 %

Despeses aux iliars sobre la mà d'obra

2,50

0,04

TOTAL PARTIDA ....................................................

4,40

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI

QUANTITAT UD RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CAPITOL 11 GESTIÓ DE RESIDUS
11.01

PA

Gestió dels residus generats
Partida alçada per la gestió dels residus generats durant el trancurs de l'obra. Inclou la recollida i transport dels
equips de climatització desmuntats
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ....................................................

500,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS EUROS

1 de juny de 2017
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI

QUANTITAT UD RESUM

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CAPITOL 12 SEGURETAT I SALUT
12.01

PA

Elaboració i tramitació del Pla de Seguretat i Salut
Partida alçada de cobrament integre per l'elaboració i tramitació del Pla de Seguretat i Salut de l'Obra i la realització
de tots els treballs i subministrament de tots els materials necessaris per la sev a ex ecució
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA ....................................................

1.800,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL VUIT-CENTS EUROS

1 de juny de 2017
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LLISTAT DE MATERIALS VALORAT (Pres)
CODI
2045900

QUANTITAT UD
6,000 u

RESUM

PREU

IMPORT

Targeta Serial RS485 FIELDBUS

98,08

588,48

Grup 204..............................

588,48

A0122000

26,375 h

Oficial 1a paleta

23,38

616,66

A0127000

39,176 h

Oficial 1a col·locador

23,38

915,92

A012D000

7,350 h

Oficial 1a pintor

22,51

165,45

A012E000

4,680 h

Oficial 1a v idrier

21,87

102,35

A012G000

942,716 h

Oficial 1a calefactor

24,16

22.776,03

A012H000

243,121 h

Oficial 1a electricista

24,16

5.873,80

A012J000

10,450 h

Oficial 1a lampista

20,93

218,72

A012M000

155,605 h

Oficial 1a muntador

24,16

3.759,42

A0137000

11,025 h

Ajudant col·locador

20,76

228,88

A013D000

0,735 h

Ajudant pintor

19,99

14,69

A013G000

942,716 h

Ajudant calefactor

20,73

19.542,51

A013H000

201,395 h

4.174,92

A013J000

0,125 h

A013M000

146,405 h

A0140000

44,324 h

A0150000

3,806 h

Ajudant electricista

20,73

Ajudant lampista

19,96

2,50

Ajudant muntador

20,76

3.039,37

Manobre

19,52

865,20

Manobre especialista

20,19

76,85

Grup A01..............................

62.373,26

1,67

0,48

B0111000

0,289 m3

Aigua

Grup B01..............................

0,48

B0521100

3,030 kg

Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1

0,11

0,33

B0521200

0,030 kg

Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1

0,11

0,00

Grup B05..............................

0,34

B07101T1

0,025 T

Morter per a ram de paleteria

37,94

0,95

B0710280

1,131 t

Morter

30,29

34,26

Grup B07..............................

35,20

Visos per a plaques de guix laminat

7,44

459,35

Visos galv anitzat

1,71

15,08

Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màx im, amb v is

0,09

8,64

Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb v is

0,12

52,92

B0A44000

61,740 cu

B0A4A400

8,820 cu

B0A61500

96,000 Ut

B0A61600

441,000 Ut

B0A71G00

18,975 Ut

Abraçadora metàl·lica, de 42 mm de diàmetre interior

0,45

8,54

B0A71K00

15,080 Ut

Abraçadora metàl·lica, de 60 mm de diàmetre interior

0,82

12,37

Grup B0A.............................

556,89

4,94

435,71

Grup B0C.............................

435,71

4,48

184,28

Grup B0E.............................

184,28

0,07

57,00

B0CC1510

B0E816M1

B0F1DHA1

B44ZB052

88,200 m2

41,134 Ut

814,320 u

38,588 kg

B6B11211

1.059,870 m

B6B12211

75,705 m

B7C40N40

41,683 m2

B7C42T40

601,351 m2

B7C4B360C70M
B7CZ1400
1 de juny de 2017

94,401 m2
277,650 Ut

Placa de guix laminat

Bloc formigó

Maó calat, de 240x 115x 100 mm

Grup B0F .............................

57,00

0,94

36,27

Grup B44..............................

36,27

Muntant de planx a d'acer galv anitzat

0,83

879,69

Canal de planx a d'acer galv anitzat

0,81

61,32

Grup B6B.............................

941,01

Acer S235JRC

Feltre llana mineral de v idre (MW) per a aïllaments, gruix 55 mm

1,02

42,52

Feltre de llana mineral de v idre per a aïllaments

1,31

787,77

Plafó multicapa per a aïllament acústic

0,00

0,00

Tac i suport de niló per a fix ar materials aïllants

0,21

58,31
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LLISTAT DE MATERIALS VALORAT (Pres)
CODI

B7J50010

QUANTITAT UD

RESUM

0,066 dm3 Massilla per a segellats

B7J500ZZ

117,600 kg

Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

B7JZ00E1

117,600 m

Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat

B7JZ1010

B89ZPD00

B8ZA1000

BC133700

0,042 dm3 Imprimació prèv ia per a segellats de massilla de silicona neutra

29,253 kg

11,246 kg

6,000 m2

Pintura plàstica per a interiors

Segelladora

Vidre imprès armat incolor de gruix 6 a 7 mm

PREU

IMPORT

Grup B7C.............................

888,59

14,35

0,95

0,86

101,14

0,06

7,06

24,11

1,01

Grup B7J..............................

110,15

3,16

92,44

Grup B89..............................

92,44

4,25

47,79

Grup B8Z .............................

47,79

25,24

151,44

Grup BC1.............................

151,44

15,32

218,77

Conducte helicoïdal circular de planx a d'acer galv anitzat 350 mm

6,80

762,96

Conducte helicoïdal circular de planx a d'acer galv anitzat 450 mm

16,97

969,33

Conducte helicoïdal circular de planx a d'acer galv anitzat 500 mm

20,94

533,97
824,24

BE42QB42

14,280 m

Conducte helicoïdal circular de planx a d'acer galv anitzat 400 mm

BE42QE42

112,200 m

BE42QF42

57,120 m

BE42QG42

25,500 m

BE42QH42

42,840 m

Conducte helicoïdal circular de planx a d'acer galv anitzat 550 mm

19,24

BE42QJ42

28,560 m

Conducte helicoïdal circular de planx a d'acer galv anitzat 600 mm

0,00

0,00

BE42QK42

34,680 m

Conducte helicoïdal circular de planx a d'acer galv anitzat 650 mm

23,16

803,19

BE42QL42

28,560 m

Conducte helicoïdal circular de planx a d'acer galv anitzat 700 mm

24,76

707,15

BE42QM42

24,480 m

Conducte helicoïdal circular de planx a d'acer galv anitzat 750 mm

27,79

680,30

BE42QN42

229,500 m

Conducte helicoïdal circular de planx a d'acer galv anitzat 800 mm

30,82

7.073,19

Grup BE4.............................

12.573,09

197,30

2.367,60

BEK71KK1

12,000 Ut

Reix eta de retorn

BEK91400

73,000 Ut

Difusor circular d'alumini anoditzat platejat ex istent

BEKQ42T1

73,000 Ut

Regulador de cabal circular d'acer galv anitzat diàmetre 350 mm

BEV21A00

12,000 u

Sonda de temperatura ambient, amb accessoris de muntatge

0,00

0,00

106,00

7.738,00

Grup BEK.............................

10.105,60

104,55

1.254,60

Grup BEV.............................

1.254,60
212,72

BEW4A001

36,300 Ut

Suport estàndard per a conducte circular de 350 mm de diàmetre

5,86

BEW4B000

4,620 m

Suport estàndard per a conducte circular de 400 mm de diàmetre

6,67

30,82

BEW4C000

18,480 Ut

Suport estàndard per a conducte circular de 450 mm de diàmetre

7,30

134,90

BEW4D000

8,250 Ut

Suport estàndard per a conducte circular de 500 mm de diàmetre

8,73

72,02

BEW4D001

13,860 Ut

Suport estàndard per a conducte circular de 550 mm de diàmetre

9,31

129,04

BEW4E001

9,240 Ut

Suport estàndard per a conducte circular de 600 mm de diàmetre

10,06

92,95

BEW4F001

11,220 Ut

Suport estàndard per a conducte circular de 650 mm de diàmetre

10,74

120,50
104,13

BEW4F002

9,240 Ut

Suport estàndard per a conducte circular de 700 mm de diàmetre

11,27

BEW4G001

7,920 Ut

Suport estàndard per a conducte circular de 750 mm de diàmetre

13,36

105,81

BEW4H000

74,250 Ut

Suport estàndard per a conducte circular de 800 mm de diàmetre

15,85

1.176,86

Grup BEW............................

2.179,76

BF22L900

53,040 m

Tub d'acer galv anitzat 2" amb soldadura, fabricat amb acer S195T

5,60

297,02

BF22M700

58,650 m

Tub acer galv anitzat 1"1/4 amb soldadura, fabricat d'acer S195T

4,25

249,26

Grup BF2.............................

546,29

BFW21710

8,625 Ut

Accessori per a tubs d'acer galv anitzat de diàmetre 1"1/4

10,80

93,15

BFW21910

7,800 Ut

Accessori per a tubs d'acer galv anitzat de diàmetre 2"

21,93

171,05

Grup BFW............................

264,20

BFY21710

28,750

Part proporcional elements de muntatge per tubs d'acer 1"1/4

1,05

30,19

BFY21910

26,000 Ut

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer

1,60

41,60
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LLISTAT DE MATERIALS VALORAT (Pres)
CODI

QUANTITAT UD

BG146G01

1,000 Ut

BG151512

50,000 Ut

RESUM

Caix a per a quadre de distribució amb porta
Caix a de deriv ació quadrada de plàstic, de 100x 100 mm

PREU

IMPORT

Grup BFY.............................

71,79

40,73

40,73

1,02

51,00

Grup BG1.............................

91,73
803,76

BG21H510

408,000 m

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre

1,97

BG23E510

153,000 m

Tub rígid d'acer galv anitzat, de 20 mm de diàmetre nominal

1,42

217,26

BG2DD8F0

210,000 m

Safata metàl·lica x apa perforada d'acer galv anitzat

10,22

2.146,20

13,18

2.029,72

4,31

1.568,84

BG2DD8H0

154,000 m

Safata metàl·lica de x apa perforada 300x 60 mm

BG2Z005A

364,000 m

Perfil separador per a safata metàl·lica d'acer galv anitzat

BG2ZAAF0

210,000 m

Coberta per a safata metàl·lica x apa d'acer galv anitzat

BG2ZAAH0

154,000 m

Coberta per a safata metàl·lica de x apa, de 300 mm

7,12

1.495,20

10,84

1.669,36

Grup BG2.............................

9.930,34

BG312320

306,000 m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV 3x 1,5 mm2

0,94

287,64

BG312330

867,000 m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV 3x 2,5 mm2

1,30

1.127,10

BG312650

2,040 m

BG312690

204,000 m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV 5x 6 mm2
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de 5x 35 mm2

4,08

8,32

16,34

3.333,36

BG32B120

209,100 m

Cable conductor de coure

0,25

52,28

BG380700

240,720 m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x 16 mm2

0,59

142,02

Grup BG3.............................

4.950,72

BG414GKL

4,000 Ut

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 80 A d'intensitat nominal

165,24

660,96

BG415A5B

7,000 Ut

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal

9,62

67,34

BG415DJC

1,000 Ut

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A tetrapolar

53,85

53,85

BG42429D

3,000 Ut

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A

81,66

244,98

BG4242JL

4,000 Ut

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 80 A

274,04

1.096,16

Grup BG4.............................

2.123,29

1,05

865,20

Grup BG8.............................

865,20

BG8Z1120

824,000 m

Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x 0,8 mm2 trenat i ap

BGW14000

1,000 Ut

Part proporcional d'accessoris de caix a per a quadre de distribu

1,44

1,44

BGW15000

50,000 Ut

Part proporcional d'accessoris de caix a de deriv ació quadrada

0,32

16,00

BGW21000

400,000 Ut

Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC

0,15

60,00

BGW23000

150,000 ut

Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer

0,24

36,00

BGW2DB8F

210,000 Ut

Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates

4,27

896,70

BGW2DB8H

154,000 Ut

Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates

5,23

805,42

BGW38000

236,000 Ut

Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus

0,33

77,88

BGW41000

12,000 Ut

Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics

0,42

5,04

BGW42000

7,000 Ut

Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials

0,38

2,66

Grup BGW............................

1.901,14

BGY2ABF2

210,000 Ut

Part proporcional d'elements de suport per safates metàl·liques

7,22

1.516,20

BGY2ABH2

154,000 Ut

Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·lique

8,86

1.364,44

BH61RJ7A

25,000 Ut

BHB211301

BHWB20001

38,000 Ut

38,000 Ut

Llum d'emergència amb làmpada led

Campana industrial LED

Part proporcional d'accessoris

BM111520

20,000 Ut

BM121400

1,000 Ut

Central de detecció d'incendis conv encional

BM131221

1,000 Ut

Sirena electrònica per a instal·lació interior

1 de juny de 2017

Detector tèrmic termov elocimètric

Grup BGY.............................

2.880,64

103,60

2.590,00

Grup BH6.............................

2.590,00

136,29

5.179,02

Grup BHB ............................

5.179,02

1,85

70,30

Grup BHW............................

70,30

15,36

307,20

203,45

203,45

56,81

56,81
Pàgina

3

LLISTAT DE MATERIALS VALORAT (Pres)
CODI

RESUM

PREU

IMPORT

BM131222

QUANTITAT UD
1,000 Ut

Sirena electrònica per a instal·lació ex terior

56,81

56,81

BM141102

4,000 Ut

Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis

7,68

30,72

Grup BM1.............................

654,99

BMSB31A0

12,000 Ut

Rètol seny alització instal·lació de protecció contra incendis

6,93

83,16

BMSBCDA0

12,000 Ut

Rètol seny alització recorregut d'ev acuació i sortida emergència

6,82

81,84

Grup BMS............................

165,00
7,00

BMY11000

20,000 Ut

Part proporcional d'elements especials per a detectors

0,35

BMY12000

1,000 Ut

Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecci

0,65

0,65

BMY13000

2,000 Ut

Part proporcional d'elements especials per a sirenes

0,58

1,16

BMY14000

4,000 Ut

Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma

0,29

1,16

Grup BMY............................

9,97

0,00

0,00

Grup BP3.............................

0,00

0,27

108,00

Grup BP4.............................

108,00

BP35UACA

50,000 Ut

Altav eu circular de sostre, bicònic de 8'' de diàmetre, de 15 W

BP49U010

400,000 m

C1503000

1,750 h

Camió grua

44,62

78,09

C150G800

5,000 h

Grua autopropulsada de 12 t

48,98

244,90

C150GU00

3,000 h

Grua autopropulsada de 60 t

109,89

329,67

Grup C15..............................

652,66

1,70

6,47

Grup C17..............................

6,47

74,56

447,36

Grup SAT.............................

447,36

C1704100

SAT024

3,806 h

6,000 h

Cable per a sonoritzacions

Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel

Desplaçament

Resum

1 de juny de 2017

Ma d`obra.......................................................................
Materials.........................................................................
Maquinaria......................................................................
Altres..............................................................................

0,00
0,00
0,00
154.632,37

TOTAL ...........................................................................

126.121,51
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Projecte Tècnic de reubicació de les instal·lacions del mercat
municipal afectades per la implantació d'un nou operador

AJUNTAMENT DE RUBÍ
16023

5. ANNEX 4. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
5.1.

OBJECTE DE L'ESTUDI

El present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut en el Treball estableix, durant els treballs necessaris per la
reubicació de les instal·lacions del mercat municipal afectades per la implantació d'un nou operador, les
previsions de riscos d'accidents professionals, així com les instal·lacions preceptives d’Higiene i Benestar
dels Treballadors.
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa instal·ladora per dur a terme les seves
obligacions en el camp de la prevenció de riscos professionals, facilitant el desenvolupament, sota el
control del Direcció Facultativa, i que d’acord amb el RD 604/2006 que modifica el Real Decret 627/1997,
de 24 d’octubre, vigent a partir del 25 de desembre de 1997, s’implanta l’obligatorietat de presentar
l’Estudi de Seguretat i Salut en el Treball, en les obres de construcció i enginyeria civil que, compleixin:
a) Pressupost d’execució per contracta igual o superior a 450.760 euros.
b) Durada de l’obra superior a 30 dies laborables i presència simultània de més de 20
treballadors a l’obra.
c) Suma de dies de treball del total de treballadors en l’obra superior a 500.
d) Obres de túnel, galeries, conduccions subterrànies i preses.
Com les obres projectades objecte d’aquest estudi no compleixen amb algun dels requisits abans
esmentat, no serà preceptiu un Estudi de Seguretat i Salut posterior al present Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

5.2. COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D’OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ
5.2.1.

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 degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors
de manteniment.
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament,
d'acord amb el Reial Decret 2177/2004, 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.
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment
del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció
de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.
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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).

5.2.2.

Principis general aplicables a l’execució de l’obra

El R.D.2177/2004 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits a la Llei 54/2003 de
12 de desembre de la reforma del marc normatiu de la Prevenció de Riscos Laborals, durant l'execució
de l'obra i en particular en les següents activitats:
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)

El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja
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
La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars
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
La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses
La recollida dels materials perillosos utilitzats
L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes
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
La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms
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 la Llei 54/2003 són els següents:
1

L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els
següents principis generals:
a)
b)
c)
d)

e)

Evitar riscos
Avaluar els riscos que no es puguin evitar
Combatre els riscos a l'origen
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
Tenir en compte l'evolució de la tècnica
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h)
i)
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Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill
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
Adoptar mesures que posin per davant la protecció col×lectiva a la individual
Donar les degudes instruccions als treballadors

2

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

3

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin
rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic.

4

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no
temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els
riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran
adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es
pretén controlar i no existeixin alternatives més segures.

5

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de
cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els
treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis,
l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal.

5.2.3.

Identificació dels riscos

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes al Reial
Decret 2177/2004, 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-ne d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es
realitzi.
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir
cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors
(reparació, manteniment...).
MITJANS I 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
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Contactes elèctrics directes o indirectes
Accidents derivats de condicions atmosfèriques

TREBALLS PREVIS
-

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

ENDERROCS
-

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

ESTRUCTURA
-

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Contactes elèctrics directes o indirectes
Sobre esforços per postures incorrectes
Fallides d'encofrats
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Bolcada de piles de material
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
químiques)
Riscos derivats de l'accés a les plantes
Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials

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)
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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)

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
Sobreesforços per postures incorrectes
Bolcada de piles de material
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
químiques)

INSTAL·LACIONS
-

Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Talls i punxades
Caiguda de materials, rebots
Emanacions de gasos a obertures de pous negres
Contactes elèctrics directes i indirectes
Sobreesforços per postures incorrectes
Caigudes de màstils i antenes

RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS
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

Obres d'excavació de pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis.

3

Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

5.2.4.

Mesures de prevenció i protecció

Com a criteri general prioritzaran 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.
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Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors
(reparació, manteniment...).
MESURES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA
-

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

MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
-

-

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

MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS
-

-

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
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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)

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.

5.3.
5.3.1.

TREBALLS EN INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ
Fitxes d’activitats – risc – avaluació - mesures

E16

INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ, CLIMATITZACIÓ, A.C.S. I INSTAL·LACIONS
FRIGORÍFIQUES
E16.E0
MOVIMENT D'EQUIPS
DESCÀRREGA, TRANSPORT I COL·LOCACIÓ DELS EQUIPS I ELEMENTS AL LLOC DE LA SEVA
INSTAL·LACIÓ -CENTRAL DE FRED I CALOR, EQUIPS DE TRACTAMENT D'AIRE I DE
REGULACIÓ I CONTROL, ELEMENTS PER A LA ELABORACIÓ DE CONDUCTES I CANONADESAvaluació de riscos
Id
Risc
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: Àrea de treball
O

DE

P G
2 1

A
2

MATERIALS 3 2

4

4

CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ
TRANSPORTATS
Situació: Descàrrega i presentació dels elements

9

COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: Moviment dels elements
Desballestament d'embalatges

3 2

4

11

ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: Descàrrega i presentació dels elements

2 2

3

12

ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: Ús de maquinària mòbil per elevar els equips

1 3

3

13

SOBREESFORÇOS
Situació: Manipulació i transport d'elements pesants

3 2

4

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi
H141111
1
H145C00
2

U
A
u
u

H146527
5

u

H147N00
0
H148144
2

u
u

Descripció

Riscos

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN
420
Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl·lica,
sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN
344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN
345-2, UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN
347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-2
Faixa de protecció dorsolumbar

2 /4 /11 /12

Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE EN 340

9

2 /4 /9 /11
/12

13
2 /4 /11 /12

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi
HBBAA0
05

U
A
u

HBBAB1
15

u

HBBAF0
04

u

Descripció

Riscos

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, d 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

2 /4 /9 /11
/12 /13

2 /4 /9 /11
/12 /13

2 /4 /9 /11
/12 /13

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000013
I0000015
I0000026
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031

Descripció
Ordre i neteja
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues
suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l’embolcall o fleixos
originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un

Riscos
2
2
4
4
4 /11
4
4 /11
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I0000047
I0000050
I0000117
I0000118

AJUNTAMENT DE RUBÍ
16023

procediment de treball específic
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses
No sobrepassar el pes màxim de 17 kg. en condicions ideals de
manipulació
Circum. espec., treballadors formats en proced. estab. manipular
càrregues fins 40kg.,cond. segures

11
11
13
13

E16.E02

MUNTATGE DELS EQUIPS DE TRACTAMENT D'AIRE I DE REGULACIÓ I
CONTROL
COL·LOCACIÓ I FIXACIÓ DELS EQUIPS I QUADRES ELÈCTRICS, MUNTATGE D'ALTRES
COMPONENTS DE REGULACIÓ

Avaluació de riscos
Id
Risc
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: Treballs en alçada amb escales i/o bastides o plataformes

P G A
2 2 3

2

2 1

2

2 1

2

2 2

3

7
9

CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: Àrea de treball
COPS AMB OBJECTES IMMÒBILS
Situació: Cops contra elements sobresortits
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: Ús d'eines manuals

13

SOBREESFORÇOS
Situació: Manipulació i transport d'elements pesants

2 3

4

16

EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: Ús d'eines manuals elèctriques

2 2

3

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi
H1411111

UA Descripció
u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN
420
H1463253
u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera
reforçada, homologades segons DIN 4843
H147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
element d'amarrament composat per un terminal manufacturat,
homologat segons UNE EN 361, UNE EN 362, UNE EN 364, UNE
EN 365 i UNE EN 354

Riscos
1 /2 /7
9

16

1
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H147L005

u

H147N000
H1481442

u
u

AJUNTAMENT DE RUBÍ
16023

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra 1
caiguda d'alçària, homologat segons UNE EN 795
Faixa de protecció dorsolumbar
13
Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de 1 /2 /7
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE EN 340

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi
UA Descripció
H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m
H15B4004 u Bastida tubular dielèctrica de poliester i fibra de vidre, d'alçària 2,5
m i llargària 3,5 m
HBBAA00
u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
5
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i
amb el desmuntatge inclòs
HBBAB11
u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
5
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, d 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i
amb el desmuntatge inclòs
HBBAF00
u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
4
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Riscos
16
16
1 /2 /7 /9 /13
/16

1 /2 /7 /9 /13
/16

1 /2 /7 /9 /13
/16

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000012
I0000013
I0000015
I0000117
I0000119
I0000120

Descripció
Riscos
Assegurar les escales de mà
1
Ordre i neteja
2
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
2
No sobrepassar el pes màxim de 17 kg. en condicions ideals de 13
manipulació
Comprovar l'estat dels aïllaments
16
Utilitzar eines de doble aïllament
16

E16.E04 XARXA DE CONDUCTES
TALLAT DE MATERIAL AÏLLANT I CONFORMAT DELS CONDUCTES; PREPARACIÓ, FIXACIÓ
DELS SUPORTS I COL·LOCACIÓ DELS CONDUCTES, RECOBRIMENT AMB XAPA
GALVANITZADA; MUNTATGE D'ELEMENTS TERMINALS I NETEJA INTERIOR DELS
CONDUCTES
Avaluació de riscos
Id
Risc
P G A
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
2 2 3
Situació: Treballs en alçada amb escales i/o bastides per la col·locació de
conductes i elements terminals
2
4

CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: Àrea de treball
CAIGUDA
D'OBJECTES
PER
MANIPULACIÓ

O

DE

1 2

2

MATERIALS 2 1

2

Pàgina 48 de 147
MIQUEL CALCERRADA GÓMEZ - ENGINYER INDUSTRIAL - COL·LEGIAT NÚM. 15.078.
C/Miquel Servet, Núm. 3 2on 2a - 08195 St. Cugat del Vallès - Tfn. 699 357 657 - a/e. info@mcenginyers.com – www.mcenginyers.com

Projecte Tècnic de reubicació de les instal·lacions del mercat
municipal afectades per la implantació d'un nou operador

AJUNTAMENT DE RUBÍ
16023

TRANSPORTATS
Situació: Transport de material per a la seva col·locació
5

CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS
Situació: Treballs simultanis a diferents nivells d'alçada

2 2

3

8

COPS AMB OBJECTES MÒBILS
Situació: Cops contra parts fixes de la instal·lació

2 1

2

9

COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: Ús d'eines manuals

2 2

3

10

PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: Impulsió d'aire als conductes per a netejar-los

3 2

4

11

ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: Comprovació dels ventiladors acoblats a la xarxa de conductes

2 3

4

13

SOBREESFORÇOS
Situació: Lesions en transportar els elements per a la seva col·locació
Treballs en postures forçades

2 2

3

16

EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: Ús d'eines manuals elèctriques

1 2

2

17

INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: Fibres de materials aïllants

2 2

3

18

CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 2 2
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES)
Situació: Aïllants de fibra de vidre

3

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi
H1411111

UA Descripció
u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812
H1421110
u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168
H1441201
u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE EN 405
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE EN
141 i UNE EN 12083
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN
420
H1463253
u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera

Riscos
1 /2 /4 /5 /8
/10 /11
10

17
17
9

4 /5 /16
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H147D102

u

H147L005

u

H147N000
H1481442

u
u

AJUNTAMENT DE RUBÍ
16023

reforçada, homologades segons DIN 4843
Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
element d'amarrament composat per un terminal manufacturat,
homologat segons UNE EN 361, UNE EN 362, UNE EN 364, UNE
EN 365 i UNE EN 354
Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra
caiguda d'alçària, homologat segons UNE EN 795
Faixa de protecció dorsolumbar
Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE EN 340

1

1
13
1 /2 /4 /5 /8
/10 /11 /18

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi
H152J105

UA Descripció
m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de
servei i amb el desmuntatge inclòs
H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m
HBBAA00
u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
5
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i
amb el desmuntatge inclòs
HBBAB11
u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
5
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, d 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i
amb el desmuntatge inclòs
HBBAF00
u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
4
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Riscos
1
16
1 /2 /4 /5 /8
/9 /10 /11 /13
/16 /17 /18

1 /2 /4 /5 /8
/9 /10 /11 /13
/16 /17 /18
1 /2 /4 /5 /8
/9 /10 /11 /13
/16 /17 /18

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000012
I0000013
I0000020
I0000025
I0000117
I0000119
I0000120
I0000130
I0000131
I0000132
I0000133

Descripció
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
No realitzar treballs a la mateixa vertical
Planificació d'àrees i llocs de treball
No sobrepassar el pes màxim de 17 kg. en condicions ideals de
manipulació
Comprovar l'estat dels aïllaments
Utilitzar eines de doble aïllament
Desembalar els productes de llanes minerals i fibres ceràmiques el més
a prop possible del lloc d'ús
Limitar les operacions de desplaçament de l'aïllament un cop col·locat
Utilitzar preferentment ganivets per comptes de serres per al tall del
material aïllant
Neteja de la zona de treball mitjançant aspiració o per via humida

Riscos
1
2
4
4
13
16
16
17 /18
17 /18
17 /18
17 /18

Pàgina 50 de 147
MIQUEL CALCERRADA GÓMEZ - ENGINYER INDUSTRIAL - COL·LEGIAT NÚM. 15.078.
C/Miquel Servet, Núm. 3 2on 2a - 08195 St. Cugat del Vallès - Tfn. 699 357 657 - a/e. info@mcenginyers.com – www.mcenginyers.com

Projecte Tècnic de reubicació de les instal·lacions del mercat
municipal afectades per la implantació d'un nou operador

AJUNTAMENT DE RUBÍ
16023

E16.E05 CONNEXIÓ DEL FLUID
PREPARACIÓ I MUNTATGE DE CANONADES MITJANÇANT SOLDADURA ELÈCTRICA,
OXIACETILÈNICA, ROSCAT O BRIDES AMB CARGOLS, MUNTATGE DELS ACCESSORIS
Avaluació de riscos
Id
Risc
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: Treballs en alçada amb escales
Treballs en alçada amb bastides

P G A
2 2 3

2

CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: Àrea de treball

2 1

2

5

CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS
Situació: Treballs simultanis en diferents nivells d'alçada

2 2

3

7

COPS AMB OBJECTES IMMÒBILS
Situació: Presentació i muntatge de canonades

2 1

2

9

COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: Ús de moles i trepants

2 2

3

10

PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: Tall de canonades

2 3

4

15

CONTACTES TÈRMICS
Situació: Operacions de soldadura elèctrica o oxiacetilènica

2 2

3

16

EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: Operacions de soldadura elèctrica
Ús d'eines manuals elèctriques

2 2

3

17

INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: Gasos de soldadura

2 2

3

19

EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES
Situació: Operacions de soldadura elèctrica o oxiacetilènica

2 2

3

20

EXPLOSIONS
Situació: Operacions de soldadura oxiacetilènica

1 3

3

21

INCENDIS
Situació: Operacions de soldadura elèctrica o oxiacetilènica

1 3

3

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi
H1411111
H1423230

UA Descripció
u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812
u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal
de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circular de 50 mm

Riscos
1 /2 /5 /7 /10
/20 /21
10 /19
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H1424340

u

H142AC60

u

H1441201

u

H144E406

u

H1459630

u

H145C002

u

H1463253

u

H1465376

u

H147D405

u

H147L005

u

H1481442

u

H1488580

u

H148B580

u

AJUNTAMENT DE RUBÍ
16023

de D foscos de color DIN 5, homologades segons BS_EN 175 i
UNE EN 169
Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de
cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal,
adaptables amb cinta elàstica, amb visors circular de 50 mm de D
roscats a la muntura, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN
168
Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà
i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35
mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE EN 175
Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE EN 405
Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE EN
141 i UNE EN 12083
Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior
de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats
segons UNE EN 407 i UNE EN 420
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN
420
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera
reforçada, homologades segons DIN 4843
Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador,
resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb
envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN
344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN
346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN
347/A i UNE EN 347-2
Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge
flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE EN 361, UNE
EN 362, UNE EN 364, UNE EN 365 i UNE EN 353-2
Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra
caiguda d'alçària, homologat segons UNE EN 795
Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE EN 340
Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE EN
340, UNE EN 470-1 i UNE EN 348
Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador,
elaborat amb serratge, homologats segons UNE EN 340, UNE EN
470-1 i UNE EN 348

10

19

17
17
15

9

5 /16

5 /15

1

1
1 /2 /5 /7 /10
/15 /20 /21
15
15
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AJUNTAMENT DE RUBÍ
16023

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi
H152J105
HBBAA00
5

HBBAB11
5

HBBAC00
5

HBBAF00
4

UA Descripció
m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de
servei i amb el desmuntatge inclòs
u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i
amb el desmuntatge inclòs
u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, d 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i
amb el desmuntatge inclòs
u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Riscos
1
1 /2 /5 /7 /9
/10 /15 /16
/17 /19 /20
/21
1 /2 /5 /7 /9
/10 /15 /16
/17 /19 /20
/21
21

1 /2 /5 /7 /9
/10 /15 /16
/17 /19 /20
/21

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000012
I0000013
I0000091
I0000093
I0000095
I0000096
I0000099
I0000121
I0000128
I0000129
I0000141
I0000142
I0000143
I0000146
I0000147
I0000148

Descripció
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius
(pintures, dissolvents, etc)
Evitar unions de manegues amb filferros
Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure
No fumar
Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i
tall amb serra radial
Comprovar que l'interruptor diferencial no estigui pontejat
Comprovar l'aïllament dels cables de soldadura
No canviar els elèctrodes amb les mans desprotegides
Emmagatzemar les ampolles d’oxigen i d'acetilè per separat
Evitar que guspires produïdes pel bufador caiguin sobre ampolles,
mànigues o productes combustibles
No realitzar treballs de soldadura en llocs on s'emmagatzemin materials
inflamables o combustibles
Mantenir el lloc de treball lliure de materials combustibles
Mantenir aixetes i manorreductors d'ampolles d'oxigen netes de
greixos, olis o productes combustible
Revisar periòd. estat mànigues, bufador, vàlvules i manorreductors, per
comprovar inexist. fuites

Riscos
1
2
20 /21
20 /21
20
20 /21
10 /20 /21
16
16
15
20 /21
20 /21
20 /21
21
21
21
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AJUNTAMENT DE RUBÍ
16023

E16.E06 CONNEXIÓ DE CANONADES I CONDUCTES
SOLDADURA ELÈCTRICA O OXIACETILÈNICA DELS COMPONENTS, MUNTATGE DE
VÀLVULES, CONNEXIÓ ALS EQUIPS I PINTURA DE CANONADES
Avaluació de riscos
Id
Risc
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: Treballs en alçada amb escales
Treballs en alçada amb bastides
2
5

P G A
2 2 3

CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: Àrea de treball
CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS
Situació: Treballs simultanis a diferents nivells

2 1

2

2 2

3

9

COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: Ús d'eines manuals

2 2

3

15

CONTACTES TÈRMICS
Situació: Operacions de soldadura elèctrica o oxiacetilènica

2 3

4

16

EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: Ús d'eines manuals elèctriques
Soldadura elèctrica de canonades

2 2

3

17

INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: Gasos de soldadura
Inhalació de pintures

2 2

3

19

EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES
2 3
Situació: Operacions de soldadura elèctrica o oxiacetilènica en la connexió de
canonades

4

20

EXPLOSIONS
2 2
Situació: Operacions de soldadura oxiacetilènica en la connexió de canonades

3

21

INCENDIS
2 2
Situació: Operacions de soldadura elèctrica o oxiacetilènica en la connexió de
canonades

3

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi
H1411111

UA Descripció
u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812
H1423230
u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal
de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circular de 50 mm
de D foscos de color DIN 5, homologades segons BS_EN 175 i
UNE EN 169
H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà
i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35

Riscos
1 /2 /5 /20
/21
19

19
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H1441201

u

H144E406

u

H1459630

u

H145C002

u

H1463253

u

H1465376

u

H147D102

u

H147L005

u

H1481442

u

H1481654

u

H1488580

u

H148B580

u

AJUNTAMENT DE RUBÍ
16023

mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE EN 175
Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE EN 405
Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE EN
141 i UNE EN 12083
Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior
de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats
segons UNE EN 407 i UNE EN 420
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN
420
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera
reforçada, homologades segons DIN 4843
Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador,
resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb
envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN
344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN
346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN
347/A i UNE EN 347-2
Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
element d'amarrament composat per un terminal manufacturat,
homologat segons UNE EN 361, UNE EN 362, UNE EN 364, UNE
EN 365 i UNE EN 354
Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra
caiguda d'alçària, homologat segons UNE EN 795
Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE EN 340
Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó sanforitzat
(100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors
dotades de cremalleres metàl·liques, homologada segons UNE EN
340, UNE EN 470-1 i UNE EN 348
Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE EN
340, UNE EN 470-1 i UNE EN 348
Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador,
elaborat amb serratge, homologats segons UNE EN 340, UNE EN
470-1 i UNE EN 348

17
17
15

9

5 /16

5 /15

1

1
1 /2 /5 /15
/20 /21
15

15
15

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi
H152J105

UA Descripció
Riscos
m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de 1
servei i amb el desmuntatge inclòs
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HBBAA00
5

u

HBBAB11
5

u

HBBAC00
5

u

HBBAF00
4

u

AJUNTAMENT DE RUBÍ
16023

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i
amb el desmuntatge inclòs
Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, d 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i
amb el desmuntatge inclòs
Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /5 /9 /15
/16 /17 /19
/20 /21

1 /2 /5 /9 /15
/16 /17 /19
/20 /21
21

1 /2 /5 /9 /15
/16 /17 /19
/20 /21

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000012
I0000013
I0000091
I0000095
I0000096
I0000099
I0000127
I0000128
I0000129
I0000141
I0000142
I0000143
I0000146
I0000147
I0000148

Descripció
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius
(pintures, dissolvents, etc)
Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure
No fumar
Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i
tall amb serra radial
Instal·lar l'interruptor principal prop del lloc de soldadura per tallar el
corrent en cas necessari
Comprovar l'aïllament dels cables de soldadura
No canviar els elèctrodes amb les mans desprotegides
Emmagatzemar les ampolles d’oxigen i d'acetilè per separat
Evitar que guspires produïdes pel bufador caiguin sobre ampolles,
mànigues o productes combustibles
No realitzar treballs de soldadura en llocs on s'emmagatzemin materials
inflamables o combustibles
Mantenir el lloc de treball lliure de materials combustibles
Mantenir aixetes i manorreductors d'ampolles d'oxigen netes de
greixos, olis o productes combustible
Revisar periòd. estat mànigues, bufador, vàlvules i manorreductors, per
comprovar inexist. fuites

Riscos
1
2
20 /21
20
20 /21
20 /21
16
16
15
20 /21
20 /21
20 /21
21
21
21

E16.E07 CONNEXIÓ ELÈCTRICA
CONNEXIÓ DE MOTORS I COMPONENTS ELÈCTRICS DIVERSOS, CONNEXIÓ A QUADRES
ELÈCTRICS, CABLEJAT DE LES LÍNIES ENTRE ELEMENTS DEL SISTEMA DE REGULACIÓ,
ESTESA DE CANONADES D'AIRE COMPRIMIT EN EL CAS DE LES INSTAL·LACIÓNS DE
REGULACIÓ PNEUMÀTICA
Avaluació de riscos
Id
Risc

P G A
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AJUNTAMENT DE RUBÍ
16023

1

CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: Treballs en alçada amb escales o bastides

2 2

3

2

CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: Àrea de treball

2 1

2

9

COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: Ús d'eines manuals

2 2

3

11

ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
2 3
Situació: Manipulació i comprovació d'elements rotatius a la central fred/calor i
equips de tractament d'aire

4

16

EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: Connexió de motors i components elèctrics
Connexió de quadres elèctrics de regulació

3

2 2

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
UA Descripció
u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN
420
H145K275 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe
0, logotip color vermell, tensió màxima 1000 V, homologats segons
UNE EN 420
H1463253
u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera
reforçada, homologades segons DIN 4843
H147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
element d'amarrament composat per un terminal manufacturat,
homologat segons UNE EN 361, UNE EN 362, UNE EN 364, UNE
EN 365 i UNE EN 354
H147L005
u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra
caiguda d'alçària, homologat segons UNE EN 795
H1481442
u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE EN 340

Codi
H1411111

Riscos
1 /2 /11
9

16

16

1

1
1 /2 /11

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi
H152J105

UA Descripció
Riscos
m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de 1
servei i amb el desmuntatge inclòs
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H15B2002

u

H15B3003
HBBAA00
5

u
u

HBBAB11
5

u

HBBAF00
4

u

AJUNTAMENT DE RUBÍ
16023

Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió (UNE 204001-99)
Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i
amb el desmuntatge inclòs
Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, d 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i
amb el desmuntatge inclòs
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

16
16
1 /2 /9 /11
/16

1 /2 /9 /11
/16

1 /2 /9 /11
/16

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000012
I0000013
I0000072
I0000114
I0000115
I0000116
I0000119
I0000121
I0000122
I0000123
I0000124
I0000125
I0000126

Descripció
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Portar la roba ajustada al cos
Portar el cabell recollit
Suprimir els objectes penjants, com ara penjolls, cadenes, polseres,
etc.
Comprovar l'estat dels aïllaments
Comprovar que l'interruptor diferencial no estigui pontejat
Enclavaments en els interruptors per evitar posades en tensió
inadvertides
Assegurar l'absència de tensió
Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió
Comprovar l'estat dels enclavaments elèctrics i mecànics en fase de
proves
Posada a terra i en curtcircuit de totes les fonts de tensió

Riscos
1
2
16
11
11
11
16
16
16
16
16
16
16

E16.E08 PROVES DE PRESSIÓ
OMPLIMENT D'AIGUA DELS CIRCUITS DE CANONADES, ACTUACIONS SOBRE PURGADORS
I PUNTS DE BUIDAT, POSADA EN MARXA DE BOMBES, SUBMISSIÓ A PRESSIÓ DELS
CIRCUITS TANCATS, NETEJA DELS CIRCUITS FRIGORÍFICS I PROVA DE PRESSIÓ AMB
NITROGEN, BUIDAT DEL SISTEMA I ASSECAT DE CANONADES
Avaluació de riscos
Id
Risc
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: Treballs en alçada amb escales

P G A
2 2 3

2

CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: Àrea de treball

2 1

2

10

PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES

1 3

3
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AJUNTAMENT DE RUBÍ
16023

Situació: Trencament de soldadura i expulsió de components en efectuar les
proves
15

CONTACTES TÈRMICS
Situació: Contactes amb elements a temperatures extremes

2 2

3

16

EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: Posada en marxa de bombes

1 3

3

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi
H1411111

UA Descripció
u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812
H1421110
u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168
H145K275 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe
0, logotip color vermell, tensió màxima 1000 V, homologats segons
UNE EN 420
H145PK05 u Parella de guants aluminitzats per a protecció del calor radiant i el
contacte amb elements calents o freds, de kevlar, homologats
segons UNE EN 388, UNE EN 407 i UNE EN 420
H1463253
u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera
reforçada, homologades segons DIN 4843
H147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
element d'amarrament composat per un terminal manufacturat,
homologat segons UNE EN 361, UNE EN 362, UNE EN 364, UNE
EN 365 i UNE EN 354
H147L005
u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra
caiguda d'alçària, homologat segons UNE EN 795
H1481442
u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE EN 340

Riscos
1 /2 /10
10

16

15

16

1

1
1 /2 /10 /15

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi
UA Descripció
H15B2002 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió (UNE 204001-99)
H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m
HBBAA00
u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
5
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i

Riscos
16
16
1 /2 /10 /15
/16
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HBBAB11
5

u

HBBAE00
1
HBBAF00
4

u
u

AJUNTAMENT DE RUBÍ
16023

amb el desmuntatge inclòs
Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, d 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i
amb el desmuntatge inclòs
Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre
de control elèctric, adherit
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /10 /15
/16

16
1 /2 /10 /15
/16

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000012
I0000013
I0000121

Descripció
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Comprovar que l'interruptor diferencial no estigui pontejat

Riscos
1
2
16

E16.E09 PROVES DE POSADA EN MARXA
OMPLIMENT DELS CIRCUITS AMB REFRIGERANT, AIGUA I ADITIUS; COMPROVACIÓ DELS
ELEMENTS ROTATIUS, CIRCUITS ELÈCTRICS I D'AIRE COMPRIMIT; MESURA DE
PARÀMETRES DE FUNCIONAMENT; AJUSTAMENT DE VÀLVULES I ELEMENTS DE
REGULACIÓ
Avaluació de riscos
Id
Risc
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: Treballs en alçada amb escales

P G A
2 2 3

2

CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: Àrea de treball

2 1

2

7

COPS AMB OBJECTES IMMÒBILS
Situació: Cops contra parts fixes de la instal·lació

3 2

4

10

PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: Expulsió de refrigerants o fluids a temperatures extremes
Neteja interior dels conductes

2 3

4

11

ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
2 3
Situació: Comprovació del sentit de rotació dels ventiladors dels equips de la
central fred/calor i equips de tractament d'aire

4

15

CONTACTES TÈRMICS
Situació: Exposició a substàncies a temperatures extremes
Contactes amb objectes a temperatures extremes

2 2

3

16

EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
2 2
Situació: Comprovació dels circuits elèctrics a la central fred/calor, equips de
tractament d'aire o de regulació i control

3

17

INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES

2 2

3
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Situació: Ús de refrigerants del Grup II i III
20

EXPLOSIONS
Situació: Ús de refrigerants del Grup III

1 3

3

21

INCENDIS
Situació: Ús de refrigerants del Grup III

1 3

3

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi
H1411111
H1421110

H142BA00

H1441201
H145K275

H145PK05

H1463253

H147D102

H147L005
H1481442

UA Descripció
u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812
u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168
u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a
l'encebament d'arcs elèctrics , de policarbonat transparent , per a
acoblar al casc amb arnès dielèctric
u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE EN 405
u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe
0, logotip color vermell, tensió màxima 1000 V, homologats segons
UNE EN 420
u Parella de guants aluminitzats per a protecció del calor radiant i el
contacte amb elements calents o freds, de kevlar, homologats
segons UNE EN 388, UNE EN 407 i UNE EN 420
u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera
reforçada, homologades segons DIN 4843
u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
element d'amarrament composat per un terminal manufacturat,
homologat segons UNE EN 361, UNE EN 362, UNE EN 364, UNE
EN 365 i UNE EN 354
u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra
caiguda d'alçària, homologat segons UNE EN 795
u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE EN 340

Riscos
1 /2 /7 /10
/11 /20 /21
10

10

17
16

15

16

1

1
1 /2 /7 /10
/11 /15 /20
/21

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi
UA Descripció
H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m
HBBAA00
u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
5
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal

Riscos
16
1 /2 /7 /10
/11 /15 /16
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HBBAB11
5

u

HBBAC00
5

u

HBBAF00
4

u
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descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i
amb el desmuntatge inclòs
Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, d 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i
amb el desmuntatge inclòs
Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

/17 /20 /21

1 /2 /7 /10
/11 /15 /16
/17 /20 /21
21

1 /2 /7 /10
/11 /15 /16
/17 /20 /21

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000012
I0000013
I0000071
I0000096
I0000114
I0000115
I0000116

5.4.

Descripció
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Revisió de la posta a terra
No fumar
Portar la roba ajustada al cos
Portar el cabell recollit
Suprimir els objectes penjants, com ara penjolls, cadenes, polseres,
etc.

Riscos
1
2
16
20 /21
11
11
11

NORMATIVA APLICABLE: RELACIÓ DE NORMES I REGLAMENTS APLICABLES

- 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 2177/2004 de modificació del 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 54/2003 de 12 de desembre de reforma del marc normatiu de la Prevenció de Riscos
Laborals 31/1995
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)
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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 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)
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
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- 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 obras
Modificació:
O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81)
- O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88)
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
- 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
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- 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
5.5.

Normativa d'àmbit local (ordenances municipals)
TREBALLS ELÈCTRICS

5.5.1.

Anàlisi dels riscos elèctrics

A continuació es relacionen els riscos més comuns i mitjans de protecció proposats, per cada una de
les fases de la instal·lació.
Riscos que es poden detectar en general:
-

Ferides punxants a les mans.
Caigudes al mateix nivell.
Electrocucions, contactes directes e indirectes derivats essencialment.
Treballs amb Tensió. (S'ha d'intentar treballar sense tensió, sempre assegurant-se que
efectivament la corrent s'ha interromput o que no es pot connectar inopinadament).
Mal funcionament dels equips mecànics i sistemes de protecció.
Usar equips inadequats o deteriorats.
Mal comportament o incorrecte instal·lació del sistema de protecció contra contactes
elèctrics indirectes en general, i de la pressa de terra en particular.

Riscos més comuns durant les proves de connexionat i posta en servei de la instal·lació:
-

5.5.2.

Electrocució o cremades per la mala protecció de quadres elèctrics.
Electrocució o cremades per maniobres incorrectes en les línies.
Electrocució o cremades per contacte entre els mecanismes de protecció.
Electrocució o cremades per connexionat directe sense clavilles mascle-femella.
Altres.

Mesures preventives de seguretat i protecció contra riscos elèctrics

En general les mesures preventives es realitzaran d’acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa
Tensió, així com el de Alta Tensió, normes i reglaments que els desenvolupant i el complementant.
La filosofia de la prevenció elèctrica, és el conjunt de la instal·lació per tal de garantir una protecció
contra contactes directes e indirectes, segons es descriu en l’article 028 apartat, 4 del REBT, així com
els enllaços.
Treballs preventius, previs a la realització de la instal·lació
Com a mesura preventiva bàsica s'ha d'intentar treballar sense tensió, sempre assegurant-se
que efectivament la corrent s'ha interromput o que no es pot connectar inopinadament, això
comportarà interrompre en ho necessari el subministrament elèctric al local. Conseqüentment
s'hauran de tenir en compte els efectes que això pot implicar a l'activitat per tal de prevenirlos.
Com a mesures de seguretat i de caràcter general es durant a terme les següents:
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Localitzar les instal·lacions de cables existents, ja siguin aèries o subterrànies i
senyalitzar-les quan puguin interferir amb els treballs que es volen dur a terme.
Delimitar les zones d’accés a instal·lacions elèctriques i instal·lar senyals de perill en
els quadres i portes d’accés a recintes elèctrics.
Estendre les línies elèctriques de forma que es minimitzin els riscos mecànics deguts
als moviments de les persones, maquinària i vehicles.
Normalitzar les clavilles per a preses de corrent, de forma que siguin les mateixes en
tot el conjunt de l’obra, tant per a contractistes com per a subcontractistes.
Disposar sempre en de recanvis, presses de corrent, interruptors automàtics i
interruptors diferencial.
Els treballs d’extensió o de modificació de la instal·lació elèctrica així com els treballs
de reparació i conservació han de ser sempre realitzats per personal autoritzat.

Protecció contra contactes directes
Per a la prevenció de contactes directes és procedirà a:
-

-

Aïllament de les parts actives: Aïllar les parts actives o recobrir-les amb aïllaments
apropiats, capaços de conservar les seves propietats amb el temps.
Allunyament de les parts actives: Es tracta de mantindrà les parts actives en una
posició i a una distància tal que sigui impossible un contacte fortuït amb les mans, o
per manipulació d’objectes conductors, quan aquest s’utilitzin a prop.
Interposició d’obstacles: Consisteix en situar obstacle físics entre las persones i les
parts actives de forma que aquestes no puguin ser accessibles. Els obstacles de
protecció han d’estar fixats de forma segura i resistir als esforços mecànics que
puguin presentar-se de la instal·lació.

Protecció contra contactes indirectes
Per a la prevenció de possibles contactes indirectes, el sistema de protecció escollit es el de
pressa a terra de les masses i dispositius de tall per intensitat de defecte (interruptors
diferencials).
Protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits
Els conductors han d’estar protegits dels efectes de les sobrecàrregues i dels curtcircuits.
Les sobrecàrregues estan motivades bé per un mal funcionament dels receptors o bé per la
connexió de més potència de la prevista. Els curtcircuits es produeixen per defectes
d’aïllament.
Intensitats admissibles:
Les màximes intensitats admissibles en els conductors es detallen en les taules de MIEBT
004 i 007, per a conductors de tensió nominal 1000 V i en la MIEBT 017, per a conductors de
fins a 750 V de tensió nominal.
Protecció contra sobrecàrregues:
Tots els conductors actius de tots els circuits han d’estar protegits de sobrecàrregues. En
general s’admet que la protecció del conductor neutre queda garantida pels dispositius de
protecció instal·lats en les fases.
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Els dispositius de protecció han de garantir que no sobrepassin la intensitat admissible en les
conductors de forma permanent.
Com a dispositius de protecció s’admeten els interruptors automàtics de tall tèrmic i els
fusibles adequats.
Protecció contra curtcircuits:
Tots els conductors actius de tots el circuits han d’estar protegits de curtcircuits.
Els dispositius de protecció han de garantir la desconnexió del circuit afectat en un temps molt
breu, tant si el curtcircuit es produeix en l’origen del circuit , com si es produeix al final.
Es fonamental que el poder de tall del dispositiu de protecció sigui superior al valor del
curtcircuit màxim en el punt a on estigui instal·lat.
Com a dispositiu de protecció s’admeten els interruptors automàtics de tall electromagnètic i
els fusibles adequats.
Protecció dels envolupants del material elèctric
Per a designar la protecció que té l’envolupat d’un material elèctric contra la penetració de
cossos sòlids o líquids i contra cops, s’empra el codi IP seguit d’un màxim de tres xifres, (IP
xxx) segons UNE 20-324.
La primera xifra ( entre 0 i 6) indica la protecció qie te contra incendis i contactes contra la
entrada de cossos sòlids.
La segona xifra (entre 0 i 8) indica la protecció que te contra la entrada de líquids.
La tercera xifra (entre 0 i 9) indica la protecció contra riscos mecànics.
Per tant un envolupant ha de complir la protecció contra contactes directes, i el seu primer
número ha de ser superior a 2. Per a que sigui estanc a la pols ha de complir que la primera
xifra estigui entre 5 o 6. Per a que un envolupant sigui estanc a líquids la segona xifra ha de
ser superior o igual a 4 i adequada per a immersions en aigua si la segona xifra és 7 o 8.
L’envolupant es considerarà blindada si la seva darrera xifra és 7 o 9.
Mesures de seguretat i protecció per a quadres elèctrics
Instal·lar els quadres elèctrics de distribució amb protecció mínima IP547 i tancats amb clau.
Només han de ser accessibles des del seu exterior, el comandament de l’interruptor general i
les preses de corrent.
Ubicar els quadres elèctrics en zones mecànicament segures i allunyades dels cantons i
forats de forjat.
Distribuir els quadres elèctrics amb presa de corrent en número suficient i a distàncies
raonables de qualsevol punt de l’obra (màxim 25 m).
Bloquejar amb candau els interruptors generals de quadres, quan es deixin fora de servei per
raons de reparació o manteniment.
No restablir el servei elèctric en els quadres sense comprovar prèviament que ningú estigui
treballant en els circuits que alimenta.
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Mesures de seguretat i protecció per l’enllumenat
Instal·lar aparells d’enllumenat amb un índex de protecció mínima de IP.547 i de classe II
d’aïllament.
Assegurar una il·luminació artificial suficient en totes les àrees de treball i un nivell
d’il·luminació no inferior a 1 lux en totes les vies de circulació.
L’enllumenat en recintes molt conductors i emplaçaments amb risc d’inundació s’alimentarà
amb una tensió de seguretat no superior a 24 V.
Sobre proteccions personals
Totes les vestimentes de protecció personal o elements de producció col·lectiva tindran fixats
un període de vida útil, essent rebutjades al seu termini.
Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una
determinada vestimenta o equip així com les que hagin agafat més tolerància de les admeses
per el fabricant, es reposarà amb independència de la durada prevista pel seu termini.
Tota vestimenta o equip de protecció que hagi sofert un tracte final, es a dir, el màxim per el
que va ser pensat (per exemple, per un accident) serà rebutjat i rebutjat al moment.
L’ús d’una vestimenta o equip de protecció mai representarà un risc en si mateix.
Tot element de protecció personal s’ajustarà a les Normes d’Homologació del Ministerio de
Trabajo, OM 17/5/74. En el casos on suposadament no existeixi homologació, seran de
qualitat adequada a la missió encomanada.
Quan una peça es deteriori per qualsevol motiu es reposarà immediatament.
Vestimenta de protecció recomanable
-

Casc de polietilè, (En aquells llocs on existeixi risc de caiguda d’objectes.)
Botes de seguretat.
Roba de treballs.
Estora aïllant.
Banqueta de maniobra.
Comprovadors de tensió.
Eines aïllants.
Guants aïllants de l’electricitat: A cada tensió correspondrà un aïllament a la corrent
circulant per evitar perforacions, expressats en forma indeleble al voltatge màxim pel
qual s’ha fabricat. Manca de costures o deformacions que disminueixi les seves
propietats.

Roba de treballs: Complirà, amb caràcter general, els següents requisits mínims:
Teixit lleuger, i flexible que permetrà una fàcil neteja i adequades condicions a les
condicions de temperatures i humitat del lloc de treball.
Ajustarà bé al cos.
S’eliminaran els elements afegits, per evitar perills d’enganxada.
En casos especials, la roba de treball serà de teixit impermeable, incombustible o
d’abric.
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Extintors
-

5.5.3.

Es revisarà quan sigui necessari amb la periodicitat que estableixi el fabricant.
S’estudiarà el seu emplaçament de forma que en cas de produir-se un incendi es
pugui accedir al mateix sense cremar-se.

Treballs de vigilància a l’obra

Bona part dels accidents elèctrics són motivats per desconeixement, deixadesa o descuit de les
mesures de prevenció i protecció. Es fonamental que a més de la formació, es realitzi un treball
continuat de vigilància. En particular s’ha de complir els aspectes següents:
-

-

5.5.4.

Revisar que les seccions de cables instal·lades són adequades a les proteccions
contraincendis col·locades en origen.
No admetre unions de cables amb cintes aïllants o similars.
Retirar de l’obra els cables que presentin defectes en la coberta de l’aïllament.
Impedir la presència de parts actives accessibles o fàcilment accessibles sense eines o
claus apropiades.
Vigilar que les connexions elèctriques es realitizin amb clavilles o sistemes de connexió
adequats.
No permetre desconnectar mànegues de cables pel procediment “de estirar”. Obligant a
desconnectar tirant sempre de la clavilla de connexió.
Vigilar que les eines i màquines elèctriques que s’utilitzen en l’obra estiguin degudament
homologades, en bon estat elèctric i que s’utilitzin per a la manera que han estat
concebudes.
Impedir connexions de posada a terra a través de conduccions de fluids o similars. La
posada a terra ha de fer-se sempre a través d’una instal·lació concebuda per a tal fi.
Vigilar l’existència i bon estat dels extintors per a foc elèctric.

Proteccions complementàries

Aquelles proteccions que no estiguessin reflectides en l’Estudi Bàsic de Seguretat i fossin necessàries,
es justificaran com partides a justificar, amb l’aprovació directe de la Direcció Tècnica del projecte de
Seguretat.

5.5.5.

Medicina preventiva. Primers auxilis. Normes d’evacuació i assistència

Farmaciola obligatòria contenint com a mínim aigua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de iode, mercuri
crom, amoníac, gasa estèril, cotó hidròfil, venes, esparadrap, antiespasmòdic, analgèsic, tònics
cardíacs d’urgència, torniquet, bosses d’aigua per aigua i gel, 4 guants esterilitzats, xeringues d’un ús,
agulles injectables d’un ús, termòmetre clínic.
Es deurà informar a l’obra de l’emplaçament dels diferents centres d’assistència (serveis propis,
Mútues Patronals, Mutualitats Laborals, Ambulatoris, etc.) on traslladar als accidentats per els seu ràpid
i efectiu tractament.
Es molt convenient disposar en l’obra, i en un lloc visible, per tot el personal, d’una llista de telèfons i
adreces dels centres assignats per urgències, ambulàncies, taxis, etc., per tal de garantir una ràpida
evacuació dels possibles accidentats als centres d’assistència.
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Tot el personal que comenci a treballar en l’obra, deurà passar un reconeixement mèdic previ al treball,
i que serà repetit en el període d’un any.

5.5.6.

Tipus d’instal·lacions provisionals previstes pels treballadors

Donat que el nombre màxim d'operaris que es poden trobar simultàniament treballant en la instal·lació,
es preveu que sigui de només dos i que l'activitat disposa d'instal·lacions sanitàries suficients. Això fa
innecessària l'existència d'instal·lacions provisionals.

5.5.7.

Formació prevista en seguretat i salut

Donades les característiques de l'obra no es preveu impartir formació detallada d’aquestes matèries al
personal.

5.5.8.

Disposicions legals vigents aplicables a aquesta instal·lació
1) Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, BOE 16 i 17 març 1971,
rectificacions 6 abril. Ordre de 9/3/1971.
2) Ordre de 25 d’agost de 1940, Ministerio de Trabajo BOE 29 d’agost, Normes per
il·luminació de centres de treballs.
3) Ordre de 30 de juliol, Ministerio de Trabajo BOE 28 d’agost. Ordenanza de Trabajo per
Indústries de producció, transformació, transport, transmissió, i distribució d’Energia
Elèctrica.
4) Ordre de 23 de febrer de 1940, Ministerio de Industria, Instrucciones y Reglamentos per
Instal·lació i funsionament de centrals, línies i estacions transformadores.
5) Ordre de 20 de octubre de 1973, nº 2413/76, Ministerio de Industria BOE 9 d’octubre
Reglamento Electrotècnico de Baixa Tensió.
6) Ordre de 32 d’octubre de 1973, Ministerio de Industria, BOE 27,28,29, i 31 desembre ,
Instrucciones complementarias del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
7) Ordre de 19 de desembre de 1977, Ministerio de Industria, BOE 26 de gener de 1978,
Modificació Instruccions complementàries del Reglamento Electrotècnco de Baixa Tensió.
8) Decret de 31 de març de 1944, Ministerio de Trabajo, BOE 11 d’abril. Text refós del llibre II
de la Llei sobre Contractes de Treball.
9) Decret de 26 de juliol de 1957, Ministerio de Trabajo, BOE de 25 d’agost , recitificació de 5
de octubre. Fixa els treballs prohibits.
10) Llei de 8 d’abril de 1976, Jefatura de Estado,. BOE 21 d’abril. Relacions laborals.
11) Llei de 26 de juliol de 1878, Ministerio de Gracia y Justicia , gaceta 28 de juliol, prohibició
d’exercicis perillosos executats per menors.
12) Decret de 29 d’abril de 1924, Presidència , Gaceta de 13 de maig. Autoritza al govern per
ratificar els projectes de Convenis Internacionals, referents al treball de dones i menors.
13) Conveni de 26 de juny, nº 1978. Edat mínima de admissió al treball.
14) Conveni de 9 d’octubre de 1976, nº 77, ratificat per Instrumento 8 d’abril de 1971,
Jefatura del Estado, BOE 22 de maig de 1972. Examen mèdic d’aptitud pel treball dels
menors en la indústria.
15) Decret de 2 de juny de 1960, nº 1156/60, Ministerio de Trabajo, BOE 23 de juny,
Prohibició en treballs nocturns a menors de 18 anys.
16) Plan Nacional de Higiene en el Trabajo, OM 9/3/71, BOE 11/3/71.
17) Comités de Seguridad e_Higiene en el trabajo. Decret 432/71 de 11/3/71, BOE 16/3/71
18) Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa, OM 21/11/59, BOE 27/11/59.
19) Estatuto de los Trabajadores. Ley 8/1980 de 10 de març, BOE 14/3/80.
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20) Homologació de mitjans de protecció de personal dels treballadors, OM 17/5/74, BOE
29/5/74
21) Regulació de la jornada de treball, jornades especial i descans, Real Decreto 28 de juliol
1983, nº 2001/1983.
22) Normes reglamentaries sobre cinturons de seguretat, resolució de 25 de novembre de
1982, Ministerio de Trabajo, BOE 14 de desembre de 1982.
23) Conveni Col·lectiu Provincial.
24) Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcció, OM 29/5/52, BOE
15/6/52.
25) Obligatorietat de la inclusió d’un Estatuto de Seguridad e Higiene en el Trabajo en els
projectes d’edificació i obres públiques, Real Decreto 555/1986, 21/2/86, BOE 21/3/86.
26) Presentació d’un estudi de Seguretat i Salut en els projectes de construcció segons cada
cas, Real Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, BOE 25/10/97.

Rubí, maig de 2017
EL TÈCNIC
Firmado digitalmente por MIGUEL CALCERRADA GOMEZ /
num:15078
Nombre de reconocimiento (DN): CN = MIGUEL
CALCERRADA GOMEZ / num:15078, SN = CALCERRADA
GOMEZ, G = MIGUEL, C = ES, S = Catalunya, O = Col·legi
d'Enginyers Industrials de Catalunya / COEIC / 0016, OU =
Col·legiat, T = Enginyer Industrial
Fecha: 2017.06.01 22:10:56 +02'00'

MIGUEL
CALCERRADA
GOMEZ / num:15078
Miquel Calcerrada Gómez
Enginyer Industrial
Col·legiat 15.078
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6. ANNEX 5. CONTROL DE QUALITAT
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS
CONSTRUCTIU CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

IDENTIFICACIÓ DE PROJECTE
Projecte:
Localització:
Projectista:
Promotor:
Autor programa:

Projecte tècnic de reubicació de les instal·lacions del mercat
municipal afectades per la implantació d'un nou operador
Carrer Cal Gerrer, s/n de Rubí
Miquel Calcerrada Gómez
AJUNTAMENT DE RUBÍ
Miquel Calcerrada Gómez

Ref:

16023

Data: Oct. 2016

PROCESOS CONSTRUCTIUS OBJECTE DE CONTROL
PQ-0111 ENDERROCS
PQ-0121 EXCAVACIONS
PQ-0122 REBLERTS
PQ-0127 RASES I POUS
PQ-0131 ESTREBADES I APUNTALAMENTS
PQ-0141 TRANSPORT DE TERRES I RUNA
PQ-0161 EIXUGADES I ESGOTAMENTS
PQ-0162 TRENCAMENTS HIDRAULICS
PQ-0171 SOLS ESTABILITZATS AMB CAL CIMENT LLIGANT
PQ-0181 ANCORATGES AL TERRENY
PQ-0191 GESTIO DE RESIDUS
PQ-0212 FONAMENTS I ELEM. DE CONTENCIÓ REPARATS
PQ-0213 SABATES
PQ-0214 POUS DE FONAMENTACIÓ
PQ-0215 MURS
PQ-0216 PANTALLES DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU
PQ-0217 PANTALLES PREFABRICADES DE FORMIGÓ
PQ-0218 LLOSES DE FONAMENTACIÓ
PQ-0219 PILOTS DE CLAVAMENT PREFABRICATS
PQ-021A PILOTS IN SITU
PQ-0311 ESTRUCTURA DE FUSTA
PQ-0411 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
PQ-0413 FORJATS AMB ELEMENTS PREFABRICATS
PQ-0511 ESTRUCTURES METÀLIQUES
PQ-05O1 PROTECCIO ESTRUCT. ACER DAVANT CORROSIÓ
PQ-0612 ESTRUCTURA DE BLOC DE FORMIGÓ
PQ-0613 ESTRUCTURA DE FÀBRICA DE MAONS CERÀMICS
PQ-0616 ESTRUCTURA DE BLOCS ARGILA ALLEUGERIDA
PQ-06X1 ESTRUCTURA DE MAÇONERIA
PQ-0711 ESTRUCTURA PREFABRICADA
PQ-0811 TERRAT AJARDINAT
PQ-0831 TERRAT
PQ-0841 COBERTES TRANSLUCIDES
PQ-0851 TEULADES DE FIBROCIMENT
PQ-0861 TEULADES GALVANITZADES
PQ-0871 TEULADES D’ALIATGES LLEUGERS
PQ-0881 TEULADA DE PISSARRA
PQ-0891 TEULADA DE SINTETICS
PQ-08A1 TEULADES DE TEULES
PQ-08B1 TEULADES DE ZINC
PQ-08C1 TEULADA DE PLAQUES ASFÀLTIQUES
PQ-0911 TANCAMENTS ELEMENTS DE FORMIGO
PQ-0921 TANCAMENTS CERÀMICS
PQ-0931 PARETS DE CARREUS
PQ-0941 PAREDATS
PQ-0961 MURS CORTINA
PQ-0971 TANCAMENT DE PANELLS
PQ-0981 TANCAMENT DE PECES DE VIDRE

PQ-1021 ENVANS DE MAO
PQ-1031 ENVANS DE PLAQUES I PANELLS
PQ-11 IMPERMEABILITZACIONS*
PQ-12 AÏLLAMENTS*
PQ-1311 ENRAJOLATS
PQ-1321 APLACAT
PQ-1331 ARREBOSSATS
PQ-1341 ESTUCATS ESGRAFIATS I MONOCAPES
PQ-1351 GUARNITS I ENLLUITS
PQ-1371 REVESTIMENT FLEXIBLE
PQ-1381 REVESTIMENT LLEUGER
PQ-1391 PINTURES
PQ-13A1 TEIXITS
PQ-13B1 FALS SOSTRES
PQ-1421 SUBBASES I RECRESCUDES
PQ-1431 SOLERA DE FORMIGÓ
PQ-14A1 PAVIMENT TECNIC
PQ-14B1 PAVIMENTS DE PECES RÍGIDES
PQ-14C1 PAVIMENT FLEXIBLE
PQ-14D1 PAVIMENT CONTINU
PQ-14E1 VORERA (URBANITZACIÓ)
PQ-14F1 VIALS (URBANITZACIÓ)
PQ-1511 FINESTRA I BALCONERA
PQ-1531 PORTES
PQ-15P1 VIDRES
PQ-1611 BARANES
PQ-1641 SENYALITZACIONS DE SEGURETAT
PQ-1711 EVACUACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS I PLUVIALS
PQ-1741 DRENATGE
PQ-1761 INSTAL·LACIONS DE RECOLLIDA DE RESIDUS
PQ-1771 XARXA DE CLAVEGUERAM
PQ-1781 ELEMENTS DE DEPURACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS
PQ-1811 INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ
PQ-1821 INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ
X PQ-1911 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
X PQ-2011 INSTAL·LACIÓ ELECTRICA
PQ-2013 CENTRES DE TRANSFORMACIÓ
PQ-2021 CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA
X PQ-2031 ENLLUMENAT
PQ-2111 INSTAL·LACIÓ DE GAS
PQ-2211 INSTAL·LACIÓ D’AIGUA
PQ-2213 INSTAL·LACIÓ SOLAR TÈRMICA
X PQ-2311 INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ AL FOC
PQ-2411 PARALLAMPS
PQ-2511 INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS
PQ-2621 ASCENSORS
PQ-2711 ALTRES INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
PQ-2811 APARELLS SANITARIS

* Els controls referents a les impermeabilitzacions i aïllaments es troben als processos constructius corresponents.
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Aquest Programa de Control de la Qualitat de l’obra ha estat elaborat tenint en compte la següent documentació tècnica:
Plec de Condicions Tècniques de Particulars de Projecte (PCTP)
Autocontrol del Constructor (AC)
Pla d’Obra per l’Execució del Constructor (POE)
Avaluacions Tècniques d’Idoneïtat per productes, equips i sistemes innovadors (ATI)
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Projecte:

Projecte Tècnic de reubicació de les instal·lacions del mercat
municipal afectades per la implantació d'un nou operador

Ref.: 16023

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA
19

INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
1991 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
RECEPCIÓ DE PEiS
Objectiu: Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el
compliment dels requisits essencials i obligatoris:

191

Autoritzacions
administratives

INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ

1911 EQUIPS DE PRODUCCIÓ DE FRED
Aparells acondicionadors d'aire
Plantes refrigeradores d'aigua
Equips autònoms
Maquines alternatives de refrigeració
Maquines centrífugues de refrigeració
Maquines de refrigeració per absorció
1912 ALTRES EQUIPS
Bescanviador
1913 CANONADES, VÀLVULES I ACCESORIS
Coure i aleacions de coure. Tubs rodons de coure,
sense soldadura, per aigua i gas en aplicacions
sanitàries i de calefacció.
Coure i aleacions de coure. Accessoris.
Tubs, ràcords i accessoris de foneria dúctil i les
seves unions per a canalitzacions d'aigua
soterrades o aèries, amb o sense pressió
Tubs de polietilè (PE) per al subministrament
d'aigua
Sistemes de canalitzacions en materials plàstics
per a instal·lacions d'aigua calenta i freda. Polietilè
reticulat (PE-X).
Sistemes de canalització en materials plàstics per
a instal·lacions d'aigua calenta i freda. Polibutilè
(PB)
Sistemes de canalitzacions en materials plàstics
per a instal·lacions d'aigua calenta i freda.
Polipropilè (PP)
Tubs, ràcords i accessoris d'acer per al transport
de líquids aquosos, inclòs l'aigua destinada per al
consum humà. Condicions tècniques de
subministrament.
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Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Assaigs s/norma s/especificació

Marca AENOR "N"

Homologació

CCRR

Garantia
conformitat a
Norma producte
Segell, marca conformitat

Altres

Avaluació tècnica europea

Instruccions, inf. seguretat

Declaració de prestacions

Etiquetat, marcatge CE

Documentació tècnica

RPC

Conformitat amb requisits tècnics

Documentació
del marcatge CE

Garantia del fabricant

Element

Fulls de subministra, etiquetat.

Cod.

Pla

Origen i
garantia
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CONSTRUCTIU CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte Tècnic de reubicació de les instal·lacions del mercat
municipal afectades per la implantació d'un nou operador

Ref.: 16023

Tubs d'acer no aliat aptes per a soldar i roscar.
Condicions tècniques de subministrament.
Tubs d'acer soldat, amb diàmetres nominals
compresos entre 8 i 220 mm i els seus perfils derivats
corresponents, destinats a conducció de fluids,
aplicacions mecàniques, estructurals i altres usos,
tant en negre com galvanitzat.
Sistemes de canalitzacions en materials plàstics
termostables reforçats amb fibra de vidre (PRFV)
basats en resines de polièster insaturat (UP), amb
unions rígides o flexibles, destinades a la utilització
en instal·lacions soterrades.
Adhesius per a sistemes de canalitzacions en
materials termoplàstics per a fluids líquids a pressió
1915 XARXES DE CONDUCTES D'AIRE
Conductes de xapa metàl·lica
Conductes metàl·lics
Revestiment interior
1917 ELEMENTS DE CONTROL I SEGURETAT
Vàlvules termostàtiques
Equips de regulació: Termostat ambient Tot-res
Equips de regulació: Vàlvules motoritzades
Equips de regulació amb compensació de
temperatura exterior: Sondes exteriors de
temperatura
Equips de regulació amb compensació de
temperatura exterior: Sondes interiors de temperatura
Equips de regulació amb compensació de
temperatura exterior: Sondes d'immersió
Equips de regulació amb compensació de
temperatura exterior: Central de regulació
1918 ALTRES ELEMENTS DE L'INSTAL·LACIÓ
Reixetes

Documents per la recepció dels
PEiS:

obligatoris

voluntaris

Altres per verificar el compliment d’exigències
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Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Assaigs s/norma s/especificació

Marca AENOR "N"

Homologació

Segell, marca conformitat

CCRR

DPC

Garantia
conformitat a
Norma producte

Addicional a etiqueta “CE”

Conformitat amb requisits tècnics

Altres

DITE

Control producció fàbrica

Certificat “CE”

Element

Autoritzacions
administratives
Documentació
del marcatge CE

Garantia del fabricant

Fulls de subministra, etiquetat.

Cod.

Pla

Origen i
garantia

Declaració de conformitat

Projecte:

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS
CONSTRUCTIU CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte:

Projecte Tècnic de reubicació de les instal·lacions del mercat
municipal afectades per la implantació d'un nou operador

Ref.: 16023

Prescripcions sobre el control de recepció:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB:
- Abans del subministrament del PEIS:
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits
tècnics.
- Durant els subministraments dels PEIS.:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.
- Acabat el subministrament dels PEIS.:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de l’empresa Constructora:
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels
subministraments.
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra.
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).
Persona física responsable per part de la Constructora:
Sr./a.:
L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA
Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements
constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes,
elements i sistemes constructius

Pla:

Cod.

Verificació de Paràmetres d’execució*

Criteris de formació
de lots

Control

PE-19
REPLANTEIG DE L’INSTAL·LACIÓ
PE-19

DISPOSICIÓ DELS EQUIPS

PE-19

DISPOSICIÓ DELS CONDUCTES I CONEXIONS

PE-19

AÏLLAMENT TÈRMIC DE L’INSTAL·LACIÓ

PE-19

SALA DE MAQUINES

PE-19

INSTAL·LACIONS INDIVIDUALS

Correcte muntatge dels
equips, fixacions, seccions
de conductes, aïllaments,
sistemes antivibradors
Control normal: 50%

- Un lot per
instal·lacions de les
zones comuns
- Un lot per
instal·lacions de les
zones privades

PE-

Prescripcions sobre el control de l’execució:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):
- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?
SI
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF? SI
- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora? SI

NO
NO
NO

Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS
CONSTRUCTIU CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte:

Projecte Tècnic de reubicació de les instal·lacions del mercat
municipal afectades per la implantació d'un nou operador

Ref.: 16023

UNITAT D’OBRA ACABADA
Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’obra terminada
- Part de la unitat d’obra terminada
Pla:

Cod.
PA-1911

Verificacions i/o
proves*
INSTAL·LACIÓ DE
CLIMATITZACIÓ

Criteris de
formació de lots

Control
Equips i aparells:
Verificació de les dades de funcionament
Control del 100% dels equips i aparells

- La totalitat d’equips i
aparells

Plantes refrigeradores:
Verificació de les temperatures de funcionament
Control del 100% de les plantes refrigeradores

- Un lot per planta
refrigeradora

Instal·lacions de climatització individuals:
- Verificació del funcionament del 100% dels equips

- Un lot per instal·lació
de climatització

- Verificació del cabal en cada reixeta
Un control per reixeta
Torre de refrigeració:
- Verificació del cabal d’aigua recirculada
Un control per circuit
- Verificació del salt tèrmic
Un control per torre
- Verificació de l’estanquitat
Control de la totalitat de la xarxa

- Un lot per torre de
refrigeració

* Verificacions i/o proves per lot

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):
- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?
SI
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF? SI
- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora? SI

NO
NO
NO

Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

Comentaris:
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Ref.: 16023

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA
20

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA, ENLLUMENAT
2011 BAIXA TENSIÓ
RECEPCIÓ DE PEiS
Objectiu: Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el
compliment dels requisits essencials i obligatoris:

2061 CONDUCTORS
Conductors aïllats
Conductors despullats de coure
Conductors despullats d'alumini
Conductors despullats d'alumini-acer,
alumini homogeni i alumini comprimit
destinats a línees de transport i distribució
d'energia elèctrica
2062 CABLES
Cables formats per conductors aïllats amb
polietilè reticulat (XLPE), en feix, a espiral
visible, per a xarxes aèries.
Cables per a xarxes subterrànies.
2063 TUBS RÍGIDS
Tubs rígids per a escomeses aèries
posades sobre façanes
2064 CANALS
Canals per a escomeses aèries posades
sobre façanes
PRODUCTES EQUIPS I SISTEMES DE
207
LA INSTAL·LACIÓ
2071 CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ
Caixes generals de protecció
Grau d'inflamabilitat de les caixes generals
de protecció
Documents per la recepció dels
PEiS:

obligatoris

voluntaris

Altres per verificar el compliment d’exigències
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Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Assaigs s/norma s/especificació

Marca AENOR "N"

Homologació

CCRR

Garantia
conformitat a
Norma producte
Segell, marca conformitat

RPC
Documentació tècnica

Altres

Avaluació tècnica europea

Instruccions, inf. seguretat

MATERIALS PER A XARXES AÈRIES
PER A DISTRIBUCIÓ EN BAIXA TENSIÓ

Declaració de prestacions

206

Conformitat amb requisits tècnics

Documentació del
marcatge CE

Etiquetat, marcatge CE

Element

Autoritzacions
administratives

Garantia del fabricant

Fulls de subministra, etiquetat.

Cod.

Pla

Origen i
garantia

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS
CONSTRUCTIU CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte Tècnic de reubicació de les instal·lacions del mercat
municipal afectades per la implantació d'un nou operador

2072 CAIXES DE PROTECCIÓ I MESURA
Caixes de protecció i mesura
Grau d'inflamabilitat de les caixes de
protecció i mesura
2073 CABLES
Cables no propagadors d'incendi i amb
emissió de fums i opacitat reduïda
Cables no propagadors d'incendi i amb
emissió de fums i opacitat reduïda, per a
DERIVACIONS INDIVIDUALS
Cables no propagadors d'incendi i amb
emissió de fums i opacitat reduïda, amb
aïllament de mescles termostables
Cables no propagadors d'incendi i amb
emissió de fums i opacitat reduïda, amb
aïllament de mescles termoplàstiques
Cables per a locals amb risc d'incendi o
explosió, amb aïllament mineral i coberta
metàl·lica
Cables per a locals amb risc d'incendi o
explosió, cables armats amb filferro d'acer
galvanitzat i amb coberta externa no
metàl·lica
Cables per a locals amb risc d'incendi o
explosió, cables per alimentar equips
portàtils o mòbils, amb coberta de
policloroprè
Cables flexibles exteriors per a serveis
mòbils, amb coberta de policloropeno
Cables flexibles exteriors per a serveis
mòbils, per a instal·lacions temporals
d'obres, amb coberta de policloropeno
Cables flexibles interiors per a serveis
mòbils, per a instal·lacions temporals
d'obres

Documents per la recepció dels
PEiS:

obligatoris

voluntaris

Altres per verificar el compliment d’exigències
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Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Assaigs s/norma s/especificació

Marca AENOR "N"

Homologació

Segell, marca conformitat

CCRR

DPC

Garantia
conformitat a
Norma producte

Addicional a etiqueta “CE”

Altres

DITE

Control producció fàbrica

Ref.: 16023

Conformitat amb requisits tècnics

Documentació del
marcatge CE
Declaració de conformitat

Element

Autoritzacions
administratives

Garantia del fabricant

Fulls de subministra, etiquetat.

Cod.

Pla

Origen i
garantia

Certificat “CE”

Projecte:

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS
CONSTRUCTIU CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte Tècnic de reubicació de les instal·lacions del mercat
municipal afectades per la implantació d'un nou operador

2074 ELEMENTS DE CONDUCCIÓ
Elements de conducció de cables no
propagadors de la flama
Tubs rígids
Canals
Tubs corbables
Tubs flexibles
Sistemes de tubs soterrats
Canalització elèctrica prefabricada
Canalització instal·lacions interiors
Canalització elèctrica prefabricada per
il·luminació
Tubs per a instal·lacions en obres
2075 CAIXES DE REGISTRE
Caixes de registre
2076 CONDUCTORS
Conductors de coure per a instal·lacions
de presa a terra
2077 ACCESSORIS
Borns de connexió per a ús domèstic o
anàleg
Proteccions
Equips elèctrics, electrònics, telefònics o
de telecomunicació incorporat en una
cabina o banyera
Interruptors
Connectors
Aparells en les instal·lacions d'obres
Transformadors de seguretat per a "Molt
baixa tensió"
Clavilles per a la connexió dels receptors a
les bases de presa de corrent de la
instal·lació d'alimentació
Clavilles per als receptors no destinats a
ús en vivendes

Documents per la recepció dels
PEiS:

obligatoris

voluntaris

Altres per verificar el compliment d’exigències
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Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Assaigs s/norma s/especificació

Marca AENOR "N"

Homologació

Segell, marca conformitat

CCRR

DPC

Garantia
conformitat a
Norma producte

Addicional a etiqueta “CE”

Altres

DITE

Control producció fàbrica

Ref.: 16023

Conformitat amb requisits tècnics

Documentació del
marcatge CE
Declaració de conformitat

Element

Autoritzacions
administratives

Garantia del fabricant

Fulls de subministra, etiquetat.

Cod.

Pla

Origen i
garantia

Certificat “CE”

Projecte:

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS
CONSTRUCTIU CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte:

Projecte Tècnic de reubicació de les instal·lacions del mercat
municipal afectades per la implantació d'un nou operador

Ref.: 16023

Prescripcions sobre el control de recepció:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB:
- Abans del subministrament del PEIS:
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits
tècnics.
- Durant els subministraments dels PEIS.:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.
- Acabat el subministrament dels PEIS.:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de l’empresa Constructora:
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels
subministraments.
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra.
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).
Persona física responsable per part de la Constructora:
Sr./a.:
L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA
Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements
constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes,
elements i sistemes constructius
Pla:

Cod.

Verificació de Paràmetres d’execució*

PE-20W1

CAIXA GENERAL DE PORTECCIÓ

PE-20W2

POLSADOR

PE-20W3

BRUNZIDOR

PE-20W4

INTERRUPTOR

PE-20W5

CONMUTADOR

PE-20W6

BASE D’ENDOLL DE 10/16 AMPERS

PE-20W7

BASE D’ENDOLL DE 25 AMPERS

PE-20W8

DERIVACIÓ INDIVIDUAL

PE-20W9

INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTÈNCIA

PE-20WA

QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIÓ

PE-20WB

INSTAL·LACIÓ INTERIOR

PE-20WC

XARXA D'EQUIPOTENCIALITAT

PE-20WD

CAIXA DE DERIVACIÓ

PE-20WE

LINIA DE FORÇA MOTRIU

PE-20WF

LINIA D’ENLLUMENAT AUXILIAR

PE-20WG

LINIA GENERAL D’ENLLUMENAT D’ESCALES

PE-20WH

DERIVACIÓ D’ENLLUMENAT D’ESCALES

PE-20WI

BARRA DE POSADA A TERRA

PE-20WJ

LINIA PRINCIPAL DE TERRA EN CONDUCTE DE
FÀBRICA

PE-20WK

LINIA PRINCIPAL DE TERRA BAIX TUB
QUADRE DE PROTECCIÓ DE LINIES DE FORÇA
MOTRIU

PE-20WL

Control

Criteri de formació
de lots

Organolèptic
Control del 100%
de les instal·lacions
comuns i 50% de
les instal·lacions
privades

- Un lot per les zones
comuns
- Un lot per totes les
zones privades
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS
CONSTRUCTIU CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte:

Projecte Tècnic de reubicació de les instal·lacions del mercat
municipal afectades per la implantació d'un nou operador

PE-20WM

QUADRE GENERAL DE MANDO I PROTECCIÓ
D’ENLLUMENAT

PE-20WN

CANALITZACIÓ DE SERVEIS

Ref.: 16023

PE-

* Unitats d’inspecció per lot

Prescripcions sobre el control de l’execució:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):
- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?
SI
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF? SI
- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora? SI
Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

NO
NO
NO

UNITAT D’OBRA ACABADA
Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’obra terminada
- Part de la unitat d’obra terminada
Pla:

Cod.
PA-2011

Verificacions
i/o proves*
INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA

Criteris de
formació de
lots

Control
Condicions de seguretat: recepció per assaig: Continuïtat dels
conductors de protecció, resistència a terra, i sensibilitat del
diferencial
Control del 100% de les instal·lacions comuns i 50% de les
privatives
Condicions de funcionament, recepció per assaig: Tensió en els
endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors, grau
d'electrificació, etc.

- Un lot per les
zones comuns
- Un lot per totes
les zones
privades

Control del 100% de les instal·lacions comuns i 50% de les
privatives

* Verificacions i/o proves per lot

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):
- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?
SI
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF? SI
- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora? SI
Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

NO
NO
NO

Comentaris:
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Ref.: 16023

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA
20

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA, ENLLUMENAT
2031 ENLLUMENAT
RECEPCIÓ DE PEiS
Objectiu: Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el
compliment dels requisits essencials i obligatoris:

203

ENLLUMENAT

2031 INSTAL·LACIONS DE IL·LUMINACIÓ
2034 ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA
Lluminàries exteriors
Lluminàries interiors
Portalàmpades interiors
2036 ELEMENTS D'ENLLUMENAT EXTERIOR
Columnes i bàculs d'enllumenat d'acer
Columnes i bàculs d'enllumenat d'alumini
Columnes i bàculs d'enllumenat de barreja
de polímers compostos, reforçats amb
fibres
Columnes i bàculs d’enllumenat de formigó
armat i formigó pretesat
Documents per la recepció dels
PEiS:

obligatoris

voluntaris

Altres per verificar el compliment d’exigències

Prescripcions sobre el control de recepció:
Àmbit d’aplicació CTE, DB-HE 3, SUA 4.
A la memòria del projecte per cada zona constaran juntament amb els càlculs justificatius, almenys:
A) l’índex del local (K) utilitzat al càlcul,
B) el número de punts considerats al projecte,
C) el factor de manteniment (Fm) previst,
D) la luminància mitja horitzontal mantinguda (Em) obtinguda,
E) l’índex d’enlluernament unificat (UGR) assolit,
F) els índex de rendiment de color (Ra) de les làmpades seleccionades,
G) el valor d’eficiència energètica de la instal·lació (VEEI) resultant del càlcul,
H) les potències dels conjunts, làmpada més equip auxiliar
A més, s’ha de justificar per cada zona, el sistema de control i regulació que correspongui.
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Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Assaigs s/norma s/especificació

Marca AENOR "N"

Homologació

CCRR

Garantia
conformitat a
Norma producte
Segell, marca conformitat

Altres

Avaluació tècnica europea

Instruccions, inf. seguretat

Declaració de prestacions

Documentació tècnica

RPC

Conformitat amb requisits tècnics

Documentació del
marcatge CE

Etiquetat, marcatge CE

Element

Autoritzacions
administratives

Garantia del fabricant

Fulls de subministra, etiquetat.

Cod.

Pla

Origen i
garantia

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS
CONSTRUCTIU CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte:

Projecte Tècnic de reubicació de les instal·lacions del mercat
municipal afectades per la implantació d'un nou operador

Ref.: 16023

(**) Es comprovarà que les làmpades i els seus equips auxiliars disposen d’un certificat del fabricant que acrediti
la seva potència total
Las llampares, equips auxiliars, lluminàries i la resta de dispositius compliran lo disposat en la normativa
especifica per cada tipus de material.
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
(si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB:
- Abans del subministrament del PEIS:
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits
tècnics.
- Durant els subministraments dels PEIS.:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.
- Acabat el subministrament dels PEIS.:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de l’empresa Constructora:
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels
subministraments.
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra.
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).
Persona física responsable per part de la Constructora:
Sr./a.:
L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA
Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements
constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes,
elements i sistemes constructius

Pla:

Cod.
PE-203Y

Verificació de Paràmetres d’execució*

Criteri de formació
de lots

Control

TIPUS

PE-203Y

DOTACIÓ / COL·LOCACIÓ / DISPOSICIÓ

PE-203Y

FIXACIÓ

PE-203Y

SISTEMES DE REGULACIÓ I CONTROL

PE-203Y

SISTEMES D’ENCESA I APAGAT

Organolèptic
Control del 25% de
l’enllumenat

- Un lot per cada
zona comú

* Unitats d’inspecció per lot

Prescripcions sobre el control de l’execució:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):
- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?
SI
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF? SI
- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora? SI

NO
NO
NO

Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS
CONSTRUCTIU CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte:

Projecte Tècnic de reubicació de les instal·lacions del mercat
municipal afectades per la implantació d'un nou operador

Ref.: 16023

UNITAT D’OBRA ACABADA
Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’obra terminada
- Part de la unitat d’obra terminada
Pla:

Cod.
PA-2034

PA-2034

Verificacions i/o
proves*

Criteris de
formació de
lots

Control

ENLLUMENAT EN ZONES
DE CIRCULACIÓ

Nivells mínims d’iluminació en zones de circulació

ENLLUMENAT EN
ZONES D’EMERGÈNCIA

Nivells mínims d’iluminació en zones d’emergència

Control del 25% de les zones de circulació

- Un lot per zona
de circulació

Control del 25% de les zones de emergència
Grau d’assoliment d’iluminació en funció del temps
transcorregut en zones d’emergència

- Un lot per zona
d’emergència

Control del 10% de les zones d’emergència
Luminància en equips, cuadres, instal·lacions manuals
Control del 25% dels equips
PA-2034

ENLLUMENAT DE LES
SENYALS DE
SEGURETAT

Il·luminació de les senyals de seguretat
Control del 15% de les senyals

* Verificacions i/o proves per lot

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen)
- Es verificarà l’existència del pla de manteniment.
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):
- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?
SI
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF? SI
- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora? SI
Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

NO
NO
NO

Comentaris:
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- Un lot per zona
comú

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS
CONSTRUCTIU CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte:

Projecte Tècnic de reubicació de les instal·lacions del mercat
municipal afectades per la implantació d'un nou operador

Ref.: 16023

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA
23

INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ AL FOC
2311 INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ AL FOC
RECEPCIÓ DE PEiS
Objectiu: Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el
compliment dels requisits essencials i obligatoris:

2341

Autoritzacions
administratives

EXTINTORS PORTÀTILS
Extintors portàtils d'incendis.

2342

BOQUES D'INCENDI
Boques d'incendis amb mànegues semirígides.
Boques d'incendis amb mànegues planes.

2343

2344

SISTEMES DE COMUNICACIÓ D'ALARMA
Sistemes de comunicació d'alarma. Alarmes de
fum autònomes.
SISTEMES DE DETECCIÓ I ALARMA
D'INCENDIS
Detectors de calor. Detectors puntuals
Detectors de fums. Detectors lineals que
utilitzen un feix òptic de llum.
Dispositius d'alarma d'incendis-dispositius
acústics.
Equips de subministrament d'alimentació.
Detectors de fum. Detectors puntuals que
funcionen segons el principi de llum difusa, llum
transmesa o per ionització.
Detectors de flama. Detectors puntuals.
Polsadors manuals d'alarma.
Seccionadors de curtcircuit.
Dispositius entrada/sortida per al seu ús en les
vies de transmissió dels detectors de foc i de les
alarmes d'incendi.
Detectors d'aspiració de fums.
Equips de transmissió d'alarmes i avisos de
fallada.
Equips de detecció i mesura de la concentració
de monòxid de carboni.
Sistemes de protecció i alarma d'incendis.
Control de l'alarma per veu i equips indicadors
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Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Assaigs s/norma s/especificació

Marca AENOR "N"

Homologació

CCRR

Garantia
conformitat a
Norma
producte
Segell, marca conformitat

Altres

Avaluació tècnica europea

Instruccions, inf. seguretat

Declaració de prestacions

Etiquetat, marcatge CE

Documentació tècnica

RPC

Conformitat amb requisits tècnics

Documentació del
marcatge CE

Garantia del fabricant

Element

Fulls de subministra, etiquetat.

Cod.

Pla

Origen i
garantia

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS
CONSTRUCTIU CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte Tècnic de reubicació de les instal·lacions del mercat
municipal afectades per la implantació d'un nou operador

Ref.: 16023

Equips de control i indicació
Sistemes de detecció i alarma d'incendis.
Components dels sistemes d'alarma per veu.
Altaveus
Sistemes de detecció i alarma d'incendis.
Components que utilitzen enllaços radioelèctrics.
2349 SENYALITZACIÓ
Senyalització de les vies d'evacuació
Senyalització dels mitjans manuals de protecció
contra incendis
Senyalització foto-luminescent

Documents per la recepció dels
PEiS:

obligatoris

voluntaris

Altres per verificar el compliment d’exigències

Prescripcions sobre el control de recepció:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB:
- Abans del subministrament del PEIS:
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits
tècnics.
- Durant els subministraments dels PEIS.:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.
- Acabat el subministrament dels PEIS.:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de l’empresa Constructora:
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels
subministraments.
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra.
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).
Persona física responsable per part de la Constructora:
Sr./a.:
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Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Assaigs s/norma s/especificació

Marca AENOR "N"

Homologació

CCRR

Garantia conformitat
a Norma producte
Segell, marca conformitat

Documentació tècnica

RPC

Conformitat amb requisits tècnics

Altres

Avaluació tècnica europea

Instruccions, inf. seguretat

Etiquetat, marcatge CE

Element

Autoritzacions
administratives
Documentació del
marcatge CE

Garantia del fabricant

Fulls de subministra, etiquetat.

Cod.

Pla

Origen
i
garanti
a

Declaració de prestacions

Projecte:

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS
CONSTRUCTIU CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte:

Projecte Tècnic de reubicació de les instal·lacions del mercat
municipal afectades per la implantació d'un nou operador

Ref.: 16023

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA
Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements
constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes,
elements i sistemes constructius

Pla:

EXECUCIÓ DE PROTECCIONS ACTIVES
Verificació de Paràmetres
Control
d’execució:

Cod.

Criteri de
formació de lots

EXTINTORS PORTATILS
BOQUES D’INCENDI EQUIPADES AMB
MÀNEQUES SEMIRIGIDES O PLANES
SISTEMES DE DETECCIÓ I ALARMA
D’INCENDIS
HIDRANTS

Comprovació de l’ajust dels
equips col·locats amb els
documentats.
Verificació de tipus,
emplaçament i col·locació.

- Cada planta

Verificació del 100% dels
equips

SISTEMES FIXES D’EXTINCIÓ
COLUMNA SECA

Prescripcions sobre el control de l’execució:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):
- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?
SI
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF? SI
- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora? SI
Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

NO
NO
NO

UNITAT D’OBRA ACABADA
Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
- Unitat d’obra terminada
- Part de la unitat d’obra terminada
PROTECCIONS ACTIVES
Pla:

Cod.

Verificacions i/o
proves
BOQUES D’INCENDI
EQUIPADES AMB
MÀNEGUES SEIMRIGIDES
O PLANTES

Control

Criteris de formació de lots

Verificació del manòmetre de
pressió

La totalitat de la instal·lació

100% dels equips

* Verificacions i proves per lot
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CONSTRUCTIU CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS
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Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):
- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?
SI
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF? SI
- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora? SI

NO
NO
NO

Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

Comentaris:
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Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

tipus
REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

quantitats
codificació

Oficina Consultora Tècnica. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya febrer de 2011. V4 ( Font: "Guia d'aplicació del Decret 201/1994 - Programa LIFE- ITEC"
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DECRET 89/2010, Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc
DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI
Obra:
Situació:

Reubicació de les instal·lacions del mercat municipal del Rubí
Carrer Cal Gerrer s/n

Municipi :

Rubí

Comarca :

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS
Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)
Codificació residus LER
Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta
grava i sorra solta
argiles
terra vegetal
pedraplè
terres contaminades
170503
altres

totals d'excavació

Pes

Volum

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

3

t

0,00 m

Destí de les terres i materials d'excavació
no es considera residu
Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
reutilització
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir mateixa obra
altra obra
terres reutilitzades i terres portades a abocador
no
no

és residu
abocador

si

Residus d'enderroc
Codificació residus LER
Ordre MAM/304/2002

2

Pes/m

2

Volum aparent/m

Pes

2

3

Volum aparent

2

3

(tones/m )

(tones)

(m /m )

(m )

obra de fàbrica

170102

0,542

0,000

0,512

0,000

formigó

170101

0,084

0,000

0,062

0,000

petris

170107

0,052

0,000

0,082

0,000

metalls

170407

0,004

11,775

0,001

1,500

fustes

170201

0,023

0,000

0,066

0,000

vidre

170202

0,001

0,000

0,004

0,000

plàstics

170203

0,004

0,000

0,004

0,000

guixos

170802

0,027

0,000

0,004

0,000

betums

170302

0,009

0,000

0,001

0,000

fibrociment

170605

0,010

0,000

0,018

0,000

Màquines de climatització:

-

2,397

-

5,200

Il·luminació

0,020

0,135

0,100

0,675

altre material 2

0,000

0,000

0,000

0,000

totals d'enderroc

0,7556

3
7,38 m

0,8544

14,31 t

Residus de construcció
2

1 / 6 RESIDUS Enderroc,Rehabilitació i Ampliació

Vallès Occidental

Codificació residusPes/m
LER
2
(tones/m )
Ordre MAM/304/2002

sobrants d'execució
obra de fàbrica
formigó
petris
guixos
altres

170102
170101
170107

170802

embalatges
fustes
plàstics
paper i cartró
metalls

170201
170203
170904
170407

Volum aparent/m2

Pes

3

Volum aparent
3
(m )

2

(m /m )

0,0500

(tones)
7,5878

0,0896

7,9133

0,0150
0,0320
0,0020
0,0039
0,0010

3,2365
3,2215
0,6944
0,3469
0,0883

0,0407
0,0261
0,0118
0,0097
0,0013

3,5958
2,3015
1,0425
0,8587
0,1149

0,0380

0,3770

0,0285

2,5206

0,0285
0,0061
0,0030
0,0004

0,1066
0,1396
0,0733
0,0574

0,0045
0,0104
0,0119
0,0018

0,3976
0,9144
1,0496
0,1590

totals de construcció

3
10,43 m

7,96 t

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.
Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

altres

Materials de construcció que contenen amiant

-

especificar

-

Residus que contenen hidrocarburs

-

especificar

-

Residus que contenen PCB

-

especificar

-

Terres contaminades

-

especificar

-

Enderroc, Rehabilitació,
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minimització
gestió dins obra

MINIMITZACIÓ
PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

si
si
-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren
2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres
4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus
5.6.OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

si
si
-

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes
2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures
4.5.6.ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES
fusta en bigues reutilitzables

0,00 t

3
0,00 m

fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

0,00 t

3
0,00 m

11,78 t

3
1,50 m

acer en perfils reutilitzables
altres :

3

0,00 m

0,00 t

3
1,50 m

11,78 t

Total d'elements reutilitzables

GESTIÓ (obra)
Terres
Excavació / Mov. terres

Volum
m3 (+20%)

terra vegetal
graves/ sorres/ pedraplè
argiles
altres
terres contaminades

0
0
0
0
0

Total

0

reutilizació
a la mateixa obra
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Terres per a l'abocador
a altra autoritzada
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

(m3)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells
a l'obra supera les quantitats de ...
R.D. 105/2008
Formigó
Maons, teules i ceràmics
Metalls
Fusta
Vidres
Plàstics
Paper i cartró
Especials*

tones
Projecte
80
3,22
40
3,24
2
11,83
1
0,11
1
0,00
0,50
0,07
0,50
0,07
inapreciable inapreciable

cal separar
no
no
si
no
no
no
no
si

tipus de residu
inert
inert
no especial
no especial
no especial
no especial
no especial
especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a
l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus
projecte*
R.D. 105/2008
Contenidor per Formigó
Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...)

no

si

no

no

si

si

Contenidor per Fustes

no

no

Contenidor per Plàstics

no

no

no

no

Contenidor per Paper i cartró

no

no

Contenidor per Guixos i altres no especials

no

no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si

si

Contenidor per Metalls

No especials Contenidor per Vidre

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
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gestió fora obra
pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:
Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

-

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

-

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

si

Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu
tipus de residu
gestor

adreça

codi del gestor

PRESSUPOST
S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%

Transport: entre 5-8 €/m (mínim 100 €)

12,00
5,00

La distància mitjana al abocador : 15 Km
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l.
3
Contenidors de 5 m per cada tipus de residu

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3
Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

4,00
15,00

Lloguer de contenidors inclòs en el preu

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

La gestió de terres inclou la seva caracterització***

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m

3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

0
5,00

3

70,00

* Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
** M algrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el
cost s'ha previst una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

RESIDU

Volum

Excavació

m3 (+20%)

Classificació
3
12,00 €/m

Transport
3
5,00 €/m

Terres

0,00

-

-

Terres contaminades

0,00

-

-

Valoritzador / Abocador
3
5,00 €/m

0,00
runa neta

Construcció

m3 (+35%)

3
70,00 €/m

0,00

runa bruta

3
4,00 €/m

15,00 €/m3

Formigó

3,11

37,28

15,53

12,43

-

Maons i ceràmics

4,85

-

24,27

-

72,81

Petris barrejats

1,41

-

7,04

-

21,11

Metalls

2,24

26,88

11,20

8,96

-

Fusta

0,54

-

2,68

-

8,05

Vidres

0,00

-

-

-

0,00

Plàstics

1,23

-

6,17

-

18,52

Paper i cartró

1,42

-

7,08

-

21,25

Guixos i no especials

1,31

-

6,57

-

19,72

Altres

0,91

10,94

4,56

-

13,67

Perillosos Especials

0,00

0,00

75,09

0,00

100,00

21,39

175,13

Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge

0,00

Compactadores

0,00

Matxucadora de petris

0,00

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.)

0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

El volum dels residus és de :

El pressupost de la gestió de residus és de :

371,61 €

3
17,81 m

500,00 euros
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documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

CONTENIDOR 9 M

3

Contenidor 9 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris i fusta

CONTENIDOR 5 M

3

unitats

-

unitats

1

unitats

-

AMB TAPES

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

CONTENIDOR 5 M 3

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 1000 L

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats

-

Bidó 200 L .Apte per a residus especials
unitats
-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.
Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:
Estudi de Seguretat i Salut

si

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

-

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.
A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

-

Compactadores

-

Matxucadora de petris

-

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS
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tècniques
Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al
que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i
acceptat per la Propietat.
Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus,
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.
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fiança
FIANÇA
FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 89/2010

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans
descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en
un percentatge del:

Previsió inicial de l'Estudi

Percentatge de reducció per
minimització

Previsió final de
l'Estudi

0,00 T

Total excavació (tones)

0,00 T

10,50 T

Total construcció i enderroc (tones)

7,35 T

30,00 %

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de
generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest
document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de Rubí
Càlcul de la fiança
Residus d'excavació *
Residus de construcció i enderroc *

0 T

11 euros/T

0,00 euros

7,35 T

11 euros/T

80,85 euros

PES TOTAL DELS RESIDUS
Total fiança **

7,4 Tones
150,00 euros

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
** Fiança mínima 150€

Projecte Tècnic de reubicació de les instal·lacions del mercat
municipal afectades per la implantació d'un nou operador

AJUNTAMENT DE RUBÍ
16023

8. ANNEX 7. PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ

PREU EXECUCIÓ MATERIAL

154.632,37 €

Despeses Generals
13,00 % PEM
20.102,21 €
Benefici industrial
6,00 % PEM
9.277,94 €
SUBTOTAL
184.012,52 €
El pressupost d'execució per contracte (PEC) abans de l'aplicació d'impostos ascendeix a
184.012,52 € (cent vuitanta-quatre mil dotze euros amb cinquanta-dos cèntims).
PREU EXECUCIÓ CONTRACTE
IVA

21,00 %

184.012,52 €
38.642,63 €

PREU EXECUCIÓ CONTRACTE (IVA inclòs)
222.655,15 €
El pressupost d'execució per contracte (PEC) final, un cop aplicats impostos ascendeix a
222.655,15 € (Dos-cents vint-i-dos mil sis-cents cinquanta-cinc euros amb quinze cèntims).
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9. ANNEX 8. CÀLCULS NECESSITATS TÈRMIQUES
9.1.

DESCRIPCIÓ

Aquest projecte té com a finalitat la reforma de la instal·lació de climatització existent actualment al
mercat municipal de Rubí, consistent en un sistema de climatització format per un conjunt d'equips
ubicats a la coberta de l'edifici connectats a una xarxa de conductes interiors. La reforma consisteix en
reubicar els equips de climatització resultants del nou dimensionat de la instal·lació i el disseny d'una
nova xarxa interior de conductes que garanteixi una correcta climatització de l'espai interior.
Tot i que per el dimensionat de la nova instal·lació s’han seguit els criteris establerts per l’actual
Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques als Edificis, aquest reglament no es d’aplicació, tal i com
s’estableix en el seu article 2 ‘àmbit d’aplicació’, donat que en la reforma a realitzar no s’incorpora cap
subsistema de climatització ni tampoc es substitueix cap generador de calor o fred, ni el tipus d’energia,
ni tampoc s’incorpora cap tipus d’energia renovable. No obstant se aplicarà el RITE en aquells punts
que no afectin a la modificació del edifici.
Les actuacions a realitzar sobre la instal·lació de climatització seran les següents:

9.2.

•

Reubicació de les unitats de climatització resultants del càlcul de les noves necessitats
tèrmiques del recinte.

•

Realització d'una nova xarxa de conductes que garanteixi una bona distribució de l'aire interior
climatitzat.

•

Dotació dels elements de regulació i control necessaris per l’òptim funcionament de la
instal·lació.

DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA DE L'EDIFICI

Tal i com s’ha descrit a l’apartat 1.4 d’aquesta memòria, l’edifici a climatitzar es tracta d’un immoble
existent aïllat i format per dues plantes soterrani, planta baixa i una planta altell. La superfície a
climatitzar només correspon a part de la planta baixa, concretament a la zona de parades resultant de
la implantació d'un nou operador.
L’alçada útil de l'edifici en planta baixa és variable degut a la configuració de la seva coberta.
Concretament aquesta vaira entre els 7,80 metres en el seu punt més alt i els 4,35 metres en el seu
punt més baix.
2

Donat que la superfície de la zona destinada a paredes del mercat és de 1.766,96 m y que s'ha
3
considerat una alçada mitja del recinte de 6,00 metres, el volum a climatitzar és de 10.601,76 m .
Els tancaments que composen l’evolvent de l’edifici són existents i per tant qualsevol actuació sobre
els mateixos per tals de millorar el seu aïllament tèrmic no forma part d’aquest projecte.
S’han considerat els diferents tancaments existents. Les seves característiques han estat extretes de la
Norma Reglamentària d’Edificació Sobre Aïllament Tèrmic NRE-AT-87 de la Generalitat de Catalunya,
així com de la base de dades del programa de càlcul de necessitats tèrmiques AIR PACK versió 2.2:
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Tancaments de façana:
- Mur simple de formigó armat de 20 cm. de gruix sense revestiment en cap de les seves cares.
2

Transmitància tèrmica: 3,41 W/m ºC
2
Pes: 480 kg/m
Gruix: 20 cm.
- Mur simple de bloc de formigó de 20 cm. de gruix sense revestiment en cap de les seves cares.
2

Transmitància tèrmica: 1,65 W/m ºC
2
Pes: 200 kg/m
Gruix: 20 cm.
•

Tancaments interiors:
Paret de bloc de formigó de 20 cm. de gruix sense recobriment.
2

Transmitància tèrmica: 1,48 W/m ºC
Gruix: 20 cm.
•

Fusteria:
Fusteria metàl·lica amb vibre simple de 6 mm. de gruix sense cambra d’aire ni ruptura de pont
tèrmic.
2

Transmitància tèrmica: 5,76 W/m ºC
Gruix vidre: 6 mm.
•

Tancament de coberta:
Llosa de formigó armat de 30 cm. de gruix sense aïllament i impermeabilització amb làmina
bituminosa amb autoprotecció mineral adherida.
2

Transmitància tèrmica: 3,09 W/m ºC
2
Pes: 750 kg/m
Gruix: 30 cm.
•

Forjat separació inferior:
Llosa de formigó armat de 30 cm. de gruix sense paviment i sense aïllament.
2

Transmitància tèrmica: 1,91 W/m ºC
Gruix: 30 cm

9.3.
9.3.1.

PREVISIÓ DELS HORARIS DE FUNCIONAMENT, OCUPACIÓ I VENTILACIÓ
Horaris de funcionament

Al tractar-se d’un local comercial, es preveu un funcionament de dilluns a dissabte. El seu horari de
funcionament variarà en funció del dia de la setmana segons el següent regim de treball:
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Dilluns, de 8 a 13 h
Dimarts i Dimecres, de 7.30 a 13.30 h
Dijous, de 7.30 a 13.30 h i de 17 a 20 h
Divendres, de 7 a 20 h
Dissabtes, de 7 a 14.30 h

9.3.2.

Ocupació
2

La superfície útil de la zona a climatitzar és de 1.766,96 m , incloent tant les zones d'ocupació dels
clients com les pròpies parades de venda.
2

2

La zona ocupable pels clients és de 913,67 m , mentre que la superfície de parades és de 852,29 m .
Considerant els aforaments admesos segons l'ús de cada zona establerts a DB SI del Codi Tècnic de
l'Edificació, assignem les següents ocupacions
2

Zones comercials (ocupable pels clients): 2 m /persona, amb una densitat d'ocupació de 0,5
2
persones per m .
Zones de serveis (parades): Considerarem 1,2 persones per parada donat que per norma
general cada parada disposa d'un venedor però n'hi han que en disposen més d'un.
Seguint aquest criteri la ocupació de la zona comercial és de 457 persones. De cara considerar el
paràmetre de la ocupació en els càlculs de les necessitats tèrmiques de la zona de venda, a aquest
valor li aplicarem un coeficient de 0,85 donat que és poc provable que s'acumuli aquest número de
persones simultàniament al recinte, amb el que considerarem un aforament de 388 persones.
En quant a la ocupació de la zona de parades, segons informació del mercat, actualment existeixen 51
parades de manera que considerarem 62 persones.
Amb aquestes consideracions, es realitzaran els càlculs per una ocupació total de 450 persones.

9.3.3.

Ventilació

Pel cas que ens afecta, donades les característiques de l'espai a climatitzar, el RITE estableix que la
qualitat mitja de l'aire interior del recinte es troba classificada com IDA 3, de manera que per tal
d'aconseguir aquesta categoria de qualitat de l'aire s'haurà de garantir una aportació d'aire net exterior
3
per persona, que en el cas d'espais on no està permès fumar, és de 8 dm /s.
Tenint en compte que existeixen sis màquines de climatització al conjunt de la instal·lació, cada una
d'elles hauria de garantir la ventilació necessària de 75 persones.
Amb aquests criteris, la màquina a instal·lar haurà de garantir un cabal de ventilació de:

Q =8

dm 3
dm 3
m3
⋅ persona × 75 persones = 600
= 2160
s
s
h
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CONDICIONS CLIMATOLÒGIQUES EXTERIORS

S’han considerat les següent condicions climàtiques exteriors alhora de dimensionar la instal·lació:
• Ubicació:

Rubí. Barcelona.

• Altitud:

123 metres sobre el nivell del mar.

• Latitud:

41º 28’

• Graus dia en base 15 ºC:

9.5.

977 ºC segons UNE 100.002-88

• Oscil·lació de temperatura mitja diària:

11,8 ºC

• Temperatura seca extrema hivern al 99,6%:

-0,2 ºC

• Humitat relativa hivern:

75,2 %

• Temperatura seca extrema estiu:

33,6 ºC

CONDICIONS CLIMATOLÒGIQUES INTERIORS

L’exigència de qualitat tèrmica de l’ambient es considera satisfeta en el disseny i dimensionat de la
instal·lació tèrmica. Per tant, tots els paràmetres que defineixen el benestar tèrmic es mantindran dins
dels valors establerts a l’actual RITE.
La següent taula reflexa els paràmetres que estableix el vigent Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques
als edificis i que han servit de guia pel dimensionat de la instal·lació de climatització.

S’han considerat les següent condicions climàtiques interiors alhora de dimensionar la instal·lació:
• Temperatura seca d’hivern:
• Humitat relativa:

21 ºC
40 %

• Temperatura seca d’estiu:
• Humitat relativa:

25 ºC
50 %

Pel que fa a les ventilacions de les dependències, com s’ha comentat anteriorment, es realitzarà de
manera forçada mitjançant els mateixos equips de climatització que formen la instal·lació i que
garantiran els caudals mínims exigits pel vigent RITE tal i com s'ha justificat a l'apartat 3.1.3. d'aquest
projecte.
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MÈTODE DE CÀLCUL DE LES NECESSITATS TÈRMIQUES

Per el càlcul de les càrregues tèrmiques per a la calefacció s’ha utilitzat els programa de càlcul AIR
PACK v. 2.2 el qual, a partir d’uns paràmetres d’entrada, com són la geometria dels diferents recintes a
climatitzar, les característiques dels tancaments (transmitàncies, orientació, dimensions, color, ombres,
...) de cada un d’aquests i en base a les condicions climàtiques interiors i exteriors de disseny fixades
obtenim la potència tèrmica necessària en cada recinte.
Els resultats obtinguts per la zona de parades a climatitzar es troben al punt 9.19 d'aquest annex.
Un cop conegudes les necessitats tèrmiques de la nova zona de parades del mercat, es quantifica el
número d'equips de climatització existents que s'han de reubicar per donar servei a la nova instal·lació.
Els equips de climatització són existents i es troben en condicions de funcionament en cas de
necessitat de manera que aquests no es modifiquen.

9.7.

DISSENY i DIMENSIONAT

La instal·lació de climatització s’ha dissenyat, calculat, i s’haurà d’executar, mantenir i utilitzar, de
forma que es compleixin les exigències tècniques de benestar i higiene, eficiència energètica i
seguretat que estableix el RITE en la mesura que sigui factible la seva aplicació, de tal forma que
s’aconsegueixi una qualitat tèrmica de l’ambient que siguin acceptables pels usuaris de l’edifici sense
que es produeixi deteriorament de la qualitat acústica de l’ambient, complint els requisits següents:
-

Qualitat tèrmica de l’ambient: les instal·lacions tèrmiques permetran mantenir els
paràmetres que defineixen l’ambient tèrmic dins d’un interval de valors determinats amb la
finalitat de mantenir unes condicions ambientals confortables per els usuaris de l’edifici.
A l’apartat 9.5 queden definits els paràmetres de disseny interiors de la instal·lació

-

Qualitat de l’aire interior: Segons l’actual RITE, les instal·lacions tèrmiques permetran
mantenir una qualitat de l’aire interior acceptable, als locals ocupats per persones,
eliminant els contaminants que es produeixin de forma habitual durant l’ús normal dels
mateixos, aportant un cabal suficient d’aire exterior i garantint l’extracció i expulsió de l’aire
viciat.
Tot i no ser d’aplicació el RITE, d’acord amb l’article 2 “Àmbit d’aplicació” del mateix, es
donarà compliment a l’exigència de qualitat de l’aire interior de l’apartat 1.4.2. Es tracta
d’un edifici ja existent, en funcionament, i on no es modifica la font generadora de calor,
només es modifica la ubicació dels equips de climatització i la xarxa de conductes.

-

Higiene: Les instal·lacions tèrmiques permetran proporcionar una dotació d’aigua calenta
sanitària, en condicions adequades, per a la higiene de les persones.
Donat que aquest projecte només contempla la reforma del sistema de climatització
existent, aquest requisit no s’haurà de tenir en compte.

-

Qualitat de l’ambient acústic: en condicions normals d’utilització, el risc de molèsties o
malalties produïdes pel soroll i les vibracions de les instal·lacions tèrmiques, estarà limitat.
La instal·lació de climatització, tot i no ser necessari, complirà amb les exigències de DB
HR Protecció davant el soroll del CTE. Les màquines (unitats exteriors) no sobrepassaran
Pàgina 79 de 147
MIQUEL CALCERRADA GÓMEZ - ENGINYER INDUSTRIAL - COL·LEGIAT NÚM. 15.078.
C/Miquel Servet, Núm. 3 2on 2a - 08195 St. Cugat del Vallès - Tfn. 699 357 657 - a/e. info@mcenginyers.com – www.mcenginyers.com

Projecte Tècnic de reubicació de les instal·lacions del mercat
municipal afectades per la implantació d'un nou operador

AJUNTAMENT DE RUBÍ
16023

un nivell de soroll tal que a les estances ocupables no hi hagi un nivell sonor superior a 35
dB(A) durant el dia i de 30 dB(A) per la nit.
Un cop definit el número necessari d'equips de climatització existents per garantir les necessitats
tèrmiques de la nova instal·lació, es reubicaran aquests sobre la coberta de l'edifici, y es dimensionarà
una xarxa de conductes independent per cada equip que distribuirà l’aire climatitzat per l'interior de la
zona de parades segons les necessitats. (Veure plànols).
Cada circuit disposarà del seu conducte de retorn que recollirà l'aire interior des de la part baixa del
recinte i el reconduirà fins l'equip garantint una correcta recirculació i renovació de l'aire viciat de la
zona climatitzada.
La instal·lació estarà dotada dels sistemes de regulació i control necessaris per tal que es puguin
mantenir les condicions de disseny previstes als locals climatitzats, ajustant, al mateix temps, els
consums d’energia a les variacions de la demanda tèrmica, així com interrompre el servei.

9.8.

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EL GENERADOR DE FRED i CALOR

Els equips de climatització estan preparats per ubicar-se a la intempèrie, tots els condicionants
d’eficiència energètica parteixen del fabricant.
Les unitat de producció ja existents a l’edifici utilitzen energies convencionals ajustant-se a la càrrega
màxima simultània de les instal·lacions abastides considerant els guanys o pèrdues de calor o fred
mitjançant la xarxa de canonades dels fluids portants, així com l’equivalent tèrmic de la potència
absorbida pels equips de transport de fluids.
Totes les canonades (gas i líquid) del circuit s’aïllaran mitjançant coquilles Armaflex de gruix segons
l’esmentat Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques als Edificis de 2007. Per la banda interior s'aïllaran
amb gruixos de 20mm i per l'exterior amb gruixos de 25mm.

9.9.

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EL CONTROL D'INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES

La instal·lació tèrmica projectada disposa dels sistemes de control automàtic necessaris per tal que es
puguin mantenir al recinte les condicions de disseny previstes.
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El control de les unitats es realitzarà a través d'un regulador electrònic amb microprocessador, el qual
estarà compost per una unitat de comandament i senyalització. Aquest control s'instal·larà en l'estança
destinada a la sala de control, i serà d'ús exclusiu per al personal autoritzat.
Control de les condicions termohigromètriques
L’equipament mínim dels aparells de control de les condicions de temperatura i humitat relativa dels
recintes, segons les categories descrites a la taula 2.4.3.1 del RITE, serà el següent:
THM-C1: Variació de la temperatura del fluid portador (aigua - aire) en funció de la temperatura exterior
i/o control de la temperatura de l’ambient per zona tèrmica.
THM-C2: Com THM-C1, més el control de la humitat relativa mitja o la del local més representatiu.
THM-C3: Com THM-C1, més variació de la temperatura del fluid portador fred en funció de la
temperatura exterior i/o control de la temperatura de l’ambient per zona tèrmica.
THM-C4: Com THM-C3, més control de la humitat relativa mitja o la del recinte més representatiu.
THM-C5: Com THM-C3, més control de la humitat relativa en locals.
Control de la qualitat de l'aire interior
Els sistemes de ventilació i climatització, centralitzats o individuals, es dissenyaran per controlar
l'ambient interior, des del punt de vista de la qualitat de l'aire interior.
Per les característiques del recinte, la qualitat de l'aire interior serà controlada com a mínim pel mètode
IDA-C5 de control per ocupació. Es a dir, el sistema funciona depenent del número de persones
presents.

9.10. COMPTABILITZACIÓ DE CONSUMS
Les instal·lacions amb potència tèrmica nominal superior a 70 kW, en règim de refrigeració o
calefacció, disposaran de dispositius que permetin efectuar la medició i registrar el consum de
combustible i energia elèctrica de forma separada del consum degut a altres usos de la resta de
l’edifici.
Els generadors de calor i fred de potència tèrmica nominal superior a 70 kW disposaran d’un dispositiu
que permeti registrar les hores de funcionament de l’equip.
Els compressors frigorífics de més de 70 kW de potència tèrmica nominal disposaran d'un dispositiu
que permeti registrar el número d'arrencades del mateix.

9.11. RECUPERADOR D'ENERGIES
Els subsistemes de climatització del tipus tot aire, de potència tèrmica nominal superior a 70 kW en
règim de refrigeració, disposaran d'un subsistema de refredament gratuït per aire exterior.
Als sistemes de climatització dels edificis on el cabal d'aire extret a l'exterior, per mitjans mecànics
3
3
sigui superior a 0,5 m /s (1.800 m /h), es recuperarà l'energia de l'aire expulsat.
Per donar compliment al punt 1 de la IT 1.2.4.5.1, cada unitat de climatització disposa d'un recuperador
entàlpic. Aquest apartat no forma part d’aquesta memòria en tractar-se d’una instal·lació existent. Es
garanteix, però, l'existència d'aquest equip tal com exigeix la normativa.
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9.12. UTILITZACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES
La instal·lació d’aigua calenta sanitària no forma part d’aquest projecte. D’aquesta manera no caldrà
contemplar l’ús d’energies renovables en la reforma a realitzar.

9.13. MESURES ADOPTADES PEL CONSUM RACIONAL DE L'ENERGIA
Els equips disposaran de sondes de temperatura ambient i variadors de freqüència que permetran
mantenir la temperatura del local dins dels límits marcats, optimitzant el consum energètic de la
instal·lació.

9.14. EXIGÈNCIES DE SEGURETAT EN LA GENERACIÓ DE CALOR i FRED
Les unitats de climatització del sistema, estan preparades a fabrica per a la seva instal·lació a
l'exterior. Tal com s’ha esmentat anteriorment, s’instal·laran a la planta coberta de l'edifici, a zones
d'accés exclusiu pel personal de manteniment.

9.15. EXIGÈNCIES DE SEGURETAT EN XARXES DE CANONADES I CONDUCTES
Els equips instal·lats, tot i ser existents, ja compleixen amb les exigències del IT1.3.4.2 relatiu a les
canonades i conductes per on circulen fluid refrigerants.

9.16. EXIGÈNCIES DE SEGURETAT EN CONDUCTES D'AIRE
Els conductes hauran de complir en materials i fabricació, les normes UNE-EN 12.237 per conductes
metàl·lics, i UNE-EN 13.403 per conductes no metàl·lics.
El revestiment interior dels conductes permetrà la neteja manual i mecànica segons estableix la norma
UNE 100.012 sobre higienització de sistemes de climatització.
La velocitat i la pressió màximes admeses dins dels conductes seran les que vinguin marcades a les
normes UNE-EN 12 i UNE-EN 13.403.

9.17. EXIGÈNCIES DE SEGURETAT CONTRA INCENDIS
Es complirà la reglamentació vigent sobre condicions de protecció contra incendis que és d’aplicació a
la instal·lació de climatització.

9.18. EXIGÈNCIES DE SEGURETAT D'UTILITZACIÓ
No hi hauran superfícies calentes amb les quals pugui haver-hi un contacte accidental.
Els equips i aparells estaran situats de manera que se’n faciliti la seva neteja, manteniment i reparació,
comptant amb els respectius registres.
Els paràmetres generals de funcionament d'equips integrants d'aquesta memòria es podran visualitzar
a través del display de control del microprocessador existent a l'interior del local, així com els senyals
d’avaria o alarma.
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9.19. RESULTATS CÀLCULS
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Empresa: MCEnginyers
Dirección: C. Miquel Servet núm. 3 2on 2a
Población: Sant Cugat del Vallès
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Fax:

U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS
Local nº: 1

Planta nº: 0

(Edificio de una sola planta)

ZONA PARADES MERCAT (ZONA PARADES MERCAT MUNICIPAL RUBÍ)
PARAMETROS DEL LOCAL
Planta (m²)

1.766,96

Altura (m)

6

Personas

450

CONDICIONES INTERIORES
T (ºC)

HR (%)

Verano

24

50

Invierno

21

40

CONDICIONES EXTERIORES
T max (ºC)

33,6

T min (ºC)

-0,2

Variación diaria (ºC)

11,8

HR (%)

70

DATOS DE CERRAMIENTOS
Tipo

Nombre
[K (W/K·m²)]

Area
(m²)

Ventanas
(m²)

Color

Tipo cristal
[K (W/K·m²)]

Cobert.
cristal

Orient.

Sombra

Tej.

Techo15 (3,09)

1766,96

0

Medio

*****

*****

*****

50 %

Sep.pl.

Sep4 (1,91)

1766,96

*****

*****

*****

*****

*****

*****

Ext.

Muro15 (3,42)

554,68

132,52

Medio

Ordinario (5,76)

Sin cob.

E

100 %

Ext.

Muro16 (1,65)

142,9

28,6

Medio

Ordinario (5,76)

Sin cob.

S

100 %

Int.

Pint6 (1,48)

81,75

*****

*****

*****

*****

*****

*****

Ext.

Muro16 (1,65)

274,75

133,72

Medio

Ordinario (5,76)

Sin cob.

S-W

50 %

Int.

Pint6 (1,48)

226,05

*****

*****

*****

*****

*****

*****

Int.

Pint6 (1,48)

270

*****

*****

*****

*****

*****

*****

Ext.

Muro16 (1,65)

26,86

26,86

Medio

Doble1 (3,3)

Sin cob.

N

100 %

APORTACIONES INTERNAS

CAUDAL DE VENTILACIÓN

Calor debido a:

Sensible (W)

Latente (W)

Personas

27.165

40.748

Iluminación

36.660

-

Otras fuentes

0

0

12.960 m³/h

15 h. solar
(22/9)

CARGA MÁXIMA TOTAL

Sensible (W)

CARGA VENTILACIÓN

CARGA INTERNA

254.409

40.431

213.978

Latente (W)

192.450

151.702

40.748

Total (W)

446.859

192.134

254.726

F.C.S.

0,57

Demanda térmica acumulada: 23.155.790 KJ/día (6.432 KWh térmicos/día)

0,84

Empresa: MCEnginyers
Dirección: C. Miquel Servet núm. 3 2on 2a
Población: Sant Cugat del Vallès
C.P.: 08195
Telf.: 93 699 72 09
Fax:

U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS

Local nº: 1

Planta nº: 0

(Edificio de una sola planta)

CAUDAL DE VENTILACIÓN

ZONA PARADES MERCAT (ZONA PARADES MERCAT MUNICIPAL RUBÍ)
15 h. solar
(22/9)

CARGA MÁXIMA TOTAL

Sensible (W)
Latente (W)

12.960 m³/h

CARGA VENTILACIÓN

CARGA INTERNA

254.409

40.431

213.978

192.450

151.702

40.748

Total (W)

446.859

192.134

254.726

F.C.S.

0,57

0,84

Demanda térmica acumulada: 23.155.790 KJ/día (6.432 KWh térmicos/día)

500000

Conducción
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Empresa: MCEnginyers
Dirección: C. Miquel Servet núm. 3 2on 2a
Población: Sant Cugat del Vallès
C.P.: 08195
Telf.: 93 699 72 09
Fax:

U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS
Local nº: 1
Edificio: ZONA PARADES MERCAT MUNICIPAL RUBÍ
Planta nº: 0
(Edificio de una sola planta)
Denominación: ZONA PARADES MERCAT
Día: 22 de Septiembre
DESGLOSE DE DATOS POR HORAS

Hora

Carga
Total
(W)

F.C.S.
Total

Carga de
Ventilación
(W)

Carga
Interna
(W)

F.C.S.
Interior

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

186.032
170.357
157.291
147.948
138.302
138.820
156.508
177.065
207.206
243.084
293.389
347.281
397.425
432.245
446.859
441.478
410.380
361.941
330.927
301.335
271.982
247.346
223.199
203.763

0,58
0,57
0,56
0,55
0,53
0,52
0,54
0,54
0,54
0,54
0,54
0,55
0,56
0,57
0,57
0,58
0,57
0,56
0,58
0,59
0,60
0,60
0,60
0,59

35.152
27.673
21.787
17.429
15.987
18.877
26.193
39.708
60.056
84.846
114.801
144.980
168.996
185.712
192.134
185.712
171.054
148.898
124.016
100.447
81.456
64.898
52.110
42.773

150.879
142.684
135.504
130.519
122.315
119.943
130.315
137.357
147.150
158.238
178.588
202.300
228.429
246.533
254.726
255.765
239.326
213.043
206.911
200.888
190.526
182.447
171.089
160.990

0,73
0,71
0,70
0,69
0,67
0,66
0,69
0,70
0,72
0,74
0,77
0,80
0,82
0,83
0,84
0,84
0,83
0,81
0,80
0,80
0,79
0,78
0,76
0,75

Empresa: MCEnginyers
Dirección: C. Miquel Servet núm. 3 2on 2a
Población: Sant Cugat del Vallès
C.P.: 08195
Telf.: 93 699 72 09
Fax:

U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS

EDIFICIO: ZONA PARADES MERCAT MUNICIPAL RUBÍ

SOLUCIÓN PARA CADA LOCAL EN LA HORA DE MÁXIMA CARGA TÉRMICA

Local

Hora (día)

Carga
Total
(W)

F.C.S.
Total

Carga de
Ventilación
(W)

Caudal de
Ventilación
(m³/h)

Carga
Interna
(W)

F.C.S.
Interior

Demanda térmica
acumulada
(KWh térmicos/dia)

1

15 h. solar (22/9)

446.859

0,57

192.134

12.960

254.726

0,84

6.432

Empresa: MCEnginyers
Dirección: C. Miquel Servet núm. 3 2on 2a
Población: Sant Cugat del Vallès
C.P.: 08195
Telf.: 93 699 72 09
Fax:

U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS
Local nº: 1

Planta nº: 0

(Edificio de una sola planta)

ZONA PARADES MERCAT (ZONA PARADES MERCAT MUNICIPAL RUBÍ)
PARAMETROS DEL LOCAL
Planta (m²)

1.766,96

Altura (m)

6

Personas

450

CONDICIONES INTERIORES
T (ºC)

HR (%)

Verano

24

50

Invierno

21

40

CONDICIONES EXTERIORES
T max (ºC)

33,6

T min (ºC)

-0,2

Variación diaria (ºC)

11,8

HR (%)

70

DATOS DE CERRAMIENTOS
Tipo

Nombre
[K (W/K·m²)]

Area
(m²)

Ventanas
(m²)

Color

Tipo cristal
[K (W/K·m²)]

Cobert.
cristal

Orient.

Sombra

Tej.

Techo15 (3,09)

1766,96

0

Medio

*****

*****

*****

50 %

Sep.pl.

Sep4 (1,91)

1766,96

*****

*****

*****

*****

*****

*****

Ext.

Muro15 (3,42)

554,68

132,52

Medio

Ordinario (5,76)

Sin cob.

E

100 %

Ext.

Muro16 (1,65)

142,9

28,6

Medio

Ordinario (5,76)

Sin cob.

S

100 %

Int.

Pint6 (1,48)

81,75

*****

*****

*****

*****

*****

*****

Ext.

Muro16 (1,65)

274,75

133,72

Medio

Ordinario (5,76)

Sin cob.

S-W

50 %

Int.

Pint6 (1,48)

226,05

*****

*****

*****

*****

*****

*****

Int.

Pint6 (1,48)

270

*****

*****

*****

*****

*****

*****

Ext.

Muro16 (1,65)

26,86

26,86

Medio

Doble1 (3,3)

Sin cob.

N

100 %

APORTACIONES INTERNAS

CAUDAL DE VENTILACIÓN

Calor debido a:

Sensible (W)

Latente (W)

Personas

-

-

Iluminación

-

-

Otras fuentes

-

-

12.960 m³/h

Mes de
invierno

CARGA MÁXIMA TOTAL

CARGA VENTILACIÓN

CARGA INTERNA

Sensible (W)

331.722

95.956

235.765

Latente (W)

-

-

-

Total (W)

331.722

95.956

235.765

F.C.S.

-

Necesitamos 53.995 g. agua/h

-

Empresa: MCEnginyers
Dirección: C. Miquel Servet núm. 3 2on 2a
Población: Sant Cugat del Vallès
C.P.: 08195
Telf.: 93 699 72 09
Fax:

U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS

EDIFICIO: ZONA PARADES MERCAT MUNICIPAL RUBÍ

SOLUCIÓN PARA CADA LOCAL EN LA HORA DE MÁXIMA CARGA TÉRMICA

Local

Hora (día)

Carga
Total
(W)

F.C.S.
Total

Carga de
Ventilación
(W)

1

Mes de invierno

331.722

-

95.956

Gramos/hora Carga
de agua
Interna
necesarios
(W)
53.995

235.765

F.C.S.
Interior

Demanda térmica
acumulada
(KWh térmicos/dia)

-

-
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9.20. DIMENSIONAT DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ
Es realitza el càlcul de la secció dels conductes d'aportació i extracció d'aire segons la nova distribució
dels equips i del repartiment dels difusors. Considerant que es tracta d'una conducció principal de
ventilació, l'aire ha de fluir pel seu interior a una velocitat entre 4 i 8 m/s per tal de no tenir problemes de
circulació per manca de velocitat o de soroll per excés de la mateixa.
9.20.1.

Aportació equip 1

9.20.2.

Retorn equip 1
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9.20.3.
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Aportació equip 2
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9.20.4.

Retorn equip 2

9.20.5.

Aportació equip 3
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9.20.6.

Retorn equip 3

9.20.7.

Aportació equip 4
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9.20.8.

Retorn equip 4

9.20.9.

Aportació equip 5
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9.20.10. Retorn equip 5

9.20.11. Aportació equip 6
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9.20.12. Retorn equip 6

9.21. COMPROVACIÓ DELS NIVELLS ACÚSTICS EXTERIORS
Coneguda la marca i model de les màquines instal·lades a la coberta del mercat, la fitxa tècnica
d’aquestes ens dona el nivell sonor produït per cada una d'elles durant el seu funcionament.
Els equips instal·lats estan formats per una unitat compacta tipus Rooftop de CIATESA model IPF –
240 amb configuració MRC11 que segons dades del fabricant produeixen un nivell de pressió sonora
en camp lliure, i mesurat a una distància del focus emissor de 10 metres, de 62 dB(A).
Si considerem els equips instal·lats com una font de soroll independent a l’espai lliure, a mesura que
ens allunyem d’aquesta es produeix una disminució de la pressió sonora inversament proporcional a la
distància.
La expressió general del nivell de pressió sonora a una distancia r de la font, ve donada per:

LP = Lw − 10 log 4πr 2
on:
Lp és el nivell de pressió acústica a una distància r de la font (dB(A)).
Lw és el nivell de potència acústica de la font (dB(A)).
r és la distància a la font (m).
Si considerem que l’obertura més propera d’un habitatge veí es troba a una distància de 17 metres en
línia recta, i el fabricant ens ofereix el valor dels nivells de pressió sonora de la màquina a 10 metres
d’aquesta, podem calcular la pressió sonora rebuda en aquest habitatge a causa de l’equip instal·lat.

LP = 62 − 10 log 4 ⋅ π ⋅ 7 2 = 34,11 dB( A)
Tenint en compte que les màquines instal·lades estan ubicades a la coberta del mercat, la qual limita
amb els carrers Cal Gerrer, Magí Ramentol, Llobateres i Passatge Llobateres, que segons el mapa de
capacitat acústica de l’ajuntament de Rubí, es troben inclosos principalment dins una zona de
sensibilitat acústica moderada i alta, seguint els criteris del Reglament de la Llei 16/2002 de Protecció
Contra la Contaminació acústica de la Generalitat de Catalunya, i considerant que a la zona existeix un
predomini de sòl d’ús residencial, s’hauran de complir amb les següents premisses:
El nivell de soroll a l’exterior que pugui produir cada un dels equips instal·lats no sobrepassarà en cap
cas el nivell màxim previst en aquest tipus de zona i que segons l’annex A i 3 del Reglament de la Llei
16/2002 i que esta establert en els següents paràmetres:
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55 dB(A) durant el dia i el vespre (de 7:00 a 23:00 hores) / 45 dB(A) de nit (de 23:00 a 7:00 hores).
Aquestes dades han estat extretes del Reglament de la Llei 16/2002 de Protecció Contra la
Contaminació acústica de la Generalitat de Catalunya.
Segons aquests criteris, els nivells sonors produïts pel funcionament de les màquines instal·lades, per
elles mateixes, estaran dins dels paràmetres marcats per la normativa vigent.
Tot i això, considerant que els nivells acústics reals rebuts als habitatges veïns seran els de la suma de
del conjunt d’equips que formen la instal·lació de climatització, s’opta per la col·locació d’una pantalla
acústica a cada equip per tal de disminuir l’impacte acústic del funcionament global de la instal·lació el
màxim possible.
Segons dades del fabricant les pantalles acústiques col·locades tenen una capacitat d’absorció de 29
dB(A) de manera que el nivell sonor rebut a l’habitatge més proper a un equip un cop col·locada la
pantalla serà de 5,10 dB(A). Valor inapreciable per l’oïda humà.
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10. ANNEX 10. CÀLCULS INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ENLLUMENAT
10.1. DESCRIPCIÓ
A continuació s'adjunten els càlculs necessaris per el dimensionat de les línies d'enllumenat de nova
creació a fi de dimensionar tant la secció dels seus conductors com les proteccions necessàries segons
els criteris del vigent reglament electrotècnic de baixa tensió, REBT 2002

10.2. FÓRMULES
Farem servir les següents:
Sistema Trifàsic
I = Pc / 1,732 x U x Cosϕ x R = amp (A)
e = (L x Pc / k x U x n x S x R) + (L x Pc x Xu x Senϕ / 1000 x U x n x R x Cosϕ) = volts (V)
Sistema Monofàsic:
I = Pc / U x Cosϕ x R = amp (A)
e = (2 x L x Pc / k x U x n x S x R) + (2 x L x Pc x Xu x Senϕ / 1000 x U x n x R x Cosϕ) = volts (V)
On:
Pc = Potència de Càlcul en Watts.
L = Longitud de Càlcul en metres.
e = Caiguda de tensió en Volts.
K = Conductivitat.
I = Intensitat en Ampers.
U = Tensió de Servei en Volts (Trifàsica ó Monofàsica).
S = Secció del conductor en mm².
Cos ϕ = Cosinus de fi. Factor de potència.
R = Rendiment. (Per línies motor).
n = Nº de conductors per fase.
Xu = Reactància per unitat de longitud en mΩ/m.
Fórmula Conductivitat Elèctrica
K = 1/ρ
ρ = ρ20[1+α (T-20)]
T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]
Sent,
K = Conductivitat del conductor a la temperatura T.
ρ = Resistivitat del conductor a la temperatura T.
ρ20 = Resistivitat del conductor a 20ºC.
Cu = 0.018
Al = 0.029
α = Coeficient de temperatura:
Cu = 0.00392
Al = 0.00403
T = Temperatura del conductor (ºC).
T0 = Temperatura ambient (ºC):
Cables soterrats = 25ºC
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Cables a l’aire = 40ºC
Tmax = Temperatura màxima admissible del conductor (ºC):
XLPE, EPR = 90ºC
PVC = 70ºC
I = Intensitat prevista pel conductor (A).
Imax = Intensitat màxima admissible del conductor (A).
Fórmules Sobrecarregues
Ib ≤ In ≤ Iz
I2 ≤ 1,45 Iz
On:
Ib: intensitat utilitzada en el circuit.
Iz: intensitat admissible de la canalització segons la norma UNE 20-460/5-523.
In: intensitat nominal del dispositiu de protecció. Pels dispositius de protecció regulables, In és la
intensitat de regulació escollida.
I2: intensitat que asegura efectivament el funcionament del dispositiu de protecció. A la pràctica I2 es
pren igual:
- a la intensitat de funcionamient en el temps convencional, pels interruptors automàtics (1,45 In
com a màxim).
- a la intensitat de fusió en el temps convencional, pels fusibles (1,6 In).
Fórmules compensació energia reactiva
cosØ = P/√(P²+ Q²).
tgØ = Q/P.
Qc = Px(tgØ1-tgØ2).
C = Qcx1000/U²xω; (Monofàsic - Trifàsic connexió estrella).
C = Qcx1000/3xU²xω; (Trifàsico connexió triangle).
Sent:
P = Potència activa instal·lació (kW).
Q = Potència reactiva instal·lación (kVAr).
Qc = Potència reactiva a compensar (kVAr).
Ø1 = Angle de desfasament de la instal·lació sense compensar.
Ø2 = Angle de desfasament que es vol aconseguir.
U = Tensió composta (V).
ω = 2xPixf ; f = 50 Hz.
C = Capacitat condensadors (F); cx1000000(µF).
Fórmules Curtcircuit
* IpccI = Ct U / √3 Zt
Sent,
IpccI: intensitat permanent de c.c. a l’inici de línea en kA.
Ct: Coeficient de tensió.
U: Tensió trifàsica en V.
Zt: Impedància total en mohm, aigues amunt del punt de c.c. (sense incloure la linia o circuit en estudi).
* IpccF = Ct UF / 2 Zt
Sent,
IpccF: Intensitat permanent de c.c. al final de linia en kA.
Ct: Coeficient de tensió.
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UF: Tensió monofàsica en V.
Zt: Impedància total en mohm, inclouent la propia de la linia o circuit (per tant és igual a la impedància a
l’origen més la propia del conductor o linia).
* La impedància total fins el punt de curtcircuit será:
Zt = (Rt² + Xt²)½
Sent,
Rt: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de les resistències de les linies aigues amunt fins el punt de c.c.)
Xt: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de las reactàncies de les linies aigues amunt fins el punt de c.c.)
R = L · 1000 · CR / K · S · n
(mohm)
X = Xu · L / n (mohm)
R: Resistència de la linia en mohm.
X: Reactància de la linia en mohm.
L: Longitut de la linia en m.
CR: Coeficient de resistivitat.
K: Conductivitat del metall.
S: Secció de la linia en mm².
Xu: Reactància de la linia, en mohm per metre.
n: nº de conductors per fase.
* tmcicc = Cc · S² / IpccF²
Sent,
tmcicc: Temps màxim en sg que un conductor soporta una Ipcc.
Cc= Constant que depen de la naturaleça del conductor y del seu aillament.
S: Secció de la linia en mm².
IpccF: Intensitat permanent de c.c. al final de linia en A.
* tficc = cte. fusible / IpccF²
Sent,
tficc: temps de fusió d’un fusible per una determinada intensitat de curtcircuit.
IpccF: Intensitat permanent de c.c. al final de linia en A.
* Lmax = 0,8 UF / 2 · IF5 · √(1,5 / K· S · n)² + (Xu / n · 1000)²
Sent,
Lmax: Longitut màxima de conductor protegit a c.c. (m) (per protecció per fusibles)
UF: Tensió de fase (V)
K: Conductivitat
S: Secció del conductor (mm²)
Xu: Reactància per unitat de longitud (mohm/m). En conductors aillats sol ser 0,1.
n: nº de conductors per fase
Ct= 0,8: És el coeficient de tensió.
CR = 1,5: És el coeficient de resistència.
IF5 = Intensitat de fusió en ampers de fusibles en 5 sg.
* Corves válides.(Per protecció d’Interruptors automàtics dotats de Relé electromagnétic).
CURVA B
CURVA C
CURVA D Y MA

IMAG = 5 In
IMAG = 10 In
IMAG = 20 In
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Fórmules Embarrats
Càlculo electrodinàmic
σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n)
Sent,
σmax: Tensió màxima a les pletines (kg/cm²)
Ipcc: Intensitat permanent de c.c. (kA)
L: Separació entre recolzaments (cm)
d: Separació entre pletines (cm)
n: nº de pletines per fase
Wy: Módul resistent per pletina eix y-y (cm³)
σadm: Tensió admisible material (kg/cm²)
Comprobació per solicitació térmica en curtcircuit
Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc)
Sent,
Ipcc: Intensitat permanent de c.c. (kA)
Icccs: Intensitat de c.c. suportada pel conductor durant el temps de duració del c.c. (kA)
S: Secció total de les pletines (mm²)
tcc: Temps de duració del curtcircuit (s)
Kc: Constant del conductor: Cu = 164, Al = 107

10.3. DEMANDA DE POTÈNCIES
- Potència total instal·lada:
L1.1 Enllumenat 1
L1.2 Emergències 1
L2.1 Enllumenat 2
L2.2 Emergències 2
L3.1 Enllumenat 3
L3.2 Enllumenat 4
L3.3 Emergències 3
TOTAL....

1500 W
150 W
1500 W
150 W
1500 W
1500 W
150 W
6450 W

- Potència Instal·lada Enllumenat (W): 6450

10.4. CÀLCUL LÍNIES
Càlcul línia general alimentació subquadre
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B2-Mult.Canal.Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 52 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 6450 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
6690 W.(Coef. de Simult.: 1 )
I=6690/1,732x400x1=9.66 A.
Se eligen conductores Tetrapolares 4x6+TTx6mm²Cu
Aislamiento, Nivel Aislamiento: RZ1-K(AS) - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
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I.ad. a 40°C (Fc=1) 37 A. según ITC-BT-19
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 43.41
e(parcial)=52x6690/50.89x400x6=2.85 V.=0.71 %
e(total)=0.71% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 20 A.
Càlcul de la Línia: L1

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

- Tensión de servicio: 230 V.
Canalización:
B2-Mult.Tubos
Superf.o
Emp.Obra
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 1650 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
1770 W.(Coef. de Simult.: 1 )

Càlculo de la Línia: L1.2 Emergències 1

I=1770/230x0.8=9.62 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x6mm²Cu
Aislamiento, Nivel Aislamiento: XLPE, 0.6/1 kV
I.ad. a 40°C (Fc=1) 44 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 42.39
e(parcial)=2x0.3x1770/51.07x230x6=0.02
V.=0.01 %
e(total)=0.72% ADMIS (4.5% MAX.)
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.
Càlcul de la Línia: L1.1 Enllumenat 1
- Tensión de servicio: 230 V.
Canalización:
B-Unip.Tubos
Superf.o
Emp.Obra
- Longitud: 90 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 1500 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
1500 W.
I=1500/230x1=6.52 A.
Se
eligen
conductores
Unipolares
2x4+TTx4mm²Cu
Aislamiento, Nivel Aislamiento: RZ1-K(AS) - No
propagador incendio y emisión humos y
opacidad reducida I.ad. a 40°C (Fc=1) 38 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 41.47
e(parcial)=2x90x1500/51.24x230x4=5.73
V.=2.49 %
e(total)=3.21% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:

- Tensión de servicio: 230 V.
Canalización:
B-Unip.Tubos
Superf.o
Emp.Obra
- Longitud: 90 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 150 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
150x1.8=270 W.
I=270/230x1=1.17 A.
Se
eligen
conductores
Unipolares
2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Aislamiento, Nivel Aislamiento: RZ1-K(AS) - No
propagador incendio y emisión humos y
opacidad reducida I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.16
e(parcial)=2x90x270/51.49x230x1.5=2.74
V.=1.19 %
e(total)=1.91% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Càlcul de la Línia: L2
- Tensión de servicio: 230 V.
Canalización:
B2-Mult.Tubos
Superf.o
Emp.Obra
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 1650 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
1770 W.(Coef. de Simult.: 1 )
I=1770/230x0.8=9.62 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x6mm²Cu
Aislamiento, Nivel Aislamiento: XLPE, 0.6/1 kV
I.ad. a 40°C (Fc=1) 44 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 42.39
e(parcial)=2x0.3x1770/51.07x230x6=0.02
V.=0.01 %
e(total)=0.72% ADMIS (4.5% MAX.)
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Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.
Càlculo de la Línia: L2.1 Enllumenat 2
- Tensión de servicio: 230 V.
Canalización:
B-Unip.Tubos
Superf.o
Emp.Obra
- Longitud: 90 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 1500 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
1500 W.
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16023

Canalización:
B2-Mult.Tubos
Superf.o
Emp.Obra
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 3150 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
3150 W.(Coef. de Simult.: 1 )
I=3150/230x0.8=17.12 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x6mm²Cu
Aislamiento, Nivel Aislamiento: XLPE, 0.6/1 kV
I.ad. a 40°C (Fc=1) 44 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16mm.

I=1500/230x1=6.52 A.
Se
eligen
conductores
Unipolares
2x4+TTx4mm²Cu
Aislamiento, Nivel Aislamiento: RZ1-K(AS) - No
propagador incendio y emisión humos y
opacidad reducida I.ad. a 40°C (Fc=1) 38 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 47.57
e(parcial)=2x0.3x3150/50.14x230x6=0.03
V.=0.01 %
e(total)=0.72% ADMIS (4.5% MAX.)

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 41.47
e(parcial)=2x90x1500/51.24x230x4=5.73
V.=2.49 %
e(total)=3.21% ADMIS (4.5% MAX.)

Càlcul de la Línia: L3.1 Enllumenat 3

Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.

- Tensión de servicio: 230 V.
Canalización:
B-Unip.Tubos
Superf.o
Emp.Obra
- Longitud: 90 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 1500 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
1500 W.

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Càlcul de la Línia: L2.2 Emergències 2
- Tensión de servicio: 230 V.
Canalización:
B-Unip.Tubos
Superf.o
Emp.Obra
- Longitud: 90 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 150 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
150x1.8=270 W.

I=1500/230x1=6.52 A.
Se
eligen
conductores
Unipolares
2x4+TTx4mm²Cu
Aislamiento, Nivel Aislamiento: RZ1-K(AS) - No
propagador incendio y emisión humos y
opacidad reducida I.ad. a 40°C (Fc=1) 38 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20mm.

I=270/230x1=1.17 A.
Se
eligen
conductores
Unipolares
2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Aislamiento, Nivel Aislamiento: RZ1-K(AS) - No
propagador incendio y emisión humos y
opacidad reducida I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 41.47
e(parcial)=2x90x1500/51.24x230x4=5.73
V.=2.49 %
e(total)=3.21% ADMIS (4.5% MAX.)

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.16
e(parcial)=2x90x270/51.49x230x1.5=2.74
V.=1.19 %
e(total)=1.91% ADMIS (4.5% MAX.)

Càlcul de la Línia: L3.2 Enllumenat 4

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Càlcul de la Línia: L3
- Tensión de servicio: 230 V.

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

- Tensión de servicio: 230 V.
Canalización:
B-Unip.Tubos
Superf.o
Emp.Obra
- Longitud: 90 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 1500 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
1500 W.
I=1500/230x1=6.52 A.
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Se
eligen
conductores
Unipolares
2x4+TTx4mm²Cu
Aislamiento, Nivel Aislamiento: RZ1-K(AS) - No
propagador incendio y emisión humos y
opacidad reducida I.ad. a 40°C (Fc=1) 38 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 41.47
e(parcial)=2x90x1500/51.24x230x4=5.73
V.=2.49 %
e(total)=3.21% ADMIS (4.5% MAX.)

- Longitud: 15 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 150 W.
- Potencia de cálculo: 150 W.
I=150/230x1=0.65 A.
Se
eligen
conductores
Unipolares
2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Aislamiento, Nivel Aislamiento: RZ1-K(AS) - No
propagador incendio y emisión humos y
opacidad reducida I.ad. a 40°C (Fc=1) 29 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.03
e(parcial)=2x15x150/51.51x230x2.5=0.15
V.=0.07 %
e(total)=0.79% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Càlculo de la Línia: L3.3 Emergències 3
- Tensión de servicio: 230 V.
Canalización:
B-Unip.Tubos
Emp.Obra
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Superf.o

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

10.5. CÀLCUL EMBARRAT SUBQUADRE GENERAL PROTECCIÓ
Datos
- Metal: Cu
- Estado pletinas: desnudas
- nº pletinas por fase: 1
- Separación entre pletinas, d(cm): 10
- Separación entre apoyos, L(cm): 25
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5
Pletina adoptada
- Sección (mm²): 24
- Ancho (mm): 12
- Espesor (mm): 2
- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008
- I. admisible del embarrado (A): 110
a) Cálculo electrodinámico
σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =0.86² · 25² /(60 · 10 · 0.008 · 1) = 96.093 <= 1200 kg/cm² Cu
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible
Ical = 9.66 A
Iadm = 110 A
c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito
Ipcc = 0.86 kA
Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc) = 164 · 24 · 1 / (1000 · √0.5) = 5.57 kA
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Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas:
Cuadro General de Mando y Protección
Denominación

P.Cálculo
(W)

Dist.Cálc
(m)

Sección
(mm²)

6690
1770
1500
270
1770
1500
270
3150
1500
1500
150

52
0.3
90
90
0.3
90
90
0.3
90
90
15

4x6+TTx6Cu
2x6Cu
2x4+TTx4Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x6Cu
2x4+TTx4Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x6Cu
2x4+TTx4Cu
2x4+TTx4Cu
2x2.5+TTx2.5Cu

DERIVACION IND.
L1
L1.1 Enllumenat 1
L1.2 Emergències 1
L2
L2.1 Enllumenat 2
L2.2 Emergències 2
L3
L3.1 Enllumenat 3
L3.2 Enllumenat 4
L3.3 Emergències 3

I.Cálculo
(A)

I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total
(A)
(%)
(%)

9.66
9.62
6.52
1.17
9.62
6.52
1.17
17.12
6.52
6.52
0.65

37
44
38
21
44
38
21
44
38
38
29

0.71
0.01
2.49
1.19
0.01
2.49
1.19
0.01
2.49
2.49
0.07

tficc
(sg)

Lmáx
(m)

0.71
0.72
3.21
1.91
0.72
3.21
1.91
0.72
3.21
3.21
0.79

Cortocircuito
Denominación

DERIVACION IND.
L1
L1.1 Enllumenat 1
L1.2 Emergències 1
L2
L2.1 Enllumenat 2
L2.2 Emergències 2
L3
L3.1 Enllumenat 3
L3.2 Enllumenat 4
L3.3 Emergències 3

Longitud
(m)
52
0.3
90
90
0.3
90
90
0.3
90
90
15

Sección
(mm²)
4x6+TTx6Cu
2x6Cu
2x4+TTx4Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x6Cu
2x4+TTx4Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x6Cu
2x4+TTx4Cu
2x4+TTx4Cu
2x2.5+TTx2.5Cu

IpccI
(kA)
6
0.86
0.86
0.86
0.86
0.86
0.86
0.86
0.86
0.86
0.86

P de C
(kA)

IpccF
(A)

tmcicc
(sg)

6

429.53
427.4
131.97
61.31
427.4
131.97
61.31
427.4
131.97
131.97
267.68

3.56
3.59
16.74
10.91
3.59
16.74
10.91
3.59
16.74
16.74
1.59

4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
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Curvas válidas

20;B,C,D
10;B,C
10;B
10;B,C
10;B
10;B,C
10;B,C
10;B,C,D
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11. ANNEX 10. ESTUDI LUMÍNIC
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Local / Resumen

Altura del local: 4.560 m, Altura de montaje: 4.560 m, Factor
mantenimiento: 0.80
Superficie

Valores en Lux, Escala 1:122

 [%]

Em [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

Emin / Em

/
27
27
64

282
253
91
167

136
177
62
53

420
338
134
571

0.482
0.700
0.684
/

Plano útil
Suelo
Techo
Paredes (6)

Plano útil:
Altura:
0.600 m
Trama:
128 x 128 Puntos
Zona marginal:
0.000 m
Proporción de intensidad lumínica (según LG7): Paredes / Plano útil: 0.603, Techo / Plano útil: 0.323.
Porcentaje de puntos con menos de 400 lx (para IEQ-7): 98.12%.
Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

4

Designación (Factor de corrección)
Disano 3117 Ghost LED - difusor barnizado
Disano 3117 40W CLD CELL plata est.
(Tipo 1)* (1.000)

*Especificaciones técnicas modificadas

 (Luminaria) [lm]

 (Lámparas) [lm]

P [W]

8400

8400

120.0

33600

480.0

Total: 33599

Total:

Valor de eficiencia energética: 8.17 W/m² = 2.90 W/m²/100 lx (Base: 58.75 m²)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Local / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0.600 m
Zona marginal: 0.000 m
Factor mantenimiento: 0.80
Altura del local: 4.560 m
Base: 58.75 m²

Superficie

Rho [%]

desde ( [m] | [m] )

hacia ( [m] | [m] )

Longitud [m]

Suelo
Techo

27
27

/
/

/
/

/
/

Pared 1
Pared 2

64
64

( 0.000 | 0.000 )
( 16.500 | 0.000 )

( 16.500 | 0.000 )
( 16.500 | 2.500 )

16.500
2.500

Pared 3
Pared 4

64
64

( 16.500 | 2.500 )
( 2.500 | 2.500 )

( 2.500 | 2.500 )
( 2.500 | 9.500 )

14.000
7.000

Pared 5
Pared 6

64
64

( 2.500 | 9.500 )
( 0.000 | 9.500 )

( 0.000 | 9.500 )
( 0.000 | 0.000 )

2.500
9.500

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Local / Luminarias (lista de coordenadas)
Disano 3117 Ghost LED - difusor barnizado Disano 3117 40W CLD CELL plata est.
(Tipo 1)
8400 lm, 120.0 W, 1 x 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).

N°
1
2
3
4

X
1.250
1.250
8.250
15.250

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Posición [m]

Y
1.250
8.250
1.250
1.250

Z
4.560
4.560
4.560
4.560

X
0.0
0.0
0.0
0.0

Rotación [°]
Y
0.0
0.0
0.0
0.0

Z
90.0
90.0
90.0
90.0
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Campana de LEDs IP44
120W 8400Lm 30.000H

Especificaciones técnicas
Código Producto

BQ-HB-120W

Temperatura Luz

Frío/Natural/Cálido

Instalación
Construcción
Tensión Nominal
Número y Tipo de LEDs
Potencia Nominal
Vida Estimada
Angulo de Apertura

IP44
Aluminio
100-240VAC
x3 COB
120W
50.000 Horas
60º/120º

Medidas

Ø283x305mm

Dimable

No

Equivalencia

550W

Luminosidad

8400Lm

Factor de Potencia
CRI
Frecuencia de Trabajo

0.90
80
50/60 Hz

Clase Energética
Rango Temperatura
Eficacia Luminosa
Ciclos de Encendidos
Tiempo de Arranque
Certificados

A
-20 +40ºC
70
100.000
0.2 s
CE,ROHS

1/3

2/3

Descripción
La Campana de LEDs cuenta con un diseño exclusivo y un disipador de calor de aluminio de alta calidad. La
campana LED tiene 120W de potencia y una gran eficiencia. Su arranque inmediato y sin parpadeos permite
restablecer de forma inmediata las condiciones de iluminación previas a un corte de suministro. Apertura de la
campana 120° opcional a 60°.
Proporciona un gran ahorro de energía, larga vida de uso y una drástica reducción de costes de mantenimiento y
reemplazo en luminarias.
Su gran potencia, reducida emisión de calor y su alta protección IP permiten las hace ideales para cualquier tipo
de ambientes. Gran ahorro energético. Comparando esta campana LED con una lámpara de sodio el ahorro
puede ser de hasta un 66%.
Debido a su alta calidad, esta campana posee un Índice de Reproducción Cromática muy alto que muestra el
color real de forma muy natural.
Ideal para talleres, fábricas, almacenes, naves industriales, estaciones de peaje de autopistas, gasolineras,
parkings, supermercados, salas de exposiciones, gimnasios.
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12. ANNEX 11. CÀLCUL XARXA DISTRIBUCIÓ AIGUA CONTRA INCENDIS
Tal i com s'ha explicat a l'apartat 1.9.1 d'aquest projecte, per tal de donar compliment proveïment a les
exigències de l'actual normativa contra incendis, la nova zona de parades haurà de disposar d'un
sistema de quatre Boques d'Incendi Equipades que compleixin amb els següents requisits:
Seran del tipus BIE 25 mm. amb mànega de 20 m., i estaran ubicades, al menys una
d'elles, a una distància màxima de 5 metres respecte les sortides d'evacuació sense que
constitueixin un obstacle per la seva utilització.
Cada una de les BIE's es muntarà sobre un suport rígid de manera que la boca i la
vàlvula manual quedi a una alçada inferior a 1,5 m. en relació amb el terra.
La xarxa de canonades haurà de proporcionar durant 60 minuts, com a mínim, en
la hipòtesis de funcionament de les dues BIE's hidràulicament més desfavorables,
una pressió dinàmica mínima de 2 bar a l'orifici de sortida de qualsevol BIE.
El caudal mínim haurà de ser de 1,6 l/s a les boques de 25 mm. i de 3,3 l/s a les
boques de 45 mm.
La separació màxima entre cada BIE i la és propera serà de 50 m. La distància des de
qualsevol punt de la zona de parades fins la BIE més propera no podrà excedir els 25 m.
S’hauran de senyalitzar de tal manera que s’aconsegueixi la seva immediata visió sense
dificultat i la zona del seu voltant haurà d'estar lliura d'obstacles per tal de poder accedir a
ella i poder maniobrar-la sense dificultat.

12.1.1.

Escomesa

El subministrament d'aigua es realitzarà des d'una ramificació de la xarxa general d'aigua contra
incendis que circula pel carrer Cal Gerrer. Concretament es farà servir l'actual punt de subministrament
existent.
Aquest subministrament es realitzarà directament des de la xarxa general i serà independent de
qualsevol altre i sense disposar de comptadors ni vàlvules tancades.

12.1.2.

Xarxa de canonades

La xarxa de subministrament es realitzarà amb canonades d'acer en la seva part vista, podent ser d'un
altre material quan vagi enterrada o protegida. Serà d'ús exclusiu per la instal·lació de protecció contra
incendis, i estarà formada per un ramal principal de 2 1/2" i derivacions cap a cada una de les boques
d'incendi de 1 1/4".
La xarxa estarà protegida de la corrosió, les gelades i les accions mecàniques, en els punts que es
consideri precís.
El seu traçat es correspon amb el que s'indica als plànols adjunts.

Pàgina 101 de 147
MIQUEL CALCERRADA GÓMEZ - ENGINYER INDUSTRIAL - COL·LEGIAT NÚM. 15.078.
C/Miquel Servet, Núm. 3 2on 2a - 08195 St. Cugat del Vallès - Tfn. 699 357 657 - a/e. info@mcenginyers.com – www.mcenginyers.com

Projecte Tècnic de reubicació de les instal·lacions del mercat
municipal afectades per la implantació d'un nou operador

12.1.3.

AJUNTAMENT DE RUBÍ
16023

Dimensionat de la xarxa i de les condicions de subministrament

• Caudal a subministrar
El conjunt de la instal·lació, al tractar-se d’un grup de BIE 25 de 25 mm. de diàmetre, haurà de garantir
un caudal mínim durant una hora de 1,6 l/s a les dues BIE's hidràulicament més desfavorables.
El caudal total a subministrar serà doncs el següent:

l 60 s
l
l
Q = 3,2 x
= 192
≈ 200
s 1 min
min
min
Amb aquest caudal, i considerant un diàmetre de l'orifici de sortida de la BIE 25 de 10 mm., la velocitat
de sortida de l'aigua per la boca de la BIE serà:

Q = v⋅ A

m3
1,6 ⋅ 10
Q
s = 20,37 m
v= =
2
A  π ⋅ 0,01  2
s
 4 m


−3

Aquesta velocitat garanteix la següent pressió de sortida a cada BIE:

Pd =

v2
20,37 2
=
= 21,15mca = 2,1bar
2 ⋅ g 2 ⋅ 9,81

Per una velocitat màxima de circulació del fluid per les canonades de 3,5 metres, es dimensiona la
xarxa d'abastiment d'aigua de la següent manera:
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TRAM
A-B
B-C
B-D
D-E
D-F
F-G
F-H

Cabal (l/s)
3,2
1,6
3,2
1,6
3,2
1,6
1,6

VMAX (m/s)
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
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2

secció (mm )
914,29
457,14
914,29
457,14
914,29
457,14
457,14

φ càlcul (mm)
34,12
24,13
34,12
24,13
34,12
24,13
24,13

φ comercial (mm)
50 (2")
32 (1 1/4")
50 (2")
32 (1 1/4")
50 (2")
32 (1 1/4")
32 (1 1/4")

• Pressió necessària a l’entrada de la xarxa
Per conèixer la pressió mínima necessària que ha de subministrar la xarxa publica s’hauran de
conèixer les pèrdues de càrrega degudes a la fricció del fluid amb la canonada com en els punts
singulars del seu recorregut fins a la sortida de la BIE.
Així doncs, el procés de càlcul es basa en determinar les pèrdues de càrrega següents:
Lineals.
Als accessoris.
A la valvuleria.
A la mateixa BIE.
Pèrdues de càrrega lineals
Són conseqüència dels trams rectes o canonades. Aquestes pèrdues es determinaran en funció del
cabal i el diàmetre de canonada escollit mitjançant el següent àbac:
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Pèrdues de càrrega de les singularitats (accessoris i valvuleria)
Per determinar les pèrdues de càrrega provocades pels diferents accessoris i vàlvules que formen part
de la xarxa general de distribució, es farà servir la següent taula:

Aquesta taula proporciona la longitud equivalent (en metres) de les pèrdues de càrrega localitzades en
diferents elements singulars de la les xarxes hidràuliques.
Pèrdua de càrrega causada per la BIE
S'utilitza la següent expressió matemàtica per tal de calcular la pèrdua de càrrega causada per les BIE:
2

Q =k⋅ P

→

Q 
P =   = hBIE
k 

On:
Q:
K:
P:
hBIE:

Cabal (100 l/min).
Constant hidràulica de la BIE facilitada pel fabricant (42)
Pressió necessària a l'entrada de la BIE (bar).
Pèrdua de càrrega de la BIE (bar)
2

100 
hBIE = 
= 5,67bar = 57,79mca
 42 
Pèrdua de càrrega total
Aquest càlcul representa la suma de totes les pèrdues anteriors:
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hT = hl + hV + hBIE
A la pèrdua de càrrega total anterior, se li ha de sumar la diferència de cota entre el pla on se situa el
sistema d'impulsió i la BIE considerada.

H = hT + z

PERDUES CÀRREGA

Donat que s'haurà de garantir el subministrament a les dues BIE's hidràulicament més desfavorables,
es calcularan les pèrdues de càrrega per la BIE H donat que aquesta és la que necessitarà més pressió
per garantir les condicións de funcionament establertes.
TRAM
A-B
B-C
B-D
D-E
D-F
F-G
F-H

φ interior (mm)
2"
1 1/4"
2"
1 1/4"
2"
1 1/4"
1 1/4"

Cabal (l/s)
3,2
1,6
3,2
1,6
3,2
1,6
1,6

Longitud (m)
9,50
14,00
20,00
15,00
22,50
4,50
24,00

hl (mca/m)
0,07
0,14
0,07
0,14
0,07
0,14
0,14

hl total (mca)
0,67
1,96
1,40
2,10
1,58
0,63
3,36

hv (mca)
0,88
0,43
0,04
0,43
0,04
0,43
0,75

hT = (0,67 + 1,40 + 1,58 + 3,36) + (0,88 + 0,04 + 0,04 + 0,75) + 57,79
hT = 66,51mca
H = 66,51 + 1,8 = 68,31mca = 6,70bar
La pressió que s'haurà mínima a l'entrada de la instal·lació per tal de garantir el bon
funcionament de la mateixa haurà de ser de 6,70 bar.
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13. PLÀNOLS
13.1. PL01. MERCAT MUNICIPAL. SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT
13.2. PL02. PLANTA COBERTA. INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ. ESTAT ACTUAL
13.3. PL03. PLANTA COBERTA. INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ. ESTAT REFORMAT
13.4. PL04. PLANTA BAIXA. INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ. ESTAT ACTUAL
13.5. PL05. PLANTA BAIXA. INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ. ESTAT REFORMAT
13.6. PL06. PLANTA BAIXA. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA i ENLLUMENAT. ESTAT ACTUAL
13.7. PL07. PLANTA BAIXA. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA i ENLLUMENAT. ESTAT REFORMAT
13.8. PL08. PLANTA BAIXA. INSTAL·LACIÓ MEGAFONIA i CCTV. ESTAT ACTUAL
13.9. PL09. PLANTA BAIXA. INSTAL·LACIÓ MEGAFONIA i CCTV. ESTAT REFORMAT
13.10. PL10. PLANTA BAIXA. INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS, ALARMA, TELEFONIA GAS
I AIGUA. ESTAT ACTUAL
13.11. PL11. PLANTA BAIXA. INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS, ALARMA, TELEFONIA GAS
I AIGUA. ESTAT REFORMAT
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14. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
14.1. CONDICIONS FACULTATIVES
14.1.1.

Tècnic director de l'obra

Correspon al Tècnic Director:
-

Redactar els complements o rectificacions del projecte que es precisin.

-

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

-

Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar al promotor en l'acte de la
recepció.

-

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

-

Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent, subscrivint-la en unió del
Constructor o Instal·lador.

-

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

-

Ordenar i dirigir l'execució material conformement al projecte, a les normes tècniques i a les
regles de la bona construcció.

-

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

-

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

-

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

-

Subscriure el certificat final de l'obra.

14.1.2.

Constructor o instal·lador

Correspon al Constructor o Instal·lador:
-

Organitzar els treballs, redactant els plans d'obres que es precisin i projectant autoritzant les
instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra.
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-

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

-

Subscriure amb el Tècnic Director l'acta del replanteig de l'obra.

-

Ostentar la prefectura de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels
subcontractistes.

-

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

-

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

-

Facilitar al Tècnic Director amb antelació suficient els materials precisos per al compliment del
seu comès.

-

Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final.

-

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

-

Concertar les assegurances d'accidents de treball i de mals a tercers durant l'obra.

14.1.3.

Verificació dels documents de projecte

Abans de donar començament a les obres, el Constructor o Instal·lador consignarà per escrit que la
documentació aportada li resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada o, en
cas contrari, sol·licitarà els aclariments pertinents.
El Contractista se subjectarà a les Lleis, Reglaments i Ordenances vigents, així com a les quals es
dictin durant l'execució de l'obra.

14.1.4.

Pla de seguretat i salut en el treball

El Constructor o Instal·lador, a la vista del Projecte, contenint, si escau, l'Estudi de Seguretat i Salut,
presentarà el Pla de Seguretat i Salut de l'obra a l'aprovació del Tècnic de l'Adreça Facultativa.

14.1.5.

Presència del constructor o instal·lador a l'obra

El Constructor o Instal·lador ve obligat a comunicar a la propietat la persona designada com delegat
seu en l'obra, que tindrà caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per a
representar-li i adoptar en tot moment quantes disposicions competeixin a la contracta.
L' incompliment d'aquesta obligació o, en general, la falta de qualificació suficient per part del personal
segons la naturalesa dels treballs, facultarà al Tècnic per a ordenar la paralització de les obres, sense
dret a reclamació alguna, fins que es subsani la deficiència.
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El Cap de l'obra, per si mateix o per mitjà dels seus tècnics encarregats, estarà present durant la
jornada legal de treball i acompanyarà al Tècnic Director, en les visites que faci a les obres, posant-se a
la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-li
les dades precises per a la comprovació de mesuraments i liquidacions.

14.1.6.

Treballs no estipulats expressament

És obligació de la contracta executar quant sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de les
obres, encara quan no es trobi expressament determinat en els documents de Projecte, sempre que,
sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi el Tècnic Director dintre dels límits de
possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus d'execució.
El Contractista, d'acord amb l'Adreça Facultativa, lliurarà en l'acte de la recepció provisional, els plànols
de totes les instal·lacions executades en l'obra, amb les modificacions o estat definitiu que hagin quedat
El Contractista es compromet igualment a lliurar les autoritzacions que preceptivament han d'expedir
les Delegacions Provincials d'Indústria, Sanitat, etc., i autoritats locals, per a la posada en servei de les
referides instal·lacions.
Són també per compte del Contractista, tots els arbitris, llicències municipals, tanques, enllumenat,
multes, etc., que ocasionin les obres des del seu inici fins la seva total terminació.

14.1.7.

Interpretacions, aclaraments i modificacions del documents del projecte

Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels
plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al
Constructor o Instal·lador estant aquest obligat al seu torn a retornar els originals o les còpies
subscrivint-lo amb la seva signatura d'assabentat, que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o
instruccions que rebi del Tècnic Director.
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions preses per aquests crea oportú fer el
Constructor o Instal·lador, haurà de dirigir-la, dintre precisament del termini de tres dies, a qui l'hagués
dictat, el qual donarà al Constructor o Instal·lador, el corresponent rebut, si aquest ho sol·licités.
El Constructor o Instal·lador podrà requerir del Tècnic Director, segons els seus respectius comesos,
les instruccions o aclariments que es precisin per a la correcta interpretació i execució del projectat

14.1.8.

Reclamació contra les ordres de la Direcció Facultativa

Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions demanades de la
Direcció Facultativa, només podrà presentar-les davant la Propietat, si són d'ordre econòmic i d'acord
amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre
tècnic, no s'admetrà reclamació alguna, podent el Contractista salvar la seva responsabilitat, si ho
estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida al Tècnic Director, el qual podrà limitar la seva
contestació al justificant de recepció, que en tot cas serà obligatòria per a aquest tipus de reclamacions.
14.1.9.

Faltes de personal

El Tècnic Director, en supòsits de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetència o
negligència greu que comprometin o pertorbin la marxa dels treballs, podrà requerir al Contractista
perquè a part de l'obra als dependents o operaris causants de la pertorbació.
Pàgina 109 de 147
MIQUEL CALCERRADA GÓMEZ - ENGINYER INDUSTRIAL - COL·LEGIAT NÚM. 15.078.
C/Miquel Servet, Núm. 3 2on 2a - 08195 St. Cugat del Vallès - Tfn. 699 357 657 - a/e. info@mcenginyers.com – www.mcenginyers.com

Projecte Tècnic de reubicació de les instal·lacions del mercat
municipal afectades per la implantació d'un nou operador

AJUNTAMENT DE RUBÍ
16023

El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, amb
subjecció si escau, a l'estipulat en el Plec de Condicions Particulars i sense perjudici de les seves
obligacions com Contractista general de l'obra.

14.1.10. Camins i accessos
El Constructor disposarà pel seu compte els accessos a l'obra i el tancament o clos d'aquesta.
El Tècnic Director podrà exigir la seva modificació o millora.
Així mateix el Constructor o Instal·lador s'obligarà a la col·locació en lloc visible, a l'entrada de l'obra,
d'un cartell exempt de panell metàl·lic sobre estructura auxiliar on es reflectiran les dades de l'obra en
relació al títol de la mateixa, entitat promotora i noms dels tècnics competents, el disseny dels quals
deurà ser aprovat prèviament a la seva col·locació per la Direcció Facultativa.

14.1.11. Replanteig
El Constructor o Instal·lador iniciarà les obres amb el replanteig de les mateixes en el terreny,
assenyalant les referències principals que mantindrà com base d'ulteriors replantejos parcials. Dites
treballs es consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en la seva oferta
El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació del Tècnic Director i una vegada aquest hagi donat la
seva conformitat prepararà un acta acompanyada d'un plànol que deurà ser aprovada pel tècnic, sent
responsabilitat del Constructor l'omissió d'aquest tràmit.

14.1.12. Inici de l'obra. Ritme d'execució del treballs
El Constructor o Instal·lador donarà inici a les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions
Particulars, desenvolupant-les en la forma necessària perquè dintre dels períodes parcials en aquell
assenyalats quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, l'execució total es dugui a
efecte dintre del termini exigit en el Contracte.
Obligatòriament i per escrit, deurà el Contractista adonar al Tècnic Director del començament dels
treballs almenys amb tres dies d'antelació.

14.1.13. Ordre dels treballs
En general, la determinació prop dels treballs és facultat de la contracta, excepte aquells casos en els
quals, per circumstàncies d'ordre tècnic, estimi convenient la seva variació la Direcció Facultativa.

14.1.14. Facilitats per a altres contractistes
D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de donar totes les
facilitats raonables per a la realització dels treballs que li siguin encomanats a tots els altres
Contractistes que intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les compensacions econòmiques que
hagi lloc entre Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres
conceptes.
En cas de litigi, ambdós Contractistes estaran al que resolgui la Direcció Facultativa.
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14.1.15. Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major
Quan calgui per motiu imprevist o per qualsevol accident, ampliar el Projecte, no s'interrompran els
treballs, continuant-se segons les instruccions donades pel tècnic Director en tant es formula o es
tramita el Projecte Reformat.
El Constructor o Instal·lador està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials quant la
Direcció de les obres disposi per a fitacions, apuntalaments, enderrocaments, recalços o qualsevol altra
obra de caràcter urgent.

14.1.16. Prorroga per causa de força major
Si per causa de força major o independent de la voluntat del Constructor o Instal·lador, aquest no
pogués començar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis
prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per al compliment de la contracta, previ informe
favorable del Tècnic. Per a això, el Constructor o Instal·lador exposarà, en escrit dirigit al Tècnic, la
causa que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard que per això s'originaria en els terminis
acordats, raonant degudament la pròrroga que per aquesta causa sol·licita.

14.1.17. Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retràs de les obres
El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obra estipulats, al·legant com
causa la manca de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas que havent-lo
sol·licitat per escrit no se li haguessin proporcionat

14.1.18. Condicions generals d'execució dels treballs
Tots els treballs s'executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions del mateix que
prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que baixo la seva responsabilitat i per
escrit lliuri el Tècnic al Constructor o Instal·lador, dintre de les limitacions pressupostàries

14.1.19. Obres ocultes
De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a la terminació de l'edifici, s'aixecaran els
plànols precisos perquè quedin perfectament definits; aquests documents s'estendran en triple versió,
sent lliurats: un, al Tècnic; un altre a la Propietat; i el tercer, al Contractista, signats tots ells pels tres.
Dites planes, que deuran anar suficientment fitats, es consideraran documents indispensables i
irrecusables per a efectuar els mesuraments.

14.1.20. Treballs defectuosos
El Constructor deu emprar els materials que compleixin les condicions exigides en les "Condicions
Generals i Particulars d'índole Tècnica "del Plec de Condicions i realitzarà tots i cadascun dels treballs
contractats d'acord amb l'especificat també en dita document.
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici és responsable de l'execució dels treballs
que ha contractat i de les faltes i defectes que en aquests puguin existir per la seva dolenta gestió o per
la deficient qualitat dels materials emprats o aparells col·locats, sense que li eximeixi de responsabilitat el
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control que competeix al Tècnic, ni tampoc el fet que els treballs hagin estat valorats en les certificacions
parcials d'obra, que sempre seran esteses i abonades a bon compte.
Com a conseqüència de l' anteriorment expressat, quan el Tècnic Director adverteixi vicis o defectes en
els treballs citats, o que els materials emprats o els aparells col·locats no reuneixen les condicions
preceptuades, ja sigui en el curs de l'execució dels treballs, o finalitzats aquests, i per a verificar-se la
recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses demolides i reconstruïdes d'acord
amb el contractat, i tot això a costa de la contracta. Si aquesta no estimés justa la decisió i es negués a
la demolició i reconstrucció o ambdues, es plantejarà la qüestió davant la Propietat, qui resoldrà

14.1.21. Vicis ocults
Si el Tècnic tingués fundades raons per a creure en l'existència de vicis ocults de construcció en les
obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol temps, i abans de la recepció definitiva, els assajos,
destructius o no, que crea necessaris per a reconèixer els treballs que suposi defectuosos.
Les despeses que s'observin seran de compte del Constructor o Instal·lador, sempre que els vicis
existeixin realment.
14.1.22. Dels materials i aparells. La seva procedència
El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que li sembli
convenient, excepte en els casos que el Plec Particular de Condicions Tècniques preceptua una
procedència determinada
Obligatòriament, i per a procedir a la seva ocupació o apilament, el Constructor o Instal·lador deurà
presentar al Tècnic una llista completa dels materials i aparells que vagi a utilitzar en la qual s'indiquin
totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun d'ells.
14.1.23. Materials no utilitzables
El Constructor o Instal·lador, a la seva costa, transportarà i col·locarà, agrupant-los ordenadament i en el
lloc adequat, els materials procedents de les excavacions, enderrocaments, etc., que no siguin
utilitzables en l'obra.
Es retiraran d'aquesta o es duran a l'abocador, quan així estigués establert en el Plec de Condicions
particulars vigent en l'obra.
Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran d’ella quan així ho ordeni el Tècnic.

14.1.24. Despeses ocasionades per proves i assajos
Tots les despeses originades per les proves i assajos de materials o elements que intervinguin en
l'execució de les obres, seran de compte de la contracta.
Tot assaig que no hagi resultat satisfactori o que no ofereixi les suficients garanties podrà començar-se
de nou a càrrec del mateix.
14.1.25. Neteja de les obres
És obligació del Constructor o Instal·lador mantenir netes les obres i els seus voltants, tant d'enderrocs
com de materials sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així
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com adoptar les mesures i executar tots els treballs que siguin necessaris perquè l'obra ofereixi un bon
aspecte.

14.1.26. Documentació final de l'obra
El Tècnic Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb les especificacions i
contingut disposat per la legislació vigent.

14.1.27. Plaç de garantia
El termini de garantia serà de dotze mesos, i durant aquest període el Contractista corregirà els defectes
observats, eliminarà les obres rebutjades i repararà les avaries que per aquesta causa es produïssin, tot
això pel seu compte i sense dret a indemnització alguna, executant-se en cas de resistència aquestes
obres per la Propietat a càrrec de la fiança.
El Contractista garanteix a la Propietat contra tota reclamació de tercera persona, derivada de
l'incompliment de les seves obligacions econòmiques o disposicions legals relacionades amb l'obra.
Després de la Recepció Definitiva de l'obra, el Contractista quedarà rellevat de tota responsabilitat estalvi
referent als vicis ocults de la construcció

14.1.28. Conservació de les obres rebudes provisionalment
Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions provisionals i
definitiva, correran a càrrec del Contractista
Per tant, el Contractista durant el termini de garantia serà el conservador de l'edifici, on tindrà el personal
suficient per a atendre a totes les avaries i reparacions que puguin presentar-se, encara que l'establiment
fos ocupat o utilitzat per la propietat, abans de la Recepció Definitiva.

14.1.29. De la recepció definitiva
La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i amb
les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data del qual cessarà l'obligació del Constructor
o Instal·lador de reparar al seu càrrec aquells desperfectes inherents a la norma de conservació dels
edificis i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que poguessin arribar-li a per vicis de la
construcció.
14.1.30. Prorroga del plaç de garantia
Si a la conducta al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés aquesta en les
condicions degudes, s'ajornarà aquesta recepció definitiva i el Tècnic Director marcarà al Constructor o
Instal·lador els terminis i formes que deuran realitzar-se les obres necessàries i, de no efectuar-se dintre
d'aquells, podrà resoldre's el contracte amb pèrdua de la fiança.
14.1.31. De les recepcions de treballs de la qual la contrata hagi sigut rescindida
En el cas de resolució del contracte, el Contractista vindrà obligat a retirar, en el termini que es fixi en el
Plec de Condicions Particulars, la maquinaria, mitjans auxiliars, instal·lacions, *etc/., a resoldre els
subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en condicions de ser represes per altra empresa.
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14.2. CONDICIONS ECONOMIQUES
14.2.1.

Composició dels preus unitaris

El càlcul dels preus de les distintes unitats de l'obra és el resultat de sumar els costos directes, els
indirectes, les despeses generals i el benefici industrial.
Es consideraran costos directes:
a)
b)
c)
d)

e)

La mà d'obra, amb els seus pluses, càrregues i assegurances socials, que intervenen
directament en l'execució de la unitat d'obra.
Els materials, als preus resultants a peu de l'obra, que quedin integrats en la unitat
que es tracti o que siguin necessaris per a la seva execució.
Els equips i sistemes tècnics de la seguretat i higiene per a la prevenció i protecció
d'accidents i malalties professionals
Les despeses de personal, combustible, energia, *etc/., que tingui lloc per
accionament o funcionament de la maquinaria i instal·lacions utilitzades en l'execució
de la unitat d'obres.
Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, sistemes i
equips anteriorment citats.

Es consideraran costos indirectes:
•

Les despeses d'instal·lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de
magatzems, tallers, pavellons temporals per a obrers, laboratoris, segurs, *etc/., els
del personal tècnic i administratiu adscrit exclusivament a l'obra i els imprevists. Tots
això despeses, es xifraran en un percentatge dels costos directes.

Es consideraran Despeses Generals:
•

Les Despeses Generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de
l'administració legalment establertes. Es xifraran com un percentatge de la suma dels
costos directes i indirectes (en els contractes d'obres de l'Administració Pública aquest
percentatge s'estableix un 13 per 100).

Benefici Industrial:
•

El Benefici Industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les
anteriors partides

Cost d’Execució Material:
•

Es denominarà Preu d'Execució Material al resultat obtingut per la suma dels anteriors
conceptes a excepció del Benefici Industrial i les despeses generals.

Preu de Contracta:
a)

El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses
Generals i el Benefici Industrial.
b) El IVA gira sobre aquesta suma però no integra el preu.
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Preu de contracta. Import de la contracta

En el cas que els treballs a realitzar en un edifici o obra annexa qualsevol es contractessin a risc i
ventura, s'entén per Preu de Contracta el qual importa el cost total de la unitat d'obra, és a dir, el preu
d'Execució material, més el punt per cent (%) sobre aquest últim preu en concepte de Despeses
Generals i Benefici Industrial del Contractista. Les Despeses Generals s'estimen normalment en un 13% i
el benefici s'estima normalment en 6 per 100, tret que en les condicions particulars s'estableixi altra
destinació.

14.2.3.

Preus contradictoris

Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat per mitjà del Tècnic decideixi introduir unitats
o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan sigui necessari afrontar alguna circumstància
*imprevista/.
El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis.
Mancant acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre el Tècnic i el Contractista abans de
començar l'execució dels treballs i en el termini que determina el Plec de Condicions Particulars. Si
subsistís la diferència s'acudirà en *primer/ lloc, al concepte més anàleg dintre del quadre de preus del
projecte, i en segon lloc, al banc de preus d'ús més freqüent en la localitat.
Els contradictoris que hagués es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte.

14.2.4.

Reclamacions d'augment de preu per causes diverses

Si el Contractista, abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació
oportuna, no podrà sota cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre
corresponent del pressupost que serveixi de base per a l'execució de les obres (amb referència a
Facultatives).

14.2.5.

De la revisió dels preus contractats

Contractant-se les obres a risc i ventura, no s'admetrà la revisió dels preus mentre que l'increment no
abast en la suma de les unitats que faltin per realitzar d'acord amb el Calendari, un muntant superior al
cinc per cent (5 per 100) de l'import total del pressupost de Contracte.
Cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la corresponent revisió
d'acord amb la fórmula establerta en el Plec de Condicions Particulars, percebent el Contractista la
diferència en més que resulti per la variació del *IPC/ superior al 5 per 100.
No haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de
l'oferta.
14.2.6.

Aplec de materials

El Contractista quieta obligat a executar els apilaments de materials o aparells d'obra que la Propietat
ordena per escrit.
Els materials apilats, una vegada abonats pel propietari són, de l'exclusiva propietat d'aquest; del seu
guarda i conservació serà responsable el Contractista.
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Responsabilitat del constructor o instal·lador en el baix rendiments dels treballadors

Si de les parts mensuals d'obra executada que preceptivament deu presentar el Constructor al Tècnic
Director, aquest advertís que els rendiments de la mà d'obra, en totes o en algunes de les unitats d'obra
executada, fossin notòriament inferiors als rendiments normals generalment admesos per a unitats d'obra
iguals o similars, l'hi notificarà per escrit al Constructor o Instal·lador, amb la finalitat de que aquest faci
les gestions precises per a augmentar la producció en la quantia assenyalada pel tècnic Director.
Si feta aquesta notificació al Constructor o Instal·lador, en els mesos successius, els rendiments no
arribessin als normals, el Propietari quieta facultat per a rescabalar-se de la diferència, rebaixant el seu
import del quinze per cent (15 per 100) que pels conceptes abans expressats correspondria abonar-li al
Constructor en les liquidacions quinzenals que preceptivament deuen efectuar-se-li. En cas de no arribar
ambdues parts a un acord quant als rendiments de la mà d'obra, se sotmetrà el cas a arbitratge

14.2.8.

Relacions valorades i certificacions

En cadascuna de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de Condicions
Particulars" que regeixin en l'obra, formarà el Contractista una relació valorada de les obres executades
durant els terminis prevists, segons el mesurament que haurà practicat el Tècnic.
L'executat pel contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant el resultat del
mesurament general, cúbica, superficial, lineal, *ponderal/ o numeral corresponent a cada unitat de l'obra
i als preus assenyalats en el pressupost per a cadascuna d'elles, tenint presenti a més l'establert en el
present "Plec General de Condicions Econòmiques", respecte a millores o substitucions de material i a
les obres accessòries i especials, *etc/.
Al Contractista, que podrà presenciar els mesuraments necessaris per a estendre aquesta relació, se li
facilitaran pel tècnic les dades corresponents de la relació valorada, acompanyant-los d'una nota
d'enviament, a fi de que, dintre del termini de deu (10) dies a partir de la data de rebut d'aquesta nota,
pugui el Contractista examinar-los o retornar-los signats amb la seva conformitat o fer, en cas contrari,
les observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dintre dels deu (10) dies següents al seu
rebut, el Tècnic Director acceptarà o rebutjarà les reclamacions del Contractista si les hagués, adonant al
mateix de la seva resolució, podent aquest, en el segon cas, acudir davant el Propietari contra la
resolució del Tècnic Director en la forma previnguda dels "Plecs Generals de Condicions Facultatives i
Legals".
Prenent com base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, expedirà el Tècnic Director la
certificació de les obres executades.
Del seu import es deduirà el punt per cent que per a la constitució de la fiança s'hagi preestablert.
Les certificacions es remetran al Propietari, dintre del mes següent al període que es refereixen, i tindran
el caràcter de document i lliuraments a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es
derivin de la liquidació final, no suposant tampoc aquestes certificacions aprovació ni recepció de les
obres que comprenen.
Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini que la valoració es refereix.
14.2.9.

Millores d'obres lliurament executades

Quan el Contractista, fins i tot amb autorització del Tècnic Director, emprés materials de més acurada
preparació o de major grandària que l'assenyalat en el Projecte o substituís una classe de fàbrica amb
una altra que tingués assignat major preu, o executés amb majors dimensions qualsevol part de l'obra, o,
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en general, introduís en aquesta i sense demanar-se-la, qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa
segons el parer del Tècnic Director, no tindrà dret, no obstant això, més que a l'abonament del que
pogués correspondre-li en el cas que hagués construït l'obra amb estricta subjecció a la projectada i
contractada o adjudicada.

14.2.10. Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada
Excepte el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole econòmica", vigent en l'obra,
l'abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord amb el procediment que
correspongui entre els quals a continuació s'expressen:
a)

Si existeixen preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades
mitjançant partida alçada, s'abonaran previ mesurament i aplicació del preu establert

b)

Si existeixen preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus
contradictoris per a les unitats amb partida alçada, deduïts dels similars contractats.

c)

Si no existeixen preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida
alçada s'abonarà íntegrament al Contractista, excepte el cas que en el Pressupost de
l'obra s'expressi que l'import d'aquesta partida deu justificar-se, en aquest cas, el
Tècnic Director indicarà al Contractista i amb anterioritat a la seva execució, el
procediment que ha de seguir-se per a dur aquest compte, que en realitat serà
d'Administració, valorant-se els materials i jornals als preus que figurin en el
Pressupost aprovat o, en defecte d'això, als quals amb anterioritat a l'execució
convinguin les dues parts, incrementant-se el seu import total amb el percentatge que
es fixi en el Plec de Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals i
Benefici Industrial del Contractista.

14.2.11. Pagaments
Els pagaments s'efectuaran pel propietari en els terminis prèviament establerts, i el seu import,
correspondrà precisament al de les certificacions d'obra conformades pel tècnic Director, en virtut de les
quals es verifiquen aquells.
14.2.12. Import de la indemnització per retràs no justificat en el plaç de termini de les obres
La indemnització per retard en la terminació s'establirà en una mica per mil (o/*oo/) de l'import total dels
treballs contractats, per cada dia natural de retard, contats a partir del dia de terminació fixat en el
Calendari d'Obra.
Les sumes resultants es descomptaran i retindran a càrrec de la fiança.
14.2.13. Demora dels pagaments
Es rebutjarà tota sol·licitud de resolució del contracte fundada en aquesta demora de Pagaments, quan
el Contractista no justifiqui en la data el pressupost corresponent al termini d'execució que tingui
assenyalat en el contracte.
14.2.14. Millora i augments d'obra. Casos contraris
No s'admetran millores d'obra, més que en el cas que el Tècnic Director hagi ordenat per escrit l'execució
de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i aparells prevists en
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el contracte. Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte cas d'error en els
mesuraments del Projecte, a menys que el Tècnic Director ordeni, també per escrit, l'ampliació de les
contractades.
En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva
execució o ocupació, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous
materials o aparells ordenats emprar i els augments que totes aquestes millores o augments d'obra
suposin sobre l'import de les unitats contractades.
Se seguiran el mateix criteri i procediment, quan el Tècnic Director introdueixi innovacions que suposin
una reducció apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades.

14.2.15. Unitats d'obra defectuoses però acceptables
Quan per qualsevol causa fora menester valorar obra defectuosa, però acceptable segons el parer del
Tècnic Director de les obres, aquest determinarà el preu o partida d'abonament després d'escoltar al
Contractista, el qual deurà conformar-se amb aquesta resolució, excepte el cas que, estant dintre del
termini d'execució, prefereixi demolir l'obra i refer-la conformement a condicions, sense excedir de dita
termini.

14.2.16. Assegurança de les obres
El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execució
fins la recepció definitiva; la quantia del segur coincidirà a cada moment amb el valor que tinguin per
contracta els objectes assegurats. L'import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre,
s'ingressarà en compte a nom del Propietari, perquè a càrrec d'ella s'aboni l'obra que es construeixi i a
mesura que aquesta es vagi realitzant. El reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista s'efectuarà
per certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, excepte conformitat expressa
del Contractista, fet en document públic, el Propietari podrà disposar de dita import per a menesters
distints del de reconstrucció de la part sinistrada; la infracció de l' anteriorment exposat serà motiu
suficient perquè el Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolució de fiança, abonament complet
de despeses, materials apilats, *etc/.; i una indemnització equivalent a l'import dels mals causats al
Contractista pel sinistre i que no s'haguessin abonat, però només en proporció equivalent al que suposi
la indemnització abonada per la Companyia Asseguradora, respecte a l'import dels mals causats pel
sinistre, que seran taxats a aquests efectes pel tècnic Director.
En les obres de reforma o reparació, es fixaran prèviament la porció d'edifici que deu ser assegurada i la
seva quantia, i si gens es preveu, s'entendrà que el segur ha de comprendre tota la part de l'edifici
afectada per l'obra.
Els riscos assegurats i les condicions que figurin en la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el
Contractista, abans de contractar-los en coneixement del Propietari, a fi de recaptar d'aquest la seva
prèvia conformitat o objeccions.

14.2.17. Conservació de l'obra
Si el Contractista, sent la seva obligació, no atén a la conservació de les obres durant el termini de
garantia, en el cas que l'edifici no hagi estat ocupat pel propietari abans de la recepció definitiva, el
Tècnic Director en representació del Propietari, podrà disposar tot el que calgui perquè s'atengui a la
guarderia, neteja i tot el que anés menester per a la seva bona conservació abonant-se tot això per
compte de la Contracta
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Al abandonar el Contractista l'edifici, tant per bona terminació de les obres, com en el cas de resolució
del contracte, està obligat a deixar-lo desocupat i net en el termini que el Tècnic Director fixi.
Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici corri a càrrec del
Contractista, no deurà haver en ell més eines, útils, materials, mobles, *etc/., que els indispensables per
a la seva guarderia i neteja i per als treballs que calgués executar.
En tot cas, ocupat o no l'edifici està obligat el Contractista a revisar l'obra, durant el termini expressat,
procedint en la forma prevista en el present "Plec de Condicions Econòmiques".
14.2.18. Ús per el contractista de l'edifici o bens del propietari
Quan durant l'execució de les obres ocupi el Contractista, amb la necessària i prèvia autorització del
Propietari, edificis o faci ús de materials o útils pertanyent al mateix, tindrà obligació de reparar-los i
conservar-los per a fer lliurament d'ells a la terminació del contracte, en perfecte estat de conservació
reposant els quals s'haguessin inutilitzat, sense dret a indemnització per aquesta reposició ni per les
millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat.
En el cas que al acabar el contracte i fer lliurament del material propietats o edificacions, no hagués
complert el Contractista amb el previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el Propietari a costa d'aquell i
a càrrec de la fiança.

14.3. CONDICIONS TECNIQUES PER A L'EXECUCIO I MUNTATGE D'INTAL·LACIONS DE
CLIMATITZACIÓ
14.3.1.

Normes tèrmiques generals

Els equips, materials, sistemes i execució del muntatge, hauran d'ajustar-se a les normes oficials estatals
o locals d'obligat compliment.
En aquells casos en què no hi hagi contradicció amb la normativa oficial i mentre la Direcció Tècnica no
especifiqui el contrari, l'Empresa Instal·ladora Adjudicatària haurà d'ajustar-se a la normativa DIN.
Si durant el període transcorregut entre la firma del contracte i la Recepció Provisional de la Instal·lació,
fossin dictades normes o recomanacions oficials noves, modificades o complementades les existents,
l'Empresa Instal·ladora queda obligada a l'adequació de la Instal·lació per al compliment de les mateixes,
comunicant-ho a la Direcció Tècnica.
S'haurà de tenir particularment en compte els següents reglaments, normatives i recomanacions:
- Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis vigent i les seves normes UNE de
referència.
- Normes Tecnològiques del Ministeri de la Vivenda.
- Reglament de Recipients a Pressió.
- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió.
- Ordenança General d'Higiene i Seguretat en el Treball.
- Codi Tècnic de l’Edificació.
14.3.2.

Equips de producció de fred i calor

Els equips de producció de fred hauran d'acomplir el Reglament per a Plantes i Instal·lacions
Frigorífiques, a més dels reglaments enunciats anteriorment.
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Tots els equips portaran plaques d'identificació amb les dades:
- Nom del fabricant, número de fabricació i model.
- Característiques de l'energia d'alimentació.
- Potència nominal absorbida i potència útil.
- Tipus i quantitat de refrigerant.
- Coeficient d'eficiència energètica.
- Pes en funcionament.
El rendiment de l'equip no podrà ser inferior al 95 % de l'assenyalat en la placa d’identificació i el consum
d'energia no podrà ser superior al 105 % de l'indicat en les condicions de màxima càrrega.
Les informacions a entregar per l'Empresa Instal·ladora a la Propietat, sobre consums d'energia i
eficiència energètica dels equips, hauran de ser concrets i amplis dintre dels límits recomanats per a
l'equip i a les diferents càrregues parcials que el sistema de regulació permeti.
En l'esmentada informació o documentació tècnica referent a equips bomba de calor, hauran d'aparèixer
a més dels coeficients d'eficiència energètica en el costat evaporador (CEEe), els coeficients d'eficiència
energètica en el costat condensador (CEEc).
14.3.2.1. Aparells condicionadors d'aire
Les unitats de producció de fred i eventualment de calor, estaran composats pels següents elements:
condensador, evaporador, circuit frigorífic, compressor, controls automàtics, filtre i ventiladors. Estaran
interiorment aïllats tèrmicament i acústicament. L’embolcall metàl·lic exterior permetrà que els seus
components interns siguin fàcilment accessibles.
Tots els elements mòbils: compressors, ventiladors; estaran muntats sobre suports elàstics d'una
durabilitat documentada de 5 anys com a mínim, i aquests elements estaran equilibrats estàticament i
dinàmicament.
14.3.2.2. Condensador
En el condensador refredat per aire s'identificarà de forma clara l'entrada i la sortida, i aquestes estaran
protegides amb reixa de ferro galvanitzat electrosoldat, amb unes mides mínimes de forat 25 x 25 mm i
un gruix de 2 mm.
En el cas que l'equip sigui destinat a l'exterior, es presentarà la documentació necessària per part del
fabricant que confirmi una durabilitat contra agents atmosfèrics de 10 anys com a mínim.
14.3.2.3. Evaporador
L'aigua condensada a la bateria deshumectadora, serà recollida en una safata amb capacitat suficient
d'acord amb les condicions termohigromètriques projectades i dotada de desguàs amb tancament
hidràulic, d'acord amb la pressió del ventilador.
El filtre d'aire serà bescanviable i de fàcil accés.
14.3.2.4. Elements de control i seguretat
Els equips autònoms disposaran al menys dels següents dispositius:
- Pressostat de baixa pressió.
- Pressostat d'alta pressió.
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- Proteccions tèrmiques contra sobrecàrregues i contra curtcircuits per a cada motor.
- Caixa de control per a seleccionar el programa de funcionament: marxa/atur ventilació,
fred / calor i termòstat.
14.3.3.

Distribució d'aire

14.3.3.1. Conductes
A la sortida de climatitzador o condicionador existirà un tram recte no inferior a 0,8 m, abans de qualsevol
gest o corba.
Estaran realitzats pels materials especificats en l'estat d'amidaments per a que no propaguin el foc, ni
desprenguin gasos tòxics en cas d'incendi. Han de tenir la suficient resistència per a suportar els
esforços deguts al seu pes, al moviment de l'aire, als propis de la seva manipulació, així com a les
vibracions que puguin produir-se en la fase de proves.
Les superfícies internes seran llises i no contaminaran l'aire que circula per elles. Suportaran sense
deformar-se ni deteriorar-se 250 ºC de temperatura.
Les corbes (no poligonals) seran d'una relació Radi / Amplada de 1,25 com a mínim i les transformacions
tindran angles no superiors a 30 graus.
Estaran suspesos del sostre amb suports de perfil metàl·lic i vareta roscada totalment galvanitzats,
capaços de sostenir un 300/00 del seu pes amb accessoris.
14.3.3.2. Estesa de conductes
S'ajustarà a les indicacions dels plànols cuidant el correcte paral·lelisme d'arestes entre sí i amb
l'estructura dels locals on transcorrin.
Els preus unitaris es referiran a superfície exterior del conducte, incloent les unions a aparells, suports,
reforços i tots aquells elements per a un correcte muntatge, encara que no s'hagin especificat en l'estat
d'amidaments.
Un cop realitzada tota la xarxa, no s'han de registrar pèrdues d'aire superiors a un 3 % del cabal previst,
abans del seu segellament definitiu.
14.3.3.3. Construcció de conductes
Quan els conductes siguin d’acer galvanitzat de secció rectangular, es conservaran els següents gruixos:
Dimensió costat major (mm)
Fins
500
De 501 a 80
De 801 a 1200
De 1201 a 2000
Superior a 2000

Gruix mínim
0,6 mm
0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,5 mm

En els cons de transformació immediats a la boca d'impulsió dels ventiladors, el gruix s'augmentarà en
un grau al corresponent de la taula precedent.
Quan els conductes siguin d’acer galvanitzat de secció circular es conservaran els següents gruixos:
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Diàmetre (mm)
Gruix mínim
_____________________________________________
Fins DN 200
0,6 mm
De DN 201 fins 450
0,7 mm
De DN 451 fins 1000
1
mm
De DN 1001 fins 1800
1,2 mm
Superior a 1800
1,5 mm
14.3.3.4. Passamurs
En els passos de forjats, envans o qualsevol element constructiu, es col·locaran passamurs d’acer
galvanitzat, de dimensions per a contenir entre el conducte i el passamur material plàstic de 25 mm de
gruix i una densitat de 80 Kg/cm².
En conductes vistos es disposarà a cada costat del pas, floró i tapa juntes, preferentment del mateix
material que el del conducte.
14.3.3.5. Nivell sonor i vibracions
En les condicions de treball, no s'apreciaran vibracions ni oscil·lacions de les cares dels conductes.
El nivell sonor no sobrepassarà els nivells exigits en les Normes IT.IC.
14.3.3.6. Sortides i entrades d'aire
Els difusors i reixetes d'impulsió seran de material inoxidable i es donaran les següents dades:
- Dimensió i abast del dard d'aire.
- Cabal d'aire.
- Velocitat mitjana a la sortida.
- Nivell de soroll, mesurat en dB A a la sortida.
- Nivell d'inducció i relació de temperatures: Atl/Ato, essent
Atl: diferència màxima entre la temperatura del dard i la del local i Ato: diferència
entre la temperatura de l’aire impulsat i la del local.
- Temperatura màxima de treball sense deformacions.
Les preses d'aire exterior o extracció seran d'un material inoxidable i dissenyades per impedir l'entrada
d'aigua de pluja.
La seva construcció serà robusta i les seves peces, com els difusors i reixes d'impulsió i aspiració d'aire,
no entraran en vibració ni produiran un nivell sonor superior a l'exigit en les normes IT.IC.
14.3.4.

Canalitzacions de líquid

Estaran realitzades segons els materials especificats en l'estat d'amidaments.
Si són metàl·liques, s'evitarà en tot el seu recorregut, corrents galvàniques.
Per a la realització de corbes, bifurcacions i canvis de direcció, s’utilitzaran peces corbes (no colzes) de
les mateixes característiques que les especificades respecte a les canonades.
Només es permetrà el doblegament de canonades per a diàmetres inferiors a 25 mm (DN) i prèvia
conformitat de la Direcció Tècnica.
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Les suspensions seran galvanitzades mitjançant platines i vareta roscada.
En els punts on sigui necessari, es col·locaran suspensions autotensants que permetin la lliure dilatació i
dilatadors fins i tot quan no estiguin inclosos en l'estat d'amidaments.
Les càrregues mínimes que suportaran els elements d'ancoratge són els següents:
Diàmetre (mm)
Càrrega mínima (Kp)
_________________________________________________________
DN >= 80
500
DN
90
850
DN
100
850
DN
150
850
DN
200
1300
DN
250
1800
DN
300
2350
DN
350
3000
DN
400
3000
DN >= 450
4000
14.3.4.1. Estesa de canonades
S'ajustarà a les indicacions dels plànols cuidant el correcte paral·lelisme entre sí i amb l’estructura dels
locals on transcorrin.
En les alineacions rectes, les desviacions seran inferiors al 2/000 i els pendents s’executaran, perquè no
hi hagi en cap punt bosses d'aire, amb una inclinació no inferior al 0,2 % en els trams horitzontals.
Abans de la seva connexió a aparells es realitzarà una prova a una pressió de 10
Kg/cm² durant 24 hores, i l'acceptació serà firmada per la Direcció Tècnica.
La separació entre canonades o paraments, amb el seu aïllament si és necessari, no serà inferior a 3 cm.
El circuit de canonada estarà identificat en tota la seva extensió amb els colors normalitzats DIN.
14.3.4.2. Passamurs
En els passos de forjats, envans, o qualsevol element constructiu, es disposaran maneguets protectors
que deixin espai lliure al voltant de la canonada o d'aquesta amb el seu aïllament, havent-se d'omplir
l'esmentat espai amb matèria plàstica i tapats els extrems amb rosetó.
14.3.4.3. Canonades ocultes
Només s'autoritzaran canalitzacions enterrades o encastades, quan l'estudi del terreny asseguri la seva
no agressivitat, o es previngui la corresponent protecció aprovada per la Direcció Tècnica.
14.3.4.4. Vàlvules
Totes les vàlvules seran fàcilment accessibles i no s’instal·laran els seus brots per sota el pla horitzontal
de l'eix de la canonada.
Tots els elements de producció tèrmica i unitats terminals estaran connexionats a la xarxa de canonades
mitjançant vàlvules, per a poder ser reparats sense necessitat de buidar tota la instal·lació.
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La pèrdua de càrrega de les vàlvules, completament obertes, amb un cabal igual al de la canonada
d'igual diàmetre, seleccionat per a una pèrdua de càrrega màxima de 40 mm per m.l. i una velocitat de
0,9 m/s, no serà superior als valors indicats a continuació:
Tipus de vàlvula
Pèrdua de càrrega en m c.a.
_____________________________________________________________
Comporta, esfera o papallona
1
Seient
5
Retenció
10
14.3.4.5. Bombes de circulació
En instal·lacions amb potència de bombeig superior a 5 kW s’instal·laran dues bombes en paral·lel, una
de respecte, o bé, es deixarà l'espai suficient per a la segona bomba.
Abans i després de cada bomba, es muntarà un hidròmetre.
El conjunt motor - bomba serà fàcilment desmuntable, estarà alineat amb respecte a la canonada i
subjecte a aquesta mitjançant connexions elàstiques, a excepció les del tipus accelerador.
No existirà aigua de goteig, ni elements en moviment sense protegir que siguin perillosos per al visitant.
14.3.5.

Aïllament tèrmic

Els aparells, equips i conduccions hauran de quedar aïllats d'acord amb les exigències de caràcter mínim
que s'indiquen.
14.3.5.1 Instal·lacions amb fluids calents
a) Conduccions que discorren per locals no calefactats:
Per a una conductivitat tèrmica de 0,04 W/m ºC a 20 ºC el gruix serà com a mínim l'indicat en la taula
adjunta:
Diàmetre en mm
Temp. fluid en ºC
40 a 65
66 a 100
________________________________________________
Fins a 35
20
20
De 35 a 60
20
30
De 60 a 90
30
30
De 90 a 140
30
40
Superior a 140
30
40
b) Conduccions que discorren per l'exterior:
El gruix serà l'indicat en la taula anterior incrementat en 10 mm.
c) Generadors de calor, acumuladors i bescanviadors de calor:
Quan la superfície de pèrdues sigui superior a 2 m², el gruix serà com a mínim de 50 mm. Per a
superfícies menors de 2 m², el gruix mínim serà de 30 mm.
14.3.5.2 Instal·lacions amb fluids freds
a) Conduccions que discorren per locals (incloses vàlvules, filtres, etc.):
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Per a una conductivitat tèrmica igual a l'anterior, el gruix serà com a mínim l'indicat en la taula adjunta:
Diàmetre en mm

Temp.fluid en ºC
-9,9 a 0
0,1 a 10
major de 10
__________________________________________________________
Fins
35
30
20
20
De 35 a 60
40
30
20
De 60 a 90
40
30
30
De 90 a 140
50
40
30
Superior a 140
50
40
30
El gruix haurà de ser superior a l'indicat en taula si no s'eviten condensacions superficials.
b) Conduccions que discorren per l'exterior:
El gruix serà l'indicat en la taula anterior incrementat en 20 mm.
c) Evaporadors, acumuladors i bescanviadors de calor:
Quan la superfície sigui superior a 2 m², el gruix mínim serà de 50 mm. Per a superfícies menors de 2
m², el gruix mínim serà de 30 mm.
14.3.5.3 Materials
El material d'aïllament no contindrà substàncies que ajudin la formació de microorganismes en ell. No
despendrà olors ni patirà deformacions com a conseqüència de temperatura o condensació.
Serà compatible amb la superfície a que ha d'ésser aplicat, sense provocar corrosió i estarà constituït per
material incombustible.
14.3.5.4 Col·locació
Abans de la seva col·locació s'haurà d'haver tret de la superfície que s'ha d'aïllar, tota matèria estranya i
quan sigui d'acer, es disposaran com a mínim dues capes de pintura antioxidant i capa bituminosa.
Quan el gruix de l'aïllament exigit, requereixi vàries capes d'aquest, es procurarà que les juntes no
coincideixin els agents atmosfèrics i a la radiació ultravioleta del sòl.
En les conduccions i equips situats a la intempèrie l'acabament serà impermeable i inalterable els agents
atmosfèrics i la radiació ultravioleta del sòl.
Totes les peces del material aïllant no presentaran defectes o expoliacions.
En les vàlvules, brides i accessoris que s'hagin d'aïllar, s'executaran casquets desmuntables proveïts de
tancament de palanca, per al seu senzill desmuntatge.
14.3.6.

Elements de regulació i control

14.3.6.1 Termòstats ambient
L'escala de temperatura estarà compresa al menys entre 10 i 30 ºC, portarà marcades les divisions
corresponents als graus i es marcarà la xifra al menys cada 5 graus.
L'error màxim obtingut en laboratori, entre la temperatura real i la marcada, serà com a màxim de 0,5 ºC.
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El diferencial estàtic no serà superior a 1,5 ºC.
El termòstat resistirà, sense modificacions de característiques, 10.000 cicles d'obertura i tancament, a la
màxima càrrega prevista per al circuit menat pel termòstat.
14.3.6.2 Sondes de temperatura
El temps de resposta al passar de 18 ºC a 22 ºC ha de ser al menys de: 10 minuts, per a arribar al 67 %
del valor de la resistència a 22 ºC.
Per a sondes exteriors el temps emprat serà de: 30 minuts i per a sondes d'immersió de: 5 minuts.
Els materials de la sonda no patiran deformacions o corrosions en l'ambient en què estarà situada.
14.3.6.3 Centrals de regulació
La posta a punt d'aquests tipus d'aparells es realitzarà per un tècnic especialitzat de l'empresa
distribuïdora, reconeguda pel fabricant.
14.3.6.4 Vàlvules motoritzades
Les vàlvules estaran construïdes amb materials inalterables pel fluid circulant. Resistiran sense
deformació 1,5 vegades la pressió nominal i en posició tancada amb una pressió de 100 Kpa no perdrà
aigua en quantitat superior al 3% del seu cabal nominal.

14.3.7.

Recepció de la instal·lació

14.3.7.1 Generalitats
La recepció de la instal·lació té com objecte comprovar que aquesta compleix les Prescripcions
Tècniques, així com realitzar una posta en marxa correcta i comprovar mitjançant assajos, les
prestacions de confortabilitat, exigències d'ús racional de l'energia, contaminació ambiental, seguretat i
qualitat exigides.
14.3.7.2 Proves específiques
A més de les proves realitzades al llarg de l'execució, en especial dels trams de conduccions de fluids
que resten ocults, l’Instal·lador realitzarà les següents proves en presència de la Direcció Facultativa.
A.EQUIPS FRIGORÍFICS O CENTRALS TÈRMIQUES
Es determinaran les eficiències energètiques en condicions de treball, o bé, un certificat de proves si
l'equip ha estat muntat a fàbrica. En les calderes es comprovaran: consums de combustible,
temperatures,CO2 i índex de Bacarach de fums, % CO i pèrdues d'escalfor a les xemeneies.
B.MOTORS ELÈCTRICS
Es comprovarà el funcionament de cadascun motor i els consums, prenent nota d’aquests.
C.CLIMATITZADORS
Es realitzaran mesuraments termohigromètrics i de pressions en climatitzadors, venti-loconvectors,
evaporadors, bescanviadors,etc.
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D.SEGURETAT I CONTROL
Es comprovaran els tarats dels elements de seguretat i el correcte funcionament dels elements de
control.
E.CIRCUITS HIDRÀULICS
A més de les proves d’estanqueïtat amb el fluid a temperatura de règim, es realitzaran proves de lliure
dilatació a temperatures extremes.
F.DISTRIBUCIÓ D'AIRE
Es verificaran velocitats d'aire en conductes, sortides i entrades d'aire i les residuals a l'ambient, i
tanmateix, el nivell acústic de l'equip i en la zona ocupada, prenent nota dels resultats.
G.PRESTACIONS TERMOHIGROMÈTRIQUES
Es comprovaran les condicions interiors en règim d'estiu o d'hivern, a temperatura exterior de projecte
durant la Recepció Provisional, i es realitzarà una segona comprovació, en el règim invers a l'anterior
(com a mínim 6 mesos més tard).

14.3.8.

Informació a subministrar

Abans de realitzar l'acte de Recepció Provisional l’Instal·lador presentarà la següent documentació:
1.Resultats de les Proves Específiques esmentades.
2.Manual d'Instruccions de FUNCIONAMENT i de MANTENIMENT.
3.Llibre de Manteniment, preceptiu a les instal·lacions d'una potència tèrmica superior
a 100 kW.
4.Planols "as built" en paper vegetal y tres copies, i informació dels equips instal·lats.
5.Esquema de Principi de la instal·lació en impressió indeleble, emmarcat per a la seva
col·locació a la sala de màquines.
14.3.9.

Garantia

Durant el període de garantia, no menor a un any des de la data de la Recepció Provisional, l’instal·lador
efectuarà les reparacions pertinents sense càrrec econòmic, a excepció de les que es derivin d'un mal ús
de l'equip.
Després de l'acte de la Recepció Provisional, la responsabilitat de la conducció i manteniment de la
instal·lació es transmet a la Propietat, sense perjudici de les responsabilitats de Garantia que obliguin a
l’Instal·lador.

14.4. CONDICIONS TÈCNIQUES
ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ
14.4.1.

PER

L'EXECUCIÓ

I

MUNTATGE

D'INTAL·LACIONS

Condicions generals

Tots els materials a emprar en la present instal·lació seran de primera qualitat i reuniran les condicions
exigides en el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i altres disposicions vigents referents a
materials i prototips de construcció.
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Tots els materials podran ser sotmesos a les anàlisis o proves, per compte de la contracta, que es creen
necessaris per a acreditar la seva qualitat. Qualsevol altre que hagi estat especificat i sigui necessari
emprar deurà ser aprovat per l'Adreça Tècnica, bé entenent que serà rebutjat el qual no reuneixi les
condicions exigides per la bona pràctica de la instal·lació.
Els materials no consignats en projecte que donessin lloc a preus contradictoris reuniran les condicions
de bondat necessàries, segons el parer de l'Adreça Facultativa, no tenint el contractista dret a reclamació
alguna per aquestes condicions exigides.
Tots els treballs inclosos en el present projecte s'executaran esmeradament, conformement a les bones
pràctiques de les instal·lacions elèctriques, d'acord amb el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, i
complint estrictament les instruccions rebudes per l'Adreça Facultativa, no podent, per tant, servir de
pretext al contractista la baixa en subhasta, per a variar aquesta acurada execució ni la principal qualitat
de les instal·lacions projectades quant als seus materials i mà d'obra, ni pretendre projectes addicionals.

14.4.2.

Canalitzacions elèctriques

Els cables es col·locaran dintre de tubs, rígids o flexibles, o sobre safates o canals, segons s'indica en
Memòria, Plans i Mesuraments.
Abans d'iniciar l'estesa de la xarxa de distribució, deuran estar executats els elements estructurals que
hagin de suportar-la o en els quals vagi a ser encastada: forjats, tabiquería, etc. Excepte quan al estar
previstes s'hagin deixat preparades les necessàries canalitzacions al executar l'obra prèvia, deurà
replantejar-se sobre aquesta en forma visible la situació de les caixes de mecanismes, de registre i
protecció, així com el recorregut de les línies, assenyalant de forma convenient la naturalesa de cada
element
INSTAL·LACIONS EN SAFATA.
Les safates es dimensionaran de tal manera que la distància entre cables sigui igual o superior al
diàmetre del cable més gran. El material usat per a la fabricació serà acer laminat de primera qualitat,
galvanitzat per immersió. L'amplària de les canaletes serà de 100 mm com a mínim, amb increments
de 100 en 100 mm. La longitud dels trams rectes serà de dos metres. El fabricant indicarà en el seu
catàleg la càrrega màxima admissible, en N//m, d'acord amb l'amplària i de la distància entre suports.
Tots els accessoris, com colzes, canvis de plànol, reduccions, tes, unions, suports, etc, tindran la
mateixa qualitat que la safata.
Les safates i els seus accessoris se subjectaran a sostres i paraments mitjançant ferratges de
suspensió, a distàncies tal que no es produeixin fletxes superiors a 10 mm i estaran perfectament
alineades amb els tancaments dels locals.
No es permetrà la unió entre safates o la fixació de les mateixes als suports per mitjà de soldadura,
devent-se utilitzar peces d'unió i cargolaria cadmiada. Per a les unions o derivacions de línies
s'utilitzaran caixes metàl·liques que es fixaran a les safates.
INSTAL·LACIONS BAIX TUB.
Els tubs usats en la instal·lació podran ser dels següents tipus:
- D'acer roscat/galvanitzat, resistent a cops, fregaments, humitat i tots els agents atmosfèrics no
corrosius, proveïts de rosca Pg/ segons DIN 40430. Seran adequats per al seu doblegat en fred per
mitjà d'una eina doblegadissa de tubs. Ambdós extrems de tub seran roscats, i cada tram de conducte
anirà proveït del seu maniguet. L'interior dels conductes serà llis, uniforme i exempt de rebaves.
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S'utilitzaran, com a mínim, en les instal·lacions amb el risc d'incendi o explosió, com aparcaments,
sales de màquines, etc i en instal·lacions en muntatge superficial amb el risc de greus mals mecànics
per impacte amb objectes o utensilis.
- De policlorur de vinil rígid roscat que suport, com a mínim, una temperatura de 60º C sense
deformar-se, del tipus no propagador de la flama, amb grau de protecció 3 o 5 contra mals mecànics.
Aquest tipus de tub s'utilitzarà en instal·lacions vistes o ocultes, sense risc de greus mals mecànics
deguts a impactes.
- De policlorur de vinil flexible, estanc, estable fins la temperatura de 60 ºC, no propagador de les
flames i amb grau de protecció 3 o 5 contra mals mecànics. A utilitzar en conduccions encastades o
en falsos sostres
Per a la col·locació de les canalitzacions es tindran en compte les prescripcions MIE BT-017, MIE BT018 i MIE BT-019.
El dimensionat dels tubs protectors es farà d'acord a la MIE BT-019, taula I, taula II, taula III, taula IV i
taula V. Per a més de 5 conductors per tub o per a conductors de seccions diferents a instal·lar pel
mateix tub, la secció interior d'aquest serà, com a mínim, igual a tres vegades la secció total ocupada
pels conductors.
Com norma general, un tub protector només contindrà conductors d'un mateix i únic circuit, no obstant,
podrà contenir conductors pertanyents a circuits diferents si tots els conductors estan aïllats per a la
màxima tensió de servei, tots els circuits parteixen del mateix interruptor general de comandament i
protecció, sense interposició d'aparells que transformin el corrent, i cada circuit està protegit per separat
contra les sobreintensitats.
S'evitaran sempre que sigui possible els colzes i inflexions. No obstant, quan siguin necessaris
s'efectuaran per mitjà d'eina doblegadissa de tubs a mà o amb màquina doblegadissa. La suma de totes
les corbes en un mateix tram de conducte no excedirà de 270º. Si un tram de conducte precisés la
implantació de colzes que la seva sumeixi total excedeixi de 270º, s'instal·laran caixes de passada o tir
en el mateix. Tots els talls seran escairats a fi de que el conducte pugui adossar-se fermament a tots els
accessoris. No es permetran fils de rosca al descobert.
Per a l'execució de la instal·lació, sota tub protector, es tindran en compte les prescripcions generals
següents:
- El traçat es farà seguint línies paral·leles a les verticals i horitzontals que limiten el local.
- Els tubs s'uniran entre si mitjançant accessoris adequats a la seva classe que assegurin la
continuïtat de la protecció que proporcionen als conductors.
- Les corbes practicades en els tubs seran contínues i no originaran reduccions de secció
inadmissibles.
- Serà possible la fàcil introducció i retirada dels conductors en els tubs després de col·locats i fixats
aquests i els seus accessoris, disposant per a això els registres que es considerin convenients i que
en trams rectes no estaran separats entre si més de 15 m.
- Les connexions entre conductors es realitzaran en l'interior de caixes apropiades de matèria aïllant.
Les dimensions d'aquestes caixes seran tals que permetin allotjar folgadament tots els conductors
que deguin contenir. La seva profunditat serà igual, almenys, a una vegada i intervé el diàmetre del
tub major, amb un mínim de 40 mm; el costat o diàmetre de la caixa serà d'almenys 80 mm. Quan es
vulguin fer estances les entrades dels tubs en les caixes de connexió, deuran emprar-se
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prensaestopas adequats. En cap cas es permetrà la unió de conductors, com entroncaments o
derivacions per simple retorçament o enrotllament entre si dels conductors, sinó que deurà realitzarse sempre utilitzant borns de connexió.
- Quan els tubs estiguin constituïts per matèries susceptibles d'oxidació s'aplicarà a les parts
mecanitzades pintures antioxidants. Igualment, en el cas d'utilitzar tubs metàl·lics sense aïllament
interior, es tindrà en compte les possibilitats que es produeixin condensacions d'aigua en l'interior
dels mateixos.
Quan els tubs es col·loquin encastats es tindran en compte, a més, les següents prescripcions:
- La instal·lació de tubs normals serà admissible quan la seva posada en obra s'efectuï després
d'acabats els treballs de construcció i d'esquerdat de parets i sostres, podent l'arrebossat dels
mateixos aplicar-se posteriorment
- Les dimensions de les fregues seran suficients perquè els tubs quedin recoberts per una capa de 1
cm d'espessor, com a mínim, del revestiment de les parets o sostres.
- En els canvis d'adreça, els tubs estaran convenientment corbats o bé proveïts de colzes o T
apropiats, però en aquest últim cas només s'admetran els proveïts de caixes de registre.
- Les tapes dels registres i de les caixes de connexió quedaran accessibles i desmuntables una
vegada finalitzada l'obra, quedant enrasades amb la superfície exterior del revestiment de la paret o
sostre.
- És convenient disposar els recorreguts horitzontals a 50 cm, com a màxim, de sòl o sostres, i els
verticals a una distància dels angles de cantons no superior a 20 cm.
Quan els tubs es col·loquin en muntatge superficial es tindran en compte, a més, les següents
prescripcions:
- Els tubs es fixaran a les parets o sostres per mitjà de brides o abraçadores protegides contra la
corrosió i sòlidament subjectes. Les distància entre aquestes serà, com a màxim, de 0,80 m per a
tubs rígids i de 0,60 m per a tubs flexibles. Es disposaran fixacions de l'una i l'altra part en els canvis
d'adreça i dels entroncaments i en la proximitat immediata de les entrades en caixes o aparells.
- Els tubs es col·locaran adaptant-los a la superfície sobre la qual s'instal·len, corbant-los o usant els
accessoris necessaris.
- En alineacions rectes, les desviacions de l'eix del tub pel que fa a la línia que uneix els punts
extrems no seran superiors al 2 per 100.
- És convenient disposar els tubs normals, sempre que sigui possible a una altura mínima de 2,50 m
sobre el sòl, a fi de protegir-los d'eventuals mals mecànics.
El pas de les canalitzacions a través d'elements de la construcció, tals com murs, envans i sostres, es
realitzarà d'acord a les següents prescripcions:
- En tota la longitud dels passos no es disposaran entroncaments o derivacions de conductors, i
estaran suficientment protegits contra els deterioris mecànics, les accions químiques i els efectes de
la humitat.
- Si la longitud de passada excedeix de 20 cm es disposaran tubs blindats.
Pàgina 130 de 147
MIQUEL CALCERRADA GÓMEZ - ENGINYER INDUSTRIAL - COL·LEGIAT NÚM. 15.078.
C/Miquel Servet, Núm. 3 2on 2a - 08195 St. Cugat del Vallès - Tfn. 699 357 657 - a/e. info@mcenginyers.com – www.mcenginyers.com

Projecte Tècnic de reubicació de les instal·lacions del mercat
municipal afectades per la implantació d'un nou operador

AJUNTAMENT DE RUBÍ
16023

Per a la col·locació de tubs protectors es tindran en compte, a més, les taules VI, VII i VIII de la Instrucció
MIE BT-019.

14.4.3.

Normes d'instal·lació en presencia d'altres canalitzacions no elèctriques

En cas de proximitat de canalitzacions elèctriques amb unes altres no elèctriques, es disposaran de
forma que entre les superfícies exteriors d'ambdues es mantingui una distància de 3 cm, almenys.
En cas de proximitat amb conductes de calefacció, d'aire calent, o de fum, les canalitzacions elèctriques
s'establiran de forma que no puguin arribar a una temperatura perillosa, i per consegüent, es mantindran
separades per una distància mínima de 150 mm o per mitjà de pantalles calorifugues.
Com norma general, les canalitzacions elèctriques no se situaran paral·lelament per sota d'unes altres
que puguin donar lloc a condensacions.
ACCESIBILITAT A LES INSTAL·LACIONS.
Les canalitzacions elèctriques es disposaran de manera que en qualsevol moment es pugui controlar el
seu aïllament, localitzar i separar les parts avariades i, arribat el cas, reemplaçar fàcilment els conductors
deteriorats.
S'adoptaran les precaucions necessàries per a evitar l'aixafada de brutícia, guix o fullaraca en l'interior
dels conductes, tubs, accessoris i caixes durant la instal·lació. Els trams de conductes que hagin quedat
taponats es netejaran perfectament fins deixar-los lliuris d'aquestes acumulacions, o se substituiran
conductes que hagin estat aixafats o deformats.

14.4.4.

Conductors

Els conductors utilitzats es regiran per les especificacions del projecte, segons s'indica en Memòria,
Plans i Mesuraments.
MATERIALS.
Els conductors seran dels següents tipus:
- De 750 V de tensió nominal.
- Conductor: de coure.
- Formació: unipolars.
- Aïllament: policlorur de vinil (PVC).
- Tensió de prova: 2.500 V.
- Instal·lació: baix tub.
- Normativa d’aplicació: UNE 20.031 y MIE BT 017.
- De 1000 V de tensió nominal.
- Conductor: de coure (o d'alumini, quan ho requereixin les especificacions del projecte).
- Formació: uni-bi-tri-tetrapolares.
- Aïllament: policlorur de vinil (PVC) o polietilè reticulat (XLPE).
- Tensió de prova: 4.000 V.
- Instal·lació: a l'aire o en bandeja.
- Normativa de aplicació: UNE 21.029, MIE BT 004 y MIE BT 007.
Els conductors de coure electrolític es fabricaran de qualitat i resistència mecànica uniforme, i el seu
coeficient de resistivitat a 20 ºC serà del 98 % al 100 %. Iran proveïts de bany de recobriment d'estany,
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que deurà resistir la següent prova: A una mostra neta i seca de fil estranyat se li dóna la forma de cercle
de diàmetre equivalent a 20 o 30 vegades el diàmetre del fil, a continuació de la qual cosa se submergeix
durant un minut en una solució d'àcid hidroclorídric de 1,088 de pes específic a una temperatura de 20
ºC. Aquesta operació s'efectuarà dues vegades, després de la qual cosa no deuran apreciar-se punts
negres en el fil. La capacitat mínima de l'aïllament dels conductors serà de 500 V.
Els conductors de secció igual o superior a 6 mm2 deuran estar constituïts per cable obtingut per trenat
de fil de coure del diàmetre corresponent a la secció del conductor que es tracti.
DIMENSIONAT.
Per a la selecció dels conductors actius del cable adequat a cada càrrega s'usarà el més desfavorable
entre els següents criteris:
- Intensitat màxima admissible. Com intensitat es prendrà la pròpia de cada càrrega. Partint de les
intensitats nominals així establertes, s’elegirà la secció del cable que admeti aquesta intensitat
d'acord a les prescripcions del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió MIE BT-004, MIE BT-007
i MIE BT-017 o les recomanacions del fabricant, adoptant els oportuns coeficients correctors segons
les condicions de la instal·lació. Quant a coeficients de majoració de la càrrega, es deuran tenir
presentis les Instruccions MIE BT-032 per a receptors d'enllumenat i MIE BT-034 per a receptors de
motor.
- Caiguda de tensió en servei. La secció dels conductors a utilitzar es determinarà de forma que la
caiguda de tensió entre l'origen de la instal·lació i qualsevol punt d'utilització, sigui menor del 3 % de
la tensió nominal en l'origen de la instal·lació, per a enllumenat, i del 5 % per als altres usos,
considerant alimentats tots els receptors susceptibles de funcionar simultàniament.
- Caiguda de tensió transitòria. La caiguda de tensió en tot el sistema durant l'arrencada de motors
no deu provocar condicions que impedeixin l'arrencada dels mateixos, desconnexió dels contactors,
parpelleig d'enllumenat, etc.
La secció del conductor neutre serà l'especificada en la Instrucció MIE BT-003, apartat 7 i MIE BT-005,
apartat 2, d'acord amb la secció dels conductors de fase o polars de la instal·lació.
Els conductors de protecció seran del mateix tipus que els conductors actius especificats en l'apartat
anterior, i tindran una secció mínima igual a la fixada per la taula V de la Instrucció MIE BT-017, d'acord
amb la secció dels conductors de fase o polars de la instal·lació. Es podran instal·lar per les mateixes
canalitzacions que aquests o bé en forma independent, seguint-se referent a això el que assenyalin les
normes particulars de l'empresa distribuïdora de l'energia
IDENTIFICACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS.
Les canalitzacions elèctriques s'establiran de forma que per convenient identificació dels seus circuits i
elements, es pugui procedir en tot moment a reparacions, transformacions, etc.
Com norma general, tots els conductors de fase o polars s'identificaran per un color negre, marró o gris,
el conductor neutre per un color blau clar i els conductors de protecció per un color groc/verd.
RESISTENCIA D’AÏLLAMENT I RIGIDESA DIELÈCTRICA.
Les instal·lació deurà presentar una resistència d'aïllament almenys igual a 1.000xU/, sent O la tensió
màxima de servei expressada en volts, amb un mínim de 250.000 ohms.
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La rigidesa dielèctrica ha de ser tal, que desconnectats els aparells d'utilització, resisteixi durant 1 minut
una prova de tensió de 2O+1.000 volts, sent O la tensió màxima de servei expressada en volts i amb un
mínim de 1.500 volts.
14.4.5.

Caixes d'acoblament

Les connexions entre conductors es realitzaran en l'interior de caixes apropiades de material plàstic
resistent *incombustible/ o metàl·liques, en aquest cas estaran aïllades interiorment i protegides contra
l'oxidació. Les dimensions d'aquestes caixes seran tals que permetin allotjar folgadament tots els
conductors que deguin contenir. La seva profunditat serà igual, almenys, a una vegada i intervé el
diàmetre del tub major, amb un mínim de 40 mm; el costat o diàmetre de la caixa serà de com a mínim
80 mm. Quan es vulguin fer estances les entrades dels tubs en les caixes de connexió, deuran emprarse premsaestopes adequats. En cap cas es permetrà la unió de conductors, com entroncaments o
derivacions per simple retorciment o enrotllament entre si dels conductors, sinó que deurà realitzar-se
sempre utilitzant borns de connexió.
Els conductes es fixaran fermament a totes les caixes de sortida, d'entroncament i de passada,
mitjançant contratuercas i casquillos. S'anirà amb compte que quedi al descobert el nombre total de fils
de rosca a fi de que el casquillo pugui ser perfectament estret contra l'extrem del conducte, després de la
qual cosa s'estrenyerà la contratuerca per a posar fermament el casquillo en contacte elèctric amb la
caixa.
Els conductes i caixes se subjectaran per mitjà de perns de fiador en rajola buit, per mitjà de perns
d'expansió en formigó i rajola massissa i claus Split sobre metall. Els perns/de fiador de tipus cargol
s'usaran en instal·lacions permanents, els de tipus de rosca quan es precisi desmuntar la instal·lació, i
els perns d'expansió seran d'obertura efectiva. Seran de construcció sòlida i capaços de resistir una
tracció mínima de 20 kg. No es farà ús de claus per mitjà de subjecció de caixes o conductes.
14.4.6.

Mecanismes i preses de corrent

Els interruptors i commutadors tallaran el corrent màxim del circuit que estiguin col·locats sense donar
lloc a la formació d'arc permanent, obrint o tancant els circuits sense possibilitat de presa una posició
intermèdia. Seran del tipus tancat i de material aïllant. Les dimensions de les peces de contacte seran
tals que la temperatura no pugui excedir de 65 ºC en cap de les seves peces. La seva construcció serà
tal que permeti realitzar un nombre total de 10.000 maniobres d'obertura i tancament, amb la seva
càrrega nominal a la tensió de treball. Duran marcada la seva intensitat i tensions nominals, i estaran
provades a una tensió de 500 a 1.000 volts.
Les preses de corrent seran de material aïllant, duran marcades la seva intensitat i tensió nominals de
treball i disposaran, com norma general, totes elles de posada a terra.
Tots ells aniran instal·lats en l'interior de caixes encastades en els paraments, de forma que a l'exterior
només podrà aparèixer el comandament totalment aïllat i la tapa embellecedora.
En el cas que existeixin dos mecanismes junts, ambdós s'allotjaran en la mateixa caixa, la qual deurà
estar dimensionada suficientment per a evitar falsos contactes.
14.4.7.

Aparamenta de comandament i protecció

QUADRES ELÈCTRICS.
Tots els quadres elèctrics seran nous i es lliuraran en obra sense cap defecte. Estaran dissenyats
seguint els requisits d'aquestes especificacions i es construiran d'acord amb el Reglament Electrotècnic
per a Baixa Tensió i amb les recomanacions de la Comissió Electrotècnic Internacional (CEI).
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Cada circuit en sortida de quadre estarà protegit contra les sobrecàrregues i curtcircuits. La protecció
contra corrents de defecte cap a terra es farà per circuit o grup de circuits segons s'indica en el projecte,
mitjançant l'ocupació d'interruptors diferencials de sensibilitat adequada, segons MIE BT-021.
Els quadres seran adequats per a treball en servei continu. Les variacions màximes admeses de tensió i
freqüència seran de el + 5 % sobre el valor nominal.
Els quadres seran dissenyats per a servei interior, completament estancs a la pols i la humitat,
ensamblats i calbejada totalment en fàbrica, i estaran constituïts per una estructura metàl·lica de perfils
laminats en fred, adequada per al muntatge sobre el sòl, i panells de tancament de xapa d'acer de fort
espessor, o de qualsevol altre material que sigui mecànicament resistent i no inflamable.
Alternativament, la cabina dels quadres podrà estar constituïda per mòduls de material plàstic, amb la
part frontal transparent.
Les portes estaran proveïdes amb una junta de estanquitat de neoprè o material similar, per a evitar
l'entrada de pols.
Tots els cables s'instal·laran dintre de canaletes proveïda de tapa desmuntable. Els cables de força
aniran en canaletes distintes en tot el seu recorregut de les canaletes per als cables de comandament i
control.
Els aparells es muntaran deixant entre ells i les parts adjacents d'altres elements una distància mínima
igual a la recomanada pel fabricant dels aparells, en qualsevol cas mai inferior a la quarta part de la
dimensió de l'aparell en l'adreça considerada.
La profunditat dels quadres serà de 500 mm i la seva altura i amplària la necessària per a la col·locació
dels components i igual a un múltiple sencer del mòdul del fabricant. Els quadres estaran dissenyats per
a poder ser ampliats per ambdós extrems.
Els aparells indicadors (llums, amperímetres, voltímetres, etc), dispositius de comandament (polsadors,
interruptors, commutadors, etc), panells sinòptics, etc, es muntaran sobre la part frontal dels quadres.
Tots els components interiors, aparells i cables, seran accessibles des de l'exterior pel front.
El cablejat interior dels quadres es durà fins una regleta de bornes situada al costat de les entrades dels
cables des de l'exterior.
Les parts metàl·liques de l'embolcall dels quadres es protegiran contra la corrosió per mitjà d'una
imprimació a força de dues mans de pintura anticorrosiva i una pintura d'acabat de color que s'especifiqui
en els Mesuraments o, en defecte d'això, per l'Adreça Tècnica durant el transcurs de la instal·lació.
La construcció i disseny dels quadres deuran proporcionar seguretat al personal i garantir un perfecte
funcionament sota totes les condicions de servei, i en particular:
- els compartiments que hagin de ser accessibles per a accionament o manteniment estant el quadre en
servei no tindran peces en tensió al descobert.
- el quadre i tots els seus components seran capaços de suportar els corrents de curtcircuit (kA) segons
especificacions ressenyades en plànols i mesuraments.
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INTERRUPTORS AUTOMÀTICS.
En l'origen de la instal·lació i el més prop possible del punt d'alimentació a la mateixa, es col·locarà el
quadre general de comandament i protecció, en el qual es disposarà un interruptor general de tall
omnipolar, així com dispositius de protecció contra sobreintensitats de cadascun dels circuits que
parteixen de dita quadre
La protecció contra sobreintensitats per a tots els conductors (fases i neutre) de cada circuit es farà amb
interruptors magnetotèrmics o automàtics de tall omnipolar, amb corba tèrmica de tall per a la protecció a
sobrecàrregues i sistema de tall electromagnètic per a la protecció a curtcircuits.
En general, els dispositius destinats a la protecció dels circuits s'instal·laran en l'origen d'aquests, així
com en els punts que la intensitat admissible disminueixi per canvis deguts a secció, condicions
d'instal·lació, sistema d'execució o tipus de conductors utilitzats. No obstant, no s'exigeix instal·lar
dispositius de protecció en l'origen d'un circuit que es presenti una disminució de la intensitat admissible
en el mateix, quan la seva protecció quedi assegurada per altre dispositiu instal·lat anteriorment.
Els interruptors seran de ruptura a l'aire i de tir lliure i tindran un indicador de posició. L'accionament serà
directe per pols amb mecanismes de tancament per energia acumulada. L'accionament serà manual o
manual i elèctric, segons s'indiqui en l'esquema o sigui necessari per necessitats d'automatisme. Duran
marcades la intensitat i tensió nominals de funcionament, així com el signe indicador de la seva
desconnexió.
L'interruptor d'entrada al quadre, de tall omnipolar, serà selectiu amb els interruptors situats aigües baix,
després d'ell.
Els dispositius de protecció dels interruptors seran relès d'acció directa.
GUARDAMOTORS.
Els contactors guarda motors seran adequats per a l'arrencada directa de motors, amb corrent
d'arrencada màxima del 600 % de la nominal i corrent de desconnexió igual a la nominal.
La longevitat de l'aparell, sense haver de canviar peces de contacte i sense manteniment, en condicions
de servei normals (connecta estant el motor parat i desconnecta durant la marxa normal) serà d'almenys
500.000 maniobres.
La protecció contra sobrecàrregues es farà per mitjà de relè tèrmics per a les tres fases, amb
rearmament manual accionable des de l'interior del quadre.
En cas d'arrencada dura, de llarga durada, s'instal·laran relè tèrmics de característica alentida. En cap
cas es permetrà curtcircuitar el relè durant l'arrencada.
La verificació del relè tèrmic, previ ajustament a la intensitat nominal del motor, es farà fent girar el motor
a plena càrrega en monofàsic; la desconnexió deurà tenir lloc al cap d'alguns minuts.
Cada contactor durà dos contactes normalment tancats i dos normalment oberts per a enclavaments
amb altres aparells.
FUSIBLES.
Els fusibles seran d'alta capacitat de ruptura, limitadors de corrent i d'acció lenta quan vagin instal·lats en
circuits de protecció de motors
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Els fusibles de protecció de circuits de control o de consumidors òhmics seran d'alta capacitat ruptura i
d'acció ràpida.
Es disposaran sobre material aïllant i *incombustible/, i estaran construïts de tal forma que no es pugui
projectar metall al fondre's. Duran marcades la intensitat i tensió nominals de treball.
No seran admissibles elements en els quals la reposició del fusible pugui suposar un perill d'accident.
Estarà muntat sobre un pom que pugui ser retirada fàcilment de la base.
INTERRUPTORS DIFERENCIALS.
La protecció contra contactes directes s'assegurarà adoptant les següents mesures:
- Allunyament de les parts actives (en tensió) de la instal·lació a una distància tal del lloc on les persones
habitualment es troben o circulen, que sigui impossible un contacte fortuït amb les mans (2,50 m cap
amunt, 1,00 m lateralment i 1,00 m cap a baix).
- Interposició d'obstacles que impedeixin tot contacte accidental amb les parts actives. Aquests deuen
estar fixats de forma segura i resistir els esforços mecànics usuals que poden presentar-se.
- Recobriment de les parts actives per mitjà d'un aïllament apropiat, capaç de conservar les seves
propietats amb el temps, i que limiti el corrent de contacte a un valor no superior a 1 mA.
La protecció contra contactes indirectes s'assegurarà adoptant el sistema de classe B "Posada a terra de
les masses i dispositius de tall per intensitat de defecte", consistent a posar a terra totes les masses,
mitjançant l'ocupació de conductors de protecció i elèctrodes de terra artificials, i associar un dispositiu
de tall automàtic sensible a la intensitat de defecte, que origini la desconnexió de la instal·lació
defectuosa (interruptor diferencial de sensibilitat adequada, preferiblement 30 mA). L'elecció de la
sensibilitat de l'interruptor diferencial "I" que deu utilitzar-se en cada cas, ve determinada per la condició
que el valor de la resistència de terra de les masses R, deu complir la relació:
R ≥ 50 / I, en locals secs.
R ≥ 24 / I, en locals humits o mullats.
SECCIONADORS.
Els seccionadors en càrrega seran de connexió i desconnexió brusca, ambdues independents de l'acció
de l'operador.
Els seccionadors seran adequats per a servei continu i capaços d'obrir i tancar el corrent nominal a
tensió nominal amb un factor de potència igual o inferior a 0,7.
EMBARRATS.
El embarrat principal constarà de tres barres per a les fases i una, amb la meitat de la secció de les
fases, per al neutre. La barra de neutre deurà ser seccionable a l'entrada del quadre.
Les barres seran de coure electrolític d'alta conductivitat i adequades per a suportar la intensitat de plena
càrrega i els corrents de curtcircuit que s'especifiquin en memòria i plans.
Es disposarà també d'una barra independent de terra, de secció adequada per a proporcionar la posada
a terra de les parts metàl·liques no conductores dels aparells, la carcassa del quadre i, si els hagués, els
conductors de protecció dels cables en sortida.
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PRENSAESTOPAS I ETIQUETES.
Els quadres aniran completament cablejats fins les regletes d'entrada i sortida.
Es proveiran premsaestopes per a totes les entrades i sortides dels cables del quadre; els prensaestopas
seran de doble tancament per a cables armats i de tancament senzill per a cables sense armar.
Tots els aparells i borns aniran degudament identificats en l'interior del quadre mitjançant nombres que
corresponguin a la designació de l'esquema. Les etiquetes seran marcades de forma indeleble i fàcilment
llegible.
En la part frontal del quadre es disposaran etiquetes d'identificació dels circuits, constituïdes per plaques
de xapa d'alumini fermament fixades als panells frontals, impreses al forn, amb fons negre mat i rètols i
zones d'estampació en alumini polit. El fabricant podrà adoptar qualsevol solució per al material de les
etiquetes, el seu suport i la impressió, amb la condició de que sigui duradora i fàcilment llegible.
En qualsevol cas, les etiquetes estaran marcades amb lletres negres de 10 mm d'altura sobre fons blanc.
14.4.8.

Receptors a motor

Els motors estaran construïts o s'instal·laran de manera que l'aproximació a les seves parts en moviment
no pugui ser causa d'accident.
Els conductors de connexió que alimenten a un sol motor deuran estar dimensionats per a una intensitat
no inferior al 125 per 100 de la intensitat a plena càrrega del motor en qüestió i si alimenten a diversos
motors, deuran estar dimensionats per a una intensitat no menor a la suma del 125 per 100 de la
intensitat a plena càrrega del motor de major potència més la intensitat a plena càrrega dels altres.
Els motors estaran protegits contra curtcircuits i contra sobrecàrregues en totes les seves fases, sent de
tal naturalesa que cobreixin, en els motors trifàsics, el risc de la falta de tensió en una de les seves fases.
En el cas de motors amb arrencada estrella - triangle la protecció assegurarà als circuits, tant per a
connexió d'estrella com per a la de triangle.
Les característiques dels dispositius de protecció estaran d'acord amb les dels motors a protegir i amb
les condicions de servei previstes per a aquests, devent seguir-se les indicacions donades pel fabricant
dels mateixos.
Els motors estaran protegits contra la falta de tensió per un dispositius de tall automàtic de l'alimentació,
quan l'arrencada espontània del motor, com a conseqüència d'un restabliment de la tensió, pot provocar
accidents, oposar-se a dita establiment o perjudicar el motor.
En general, els motors de potència superior a 0,75 kW estaran proveïts de reòstats d'arrencada o
dispositius equivalents que no permetin que la relació de corrent entre el període d'arrencada i el de
marxa normal que correspongui a la seva plena càrrega, segons les característiques del motor que deu
indicar la seva placa, sigui superior a l'assenyalada en el quadre següent:
De 0,75 kW a 1,5 kW:
De 1,50 kW a 5 kW:
De 5 kW a 15 kW:
De més de 15 kW:

4,5
3,0
2
1,5

Tots els motors de potència superior a 5 kW tindran sis borns de connexió, amb tensió de la xarxa
corresponent a la connexió en triangle del bobinat (motor de 220/380 V per a xarxes de 220 V entre
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fases i de 380/660 V per a xarxes de 380 V entre fases), de tal manera que serà sempre possible
efectuar una arrencada en estrella - triangle del motor.
Els motors deuran complir, tant en dimensions i formes constructives, com en l'assignació de potència a
les diverses grandàries de carcassa, amb les recomanacions europees IEC i les normes UNEIX, DIN i
VDE. Les normes UNEIX específiques per a motors són la 20.107, 20.108, 20.111, 20.112, 20.113,
20.121, 20.122 i 20.324.
Per a la instal·lació en el sòl s'usarà normalment la forma constructiva B-3, amb dos plats de suport, un
extrem d'eix lliure i carcassa amb potes. Per a muntatge vertical, els motors duran coixinets prevists per a
suportar el pes del rotor/ i de la corriola.
La classe de protecció es determina en les normes UNEIX 20.324 i DIN 40.050. Tots els motors deuran
tenir la classe de protecció IP 44 (protecció contra contactes accidentals amb eina i contra la penetració
de cossos sòlids amb diàmetre major de 1 mm, protecció contra esquitxades d'aigua provenint de
qualsevol adreça), excepte per a instal·lació a la intempèrie o en ambient humit o amb pols i dintre
d'unitats de tractament d'aire, on es faran servir motors amb classe de protecció IP 54 (protecció total
contra contactes involuntaris de qualsevol classe, protecció contra dipòsits de pols, protecció contra
esquitxades d'aigua provenint de qualsevol adreça).
Els motors amb proteccions IP 44 i IP 54 són completament tancats i amb refrigeració de superfície.
Tots els motors deuran tenir, almenys, la classe d'aïllament B, que admet un increment màxim de
temperatura de 80 ºC sobre la temperatura ambient de referència de 40 ºC, amb un límit màxim de
temperatura del debanament de 130 ºC.
El diàmetre i longitud de l'eix, les dimensions de les chavetes i l'altura de l'eix sobre la base estaran
d'acord a les recomanacions IEC.
La qualitat dels materials amb els quals estan fabricats els motors seran les quals s'indiquen a
continuació:
- carcassa: de ferro colat d'alta qualitat, amb potes solidàries i amb aletes de refrigeració.
- estator: paquet de xapa magnètica i bobinat de coure electrolític, muntats en estret contacte amb la
carcassa per a disminuir la resistència tèrmica al pas de la calor cap a l'exterior de la mateixa. La
impregnació del bobinat per a l'aïllament elèctric s'obtindrà evitant la formació de bombolles i deurà
resistir les sol·licitacions tèrmiques i dinàmiques a les quals ve sotmès.
- rotor: format per un paquet ranurat de xapa magnètica, on s'allotjarà el davanat secundari en forma de
gàbia d'aliatge d'alumini, simple o doble.
- eix: d'acer dur.
- ventilador: interior (per a les classes IP 44 i IP 54), d'alumini fos, solidari amb el rotor, o de plàstic
injectat.
- rodaments: d'esfera, de tipus adequat a les revolucions del rotor i capaços de suportar lleugeres
embranzides axials en els motors d'eix horitzontal (se seguiran les instruccions del fabricant quant a
marca, tipus i quantitat de greix necessari per a la lubricació i la seva durada).
- caixes de borns i tapa: de ferro colat amb entrada de cables a través d'orificis roscats amb premsaestopes.
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Per a la correcta selecció d'un motor, que es farà parell servei continu, deuran considerar-se tots i
cadascun dels següents factors:
- potència màxima absorbida per la màquina accionada, incloses les pèrdues per transmissió.
- velocitat de rotació de la màquina accionada.
- característiques de l’escomesa elèctrica (número de fases, tensió i freqüència).
- classe de protecció (IP 44 o IP 54).
- classe d’aïllament (B o F).
- forma constructiva.
- temperatura màxima del fluid refrigerant (aire ambient) i cota sobre el nivell del mar del lloc de
emplaçament.
- moment d'inèrcia de la màquina accionada i de la transmissió referit a la velocitat de rotació del motor.
- corba del par resistent en funció de la velocitat.
Els motors podran admetre desviacions de la tensió nominal d'alimentació compreses entre el 5 % en
més o menys. Si són de preveure desviacions cap a la baixa superiors a l'esmentat valor, la potència del
motor deurà de ratar-se de forma proporcional, tenint en compte que, a més, disminuirà també el parell
d'arrencada proporcional al quadrat de la tensió.
Abans de connectar un motor a la xarxa d'alimentació, s’haurà de comprovar que la resistència
d'aïllament del bobinat estatòric sigui superiors a 1,5 megaohms. En cas que sigui inferior, el motor serà
rebutjat per la DO i deurà ser assecat en un taller especialitzat, seguint les instruccions del fabricant, o
substituït per un altre.
El nombre de pols del motor es elegirà d'acord a la velocitat de rotació de la màquina accionada.
En cas d'acoblament d'equips (com ventiladors) per mitjà de corrioles i corretges trapezoïdals, el nombre
de pols del motor s'escollirà de manera que la relació entre velocitats de rotació del motor i del ventilador
sigui inferior a 2,5.
Tots els motors duran una placa de característiques, situada en lloc visible i escrita de forma indeleble,
en la qual apareixeran, almenys, les següents dades:
- potencia del motor.
- velocitat de rotació.
- intensitat de corrent a la(s) tensió(es) de funcionament.
- intensitat de arrancada.
- tensió(es) de funcionament.
- nombre del fabricant i model.
14.4.9.

Posades a terra

Les posades a terra s'establiran a fi de limitar la tensió que pel que fa a terra poden presentar en un
moment donat les masses metàl·liques, assegurar l'actuació de les proteccions i eliminar o disminuir el
risc que suposa una avaria en el material utilitzat.
El conjunt de posada a terra en la instal·lació estarà format per:
- Tomàs de terra. Aquestes a la mateixa vegada estaran constituïdes per:
- Elèctrodes artificials, a força de "plaques enterrades" de coure amb un espessor de 2 mm o de
ferro galvanitzat de 2,5 mm i una superfície útil de 0,5 m², "piques verticals" de barres de coure o
d'acer recobert de coure de 14 mm de diàmetre i 2 m de longitud, o "conductors enterrats
horitzontalment" de coure nu de 35 mm² de secció o d'acer galvanitzat de 95 mm² de secció,
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enterrats a un profunditat de 50 cm. Els elèctrodes es dimensionaran de forma que la resistència
de terra "R" no pugui donar lloc a tensions de contacte perilloses, estant el seu valor íntimament
relacionat amb la sensibilitat "I" de l'interruptor diferencial:
R ≤ 50 / I, en locals secs.
R ≤ 24 / I, en locals humits o mullats.
- Línia d'enllaç amb terra, formada per un conductor de coure nu enterrat de 35 mm² de secció.
- Punt de posada a terra, situat fora del sòl, per a unir la línia d'enllaç amb terra i la línia principal
de terra.
- Línia principal de terra, formada per un conductor el més curt possible i sense canvis bruscs
d'adreça, no sotmès a esforços mecànics, protegit contra la corrosió i desgast mecànic, amb una
secció mínima de 16 mm².
- Derivacions de la línia principal de terra, que enllacen aquesta amb els quadres de protecció,
executades de les mateixes característiques que la línia principal de terra.
- Conductors de protecció, per a unir elèctricament les masses de la instal·lació a la línia principal
de terra. Aquesta unió es realitzarà en les bornes disposades a aquest efecte en els quadres de
protecció. Aquests conductors seran del mateix tipus que els conductors actius, i tindran una
secció mínima igual a la fixada per la taula V de la Instrucció MIE BT-017, d'acord amb la secció
dels conductors de fase o polars de la instal·lació.
Els circuits de posada a terra formaran una línia elèctricament contínua en la qual no podran incloure's
en sèrie masses o elements metàl·lics. Tampoc s'intercalaran seccionadores, fusibles o interruptors;
únicament es permet disposar un dispositiu de tall en els punts de posada a terra, de forma que permeti
amidar la resistència de la presa de terra.
El valor de la resistència de terra serà comprovat en el moment de donar d'alta la instal·lació i, almenys,
una vegada cada cinc anys.
Cas de témer sobretensions d'origen atmosfèric, la instal·lació deurà estar protegida mitjançant
descarregadors a terra situats el més prop possible de l'origen d'aquelles. La línia de posada a terra dels
descarregadors deu estar aïllada i la seva resistència de terra tindrà un valor de 10 ohms, com a màxim.
14.4.10. Inspeccions i proves en fàbrica
La paramenta es sotmetrà en fàbrica a una sèrie d'assajos per a comprovar que estan lliures de defectes
mecànics i elèctrics.
En particular es faran almenys les següents comprovacions:
- S'amidarà la resistència d'aïllament en relació amb terra i entre conductors, que tindrà un valor com
a mínim 1.000 ohms per volt de tensió nominal, amb un mínim de 250.000 ohms.
- Una prova de rigidesa dielèctrica, que s'efectuarà aplicant una tensió igual a dues vegades la
tensió nominal més 1.000 volts, amb un mínim de 1.500 volts, durant 1 minut a la freqüència
nominal. Aquest assaig es realitzarà estant els aparells d'interrupció tancats i els curtcircuits
instal·lats com en servei normal.
- S'inspeccionaran visualment tots els aparells i es comprovarà el funcionament mecànic de totes les
parts mòbils.
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- Es posarà el quadre de baixa tensió i es comprovarà que tots els relè actuen correctament
- Es calibraran i ajustaran totes les proteccions d'acord amb els valors subministrats pel fabricant.
Aquestes proves podran realitzar-se, a petició de la DO, en presència del tècnic encarregat per la
mateixa.
Quan s'exigeixin els certificats d'assaig, la EIM enviarà els protocols d'assaig, degudament certificats pel
fabricant, a la DO.
14.4.11. Control
Es realitzaran quants anàlisi, verificacions, comprovacions, assajos, proves i experiències amb els
materials, elements o parts de la instal·lació que s'ordenin pel tècnic Director de la mateixa, sent
executats en laboratori que designi l'adreça, a càrrec de la contracta.
Abans de la seva ocupació en l'obra, muntatge o instal·lació, tots els materials a emprar, les
característiques tècniques dels quals, així com les de la seva posada en obra, han quedat ja
especificades en apartats anteriors, seran reconeguts pel tècnic Director o persona en la qual aquest
delegui, sense l'aprovació del qual no es podrà procedir a la seva ocupació. Els quals per dolenta
qualitat, falta de protecció o aïllament o altres defectes no s'estimin admissibles per aquell, deuran ser
retirats immediatament. Aquest reconeixement previ dels materials no constituirà la seva recepció
definitiva, i el Tècnic Director podrà retirar en qualsevol moment aquells que presentin algun defecte no
apreciat anteriorment, encara a costa, si calgués, de desfer la instal·lació o muntatge executats amb ells.
Per tant, la responsabilitat del contractista en el compliment de les especificacions dels materials no
cessarà mentre no siguin rebuts definitivament els treballs en els quals s'hagin emprat.
14.4.12. Seguretat
En general, basant-nos en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i les especificacions de les normes
NTE, es compliran, entre unes altres, les següents condicions de seguretat:
- Sempre que es vagi a intervenir en una instal·lació elèctrica, tant en l'execució de la mateixa com
en el seu manteniment, els treballs es realitzaran sense tensió, assegurant-nos la inexistència
d'aquesta mitjançant els corresponents aparells de mesurament i comprovació.
- En el lloc de treball es trobarà sempre un mínim de dos operaris.
- S'utilitzaran guants i eines aïllants
- Quan s'usin aparells o eines elèctrics, a més de connectar-los a terra quan així ho precisin, estaran
dotats d'un grau d'aïllament II, o estaran alimentats amb una tensió inferior a 50 V mitjançant
transformadors de seguretat.
- Seran bloquejats en posició d'obertura, si és possible, cadascun dels aparells de protecció,
seccionament i maniobra, col·locant en el seu comandament un rètol amb la prohibició de
maniobrar-lo.
- No es restablirà el servei al finalitzar els treballs abans d'haver comprovat que no existeixi perill
algun.
- En general, mentre els operaris treballin en circuits o equips a tensió o en la seva proximitat,
usaran roba sense accessoris metàl·lics i evitaran l'ús innecessari d'objectes de metall o articles
*inflamables/; duran les eines o equips en borses i utilitzaran calçat aïllant, almenys, sense ferratges
ni claus en les soles.
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- Es compliran així mateix totes les disposicions generals de seguretat d'obligat compliment relatives
a seguretat, higiene i salut en el treball, i les ordenances municipals que siguin d'aplicació.
14.4.13. Neteja
Abans de la Recepció provisional, els quadres es netejaran de pols, pintura, pellofes i de qualsevol
material que es pugui haver acumulat durant el curs de l'obra en el seu interior o a l'exterior.
14.4.14. Manteniment
Quan sigui necessari intervenir novament en la instal·lació, bé sigui per causa d'avaries o per a efectuar
modificacions en la mateixa, deuran tenir-se en compte totes les especificacions ressenyades en els
apartats d'execució, control i seguretat, en la mateixa forma que si es tractés d'una instal·lació nova.
S'aprofitarà l'ocasió per a comprovar l'estat general de la instal·lació, substituint o reparant aquells
elements que ho precisin, utilitzant materials de característiques similars als reemplaçats.
14.4.15. Criteris de medició
Les unitats d'obra seran amidades conformement als especificat en la normativa vigent, o bé, en el cas
que aquesta no sigui suficient explícita, en la forma ressenyada en el Plec Particular de Condicions que
els sigui d'aplicació, o fins i tot tal com figurin aquestes unitats en l'Estat de Mesuraments del Projecte. A
les unitats amidades se'ls aplicaran els preus que figurin en el Pressupost, en els quals es consideren
inclosos tots les despeses de transport, indemnitzacions i l'import dels drets fiscals amb els quals es
trobin gravats per les distintes Administracions, a més de les despeses generals de la contracta. Si
hagués necessitat de realitzar alguna unitat d'obra no compresa en el Projecte, es formalitzarà el
corresponent preu contradictori.
Els cables, safates i tubs s'amidaran per unitat de longitud (metre), segons tipus i dimensions.
En el mesurament s'entendran inclosos tots els accessoris necessaris per al muntatge (engrapes,
terminals, borns, premsaestopes, caixes de derivació, etc), així com la mà d'obra per al transport en
l'interior de l'obra, muntatge i proves de recepció.
Els quadres i receptors elèctrics s'amidaran per unitats muntades i connexionades.
La connexió dels cables als elements receptors (quadres, motors, resistències, aparells de control, etc.)
serà efectuada pel subministrador del mateix element receptor.
El transport dels materials en l'interior de l'obra estarà a càrrec de la EIM.
Rubí, maig de 2017
EL TÈCNIC
Firmado digitalmente por MIGUEL CALCERRADA
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15. PRESSUPOST
15.1. AMIDAMENTS
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

2,00

350,27

700,54

2,00

118,78

237,56

TOTAL SUBCAPITOL 011 DESMUNTATGE EQUIPS CLIMATITZACIÓ PER DESMANTELLAMENT..................

938,10

CAPITOL 01 INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ
SUBCAPITOL 011 DESMUNTATGE EQUIPS CLIMATITZACIÓ PER DESMANTELLAMENT
L21EA1C1

Ut Desmuntatge unitat exterior equip climatització

Desmuntatge per a substitució de planta de refredament o bomba de calor de 800 kW de potència calorífica màxima, desconnexió de les xarxes de subministrament i evacuació, amb mitjans manuals i
mecànics i càrrega sobre camió o contenidor

L21EG411

Ut Desmuntatge unitat interior climatització

Desmuntatge per a substitució d'unitat interior emissora o climatitzador, de 140 kW, com a màxim,
muntada superficialment o prèviament desencastada, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor

SUBCAPITOL 012 DESMUNTATGE EQUIPS CLIMATITZACIÓ PER REUBICACIÓ
K21QU220

Ut Desmuntatge per reubicació equips climatització

Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, de 2000 kg de pes, com a màxim i a una alçària de
25 m, com a màxim, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la seva reutilització,
sense incloure embalatges
3,00

149,52

448,56

TOTAL SUBCAPITOL 012 DESMUNTATGE EQUIPS CLIMATITZACIÓ PER REUBICACIÓ................................

448,56

SUBCAPITOL 013 DESMUNTATGE CONDUCTES I DIFUSORS
L21EU016

m

Desmuntatge conductes climatització

Desmuntatge per a substitució de conducte circular metàl·lic, diàmetre superior a 300 mm i fins a 800
mm, muntat sobre suports, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

L21EUK16

476,00

9,12

4.341,12

91,00

7,56

687,96

TOTAL SUBCAPITOL 013 DESMUNTATGE CONDUCTES I DIFUSORS..............................................................

5.029,08

Ut Desmuntatge Difusors

Desmuntatge per a substitució de difusor d'aire circular o quadrat, amb plenum de connexió i suport,
suspès i connectat a la xarxa de distribució d'aire amb conducte circular de material compost, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

1 de juny de 2017
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

3,00

683,45

2.050,35

TOTAL SUBCAPITOL 014 REUBICACIÓ EQUIPS CLIMATITZACIÓ....................................................................

2.050,35

SUBCAPITOL 014 REUBICACIÓ EQUIPS CLIMATITZACIÓ
KEFE7FE71

Ut Muntatge equips climatització reubicats

Reubicació i posada en servei d'equip de climatització Roof top SPACE IPF 0240V R410A MRC11
de CIATESA existent

SUBCAPITOL 015 MUNTATGE CONDUCTES CLIMATITZACIÓ
EE42QN46

m

Conducte diàmetre 800 mm

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 800 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 1 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment

EE42QM46

m

225,00

100,45

22.601,25

24,00

108,93

2.614,32

28,00

92,76

2.597,28

34,00

76,75

2.609,50

28,00

42,05

1.177,40

42,00

61,42

2.579,64

25,00

67,59

1.689,75

56,00

64,68

3.622,08

14,00

62,06

868,84

Conducte diàmetre 750 mm

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 750 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 1 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment

EE42QL46

m

Conducte diàmetre 700 mm

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 700 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 1 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment

EE42QK46

m

Conducte diàmetre 650 mm

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 650 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 1 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment

EE42QJ46

m

Conducte diàmetre 600 mm

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 600 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 1 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment

EE42QH46

m

Conducte diàmetre 550 mm

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 550 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 1 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment

EE42QG46

m

Conducte diàmetre 500 mm

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 1 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment

EE42QF46

m

Conducte diàmetre 450 mm

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 450 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 1 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment

EE42QB46

m

Conducte diàmetre 400 mm

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 1 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
CODI

RESUM

EE42QE46

m

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

110,00

36,21

3.983,10

TOTAL SUBCAPITOL 015 MUNTATGE CONDUCTES CLIMATITZACIÓ...............................................................

44.343,16

Conducte diàmetre 350 mm

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 1 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment

SUBCAPITOL 016 MUNTATGE DIFUSORS
EEK91407

Ut Col·locació difusors existents

Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, existent col·locat i fixat al pont de muntatge

EEK11KAB

73,00

18,22

1.330,06

12,00

213,26

2.559,12

73,00

133,34

9.733,82

TOTAL SUBCAPITOL 016 MUNTATGE DIFUSORS................................................................................................

13.623,00

Ut Col·locació reixes retorn

Reixeta de retorn regulable - desmuntable, d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
600x300 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba 45 °, totes en el mateix sentit i fixada al
bastiment. Inclou filtre tipus F7 segons norma UNE-EN 779 a reixa

EEKQ4281

Equip 1

2

2,00

Equip 2

2

2,00

Equip 3

2

2,00

Equip 4

2

2,00

Equip 5

2

2,00

Equip 6

2

2,00

Ut Comporta de regulació de cabal

Comporta reguladora de cabal circular d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre, autoregulable mecànicament, col·locada

1 de juny de 2017

Xarx a Equip 1

13

13,00

Xarx a Equip 2

12

12,00

Xarx a Equip 3

11

11,00

Xarx a Equip 4

12

12,00

Xarx a Equip 5

12

12,00

Xarx a Equip 6

13

13,00
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

6,00

591,48

3.548,88

205,00

0,81

166,05

TOTAL SUBCAPITOL 017 SONDES AMBIENT.......................................................................................................

3.714,93

SUBCAPITOL 017 SONDES AMBIENT
KEV21A00

Ut Instal·lació sondes ambient

Sonda de temperatura ambient, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada
E

EG32B126

m

Cablejat sondes

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en canal
Equip 1

25

25,00

Equip 2

15

15,00

Equip 3

50

50,00

Equip 4

20

20,00

Equip 5

20

20,00

Equip 6

75

75,00

SUBCAPITOL 018 VARIADORS DE FREQUÈNCIA
SAT011

Ut Col·locació variadors frequència en màquines existents

Instal·lació d'un sistema de variadors de frequència a sis màquines existents que no en dispossen.
Inclou l'equip variador de frequència de potència 5,5 kW i de 4 kW, caixa per ubicar el variador material de muntatge necessari i ma d'obra. Inclou parts proporcionalsper a connexió dels variadors
amb màquina de clima corresponent.
6,00

4.010,87

24.065,22

TOTAL SUBCAPITOL 018 VARIADORS DE FREQUÈNCIA...................................................................................

24.065,22

SUBCAPITOL 019 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
EG312692

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

EG4242JL

Equip 1

1

75,00

75,00

Equip 2

1

65,00

65,00

Equip 4

1

45,00

45,00

Equip 6

1

15,00

15,00
200,00

19,63

3.926,00

4,00

293,35

1.173,40

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 80 A

Interruptor diferencial de la classe AC, marca SCHNEIDER o similar, gamma terciari, de 80 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

EG414GKL

Equip 1

1

1,00

Equip 2

1

1,00

Equip 4

1

1,00

Equip 6

1

1,00

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 80 A d'intensitat nominal

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 80 A d'intensitat nominal, marca SCHNEIDER o similar, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de
poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

1 de juny de 2017
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

4,00

177,96

711,84

TOTAL SUBCAPITOL 019 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA........................................................................................

5.811,24

Equip 1

1

1,00

Equip 2

1

1,00

Equip 4

1

1,00

Equip 6

1

1,00

SUBCAPITOL 020 AÏLLAMENT CONDUCTES
EE611052

m2 Aïllament tèrmic conductes exteriors

Aïllament tèrmic de conductes amb feltre de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons
UNE-EN 13162, de gruix 55 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,042 W/mK, resistència tèrmica >= 1,31 m2.K/W, amb paper kraft-alumini, muntat exteriorment

EE611002

Xarx a equip 1

2

0,75

2,51

3,77

Xarx a equip 2

2

1,00

2,51

5,02

Xarx a equip 3

2

0,50

2,51

2,51

Xarx a equip 4

2

0,50

2,51

2,51

Xarx a equip 5

2

1,50

2,51

7,53

Xarx a equip 6

2

0,75

2,51

3,77
25,11

7,16

179,79

589,56

6,81

4.014,90

TOTAL SUBCAPITOL 020 AÏLLAMENT CONDUCTES ...........................................................................................

4.194,69

m2 Aïllament tèrmic conductes interiors

Aïllament tèrmic de conductes amb feltre de llana mineral de vidre per a aïllaments (MW), segons
UNE-EN 13162, de gruix 30 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK, resistència tèrmica >= 0,83333 m2.K/W, amb paper kraft-alumini, muntat exteriorment

TOTAL CAPITOL 01 INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ........................................................................................

1 de juny de 2017

104.218,33
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

22,00

4,56

100,32

29,00

4,56

132,24

30,00

4,56

136,80

51,00

11,39

580,89

380,00

0,90

342,00

TOTAL SUBCAPITOL 021 DESMUNTATGE INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT EXISTENT.....................................

1.292,25

CAPITOL 02 INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT
SUBCAPITOL 021 DESMUNTATGE INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT EXISTENT
L21H101A

Ut Desmuntatge focus

Desmuntatge de llumenera superficial (focus), amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva
reutilització i càrrega de runes sobre camió o contenidor

L21H101A1

Ut Desmuntatge llums emergència

Desmuntatge de llumenera superficial (llum emergència), amb mitjans manuals, aplec de materials
per a la seva reutilització i càrrega de runes sobre camió o contenidor

L21HUL10

Ut Desmuntatge pantalles fluorescents

Desmuntatge per a substitució de llumenera decorativa interior, equipada amb làmpades incandescents fluorescents o halògenes, muntada superficialment sobre paraments verticals o horitzontals, a
una alçària de 3 m com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

K21HU010

Ut Desmuntatge suports enllumenat

Desmuntatge de braç mural amb els accessoris i elements de subjecció, amb mitjans manuals, aplec
de materials per a la seva reutilització i càrrega de runa sobre camió o contenidor

K21G2010

m

Arrencada cablejat instal·lació enllumenat

Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica de l'enllumenat existent, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

SUBCAPITOL 022 MUNTATGE NOVA INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT
EHB17567EDAW Ut Campana industrial LED

Muntatge campana industrial d'alumini, marca GREEN ICE o similar, amb una làmpada LED de
120 W i 230 V de tensió d'alimentació amb una temperatura de color de 6500 K i 8.400 lumens, amb
unes dimensions de 510 mm de diàmetre i 420 mm d'alçada, amb un grau de protecció IP 44, difusor
a 120º, equip electrònic i muntada superficialment a canal

EH61RD79

38,00

144,97

5.508,86

25,00

110,43

2.760,75

TOTAL SUBCAPITOL 022 MUNTATGE NOVA INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT.....................................................

8.269,61

TOTAL CAPITOL 02 INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT............................................................................................

9.561,86

Ut Llum emergència

Llum d'emergència amb làmpada led, marca LEGRAND o similar, amb una vida útil de 100000 h,
no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat
de 170 a 200 lúmens, 2 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu
alt, col·locat superficial

1 de juny de 2017
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

51,00

3,96

201,96

51,00

11,39

580,89

380,00

0,90

342,00

TOTAL SUBCAPITOL 031 DESMUNTATGE INSTAL·LACIÓ MEGAFONIA EXISTENT........................................

1.124,85

CAPITOL 03 INSTAL·LACIÓ MEGAFONIA
SUBCAPITOL 031 DESMUNTATGE INSTAL·LACIÓ MEGAFONIA EXISTENT
K21P7501

Ut Desmuntatge altaveus

Desmuntatge d'altaveu interior, amb mitjans manuals, i aplec de material per a la seva reutilització i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

K21HU011

Ut Desmuntatge suports megafonia

Desmuntatge de braç mural amb els accessoris i elements de subjecció, amb mitjans manuals, aplec
de materials per a la seva reutilització i càrrega de runa sobre camió o contenidor

K21G2011

m

Arrencada cablejat instal·lació megafonia

Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació megafonia superficial, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

SUBCAPITOL 032 MUNTATGE NOVA INSTAL·LACIÓ MEGAFONIA
EP35UACA

Ut Altaveu circular de superfície

Altaveu circular de sostre bicònic de 8'' de diàmetre, de 15 W de potència (RMS), sensibilitat (1 kHz,
1 W, 1 m) de 95 dB, alimenació 100 V, reixeta d'ABS, per muntar superficialment

EP49U010

m

50,00

11,40

570,00

400,00

0,95

380,00

1,00

67,38

67,38

TOTAL SUBCAPITOL 032 MUNTATGE NOVA INSTAL·LACIÓ MEGAFONIA........................................................

1.017,38

TOTAL CAPITOL 03 INSTAL·LACIÓ MEGAFONIA...............................................................................................

2.142,23

Cablejat paral·lel bicolor

Cable per a sonoritzacions paral·lel bicolor de 2x1,5 mm2, aïllament plàstic lliure d'halògens, col·locat
en tub

EP50MUNT

1 de juny de 2017

h

Connexió nova instal·lació megafonia a equip so existent
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

6,00

3,96

23,76

100,00

0,90

90,00

TOTAL SUBCAPITOL 041 DESMUNTATGE INSTAL·LACIÓ CCTV EXISTENT....................................................

113,76

CAPITOL 04 INSTAL·LACIÓ CCTV
SUBCAPITOL 041 DESMUNTATGE INSTAL·LACIÓ CCTV EXISTENT
K21P7502

Ut Desmuntatge càmara CCTV

Desmuntatge de càmara CCTV, amb mitjans manuals, i aplec de material per a la seva reutilització i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

K21G2012

m

Arrencada cablejat instal·lació CCTV

Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació de CCTV superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

SUBCAPITOL 042 REUBICACIÓ INSTAL·LACIÓ CCTV
KPA1U100

Reubicació càmeras

Reubicació càmera existent per a circuit tancat de TV (CCTV) desmuntada de la zona afectada pel
nou operador, muntada superficialment, amb mitjans manuals.
6,00

1 de juny de 2017

22,80

136,80

TOTAL SUBCAPITOL 042 REUBICACIÓ INSTAL·LACIÓ CCTV...........................................................................

136,80

TOTAL CAPITOL 04 INSTAL·LACIÓ CCTV...........................................................................................................

250,56
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

10,00

3,67

36,70

2,00

4,95

9,90

20,00

3,67

73,40

570,00

0,90

513,00

TOTAL SUBCAPITOL 051 DESMUNTATGE INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA EXISTENT.........................................

633,00

CAPITOL 05 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
SUBCAPITOL 051 DESMUNTATGE INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA EXISTENT
L21GU030

Ut Desmuntatge endolls i mecanismes

Desmuntatge per a substitució de mecanisme elèctric, muntat superficialment o encastat, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

K21QU300

Ut Desmuntatge Cortina aire

Desmuntatge d'element de petit equipament (cortina aire) a una alçària de 5 m, com a màxim, amb
mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges o càrrega
sobre camió o contenidor

L21GU022

Ut Desmuntatge Caixes derivació

Desmuntatge per a substitució de caixa de derivació muntada superficialment, quadrada, rectangular
o rodona, metàl·lica o de material sintètic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

K21G2010

m

Arrencada cablejat instal·lació enllumenat

Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica de l'enllumenat existent, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

SUBCAPITOL 052 MUNTATGE NOVA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
EG2DD8F8

m

Safata metàl·lica acer galvanitzat 200x60

Safata metàl·lica de xapa perforada, marca INTERFLEX o similar, amb coberta d'acer galvanitzat en
calent i envà separador de canal, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

EG2DD8H8

m

210,00

40,27

8.456,70

154,00

51,73

7.966,42

150,00

3,53

529,50

50,00

11,86

593,00

300,00

1,51

453,00

Safata metàl·lica acer galvanitzat 300x60

Safata metàl·lica de xapa perforada, marca INTERFLEX o similar, amb coberta d'acer galvanitzat en
calent i envà separador de canal, d'alçària 60 mm i amplària 300 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

EG23E715

m

Tub rígid metàl·lic per protecció conductors elèctrics

Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment

EG151512

ut

Caixes derivació

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment

EG312326

m

Cable amb conductor de coure secció 1,5 mm2

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
en canal o safata

1 de juny de 2017
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
CODI

RESUM

EG312336

m

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

850,00

1,88

1.598,00

2,00

5,61

11,22

236,00

4,50

1.062,00

1,00

43,31

43,31

3,00

94,84

284,52

1,00

64,13

64,13

7,00

19,16

134,12

TOTAL SUBCAPITOL 052 MUNTATGE NOVA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA.........................................................

21.195,92

Cable amb conductor de coure secció 2,5 mm2

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
en canal o safata

EG312656

m

Cable amb conductor de coure secció 6 mm2

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
en canal o safata

EG380702

m

Connexió canal a xarxa terra

Col·locació de conductor equipotencial de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, col·locat superficialment sobre canal per connexió d'aquesta a la xarxa de terra de l'edifici. Inclou material auxiliar
per la correcta connexió de la linea equipotencial a la instal·lació.

EG146G01

Ut Caixa per a quadre de distribució amb porta

Caixa per a quadre de distribució, marca SCHNEIDER Electric o similar, de plàstic i metàl·lica amb
porta, per a tres fileres de catorze mòduls i muntada superficialment

EG42429H

Ut Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A

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

EG415DJC

Línia enllumenat 1

1

Línia enllumenat 2

1

1,00
1,00

Línia enllumenat 3-4

1

1,00

Ut Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, marca SCHNEIDER Electric o similar, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10
kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

EG415A5B

Ut Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, marca SCHNEIDER Electric o similar, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

1 de juny de 2017

Línia enllumenat 1

1

1,00

Línia enllumenat 2

1

1,00

Línia enllumenat 3

1

1,00

Línia enllumenat 4

1

1,00

Línia emergència 1

1

1,00

Línia emergència 2

1

1,00

Línia emergència 3

1

1,00
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

TOTAL CAPITOL 05 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA................................................................................................

1 de juny de 2017
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21.828,92
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

6,00

2,97

17,82

4,00

12,26

49,04

70,00

5,55

388,50

TOTAL SUBCAPITOL 061 DESMUNTATGE INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS EXISTENT............................

455,36

CAPITOL 06 INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS
SUBCAPITOL 061 DESMUNTATGE INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS EXISTENT
K21M0A40

Ut Desmuntatge extintors

Desmuntatge d'extintor d'incendis i fixació mural amb mitjans manuals i aplec de material per a la seva reutilització o càrrega de runa sobre camió o contenidor

K21M0A20

Ut Desmuntatge Boca Incendis Equipada (BIE 25)

Desmuntatge de boca d'incendis amb mitjans manuals i aplec de material per a la seva reutilització o
càrrega de runa sobre camió o contenidor

K21FU120

m

Desmuntatge tubs abastiment aigua BIE's

Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 2'' o 60 mm de diàmetre,
com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

SUBCAPITOL 062 INSTAL·LACIÓ EQUIPS PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
EM31351J

Ut Extintors CO2

Col·locació extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a paret, dels desmuntats de la zona afectada pel nou operador

EM31261J

3,00

9,12

27,36

3,00

9,12

27,36

4,00

68,39

273,56

52,00

27,82

1.446,64

57,50

17,12

984,40

20,00

26,65

533,00

Ut Extintor pols seca

Col·locació extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a paret, dels desmuntats de la zona afectada pel nou operador

EM235CAA

Ut Boca Incendi Equipada (BIE 25)

Col·locació boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, de les desmuntades de la zona afectada pel nou operador, formada per armari de xapa d'acer pintada i porta amb marc d'acer i visor de vidre , inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ) , per a
col·locar superficialment, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge

EF22M811

m

Xarxa subministrament aigua contra incendis 2"

Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2" de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=48,3 mm i DN= 40 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de
dificultat baix i col·locat superficialment

EF22M711

m

Xarxa subministrament aigua contra incendis 1"1/4

Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1"1/4 de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=42,4 mm i DN= 32 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de
dificultat baix i col·locat superficialment

KM111520

Ut Detecció automàtica incendis

Detector tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma
UNE-EN 54-5, amb base de superfície, muntat superficialment

1 de juny de 2017
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
CODI

RESUM

EM141102

Ut Polsador manual alarma

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

4,00

18,91

75,64

1,00

267,92

267,92

1,00

68,33

68,33

1,00

68,33

68,33

400,00

4,00

1.600,00

400,00

6,73

2.692,00

12,00

14,65

175,80

12,00

14,54

174,48

TOTAL SUBCAPITOL 062 INSTAL·LACIÓ EQUIPS PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS .....................................

8.414,82

TOTAL CAPITOL 06 INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS..................................................................................

8.870,18

Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per trencament d'element fràgil, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment

EM121406

Ut Centraleta Incendis

Central de detecció d'incendis convencional per a 4 zones, amb doble alimentació, amb funcions
d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma, i muntada a la paret

KM131222

Ut Sirena incendis exterior

Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB,
amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3,
col·locada a l'exterior

EM131221

Ut Sirena incendis interior

Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB,
amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3,
col·locada a l'interior

EG21H51J

m

Tub pas cablejat instal·lació detecció i alarma incendis

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment sobre safata metàl·lica.

EEV41210

m

Cablejat instal·lació detecció i alarma incendis

Cable trenat i apantallat de 2x1 mm2 per a sistemes de detecció d'incendis format per dos conductors
de coure pulit clase 5 amb aïllament de Poliolefina LSHO i coberta exterior de poliolefina LSHO, de
baixa emissió de fums i opacitat reduïda segons UNE 50268-2 i UNE 50267-2-1, no propagador de
la flama segons UNE-50265-2-1 i UNE-50265-2-2 i no propagador de l'incendi segons UNE
50266-2, cablejat per capes concèntriques amb pantalla de de cinta d'alumini/poliester + drenatge Cu
Sn color coverta vermell. color conductors vermell i negre, muntat sobre canalització i connectat.

EMSB31A2

Ut Senyalització equips protecció contra incendis

Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de
polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical

EMSBCDA2

Ut Senyalització recorreguts i sortides evacuació

Rètol senyalització recorregut d'evacuació i sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical

1 de juny de 2017
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,00

22,80

22,80

15,00

4,57

68,55

TOTAL SUBCAPITOL 071 DESMUNTATGE INSTAL·LACIÓ GAS EXISTENT......................................................

91,35

TOTAL CAPITOL 07 INSTAL·LACIÓ GAS.............................................................................................................

91,35

CAPITOL 07 INSTAL·LACIÓ GAS
SUBCAPITOL 071 DESMUNTATGE INSTAL·LACIÓ GAS EXISTENT
L21K2BB1

Ut Desmuntatge bateria ampolles butà

Desmuntatge per a substitució de bateria de 6 botelles de propà, com a màxim, muntada superficialment, desmuntatge d'accessoris i desconnexió de les xarxes, amb mitjans manuals i mecànics i
càrrega de runa sobre camió o contenidor

K21K2011

m

Desmuntatge canonada gas

Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació de gas superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

1 de juny de 2017
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

15,00

2,06

30,90

1,00

7,85

7,85

TOTAL SUBCAPITOL 081 DESMUNTATGE INSTAL·LACIÓ AIGUA EXISTENT...................................................

38,75

TOTAL CAPITOL 08 INSTAL·LACIÓ AIGUA.........................................................................................................

38,75

CAPITOL 08 INSTAL·LACIÓ AIGUA
SUBCAPITOL 081 DESMUNTATGE INSTAL·LACIÓ AIGUA EXISTENT
K21FU100

m

Arrencada tub distribució aigua

Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 1/2'' o 15 mm de diàmetre,
com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

L21J1211

Ut Desmuntatge aixeta

Desmuntatge per a substitució d'aixeta o fluxor muntat superficialment o sobre aparell sanitari, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

1 de juny de 2017
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

3,00

18,22

54,66

TOTAL SUBCAPITOL 091 DESMUNTATGE INSTAL·LACIÓ ALARMA EXISTENT...............................................

54,66

CAPITOL 09 INSTAL·LACIÓ ALARMA i TELEFONIA
SUBCAPITOL 091 DESMUNTATGE INSTAL·LACIÓ ALARMA EXISTENT
L21HUQ10

Ut Desmuntatge sensors moviment

Desmuntatge per a reubicació de sensor de moviment d'instal·lació d'alarma, muntat superficialment,
amb mitjans manuals

SUBCAPITOL 092 REUBICACIÓ INSTAL·LACIÓ ALARMA
L21HUQ11

Ut Reubicació sensors moviment

Reubicació de sensors moviment de la instal·lació d'alarma contra intrussió desmuntada de la zona
afectada pel nou operador, muntat superficialment, amb mitjans manuals. Inclou el trasllat i col·locació
del cablejat d'alimentació existent per la nova canal.
3,00

44,92

134,76

TOTAL SUBCAPITOL 092 REUBICACIÓ INSTAL·LACIÓ ALARMA......................................................................

134,76

SUBCAPITOL 093 DESMUNTATGE INSTAL·LACIÓ TELEFONIA
K21P3111

ut

Arrencada d'instal·lació superficial de telefonia per unitat

Arrencada d'instal·lació superficial de telefonia per unitat, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor
2,00

6,60

13,20

TOTAL SUBCAPITOL 093 DESMUNTATGE INSTAL·LACIÓ TELEFONIA............................................................

13,20

TOTAL CAPITOL 09 INSTAL·LACIÓ ALARMA i TELEFONIA..............................................................................

1 de juny de 2017

202,62
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

21,75

31,65

688,39

TOTAL SUBCAPITOL 101 BANCADA RECOLZAMENT MÀQUINA CLIMA...........................................................

688,39

CAPITOL 10 PALETERIA
SUBCAPITOL 101 BANCADA RECOLZAMENT MÀQUINA CLIMA
E612E11W

m2 Bancada suport equip climatització

Recrescut amb maó ceràmic calat de gruix 11,5 cm, HD, de 240x115x100 mm , revestit amb morter, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7,5 (7,5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2. Alçada 10 cm.
Equip 1

1

3,15

2,30

7,25

Equip 4

1

3,15

2,30

7,25

Equip 6

1

3,15

2,30

7,25

SUBCAPITOL 102 MURET RECOLZAMENT PANTALLES ACÚSTIQUES
E61BFM11

m2 Muret bloc formigó

Paret per a divisòria de gruix 20 cm amb bloc de formigó cel·lular curat en autoclau HCA, encadellat, categoria I, segons UNE-EN 771-4, de 625x250x200 mm i densitat 500 kg/m3, per a revestir,
col·locat amb morter per a ram de paleta (T) segons UNE-EN 998-2
Equip clima 1

1

8,15

0,20

Equip clima 3-4

1

12,85

0,20

1,63
2,57

Equip clima 6

1

10,20

0,20

2,04
6,24

41,79

260,77

TOTAL SUBCAPITOL 102 MURET RECOLZAMENT PANTALLES ACÚSTIQUES................................................

260,77

SUBCAPITOL 103 MUNTATGE PANTALLES ACÚSTUQUES EXISTENTS
E7C4B361C70M m2 Col·locació panells aïllament acústic

col·locació plafó multicapa existent d'espessor 80 mm, per a aïllament acústic format per xapa interior
multiperforada prelacada de 5 mm de gruix, xapa exterior llisa prelacada de 1 mm. de gruix i aïllament de llana de roca interior de densitat 70 kg/m3 de dimensions 450x3000x8 mm fixat mecànicament sobre muret de bloc de formigó i
amb vents d'acer a l'estructura de coberta.
Equip 1

1

8,00

3,00

24,00

Equip 3-4

1

12,75

3,00

38,25

Equip 6

1

10,10

3,00

30,30
92,55

1 de juny de 2017

3,32

307,27

TOTAL SUBCAPITOL 103 MUNTATGE PANTALLES ACÚSTUQUES EXISTENTS ..............................................

307,27
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

EY021112

Ut Formació d'encast per a petits elements a paret de maó massís

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

6,00

10,35

62,10

6,00

45,86

275,16

TOTAL SUBCAPITOL 104 AJUDES DEL RAM DE PALETA...................................................................................

337,26

SUBCAPITOL 104 AJUDES DEL RAM DE PALETA
Formació d'encast per a petits elements a paret de maó massís, amb mitjans manuals, i collat amb
guix B1 i acabat lliscat amb guix C6

EY031R00

m2 Modificació i reparació de fusteries de tancament existents

Ajuds de paleteria per la modificació i reparació de la fusteria existent, afectada per la instal·lació de
conductes de ventilació i climatització, reparat i aïllament de façanes i envans exteriors

SUBCAPITOL 105 CALAIX CONDUCTES RETORN CLIMATITZACIÓ
E83EA572

m² Formació de calix amb plaques de guix

Formació de calaix d'amb plaques de guix laminat format per estructura d'autoportant arriostrada normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplària i 1 placa tipus estàndard (A) de
18 mm de gruix, fixades mecànicament

E898J2A0

Calaix equip 1

1

3,00

3,50

10,50

Calaix equip 2

1

3,00

3,50

10,50

Calaix equip 3

1

6,60

3,50

23,10

Calaix equip 4

1

2,60

3,50

9,10

Calaix equip 5

1

3,00

3,50

10,50

Calaix equip 6

1

2,80

3,50

9,80
73,50

43,68

3.210,48

73,50

4,40

323,40

TOTAL SUBCAPITOL 105 CALAIX CONDUCTES RETORN CLIMATITZACIÓ.....................................................

3.533,88

TOTAL CAPITOL 10 PALETERIA...........................................................................................................................

5.127,57

m² Pintat de parament vertical de guix

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat

1 de juny de 2017

Calaix equip 1

1

3,00

3,50

10,50

Calaix equip 2

1

3,00

3,50

10,50

Calaix equip 3

1

6,60

3,50

23,10

Calaix equip 4

1

2,60

3,50

9,10

Calaix equip 5

1

3,00

3,50

10,50

Calaix equip 6

1

2,80

3,50

9,80
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,00

500,00

500,00

CAPITOL 11 GESTIÓ DE RESIDUS
E243112R

PA Gestió dels residus generats

Partida alçada per la gestió dels residus generats durant el trancurs de l'obra. Inclou la recollida i
transport dels equips de climatització desmuntats

TOTAL CAPITOL 11 GESTIÓ DE RESIDUS..........................................................................................................

1 de juny de 2017

500,00
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,00

1.800,00

1.800,00

CAPITOL 12 SEGURETAT I SALUT
H1512R07

PA Elaboració i tramitació del Pla de Seguretat i Salut

Partida alçada de cobrament integre per l'elaboració i tramitació del Pla de Seguretat i Salut de l'Obra
i la realització de tots els treballs i subministrament de tots els materials necessaris per la seva execució

1 de juny de 2017

TOTAL CAPITOL 12 SEGURETAT I SALUT..........................................................................................................

1.800,00

TOTAL......................................................................................................................................................................

154.632,37
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QUADRE DE PREUS 1
CODI

UD

RESUM

PREU

CAPITOL 01 INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ
SUBCAPITOL 011 DESMUNTATGE EQUIPS CLIMATITZACIÓ PER DESMANTELLAMENT
L21EA1C1

Ut

Desmuntatge unitat exterior equip climatització

350,27

Desmuntatge per a substitució de planta de refredament o bomba de calor de 800
kW de potència calorífica màxima, desconnexió de les xarxes de subministrament i evacuació, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor
TRES-CENTS CINQUANTA EUROS amb VINT-I-SET
CÈNTIMS
L21EG411

Ut

Desmuntatge unitat interior climatització

118,78

Desmuntatge per a substitució d'unitat interior emissora o climatitzador, de 140
kW, com a màxim, muntada superficialment o prèviament desencastada, amb
mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor
CENT DIVUIT EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

SUBCAPITOL 012 DESMUNTATGE EQUIPS CLIMATITZACIÓ PER REUBICACIÓ
K21QU220

Ut

Desmuntatge per reubicació equips climatització

149,52

Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, de 2000 kg de pes, com a màxim i a una alçària de 25 m, com a màxim, amb mitjans manuals i mecànics i
aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges
CENT QUARANTA-NOU EUROS amb CINQUANTA-DOS
CÈNTIMS

SUBCAPITOL 013 DESMUNTATGE CONDUCTES I DIFUSORS
L21EU016

m

Desmuntatge conductes climatització

9,12

Desmuntatge per a substitució de conducte circular metàl·lic, diàmetre superior a
300 mm i fins a 800 mm, muntat sobre suports, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor
NOU EUROS amb DOTZE CÈNTIMS
L21EUK16

Ut

Desmuntatge Difusors

7,56

Desmuntatge per a substitució de difusor d'aire circular o quadrat, amb plenum de
connexió i suport, suspès i connectat a la xarxa de distribució d'aire amb conducte circular de material compost, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
SET EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

SUBCAPITOL 014 REUBICACIÓ EQUIPS CLIMATITZACIÓ
KEFE7FE71

Ut

Muntatge equips climatització reubicats

683,45

Reubicació i posada en servei d'equip de climatització Roof top SPACE IPF
0240V R410A MRC11 de CIATESA existent
SIS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS amb
QUARANTA-CINC CÈNTIMS

1 de juny de 2017
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QUADRE DE PREUS 1
CODI

UD

RESUM

PREU

SUBCAPITOL 015 MUNTATGE CONDUCTES CLIMATITZACIÓ
EE42QN46

m

Conducte diàmetre 800 mm

100,45

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 800 mm de diàmetre
(s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat
superficialment
CENT EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS
EE42QM46

m

Conducte diàmetre 750 mm

108,93

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 750 mm de diàmetre
(s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat
superficialment
CENT VUIT EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS
EE42QL46

m

Conducte diàmetre 700 mm

92,76

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 700 mm de diàmetre
(s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat
superficialment
NORANTA-DOS EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS
EE42QK46

m

Conducte diàmetre 650 mm

76,75

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 650 mm de diàmetre
(s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat
superficialment
SETANTA-SIS EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS
EE42QJ46

m

Conducte diàmetre 600 mm

42,05

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 600 mm de diàmetre
(s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat
superficialment
QUARANTA-DOS EUROS amb CINC CÈNTIMS
EE42QH46

m

Conducte diàmetre 550 mm

61,42

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 550 mm de diàmetre
(s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat
superficialment
SEIXANTA-UN EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS
EE42QG46

m

Conducte diàmetre 500 mm

67,59

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm de diàmetre
(s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat
superficialment
SEIXANTA-SET EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
EE42QF46

m

Conducte diàmetre 450 mm

64,68

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 450 mm de diàmetre
(s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat
superficialment
SEIXANTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-VUIT
CÈNTIMS
EE42QB46

m

Conducte diàmetre 400 mm

62,06

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre
(s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat
superficialment
SEIXANTA-DOS EUROS amb SIS CÈNTIMS
EE42QE46

m

Conducte diàmetre 350 mm

36,21

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre
(s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat
superficialment
TRENTA-SIS EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS

1 de juny de 2017
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QUADRE DE PREUS 1
CODI

UD

RESUM

PREU

SUBCAPITOL 016 MUNTATGE DIFUSORS
EEK91407

Ut

Col·locació difusors existents

18,22

Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, existent col·locat i fixat al pont de muntatge
DIVUIT EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS
EEK11KAB

Ut

Col·locació reixes retorn

213,26

Reixeta de retorn regulable - desmuntable, d'aletes fixes horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 600x300 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba
45 °, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment. Inclou filtre tipus F7 segons
norma UNE-EN 779 a reixa
DOS-CENTS TRETZE EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS
EEKQ4281

Ut

Comporta de regulació de cabal

133,34

Comporta reguladora de cabal circular d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre,
autoregulable mecànicament, col·locada
CENT TRENTA-TRES EUROS amb TRENTA-QUATRE
CÈNTIMS

SUBCAPITOL 017 SONDES AMBIENT
KEV21A00

Ut

Instal·lació sondes ambient

591,48

Sonda de temperatura ambient, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada
CINC-CENTS NORANTA-UN EUROS amb
QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
EG32B126

m

Cablejat sondes

0,81

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació
H07Z-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb
baixa emissió fums, col·locat en canal
ZERO EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

SUBCAPITOL 018 VARIADORS DE FREQUÈNCIA
SAT011

Ut

Col·locació variadors frequència en màquines existents

4.010,87

Instal·lació d'un sistema de variadors de frequència a sis màquines existents que
no en dispossen. Inclou l'equip variador de frequència de potència 5,5 kW i de 4
kW, caixa per ubicar el variador material de muntatge necessari i ma d'obra. Inclou parts proporcionalsper a connexió dels variadors amb màquina de clima corresponent.
QUATRE MIL DEU EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

1 de juny de 2017
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QUADRE DE PREUS 1
CODI

UD

RESUM

PREU

SUBCAPITOL 019 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
EG312692

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada

19,63

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació
RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment
DINOU EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
EG4242JL

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 80 A

293,35

Interruptor diferencial de la classe AC, marca SCHNEIDER o similar, gamma
terciari, de 80 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
DOS-CENTS NORANTA-TRES EUROS amb TRENTA-CINC
CÈNTIMS
EG414GKL

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 80 A d'intensitat nominal

177,96

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 80 A d'intensitat nominal, marca SCHNEIDER o similar, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de
tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
CENT SETANTA-SET EUROS amb NORANTA-SIS
CÈNTIMS

SUBCAPITOL 020 AÏLLAMENT CONDUCTES
EE611052

m2

Aïllament tèrmic conductes exteriors

7,16

Aïllament tèrmic de conductes amb feltre de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 55 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,042 W/mK, resistència tèrmica >= 1,31 m2.K/W, amb paper kraft-alumini, muntat exteriorment
SET EUROS amb SETZE CÈNTIMS
EE611002

m2

Aïllament tèrmic conductes interiors

6,81

Aïllament tèrmic de conductes amb feltre de llana mineral de vidre per a aïllaments
(MW), segons UNE-EN 13162, de gruix 30 mm, amb una conductivitat tèrmica
<= 0,036 W/mK, resistència tèrmica >= 0,83333 m2.K/W, amb paper kraft-alumini, muntat exteriorment
SIS EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS
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UD
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PREU

CAPITOL 02 INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT
SUBCAPITOL 021 DESMUNTATGE INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT EXISTENT
L21H101A

Ut

Desmuntatge focus

4,56

Desmuntatge de llumenera superficial (focus), amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització i càrrega de runes sobre camió o contenidor
QUATRE EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
L21H101A1

Ut

Desmuntatge llums emergència

4,56

Desmuntatge de llumenera superficial (llum emergència), amb mitjans manuals,
aplec de materials per a la seva reutilització i càrrega de runes sobre camió o
contenidor
QUATRE EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
L21HUL10

Ut

Desmuntatge pantalles fluorescents

4,56

Desmuntatge per a substitució de llumenera decorativa interior, equipada amb
làmpades incandescents fluorescents o halògenes, muntada superficialment sobre
paraments verticals o horitzontals, a una alçària de 3 m com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
QUATRE EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
K21HU010

Ut

Desmuntatge suports enllumenat

11,39

Desmuntatge de braç mural amb els accessoris i elements de subjecció, amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització i càrrega de runa sobre camió o contenidor
ONZE EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS
K21G2010

m

Arrencada cablejat instal·lació enllumenat

0,90

Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica de l'enllumenat existent, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
ZERO EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

SUBCAPITOL 022 MUNTATGE NOVA INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT
EHB17567EDAW

Ut

Campana industrial LED

144,97

Muntatge campana industrial d'alumini, marca GREEN ICE o similar, amb una
làmpada LED de 120 W i 230 V de tensió d'alimentació amb una temperatura de
color de 6500 K i 8.400 lumens, amb unes dimensions de 510 mm de diàmetre i
420 mm d'alçada, amb un grau de protecció IP 44, difusor a 120º, equip electrònic i muntada superficialment a canal
CENT QUARANTA-QUATRE EUROS amb NORANTA-SET
CÈNTIMS
EH61RD79

Ut

Llum emergència

110,43

Llum d'emergència amb làmpada led, marca LEGRAND o similar, amb una vida
útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 2 h d'autonomia, de
forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial
CENT DEU EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
CODI

UD

RESUM

PREU

CAPITOL 03 INSTAL·LACIÓ MEGAFONIA
SUBCAPITOL 031 DESMUNTATGE INSTAL·LACIÓ MEGAFONIA EXISTENT
K21P7501

Ut

Desmuntatge altaveus

3,96

Desmuntatge d'altaveu interior, amb mitjans manuals, i aplec de material per a la
seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
TRES EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS
K21HU011

Ut

Desmuntatge suports megafonia

11,39

Desmuntatge de braç mural amb els accessoris i elements de subjecció, amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització i càrrega de runa sobre camió o contenidor
ONZE EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS
K21G2011

m

Arrencada cablejat instal·lació megafonia

0,90

Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació megafonia superficial, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
ZERO EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

SUBCAPITOL 032 MUNTATGE NOVA INSTAL·LACIÓ MEGAFONIA
EP35UACA

Ut

Altaveu circular de superfície

11,40

Altaveu circular de sostre bicònic de 8'' de diàmetre, de 15 W de potència (RMS),
sensibilitat (1 kHz, 1 W, 1 m) de 95 dB, alimenació 100 V, reixeta d'ABS, per
muntar superficialment
ONZE EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
EP49U010

m

Cablejat paral·lel bicolor

0,95

Cable per a sonoritzacions paral·lel bicolor de 2x1,5 mm2, aïllament plàstic lliure
d'halògens, col·locat en tub
ZERO EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS
EP50MUNT

h

Connexió nova instal·lació megafonia a equip so existent

67,38

SEIXANTA-SET EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
CODI

UD

RESUM

PREU

CAPITOL 04 INSTAL·LACIÓ CCTV
SUBCAPITOL 041 DESMUNTATGE INSTAL·LACIÓ CCTV EXISTENT
K21P7502

Ut

Desmuntatge càmara CCTV

3,96

Desmuntatge de càmara CCTV, amb mitjans manuals, i aplec de material per a
la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
TRES EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS
K21G2012

m

Arrencada cablejat instal·lació CCTV

0,90

Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació de CCTV superficial, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
ZERO EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

SUBCAPITOL 042 REUBICACIÓ INSTAL·LACIÓ CCTV
KPA1U100

Reubicació càmeras

22,80

Reubicació càmera existent per a circuit tancat de TV (CCTV) desmuntada de la
zona afectada pel nou operador, muntada superficialment, amb mitjans manuals.
VINT-I-DOS EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
CODI

UD

RESUM

PREU

CAPITOL 05 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
SUBCAPITOL 051 DESMUNTATGE INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA EXISTENT
L21GU030

Ut

Desmuntatge endolls i mecanismes

3,67

Desmuntatge per a substitució de mecanisme elèctric, muntat superficialment o
encastat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
TRES EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS
K21QU300

Ut

Desmuntatge Cortina aire

4,95

Desmuntatge d'element de petit equipament (cortina aire) a una alçària de 5 m,
com a màxim, amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges o càrrega sobre camió o contenidor
QUATRE EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS
L21GU022

Ut

Desmuntatge Caixes derivació

3,67

Desmuntatge per a substitució de caixa de derivació muntada superficialment,
quadrada, rectangular o rodona, metàl·lica o de material sintètic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
TRES EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS
K21G2010

m

Arrencada cablejat instal·lació enllumenat

0,90

Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica de l'enllumenat existent, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
ZERO EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

SUBCAPITOL 052 MUNTATGE NOVA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
EG2DD8F8

m

Safata metàl·lica acer galvanitzat 200x60

40,27

Safata metàl·lica de xapa perforada, marca INTERFLEX o similar, amb coberta
d'acer galvanitzat en calent i envà separador de canal, d'alçària 60 mm i amplària
200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport
QUARANTA EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS
EG2DD8H8

m

Safata metàl·lica acer galvanitzat 300x60

51,73

Safata metàl·lica de xapa perforada, marca INTERFLEX o similar, amb coberta
d'acer galvanitzat en calent i envà separador de canal, d'alçària 60 mm i amplària
300 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport
CINQUANTA-UN EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS
EG23E715

m

Tub rígid metàl·lic per protecció conductors elèctrics

3,53

Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment
TRES EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
EG151512

ut

Caixes derivació

11,86

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció
IP-40, muntada superficialment
ONZE EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS
EG312326

m

Cable amb conductor de coure secció 1,5 mm2

1,51

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació
RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
UN EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS
EG312336

m

Cable amb conductor de coure secció 2,5 mm2

1,88

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació
RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
UN EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
CODI

UD

RESUM

EG312656

m

Cable amb conductor de coure secció 6 mm2

PREU
5,61

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació
RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
CINC EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS
EG380702

m

Connexió canal a xarxa terra

4,50

Col·locació de conductor equipotencial de coure nu, unipolar de secció 1x16
mm2, col·locat superficialment sobre canal per connexió d'aquesta a la xarxa de
terra de l'edifici. Inclou material auxiliar per la correcta connexió de la linea equipotencial a la instal·lació.
QUATRE EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
EG146G01

Ut

Caixa per a quadre de distribució amb porta

43,31

Caixa per a quadre de distribució, marca SCHNEIDER Electric o similar, de
plàstic i metàl·lica amb porta, per a tres fileres de catorze mòduls i muntada superficialment
QUARANTA-TRES EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS
EG42429H

Ut

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A

94,84

Interruptor diferencial de la classe AC, marca SCHNEIDER Electric o similar,
gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A,
de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
NORANTA-QUATRE EUROS amb VUITANTA-QUATRE
CÈNTIMS
EG415DJC

Ut

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal

64,13

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, marca SCHNEIDER Electric o similar, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
SEIXANTA-QUATRE EUROS amb TRETZE CÈNTIMS
EG415A5B

Ut

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal

19,16

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, marca SCHNEIDER Electric o similar, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
DINOU EUROS amb SETZE CÈNTIMS
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CODI

UD
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PREU

CAPITOL 06 INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS
SUBCAPITOL 061 DESMUNTATGE INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS EXISTENT
K21M0A40

Ut

Desmuntatge extintors

2,97

Desmuntatge d'extintor d'incendis i fixació mural amb mitjans manuals i aplec de
material per a la seva reutilització o càrrega de runa sobre camió o contenidor
DOS EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS
K21M0A20

Ut

Desmuntatge Boca Incendis Equipada (BIE 25)

12,26

Desmuntatge de boca d'incendis amb mitjans manuals i aplec de material per a la
seva reutilització o càrrega de runa sobre camió o contenidor
DOTZE EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS
K21FU120

m

Desmuntatge tubs abastiment aigua BIE's

5,55

Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 2'' o 60
mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor
CINC EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

SUBCAPITOL 062 INSTAL·LACIÓ EQUIPS PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
EM31351J

Ut

Extintors CO2

9,12

Col·locació extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret, dels desmuntats de la zona afectada pel
nou operador
NOU EUROS amb DOTZE CÈNTIMS
EM31261J

Ut

Extintor pols seca

9,12

Col·locació extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret, dels desmuntats de la zona afectada pel
nou operador
NOU EUROS amb DOTZE CÈNTIMS
EM235CAA

Ut

Boca Incendi Equipada (BIE 25)

68,39

Col·locació boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, de les desmuntades de la zona afectada pel nou operador, formada per armari de xapa d'acer pintada i porta amb marc d'acer i visor de vidre , inclosa BIE (debanadora
d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ) , per a col·locar superficialment, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge
SEIXANTA-VUIT EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS
EF22M811

m

Xarxa subministrament aigua contra incendis 2"

27,82

Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2" de mida
de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN= 40 mm), sèrie M segons
UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment
VINT-I-SET EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS
EF22M711

m

Xarxa subministrament aigua contra incendis 1"1/4

17,12

Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1"1/4 de mida
de rosca (diàmetre exterior especificat=42,4 mm i DN= 32 mm), sèrie M segons
UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment
DISSET EUROS amb DOTZE CÈNTIMS
KM111520

Ut

Detecció automàtica incendis

26,65

Detector tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis convencional,
segons norma UNE-EN 54-5, amb base de superfície, muntat superficialment
VINT-I-SIS EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
EM141102

Ut

Polsador manual alarma

18,91

Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament
manual per trencament d'element fràgil, segons norma UNE-EN 54-11, muntat
superficialment
DIVUIT EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS
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EM121406

Ut

Centraleta Incendis

267,92

Central de detecció d'incendis convencional per a 4 zones, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació, de zona,
d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma, i muntada a la paret
DOS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS amb NORANTA-DOS
CÈNTIMS
KM131222

Ut

Sirena incendis exterior

68,33

Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència
acústica 100 dB, amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'exterior
SEIXANTA-VUIT EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS
EM131221

Ut

Sirena incendis interior

68,33

Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència
acústica 100 dB, amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior
SEIXANTA-VUIT EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS
EG21H51J

m

Tub pas cablejat instal·lació detecció i alarma incendis

4,00

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i
muntat superficialment sobre safata metàl·lica.
QUATRE EUROS
EEV41210

m

Cablejat instal·lació detecció i alarma incendis

6,73

Cable trenat i apantallat de 2x1 mm2 per a sistemes de detecció d'incendis format
per dos conductors de coure pulit clase 5 amb aïllament de Poliolefina LSHO i coberta exterior de poliolefina LSHO, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda
segons UNE 50268-2 i UNE 50267-2-1, no propagador de la flama segons
UNE-50265-2-1 i UNE-50265-2-2 i no propagador de l'incendi segons UNE
50266-2, cablejat per capes concèntriques amb pantalla de de cinta d'alumini/poliester + drenatge Cu Sn color coverta vermell. color conductors vermell i negre,
muntat sobre canalització i connectat.
SIS EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS
EMSB31A2

Ut

Senyalització equips protecció contra incendis

14,65

Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210
mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical
CATORZE EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
EMSBCDA2

Ut

Senyalització recorreguts i sortides evacuació

14,54

Rètol senyalització recorregut d'evacuació i sortida emergència, rectangular, de
320x160 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical
CATORZE EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
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CODI

UD

RESUM

PREU

CAPITOL 07 INSTAL·LACIÓ GAS
SUBCAPITOL 071 DESMUNTATGE INSTAL·LACIÓ GAS EXISTENT
L21K2BB1

Ut

Desmuntatge bateria ampolles butà

22,80

Desmuntatge per a substitució de bateria de 6 botelles de propà, com a màxim,
muntada superficialment, desmuntatge d'accessoris i desconnexió de les xarxes,
amb mitjans manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor
VINT-I-DOS EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
K21K2011

m

Desmuntatge canonada gas

4,57

Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació de gas superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
QUATRE EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS

1 de juny de 2017

Pàgina

12

QUADRE DE PREUS 1
CODI

UD

RESUM

PREU

CAPITOL 08 INSTAL·LACIÓ AIGUA
SUBCAPITOL 081 DESMUNTATGE INSTAL·LACIÓ AIGUA EXISTENT
K21FU100

m

Arrencada tub distribució aigua

2,06

Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 1/2'' o
15 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de
fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor
DOS EUROS amb SIS CÈNTIMS
L21J1211

Ut

Desmuntatge aixeta

7,85

Desmuntatge per a substitució d'aixeta o fluxor muntat superficialment o sobre
aparell sanitari, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
SET EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
CODI

UD

RESUM

PREU

CAPITOL 09 INSTAL·LACIÓ ALARMA i TELEFONIA
SUBCAPITOL 091 DESMUNTATGE INSTAL·LACIÓ ALARMA EXISTENT
L21HUQ10

Ut

Desmuntatge sensors moviment

18,22

Desmuntatge per a reubicació de sensor de moviment d'instal·lació d'alarma,
muntat superficialment, amb mitjans manuals
DIVUIT EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

SUBCAPITOL 092 REUBICACIÓ INSTAL·LACIÓ ALARMA
L21HUQ11

Ut

Reubicació sensors moviment

44,92

Reubicació de sensors moviment de la instal·lació d'alarma contra intrussió desmuntada de la zona afectada pel nou operador, muntat superficialment, amb mitjans manuals. Inclou el trasllat i col·locació del cablejat d'alimentació existent per
la nova canal.
QUARANTA-QUATRE EUROS amb NORANTA-DOS
CÈNTIMS

SUBCAPITOL 093 DESMUNTATGE INSTAL·LACIÓ TELEFONIA
K21P3111

ut

Arrencada d'instal·lació superficial de telefonia per unitat

6,60

Arrencada d'instal·lació superficial de telefonia per unitat, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
SIS EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

1 de juny de 2017
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QUADRE DE PREUS 1
CODI

UD

RESUM

PREU

CAPITOL 10 PALETERIA
SUBCAPITOL 101 BANCADA RECOLZAMENT MÀQUINA CLIMA
E612E11W

m2

Bancada suport equip climatització

31,65

Recrescut amb maó ceràmic calat de gruix 11,5 cm, HD, de 240x115x100 mm ,
revestit amb morter, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb
morter per a ram de paleta industrialitzat M 7,5 (7,5 N/mm2 ) de designació (G)
segons norma UNE-EN 998-2. Alçada 10 cm.
TRENTA-UN EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

SUBCAPITOL 102 MURET RECOLZAMENT PANTALLES ACÚSTIQUES
E61BFM11

m2

Muret bloc formigó

41,79

Paret per a divisòria de gruix 20 cm amb bloc de formigó cel·lular curat en autoclau HCA, encadellat, categoria I, segons UNE-EN 771-4, de 625x250x200 mm
i densitat 500 kg/m3, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta (T)
segons UNE-EN 998-2
QUARANTA-UN EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

SUBCAPITOL 103 MUNTATGE PANTALLES ACÚSTUQUES EXISTENTS
E7C4B361C70M

m2

Col·locació panells aïllament acústic

3,32

col·locació plafó multicapa existent d'espessor 80 mm, per a aïllament acústic format per xapa interior multiperforada prelacada de 5 mm de gruix, xapa exterior llisa prelacada de 1 mm. de gruix i aïllament de llana de roca interior de densitat 70
kg/m3 de dimensions 450x3000x8 mm fixat mecànicament sobre muret de bloc
de formigó i
amb vents d'acer a l'estructura de coberta.
TRES EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS

SUBCAPITOL 104 AJUDES DEL RAM DE PALETA
EY021112

Ut

Formació d'encast per a petits elements a paret de maó massís

10,35

Formació d'encast per a petits elements a paret de maó massís, amb mitjans manuals, i collat amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6
DEU EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS
EY031R00

m2

Modificació i reparació de fusteries de tancament existents

45,86

Ajuds de paleteria per la modificació i reparació de la fusteria existent, afectada
per la instal·lació de conductes de ventilació i climatització, reparat i aïllament de
façanes i envans exteriors
QUARANTA-CINC EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

1 de juny de 2017
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QUADRE DE PREUS 1
CODI

UD

RESUM

PREU

SUBCAPITOL 105 CALAIX CONDUCTES RETORN CLIMATITZACIÓ
E83EA572

m²

Formació de calix amb plaques de guix

43,68

Formació de calaix d'amb plaques de guix laminat format per estructura d'autoportant arriostrada normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplària i 1 placa tipus estàndard (A) de 18 mm de gruix, fixades mecànicament
QUARANTA-TRES EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
E898J2A0

m²

Pintat de parament vertical de guix

4,40

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa segelladora i dues d'acabat
QUATRE EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

1 de juny de 2017
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QUADRE DE PREUS 1
CODI

UD

RESUM

PREU

CAPITOL 11 GESTIÓ DE RESIDUS
E243112R

PA

Gestió dels residus generats

500,00

Partida alçada per la gestió dels residus generats durant el trancurs de l'obra. Inclou la recollida i transport dels equips de climatització desmuntats
CINC-CENTS EUROS

1 de juny de 2017
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QUADRE DE PREUS 1
CODI

UD

RESUM

PREU

CAPITOL 12 SEGURETAT I SALUT
H1512R07

PA

Elaboració i tramitació del Pla de Seguretat i Salut

1.800,00

Partida alçada de cobrament integre per l'elaboració i tramitació del Pla de Seguretat i Salut de l'Obra i la realització de tots els treballs i subministrament de tots
els materials necessaris per la seva execució
MIL VUIT-CENTS EUROS

1 de juny de 2017

Pàgina

18

Projecte Tècnic de reubicació de les instal·lacions del mercat
municipal afectades per la implantació d'un nou operador

AJUNTAMENT DE RUBÍ
16023

15.3. QUADRE DE PREUS 2

Pàgina 145 de 147
MIQUEL CALCERRADA GÓMEZ - ENGINYER INDUSTRIAL - COL·LEGIAT NÚM. 15.078.
C/Miquel Servet, Núm. 3 2on 2a - 08195 St. Cugat del Vallès - Tfn. 699 357 657 - a/e. info@mcenginyers.com – www.mcenginyers.com

QUADRE DE PREUS 2
CODI

UD

RESUM

PREU

CAPITOL 01 INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ
SUBCAPITOL 011 DESMUNTATGE EQUIPS CLIMATITZACIÓ PER DESMANTELLAMENT
L21EA1C1

Ut

Desmuntatge unitat exterior equip climatització

Desmuntatge per a substitució de planta de refredament o bomba de calor de 800
kW de potència calorífica màxima, desconnexió de les xarxes de subministrament i evacuació, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor

L21EG411

Ut

Ma d'obra......................................................
Maquinaria.....................................................
Materials........................................................

224,45
122,45
3,37

TOTAL PARTIDA...........................................

350,27

Ma d'obra......................................................
Maquinaria.....................................................
Materials........................................................

78,56
39,04
1,18

TOTAL PARTIDA...........................................

118,78

Ma d'obra......................................................
Maquinaria.....................................................
Materials........................................................

39,04
109,89
0,59

TOTAL PARTIDA...........................................

149,52

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

8,98
0,14

TOTAL PARTIDA...........................................

9,12

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

7,45
0,11

TOTAL PARTIDA...........................................

7,56

Desmuntatge unitat interior climatització

Desmuntatge per a substitució d'unitat interior emissora o climatitzador, de 140
kW, com a màxim, muntada superficialment o prèviament desencastada, amb
mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor

SUBCAPITOL 012 DESMUNTATGE EQUIPS CLIMATITZACIÓ PER REUBICACIÓ
K21QU220

Ut

Desmuntatge per reubicació equips climatització

Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, de 2000 kg de pes, com a màxim i a una alçària de 25 m, com a màxim, amb mitjans manuals i mecànics i
aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges

SUBCAPITOL 013 DESMUNTATGE CONDUCTES I DIFUSORS
L21EU016

m

Desmuntatge conductes climatització

Desmuntatge per a substitució de conducte circular metàl·lic, diàmetre superior a
300 mm i fins a 800 mm, muntat sobre suports, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

L21EUK16

Ut

Desmuntatge Difusors

Desmuntatge per a substitució de difusor d'aire circular o quadrat, amb plenum de
connexió i suport, suspès i connectat a la xarxa de distribució d'aire amb conducte circular de material compost, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

1 de juny de 2017
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QUADRE DE PREUS 2
CODI

UD

RESUM

PREU

SUBCAPITOL 014 REUBICACIÓ EQUIPS CLIMATITZACIÓ
KEFE7FE71

Ut

Muntatge equips climatització reubicats

Reubicació i posada en servei d'equip de climatització Roof top SPACE IPF
0240V R410A MRC11 de CIATESA existent
Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

673,35
10,10

TOTAL PARTIDA...........................................

683,45

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

62,84
37,61

TOTAL PARTIDA...........................................

100,45

TOTAL PARTIDA...........................................

108,93

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

62,84
29,92

TOTAL PARTIDA...........................................

92,76

TOTAL PARTIDA...........................................

76,75

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

38,16
3,89

TOTAL PARTIDA...........................................

42,05

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

38,16
23,26

TOTAL PARTIDA...........................................

61,42

TOTAL PARTIDA...........................................

67,59

SUBCAPITOL 015 MUNTATGE CONDUCTES CLIMATITZACIÓ
EE42QN46

m

Conducte diàmetre 800 mm

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 800 mm de diàmetre
(s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat
superficialment

EE42QM46

m

Conducte diàmetre 750 mm

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 750 mm de diàmetre
(s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat
superficialment
EE42QL46

m

Conducte diàmetre 700 mm

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 700 mm de diàmetre
(s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat
superficialment

EE42QK46

m

Conducte diàmetre 650 mm

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 650 mm de diàmetre
(s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat
superficialment
EE42QJ46

m

Conducte diàmetre 600 mm

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 600 mm de diàmetre
(s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat
superficialment

EE42QH46

m

Conducte diàmetre 550 mm

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 550 mm de diàmetre
(s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat
superficialment

EE42QG46

m

Conducte diàmetre 500 mm

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm de diàmetre
(s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat
superficialment

1 de juny de 2017
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QUADRE DE PREUS 2
CODI

UD

RESUM

EE42QF46

m

Conducte diàmetre 450 mm

PREU

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 450 mm de diàmetre
(s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat
superficialment
EE42QB46

m

TOTAL PARTIDA...........................................

64,68

TOTAL PARTIDA...........................................

62,06

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

26,94
9,27

TOTAL PARTIDA...........................................

36,21

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

17,95
0,27

TOTAL PARTIDA...........................................

18,22

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

15,72
197,54

TOTAL PARTIDA...........................................

213,26

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

26,94
106,40

TOTAL PARTIDA...........................................

133,34

Conducte diàmetre 400 mm

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre
(s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat
superficialment
EE42QE46

m

Conducte diàmetre 350 mm

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre
(s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat
superficialment

SUBCAPITOL 016 MUNTATGE DIFUSORS
EEK91407

Ut

Col·locació difusors existents

Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, existent col·locat i fixat al pont de muntatge

EEK11KAB

Ut

Col·locació reixes retorn

Reixeta de retorn regulable - desmuntable, d'aletes fixes horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 600x300 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba
45 °, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment. Inclou filtre tipus F7 segons
norma UNE-EN 779 a reixa

EEKQ4281

Ut

Comporta de regulació de cabal

Comporta reguladora de cabal circular d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre,
autoregulable mecànicament, col·locada

1 de juny de 2017
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QUADRE DE PREUS 2
CODI

UD

RESUM

PREU

SUBCAPITOL 017 SONDES AMBIENT
KEV21A00

Ut

Instal·lació sondes ambient

Sonda de temperatura ambient, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada

EG32B126

m

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

206,64
384,84

TOTAL PARTIDA...........................................

591,48

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

0,54
0,27

TOTAL PARTIDA...........................................

0,81

TOTAL PARTIDA...........................................

4.010,87

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

2,92
16,71

TOTAL PARTIDA...........................................

19,63

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

18,65
274,70

TOTAL PARTIDA...........................................

293,35

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

12,12
165,84

TOTAL PARTIDA...........................................

177,96

Cablejat sondes

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació
H07Z-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb
baixa emissió fums, col·locat en canal

SUBCAPITOL 018 VARIADORS DE FREQUÈNCIA
SAT011

Ut

Col·locació variadors frequència en màquines existents

Instal·lació d'un sistema de variadors de frequència a sis màquines existents que
no en dispossen. Inclou l'equip variador de frequència de potència 5,5 kW i de 4
kW, caixa per ubicar el variador material de muntatge necessari i ma d'obra. Inclou parts proporcionalsper a connexió dels variadors amb màquina de clima corresponent.

SUBCAPITOL 019 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
EG312692

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació
RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

EG4242JL

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 80 A

Interruptor diferencial de la classe AC, marca SCHNEIDER o similar, gamma
terciari, de 80 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

EG414GKL

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 80 A d'intensitat nominal

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 80 A d'intensitat nominal, marca SCHNEIDER o similar, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de
tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
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QUADRE DE PREUS 2
CODI

UD

RESUM

PREU

SUBCAPITOL 020 AÏLLAMENT CONDUCTES
EE611052

m2

Aïllament tèrmic conductes exteriors

Aïllament tèrmic de conductes amb feltre de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 55 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,042 W/mK, resistència tèrmica >= 1,31 m2.K/W, amb paper kraft-alumini, muntat exteriorment

EE611002

m2

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

5,39
1,77

TOTAL PARTIDA...........................................

7,16

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

5,39
1,42

TOTAL PARTIDA...........................................

6,81

Aïllament tèrmic conductes interiors

Aïllament tèrmic de conductes amb feltre de llana mineral de vidre per a aïllaments
(MW), segons UNE-EN 13162, de gruix 30 mm, amb una conductivitat tèrmica
<= 0,036 W/mK, resistència tèrmica >= 0,83333 m2.K/W, amb paper kraft-alumini, muntat exteriorment
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QUADRE DE PREUS 2
CODI

UD

RESUM

PREU

CAPITOL 02 INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT
SUBCAPITOL 021 DESMUNTATGE INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT EXISTENT
L21H101A

Ut

Desmuntatge focus

Desmuntatge de llumenera superficial (focus), amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització i càrrega de runes sobre camió o contenidor

L21H101A1

Ut

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

4,49
0,07

TOTAL PARTIDA...........................................

4,56

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

4,49
0,07

TOTAL PARTIDA...........................................

4,56

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

4,49
0,07

TOTAL PARTIDA...........................................

4,56

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

11,22
0,17

TOTAL PARTIDA...........................................

11,39

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

0,89
0,01

TOTAL PARTIDA...........................................

0,90

Desmuntatge llums emergència

Desmuntatge de llumenera superficial (llum emergència), amb mitjans manuals,
aplec de materials per a la seva reutilització i càrrega de runes sobre camió o
contenidor

L21HUL10

Ut

Desmuntatge pantalles fluorescents

Desmuntatge per a substitució de llumenera decorativa interior, equipada amb
làmpades incandescents fluorescents o halògenes, muntada superficialment sobre
paraments verticals o horitzontals, a una alçària de 3 m com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

K21HU010

Ut

Desmuntatge suports enllumenat

Desmuntatge de braç mural amb els accessoris i elements de subjecció, amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització i càrrega de runa sobre camió o contenidor

K21G2010

m

Arrencada cablejat instal·lació enllumenat

Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica de l'enllumenat existent, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
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QUADRE DE PREUS 2
CODI

UD

RESUM

PREU

SUBCAPITOL 022 MUNTATGE NOVA INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT
EHB17567EDAW

Ut

Campana industrial LED

Muntatge campana industrial d'alumini, marca GREEN ICE o similar, amb una
làmpada LED de 120 W i 230 V de tensió d'alimentació amb una temperatura de
color de 6500 K i 8.400 lumens, amb unes dimensions de 510 mm de diàmetre i
420 mm d'alçada, amb un grau de protecció IP 44, difusor a 120º, equip electrònic i muntada superficialment a canal

EH61RD79

Ut

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

6,73
138,24

TOTAL PARTIDA...........................................

144,97

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

6,73
103,70

TOTAL PARTIDA...........................................

110,43

Llum emergència

Llum d'emergència amb làmpada led, marca LEGRAND o similar, amb una vida
útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 2 h d'autonomia, de
forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial

1 de juny de 2017

Pàgina

7

QUADRE DE PREUS 2
CODI

UD

RESUM

PREU

CAPITOL 03 INSTAL·LACIÓ MEGAFONIA
SUBCAPITOL 031 DESMUNTATGE INSTAL·LACIÓ MEGAFONIA EXISTENT
K21P7501

Ut

Desmuntatge altaveus

Desmuntatge d'altaveu interior, amb mitjans manuals, i aplec de material per a la
seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

K21HU011

Ut

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

3,90
0,06

TOTAL PARTIDA...........................................

3,96

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

11,22
0,17

TOTAL PARTIDA...........................................

11,39

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

0,89
0,01

TOTAL PARTIDA...........................................

0,90

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

11,23
0,17

TOTAL PARTIDA...........................................

11,40

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

0,67
0,28

TOTAL PARTIDA...........................................

0,95

Ma d'obra......................................................

67,38

TOTAL PARTIDA...........................................

67,38

Desmuntatge suports megafonia

Desmuntatge de braç mural amb els accessoris i elements de subjecció, amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització i càrrega de runa sobre camió o contenidor

K21G2011

m

Arrencada cablejat instal·lació megafonia

Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació megafonia superficial, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

SUBCAPITOL 032 MUNTATGE NOVA INSTAL·LACIÓ MEGAFONIA
EP35UACA

Ut

Altaveu circular de superfície

Altaveu circular de sostre bicònic de 8'' de diàmetre, de 15 W de potència (RMS),
sensibilitat (1 kHz, 1 W, 1 m) de 95 dB, alimenació 100 V, reixeta d'ABS, per
muntar superficialment

EP49U010

m

Cablejat paral·lel bicolor

Cable per a sonoritzacions paral·lel bicolor de 2x1,5 mm2, aïllament plàstic lliure
d'halògens, col·locat en tub

EP50MUNT

1 de juny de 2017
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QUADRE DE PREUS 2
CODI

UD

RESUM

PREU

CAPITOL 04 INSTAL·LACIÓ CCTV
SUBCAPITOL 041 DESMUNTATGE INSTAL·LACIÓ CCTV EXISTENT
K21P7502

Ut

Desmuntatge càmara CCTV

Desmuntatge de càmara CCTV, amb mitjans manuals, i aplec de material per a
la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

K21G2012

m

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

3,90
0,06

TOTAL PARTIDA...........................................

3,96

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

0,89
0,01

TOTAL PARTIDA...........................................

0,90

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

22,46
0,34

TOTAL PARTIDA...........................................

22,80

Arrencada cablejat instal·lació CCTV

Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació de CCTV superficial, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

SUBCAPITOL 042 REUBICACIÓ INSTAL·LACIÓ CCTV
KPA1U100

Reubicació càmeras

Reubicació càmera existent per a circuit tancat de TV (CCTV) desmuntada de la
zona afectada pel nou operador, muntada superficialment, amb mitjans manuals.
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QUADRE DE PREUS 2
CODI

UD

RESUM

PREU

CAPITOL 05 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
SUBCAPITOL 051 DESMUNTATGE INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA EXISTENT
L21GU030

Ut

Desmuntatge endolls i mecanismes

Desmuntatge per a substitució de mecanisme elèctric, muntat superficialment o
encastat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

K21QU300

Ut

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

3,62
0,05

TOTAL PARTIDA...........................................

3,67

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

4,88
0,07

TOTAL PARTIDA...........................................

4,95

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

3,62
0,05

TOTAL PARTIDA...........................................

3,67

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

0,89
0,01

TOTAL PARTIDA...........................................

0,90

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

7,02
33,25

TOTAL PARTIDA...........................................

40,27

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

9,17
42,56

TOTAL PARTIDA...........................................

51,73

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

1,81
1,72

TOTAL PARTIDA...........................................

3,53

Desmuntatge Cortina aire

Desmuntatge d'element de petit equipament (cortina aire) a una alçària de 5 m,
com a màxim, amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges o càrrega sobre camió o contenidor

L21GU022

Ut

Desmuntatge Caixes derivació

Desmuntatge per a substitució de caixa de derivació muntada superficialment,
quadrada, rectangular o rodona, metàl·lica o de material sintètic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

K21G2010

m

Arrencada cablejat instal·lació enllumenat

Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica de l'enllumenat existent, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

SUBCAPITOL 052 MUNTATGE NOVA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
EG2DD8F8

m

Safata metàl·lica acer galvanitzat 200x60

Safata metàl·lica de xapa perforada, marca INTERFLEX o similar, amb coberta
d'acer galvanitzat en calent i envà separador de canal, d'alçària 60 mm i amplària
200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

EG2DD8H8

m

Safata metàl·lica acer galvanitzat 300x60

Safata metàl·lica de xapa perforada, marca INTERFLEX o similar, amb coberta
d'acer galvanitzat en calent i envà separador de canal, d'alçària 60 mm i amplària
300 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

EG23E715

m

Tub rígid metàl·lic per protecció conductors elèctrics

Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment

1 de juny de 2017
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QUADRE DE PREUS 2
CODI

UD

RESUM

EG151512

ut

Caixes derivació

PREU

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció
IP-40, muntada superficialment

EG312326

m

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

10,36
1,50

TOTAL PARTIDA...........................................

11,86

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

0,54
0,97

TOTAL PARTIDA...........................................

1,51

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

0,54
1,34

TOTAL PARTIDA...........................................

1,88

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

1,43
4,18

TOTAL PARTIDA...........................................

5,61

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

3,52
0,98

TOTAL PARTIDA...........................................

4,50

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

1,12
42,19

TOTAL PARTIDA...........................................

43,31

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

12,61
82,23

TOTAL PARTIDA...........................................

94,84

Cable amb conductor de coure secció 1,5 mm2

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació
RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

EG312336

m

Cable amb conductor de coure secció 2,5 mm2

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació
RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

EG312656

m

Cable amb conductor de coure secció 6 mm2

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació
RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

EG380702

m

Connexió canal a xarxa terra

Col·locació de conductor equipotencial de coure nu, unipolar de secció 1x16
mm2, col·locat superficialment sobre canal per connexió d'aquesta a la xarxa de
terra de l'edifici. Inclou material auxiliar per la correcta connexió de la linea equipotencial a la instal·lació.

EG146G01

Ut

Caixa per a quadre de distribució amb porta

Caixa per a quadre de distribució, marca SCHNEIDER Electric o similar, de
plàstic i metàl·lica amb porta, per a tres fileres de catorze mòduls i muntada superficialment

EG42429H

Ut

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A

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

1 de juny de 2017
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QUADRE DE PREUS 2
CODI

UD

RESUM

EG415DJC

Ut

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal

PREU

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, marca SCHNEIDER Electric o similar, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

EG415A5B

Ut

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

9,71
54,42

TOTAL PARTIDA...........................................

64,13

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

8,98
10,18

TOTAL PARTIDA...........................................

19,16

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, marca SCHNEIDER Electric o similar, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
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QUADRE DE PREUS 2
CODI

UD

RESUM

PREU

CAPITOL 06 INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS
SUBCAPITOL 061 DESMUNTATGE INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS EXISTENT
K21M0A40

Ut

Desmuntatge extintors

Desmuntatge d'extintor d'incendis i fixació mural amb mitjans manuals i aplec de
material per a la seva reutilització o càrrega de runa sobre camió o contenidor

K21M0A20

Ut

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

2,93
0,04

TOTAL PARTIDA...........................................

2,97

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

12,08
0,18

TOTAL PARTIDA...........................................

12,26

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

5,47
0,08

TOTAL PARTIDA...........................................

5,55

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

8,98
0,14

TOTAL PARTIDA...........................................

9,12

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

8,98
0,14

TOTAL PARTIDA...........................................

9,12

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

67,38
1,01

TOTAL PARTIDA...........................................

68,39

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

17,52
10,30

TOTAL PARTIDA...........................................

27,82

Desmuntatge Boca Incendis Equipada (BIE 25)

Desmuntatge de boca d'incendis amb mitjans manuals i aplec de material per a la
seva reutilització o càrrega de runa sobre camió o contenidor

K21FU120

m

Desmuntatge tubs abastiment aigua BIE's

Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 2'' o 60
mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

SUBCAPITOL 062 INSTAL·LACIÓ EQUIPS PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
EM31351J

Ut

Extintors CO2

Col·locació extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret, dels desmuntats de la zona afectada pel
nou operador

EM31261J

Ut

Extintor pols seca

Col·locació extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret, dels desmuntats de la zona afectada pel
nou operador

EM235CAA

Ut

Boca Incendi Equipada (BIE 25)

Col·locació boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, de les desmuntades de la zona afectada pel nou operador, formada per armari de xapa d'acer pintada i porta amb marc d'acer i visor de vidre , inclosa BIE (debanadora
d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ) , per a col·locar superficialment, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge

EF22M811

m

Xarxa subministrament aigua contra incendis 2"

Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2" de mida
de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN= 40 mm), sèrie M segons
UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

1 de juny de 2017
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QUADRE DE PREUS 2
CODI

UD

RESUM

EF22M711

m

Xarxa subministrament aigua contra incendis 1"1/4

PREU

Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1"1/4 de mida
de rosca (diàmetre exterior especificat=42,4 mm i DN= 32 mm), sèrie M segons
UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

KM111520

Ut

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

10,33
6,79

TOTAL PARTIDA...........................................

17,12

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

10,78
15,87

TOTAL PARTIDA...........................................

26,65

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

10,78
8,13

TOTAL PARTIDA...........................................

18,91

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

62,88
205,04

TOTAL PARTIDA...........................................

267,92

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

10,78
57,55

TOTAL PARTIDA...........................................

68,33

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

10,78
57,55

TOTAL PARTIDA...........................................

68,33

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

1,81
2,19

TOTAL PARTIDA...........................................

4,00

Detecció automàtica incendis

Detector tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis convencional,
segons norma UNE-EN 54-5, amb base de superfície, muntat superficialment

EM141102

Ut

Polsador manual alarma

Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament
manual per trencament d'element fràgil, segons norma UNE-EN 54-11, muntat
superficialment

EM121406

Ut

Centraleta Incendis

Central de detecció d'incendis convencional per a 4 zones, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació, de zona,
d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma, i muntada a la paret

KM131222

Ut

Sirena incendis exterior

Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència
acústica 100 dB, amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'exterior

EM131221

Ut

Sirena incendis interior

Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència
acústica 100 dB, amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior

EG21H51J

m

Tub pas cablejat instal·lació detecció i alarma incendis

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i
muntat superficialment sobre safata metàl·lica.

1 de juny de 2017
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QUADRE DE PREUS 2
CODI

UD

RESUM

EEV41210

m

Cablejat instal·lació detecció i alarma incendis

PREU

Cable trenat i apantallat de 2x1 mm2 per a sistemes de detecció d'incendis format
per dos conductors de coure pulit clase 5 amb aïllament de Poliolefina LSHO i coberta exterior de poliolefina LSHO, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda
segons UNE 50268-2 i UNE 50267-2-1, no propagador de la flama segons
UNE-50265-2-1 i UNE-50265-2-2 i no propagador de l'incendi segons UNE
50266-2, cablejat per capes concèntriques amb pantalla de de cinta d'alumini/poliester + drenatge Cu Sn color coverta vermell. color conductors vermell i negre,
muntat sobre canalització i connectat.

EMSB31A2

Ut

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

4,50
2,23

TOTAL PARTIDA...........................................

6,73

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

7,25
7,40

TOTAL PARTIDA...........................................

14,65

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

7,25
7,29

TOTAL PARTIDA...........................................

14,54

Senyalització equips protecció contra incendis

Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210
mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical

EMSBCDA2

Ut

Senyalització recorreguts i sortides evacuació

Rètol senyalització recorregut d'evacuació i sortida emergència, rectangular, de
320x160 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical
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QUADRE DE PREUS 2
CODI

UD

RESUM

PREU

CAPITOL 07 INSTAL·LACIÓ GAS
SUBCAPITOL 071 DESMUNTATGE INSTAL·LACIÓ GAS EXISTENT
L21K2BB1

Ut

Desmuntatge bateria ampolles butà

Desmuntatge per a substitució de bateria de 6 botelles de propà, com a màxim,
muntada superficialment, desmuntatge d'accessoris i desconnexió de les xarxes,
amb mitjans manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor

K21K2011

m

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

22,46
0,34

TOTAL PARTIDA...........................................

22,80

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

4,50
0,07

TOTAL PARTIDA...........................................

4,57

Desmuntatge canonada gas

Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació de gas superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

1 de juny de 2017
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QUADRE DE PREUS 2
CODI

UD

RESUM

PREU

CAPITOL 08 INSTAL·LACIÓ AIGUA
SUBCAPITOL 081 DESMUNTATGE INSTAL·LACIÓ AIGUA EXISTENT
K21FU100

m

Arrencada tub distribució aigua

Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 1/2'' o
15 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de
fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

L21J1211

Ut

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

2,03
0,03

TOTAL PARTIDA...........................................

2,06

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

7,73
0,12

TOTAL PARTIDA...........................................

7,85

Desmuntatge aixeta

Desmuntatge per a substitució d'aixeta o fluxor muntat superficialment o sobre
aparell sanitari, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

1 de juny de 2017
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QUADRE DE PREUS 2
CODI

UD

RESUM

PREU

CAPITOL 09 INSTAL·LACIÓ ALARMA i TELEFONIA
SUBCAPITOL 091 DESMUNTATGE INSTAL·LACIÓ ALARMA EXISTENT
L21HUQ10

Ut

Desmuntatge sensors moviment

Desmuntatge per a reubicació de sensor de moviment d'instal·lació d'alarma,
muntat superficialment, amb mitjans manuals
Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

17,95
0,27

TOTAL PARTIDA...........................................

18,22

Ma d'obra......................................................

44,92

TOTAL PARTIDA...........................................

44,92

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

6,50
0,10

TOTAL PARTIDA...........................................

6,60

SUBCAPITOL 092 REUBICACIÓ INSTAL·LACIÓ ALARMA
L21HUQ11

Ut

Reubicació sensors moviment

Reubicació de sensors moviment de la instal·lació d'alarma contra intrussió desmuntada de la zona afectada pel nou operador, muntat superficialment, amb mitjans manuals. Inclou el trasllat i col·locació del cablejat d'alimentació existent per
la nova canal.

SUBCAPITOL 093 DESMUNTATGE INSTAL·LACIÓ TELEFONIA
K21P3111

ut

Arrencada d'instal·lació superficial de telefonia per unitat

Arrencada d'instal·lació superficial de telefonia per unitat, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
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QUADRE DE PREUS 2
CODI

UD

RESUM

PREU

CAPITOL 10 PALETERIA
SUBCAPITOL 101 BANCADA RECOLZAMENT MÀQUINA CLIMA
E612E11W

m2

Bancada suport equip climatització

Recrescut amb maó ceràmic calat de gruix 11,5 cm, HD, de 240x115x100 mm ,
revestit amb morter, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb
morter per a ram de paleta industrialitzat M 7,5 (7,5 N/mm2 ) de designació (G)
segons norma UNE-EN 998-2. Alçada 10 cm.
Ma d'obra......................................................
Maquinaria.....................................................
Materials........................................................

26,73
0,30
4,62

TOTAL PARTIDA...........................................

31,65

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

11,93
29,86

TOTAL PARTIDA...........................................

41,79

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

2,65
0,67

TOTAL PARTIDA...........................................

3,32

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

10,14
0,21

TOTAL PARTIDA...........................................

10,35

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

19,99
25,87

TOTAL PARTIDA...........................................

45,86

SUBCAPITOL 102 MURET RECOLZAMENT PANTALLES ACÚSTIQUES
E61BFM11

m2

Muret bloc formigó

Paret per a divisòria de gruix 20 cm amb bloc de formigó cel·lular curat en autoclau HCA, encadellat, categoria I, segons UNE-EN 771-4, de 625x250x200 mm
i densitat 500 kg/m3, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta (T)
segons UNE-EN 998-2

SUBCAPITOL 103 MUNTATGE PANTALLES ACÚSTUQUES EXISTENTS
E7C4B361C70M

m2

Col·locació panells aïllament acústic

col·locació plafó multicapa existent d'espessor 80 mm, per a aïllament acústic format per xapa interior multiperforada prelacada de 5 mm de gruix, xapa exterior llisa prelacada de 1 mm. de gruix i aïllament de llana de roca interior de densitat 70
kg/m3 de dimensions 450x3000x8 mm fixat mecànicament sobre muret de bloc
de formigó i
amb vents d'acer a l'estructura de coberta.

SUBCAPITOL 104 AJUDES DEL RAM DE PALETA
EY021112

Ut

Formació d'encast per a petits elements a paret de maó massís

Formació d'encast per a petits elements a paret de maó massís, amb mitjans manuals, i collat amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6

EY031R00

m2

Modificació i reparació de fusteries de tancament existents

Ajuds de paleteria per la modificació i reparació de la fusteria existent, afectada
per la instal·lació de conductes de ventilació i climatització, reparat i aïllament de
façanes i envans exteriors
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QUADRE DE PREUS 2
CODI

UD

RESUM

PREU

SUBCAPITOL 105 CALAIX CONDUCTES RETORN CLIMATITZACIÓ
E83EA572

m²

Formació de calix amb plaques de guix

Formació de calaix d'amb plaques de guix laminat format per estructura d'autoportant arriostrada normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplària i 1 placa tipus estàndard (A) de 18 mm de gruix, fixades mecànicament

E898J2A0

m²

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

15,57
28,11

TOTAL PARTIDA...........................................

43,68

Ma d'obra......................................................
Materials........................................................

2,45
1,95

TOTAL PARTIDA...........................................

4,40

Pintat de parament vertical de guix

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa segelladora i dues d'acabat

1 de juny de 2017
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QUADRE DE PREUS 2
CODI

UD

RESUM

PREU

CAPITOL 11 GESTIÓ DE RESIDUS
E243112R

PA

Gestió dels residus generats

Partida alçada per la gestió dels residus generats durant el trancurs de l'obra. Inclou la recollida i transport dels equips de climatització desmuntats
TOTAL PARTIDA...........................................

1 de juny de 2017

500,00
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QUADRE DE PREUS 2
CODI

UD

RESUM

PREU

CAPITOL 12 SEGURETAT I SALUT
H1512R07

PA

Elaboració i tramitació del Pla de Seguretat i Salut

Partida alçada de cobrament integre per l'elaboració i tramitació del Pla de Seguretat i Salut de l'Obra i la realització de tots els treballs i subministrament de tots
els materials necessaris per la seva execució
TOTAL PARTIDA...........................................

1 de juny de 2017

1.800,00
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15.4. PRESSUPOST
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RESUM DE PRESSUPOST
CAPITOL

RESUM

01

INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ......................................................................................................................

104.218,33

EUROS

67,40

02

INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT........................................................................................................................

9.561,86

6,18

03

INSTAL·LACIÓ MEGAFONIA...........................................................................................................................

2.142,23

1,39

04

INSTAL·LACIÓ CCTV....................................................................................................................................

250,56

0,16

05

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA............................................................................................................................

21.828,92

14,12

06

INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS................................................................................................................

8.870,18

5,74

07

INSTAL·LACIÓ GAS.......................................................................................................................................

91,35

0,06

08

INSTAL·LACIÓ AIGUA....................................................................................................................................

38,75

0,03

09

INSTAL·LACIÓ ALARMA i TELEFONIA.............................................................................................................

202,62

0,13

10

PALETERIA..................................................................................................................................................

5.127,57

3,32

11

GESTIÓ DE RESIDUS....................................................................................................................................

500,00

0,32

12

SEGURETAT I SALUT...................................................................................................................................

1.800,00

1,16

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL
13,00% Despeses Generals.......................
6,00% Benefici industrial..........................

%

154.632,37

20.102,21
9.277,94

SUMA DE G.G. y B.I.

29.380,15

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

38.642,63

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA

222.655,15

TOTAL PRESSUPOST GENERAL

222.655,15

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VINT-I-DOS MIL SIS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS amb QUINZE CÈNTIMS
, a 1 de juny de 2017.
La propiedad

La dirección facultativa

MIGUEL
CALCERRADA
GOMEZ /
num:15078

1 de juny de 2017

Firmado digitalmente por MIGUEL
CALCERRADA GOMEZ / num:15078
Nombre de reconocimiento (DN): CN =
MIGUEL CALCERRADA GOMEZ /
num:15078, SN = CALCERRADA GOMEZ,
G = MIGUEL, C = ES, S = Catalunya, O =
Col·legi d'Enginyers Industrials de
Catalunya / COEIC / 0016, OU = Col·legiat,
T = Enginyer Industrial
Fecha: 2017.06.01 22:15:27 +02'00'
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15.5. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRATA

PREU EXECUCIÓ MATERIAL

154.632,37 €

Despeses Generals
13,00 % PEM
20.102,21 €
Benefici industrial
6,00 % PEM
9.277,94 €
SUBTOTAL
184.012,52 €
El pressupost d'execució per contracte (PEC) abans de l'aplicació d'impostos ascendeix a
184.012,52 € (cent vuitanta-quatre mil dotze euros amb cinquanta-dos cèntims).
PREU EXECUCIÓ CONTRACTE
IVA

184.012,52 €
38.642,63 €

21,00 %

PREU EXECUCIÓ CONTRACTE (IVA inclòs)
222.655,15 €
El pressupost d'execució per contracte (PEC) final, un cop aplicats impostos ascendeix a
222.655,15 € (Dos-cents vint-i-dos mil sis-cents cinquanta-cinc euros amb quinze cèntims).
Rubí, maig de 2017
EL TÈCNIC
Firmado digitalmente por MIGUEL

CALCERRADA GOMEZ / num:15078
MIGUEL
Nombre de reconocimiento (DN): CN = MIGUEL
CALCERRADA GOMEZ / num:15078, SN =
CALCERRADA
CALCERRADA GOMEZ, G = MIGUEL, C = ES,
= Catalunya, O = Col·legi d'Enginyers
de Catalunya / COEIC / 0016, OU =
GOMEZ / num:15078 SIndustrials
Col·legiat, T = Enginyer Industrial
Fecha: 2017.06.01 22:16:03 +02'00'

Miquel Calcerrada Gómez
Enginyer Industrial
Col·legiat 15.078
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