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1. ANTECEDENTS 

MERCABARNA té a la Zona Franca de Barcelona la planta escorxador que ha sofert 
un procés d’envelliment en una part de la estructura de la planta entreplanta y també 
en algunes de les instal·lacions de fluids. 

A banda una part de les sales queda sense ús i cal retirar de la mateixa les 
instal·lacions que la creuen, en particular les xarxes hidràuliques. 

2. OBJECTIU 

L’objectiu d’aquest document és detallar l’especificació de desmuntatges i muntatge 
de les xarxes de fluids que està previst canviar o/i eliminar. 

3. NORMATIVA I REGLAMENTACIÓ 

3.1. Reglaments oficials de obligat compliment 

 REAL DECRETO 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas 
complementarias. 
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4. ÁREES I SALES 

Les sales en que està dividida la zona i que seran objecte de remodelació son: 

- Cambra 0ºC 

- Sala de llengües 

- Sala Additius 

- Envasat 1 

- Envasat 2 

- Sala de Cuina  

- Sala de Preparat  

 

La major par d’aquestes sales queden sense ús. 

 

Aquestes sales seran totalment desmantellades per tal de sanejar i aplicar remis 
d’obra al terra i forjat superior, la tabaqueria es desmantellarà i es farà nova, 
finalment respectant la geometria anterior. 

A més queden també involucrades, pel pas de tubs nous i/o vells, les sales 
següents: 

- Vestuaris 

- Passadís central d’accés 

-  Sala bescanviador aigua rescalfada (en planta inferior) 
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5. DESCRIPICIÓ DE LES XARXES I FLUIDS 

5.1. Descriptiu bàsic 

Essencialment es tracta d’una sèrie de xarxes de tubs amb fluids de subministre 
directe (consum) i altres d’escalfament, inherents al procés productiu d’un 
escorxador. 

Aquests tubs creuen les sales del escorxador per sostres y parets. 

5.2. Fluids de procés 

- Aigua Freda de Pou. (Aportació i consum) 

- Aigua Freda. (Aportació i consum) 

- Aigua Calenta  a 55ºC (Aportació i consum) 

- Aigua Rescalfada  a 90ºC (Aportació i consum) 

- Vapor (Aportació i circuit amb retorn via condensats) 

- Condensats (del vapor) 

- Aigua Glicolada (circuit tancat sense consum) 

- Aire Comprimit (Aportació i consum) 

 

Tos els fluids tenen aportació o generació fora de l’àrea delimitada d’aquest projecte, 
tret de l’aigua rescalfada que es produeix a partir de l’aigua calenta via un 
bescanviador de calor vapor/aigua situat una planta per sota. 

 

5.3. Altres serveis  

Cal també tenir present que a banda de les xarxes de fluids enunciades hi ha a la 
zona el següents serveis: 

- Xarxa de sanejament pròpia de les sales 

- Xarxa de sanejament de la planta superior que travessa la planta. 
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- Ventilació. Conduccions de aire de aportació i extracció a algunes de les sales. 

- Carril guia elevat de transport de cuves 

- Conductes de conducció del procés. Son conductes metàl·lics, en acer 
inoxidable, de gran diàmetre, que creuen amb pendent part de les sales, uns 
procedeixen de la planta superior i altres van cap a la inferior 

- Safates amb cables de potencia. 

Les dos últimes no son objecte directe d’aquest projecte. 

6. DESCRIPCIONS DE LA SITUACIÓ ACTUAL 

6.1. Generalitats  

De forma resumida la configuració de les xarxes que alimenten i creuen la zona es la 
següent: 

Les xarxes principal actualment transiten per sobre de la zona de producció a nivell 
de fals sostre o perimetral, i son tubs de diàmetre relativament gran ( D3” i D4” ), 
metàl·lics, d’acer negre, aïllats amb llana de roca i folrats amb xapa de alumini. 

En arribar a cada sala dels tubs metàl·lics es fan picatges de diàmetre inferior i 
surten ramals de material plàstic, generalment PP. 

6.2. Estat dels materials 

L’estat dels materials, tubs, aïllants, suports, es dolent doncs son sales amb molta 
humitat ambient generada pels mateix procés. En gran mesura per això les xarxes 
de tub metàl·lic s’han rovellat i els aïllants s’han malmès. Els tubs de material plàstic 
que porten aigües amb forta càrrega de clors s’han fragilitat fins al punt de fractura 
en alguns casos. Els tubs ramals de plàstic que porten aigua calenta han sofert una 
deformació pel calor. 



 

8 

X:\23377\50 EXECUTIU\MEMORIES\FLUIDS\23377Fm02.doc 

Val a dir que la instal3lació de ventilació i la del carril guia el material: acer inoxidable 
en part, i perfil d’acer negre pintat, sí està en millor estat, tot i que no s’espera 
recuperar-lo doncs son installacions a desguasar 

7. DESCRIPCIONS DE LA REMODELACIÓ 

7.1. Generalitats  

De forma general aquest projecte es una operació de canvi de xarxes, no es preveu 
nous consumidors ni nova distribució. Tota l’àrea es saneja a nivell d’obra interior i 
s’aprofita per refer les xarxes de serveis. 

L’actuació s’ha de fer tenint present que cal fer obra en  fases curtes, segurament 
actuant en caps de setmana o similars per tal que la Planta pugui seguir treballant 
entre les fases, per tant les actuacions entremigs estan pensades per tal de seguir 
donant subministrament dels fluids de forma provisional. 

La part més delicada de la obra es fer la execució amb la mínima incidència amb els 
usuaris que han de rebre servei fora de l’àrea d’actuació i per tant que, en horari de 
treball, no han de tenir talls de subministrament.  

7.2.  Recorregut actual dels racks 

Hi ha dos tipus de recorregut de tubs: els rack de gran diàmetre de tubs d’acer, y les 
distribucions interiors a  sala sales de producció que va a alimentar a cada màquina. 

Els racks metàl·lics son dos. Hi ha un pipe-rack principal que prové de les sales 
tècniques i creua horitzontalment la Planta per l apart de baix (segons es veu en el 
plànol F001), d’ell surten 2 ramals , un que puja verticalment pel passadís principal i 
l’altre que puja verticalment pel sostre de les sales /S. Cocina i S. Preparado) 

7.3. Remodelació els racks 

Es preveu unificar en un e sol el rack que creua la Planta fent us exclusivament del 
passadís central. 
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L’altre rack, que discorre pel fals sostre es desmuntarà. 

7.4. Sanejament 

Actualment hi ha una xarxa de sanejament que creua la planta amb una sèrie de 
boneres de la planta de dalt embocades a tubs de PVC que afloren per sota del 
forjat superior, es reuneixen en un col·lector horitzontal que va fins una baixant 
amagat a dins un fals pilar. 

Per motius d’accés a la cara inferior del forjat a on cal fer operacions de remodelació 
i sanejar la estructura cal despenjar aquesta instal·lació, però de forma que segueixi 
funcionant durant les obres i posteriorment refer-la. 

Per tal de tenir un provisional en fase d’obra s’ha optat per fer un muntatge de tubs a 
dins la mateixa sala amb un col·lector a nivell de terra, situat e inclinat tal que 
desguassi cap al baixant però enlloc de connectar per la part de dalt ho farà per la 
part de baix, les boneres del pis de dalt es connectaran amb baixants verticals des 
de elles fins el col·lector provisional. 

Per evitar trencar el col·lector a peu de terra durant l’obra (pas de operaris i 
màquines) aquest serà en tub de fosa. 

7.5. Ventilació 

Actualment hi ha una xarxa de ventilació, extracció i aportació d’aire en un parell de 
sales. Aqueta xarxa que creua la sala i una de ells creua el forjat superior per sortir 
fins la coberta, una altra ho fa per façana. 

Con aquesta ventilació pertany a dos sales que no tindran ús posterior es 
desmantellaran. 

7.6. Aigua de pou 

Hi ha una xarxa de aigua pou que actualment ja no té servei, està previst desmuntar-
la. 
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7.7. Xarxa d’aigua glicolada 

En la zona d’actuació sols es dona servei d’aigua glicolada a una cambra freda. 

Està previst desmuntar el ramal, anada i retorn, afegir unes vàlvules i en el seu 
moment refer la xarxa, que ara està molt malmesa. 

7.8. Xarxa de aire comprimit 

Es farà una xarxa nova amb tub d’acer inoxidable, qualitat A-304, que es suficient 
per aquest fluid. 

El tipus d’unió serà mecànica prensada. 

7.9. Xarxes d’aigua freda i calenta 

Es farà una xarxa nova amb tub d’acer inoxidable, qualitat A-316L, que es 
necessària per aquest fluid pels col·lector de distribució racks). Per les xarxes 
d’aigua a dins de cada sala es farà us d’un tub de plàstic de PP reforçat amb FDV 
que té un baix coeficient de dilatació i a l’hora es un material net per estar en sala to i 
presentant una paret exterior relativament aïllada donat el material de que està fet 
per evita cremades al personal en zona si no s’aïlla. 

7.10. Xarxa de vapor i condensats 

Es farà una xarxa nova amb tub d’acer inoxidable, qualitat A-316L. Tot i que pel que 
fa al tipus de fluid no fora necessari es considera que la barreja de alta temperatura i 
humitat ambient (no sols de vapor d’aigua, també vapors orgànics deguts al tipus 
d’activitat) es millor fer us d’acer inoxidable. Sobretot vista l’estat de corrosió externa 
de la xarxa actual. 

7.11. Altres  

Dins de la sala de Cocina, hi ha un camí de carrils de transport de càrregues penjat 
del sostre tipus carril de polispast.  



 

11 

X:\23377\50 EXECUTIU\MEMORIES\FLUIDS\23377Fm02.doc 

Aquest camí està fet amb perfils d’acer laminat situats horitzontals fent la funció de 
rails, i amb petits pilars també metàl·lics de suport. 

Com la sala queda sense ús i en el futur li consta a la Propietat que aquesta 
instal·lació no serà necessària, es desmantellarà. 

Consta a la Propietat que aquesta estructura metàl·lica tota ella es auto portant i no 
te influencia estructural, i per tant es pot desmuntar sense conseqüència pel edifici. 
Tant mateix, en la execució d’obra es farà una revisió de tal fet per un tècnic 
estructurista que garanteixi tal fet. 

7.12. Base del nou disseny 

7.12.1. Traçat de les xarxes de tubs 

 La línia de conduccions evitarà en mesura del possible els colzes, ascensos i 
les corbes. També s’intentaran evitar els trams morts, i en cas que calgui 
introduir-ne, mai superaran el diàmetre de la conduccions multiplicat per 6. 

 El sistema de conduccions disposarà de drenatges per evitar la formació de 
trampes de vapor cada 30 metres de conducció, davant de vàlvules de control 
o vàlvules normalment tancades, davant dels càrters dels filtres i abans de 
qualsevol increment d’alçada de la conducció. 

 Els drenatges permetran l’eliminació total d’aire i condensats de la línia per tal 
d’evitar cops d’ariet i trencament dels filtres en el procés d’esterilització. 

 Els drenatges i les conduccions en general es muntaran de forma que evitin la 
formació de sifons. 

 Els drenatges ubicats dins de sala neta aniran canalitzats de forma que mai 
quedaran en contacte l’aire de la sala amb el desguàs. 

 En cas que alguna conducció estigui en contacte amb l’ambient exterior, estarà 
degudament protegida i calorifugada. 

 Sempre que sigui possible les conduccions circularan per zones tècniques 
annexes a la sala neta i només entraran en cas necessari dins les mateixes 
minimitzant el recorregut dins la sala neta. 
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7.12.2. Materials dels tubs 

 Com l’ambient interior es arreu lleugerament corrosiu per la presencia de 
vapors, com ho demostra l’estat dels tubs actual en el seu deteriorament 
exterior, es faran totes les noves xarxes en acer inoxidable, o en material 
plàstic 

 Les soldadures per conducció de fluids a pressió les realitzarà un operari 
certificat. Si es requereixen certificats de soldadura i radiografies de les 
conduccions s’entregarà plànol indicant la ubicació de totes les soldadures i 
dels punts radiografiats, així com el procediment d’interpretació dels 
radiogrames. 

 El material de construcció serà acer inoxidable AISI 316L. S’admetrà acer 
inoxidable AISI 304 per les superfícies que no estan en contacte amb el fluid. 
Es requereixen certificats de materials. 

7.12.3. Vàlvules 

 En els circuits tancats, com es l’agua glicolada, s’instal·larà en el retorn 
vàlvules d’equilibrat que permetin fer lectures del cabal que passa per cada 
ramal i, si fos el cas ajustar-lo. 

 En la xarxa de vapor les vàlvules seran del tipus seient 

 En les xarxes d’aigua les vàlvules seran de seient o de papallona per diàmetres 
més grans de DN50 i de bola per inferiors. 
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8. FASE D’OBRA 

8.1. Replanteig 

Les xarxes de fluids objecte d’aquest projecte estan parcialment amagades per 
falsos sostres, espais encara ocults, o el propi aïllant del tub, el projecte ha plasmat 
en plànols el probable recorregut i els possibles consumidors. 

 Però per tal de tenir seguretat en la execució caldrà fer una fase prèvia de replanteig 
del que hi ha actualment i definir amb detall el pas del traçat de tubs. 

Això serà possible en fase inicial de l’obra doncs està previst fer un buidat previ de 
equips, desmantellar panels, falsos sostres i demés (feina a fer per altres, no objecte 
d’aquest projecte), deixant a la vista els tubs actuals 

8.2. Seqüència del procés  

Com no es pot fer una aturada total de la producció caldrà coordinar l’actuació amb 
els horaris amb disponibilitat d’accés i també amb eles treballs d’obra civil que forma 
part de la actuació que es fa a la planta. 

Un cop finalitzat la fase de replanteig la seqüència bàsica durant el procés de 
muntatge es farà en 5 fases: 

Fase de desmantellament 

1) Desmantellament de xarxa de conductes de ventilació de sales de Cuina i 
Preparació (ara sense ús). 

2) Desmantellament del carril guia de transport de cubes de sala de Cuina. 

Aquestes dos actuacions es fan en sales que actualment no tenen ni tindran us 
per tant poden fer-se inicialment o es poden intercalar dins de les altres fases 
d’obra. 

Fase 1+2 

1) Inserció en el col·lector principal existent del passadís principal de vàlvules de 
seccionament en la derivació del rack principal i en la zona mitja del passadís.  
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2) Desmuntatge dels tubs actuals del col·lector principal existent del passadís 
entre vàlvules de tall. Entre vestidors i Sala de Preparació 1. 

3) Inserció d’un tram de tub, provisional, que connecti la xarxa de Aire Comprimit 
entre els dos racks. 

4) Inserció de nou tram de tub d’aigua descalcificada 

5) Muntatge dels tubs nous del col·lector principal existent del passadís entre 
vàlvules de tall. Entre vestidors i Sala de Preparació 1. 

Fase 3+4 

1) Desmuntatge dels tubs actuals del col·lector principal existent del passadís 
entre vàlvules de tall. Entre Sala de Preparació 1 i Sala de preparació 2. 

2) Desmuntatge dels tubs actuals del col·lector existent a la part de dalt sota el 
forjat de les antigues sales de producció. 

3) Desmuntatge dels tubs actuals del col·lector  existent a la part de dalt sota el 
forjat dels Vestidors. 

4) Desmuntatge del ramal de tubs d’aigua glicolada que anava fins la càmera 
frigorífica. 

5) Inserció de vàlvules de tall i equilibrat a la xarxa de aigua glicolada, al ramal 
que puja a la planta superior. 

6) Desmuntatge del tram de tub, provisional, que connecta la xarxa de Aire 
Comprimit entre els dos racks. 

7) Desmuntatges i muntatges de la xarxa de Sanejament. 

 

Fase 5 + final 

1) Muntatge de derivacions amb tub de PP inici de ramal fins dins de cada sala, 
partint dels tubs col·lectors principals nous. 



 

15 

X:\23377\50 EXECUTIU\MEMORIES\FLUIDS\23377Fm02.doc 

2) Muntatge de les xarxes de petit diàmetre dins les sales fins les proximitats 
dels punts de us de cada sala, connectant cada xarxa a cada derivació de 
ramal. 

3) Canvi de ramals de tubs que van fins el bescanviador de calor que genera 
l’aigua sobre escalfada. 

Aquestes actuacions estan també plasmades en els plànols en planta de la zona 
a actuar. 

9. ESPECIFICACIONS TECNIQUES 

9.1. Vàlvules 

9.1.1. Vàlvula de seient per vapor 

Vàlvula d'interrupció de vapor.  

- Materials 

 Cos ferro fos.  
 Manxa acer inoxidable.  
 Elements de tancament acer inoxidable.  
 Connexions brides DIN. PN16.  

 

9.1.2. Vàlvula de Bola de pas total 

- Materials 

 Cos: acer inoxidable 
 Bola : acer inoxidable 
 Seient: EPDM 

- Característiques constructives 

 PN 16 o superior 
 Cos d’una peça 
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 Pas total 
 DN<65 Roscades 
 DN>65 Brides DIN-PN16 

 

9.1.3. Vàlvula d’equilibrat 

Vàlvula de seient equipada amb preses de pressió diferencial, volant amb 
indicador de voltes. 

- Materials 

 Cos:. Ametal per DN<65 
 Capçal, conus d’estrangulació: Ametal 
 Seient: EPDM 

 

- Característiques constructives 

 PN 16 o superior 
 Preses de pressió diferencial 
 Indicador de posició: volta i fracció 
 Calibrada en posició/Kvs 

 
- Marca model: Tour&Andersson   STAD  STAF 
 

9.2. Tubs 

9.2.1. Tub metàl·lic de xarxes d’aigua 

Tub d'acer INOXIDABLE sense soldadura, unions soldades en els trams de llarg 
recorregut i unions mecàniques. Segons: UNE-EN 10216-5:2006 UNE-EN 10216-
5:2006 / AC: 2008 Part 5: “Tubs d'acer inoxidable”  

9.2.2. Tub metàl·lic de xarxa aire comprimit 

Tub d'acer INOXIDABLE A-304 amb soldadura, unions mecàniques tipus premsat en 
fred amb junt tòric per a aire comprimit. PN16   Marca INOXPRESS amb junta FKM.   
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9.2.3. Tub plàstic de xarxes d’aigua freda i calenta (+60ºC) 

Tub de plàstic de PP reforçat amb FDV, tri capa per co-extrusió PPR80/ PP+FDV./ 
PPR80 , de baixa dilatació lineal, atòxic, certificat per pas d’aigua per consum humà. 
PN20. SDR  7,4 sèrie 3.2 

9.3. Aïllant 

9.3.1. Fluids calents VAPOR I CONDENSATS 

LLANA MINERAL  
 
Material: Capa de llana mineral amb baix contingut en clorur,  
Les característiques de la llana mineral seran:  
- Densitat d'almenys 100 Kg/m3  
- Coeficient de conductivitat tèrmica de 0,036 Kcal / (h m° C) 
- Contingut en clorurs menor de 10 p.p.m.  
- Tindrà propietats auto extingibles: Classe I-NEN 1076 o equivalent 
 
Normes de col·locació::  
L'aïllament es realitzarà amb panells de llana mineral de baix  
contingut de clorur sobre malla d'acer inoxidable, les mantes seran  
agafades amb separadors i fleixos que envoltaran el recipient  
Els folres exteriors de l'aïllament serà en xapa d'acer inoxidable  
de 0,5 m / m., de gruix. 
 
L'acabat exterior de la xapa del folre serà AISI-304-2B laminat,  
embridat, solapat i fixat amb rivets pop i cargols d'acer  
inoxidable.  
 
Les unions es segellen amb silicona per tal que quedin elàstiques i  
es cargolaran amb elements d'acer inoxidable.  
 
Les conquilles aniran agafades amb filferro d'acer inoxidable 1 m / mi folrades  
en xapa d'alumini de 0,9 mm de gruix. 
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9.3.2. Fluids calents AIGUA CALENTA 

Aïllant amb camisa d'escuma elastomèrica de bombolla tancada, lliure de halògens 
compatible amb material INOX, resistent a altes (-50ºC +110ºC).  

- Conductivitat  < 0,042 W/(m2ºK) 
- Resistència difusió de vapor de aigua > 4.000 
- Comportament al foc DL –s3,d0 
- Marca:   ARMAFLEX- HT 

 
Normes de col·locació: 
 

- Tancament de la conquilla amb cola homologada, evitant el contacte de la cola 
amb el metall del tub. 

- Acabat folrat en xapa d'acer inoxidable de gruix 0,5 mm. 
 

9.3.3. Fluids freds AIGUA FREDA i GLICOLADA 

Aïllant amb camisa d'escuma elastomèrica de bombolla tancada, lliure de halògens 
compatible amb material INOX, resistent a altes i baixes temperatures (-50ºC 
+110ºC).  

- Conductivitat  < 0,040 W/(m2ºK) 
- Resistència difusió de vapor de aigua > 2.000 
- Comportament al foc DL –s3,d0 Aprovat FM. 
- Marca:   ARMAFLEX- NH 

 
Normes de col·locació: 
 

- Tancament de la conquilla amb cola homologada, evitant el contacte de la cola 
amb el metall del tub. 

- Acabat folrat en xapa d'acer inoxidable de gruix 0,5 mm. 
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10. ESPECIFICACIONS ADMINISTRATIVES 

10.1. Documentació 

10.1.1. Documentació de L’empresa instal·ladora 

L’empresa INSTAL·LADORA haurà de preparar un programa de feines que satisfaci 
les necessitats del projecte, en coordinació amb la resta de contractistes involucrats. 

Així mateix, L’empresa INSTAL·LADORA elaborarà els plànols, tant de taller com de 
muntatge necessaris, mostrant en detall les característiques de construcció 
necessàries per a la correcta execució de les partides d'obra. 

Tant el programa de treballs com els plànols es presentaran a la Direcció Facultativa 
per a la seva aprovació, prèvia a l'execució. Aquesta documentació s'acompanyarà 
dels llistats de càlcul que justifiquin el dimensionament previst. 

S'haurà d'entendre que l'aprovació d'aquesta és conceptual i no de detalls, pel que 
no excusarà de cap manera L’empresa INSTAL·LADORA de la responsabilitat de la 
necessitat de comprovació de la viabilitat del proposat. 

Entre altres punts, els plànols esmentats han de determinar la situació exacta de 
bancades, ancoratges, suports, buits, baixants, etc., i a tot això dins dels terminis de 
temps exigit per no entorpir el programa general de l'obra. Independentment de 
l'anterior, l'instal·lador ha de marcar en obra els buits, passos, traçats, i en general 
totes aquelles senyalitzacions necessàries tant per als seus muntadors, com d'altres 
oficis o empreses constructores o instal·ladores que participin en l'obra.  
  

10.2. Documentació final de l’obra 

10.2.1. Conceptes 

Al final de l'obra, L’empresa INSTAL·LADORA haurà de lliurar uns plànols de 
construcció de com hagi quedat l'obra, tant en els seus elements vistos com a ocults 
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i, en el seu cas, els diferents esquemes de funcionament o connexionat necessaris 
perquè en el futur hi hagi una determinació precisa de com són i funcionen les seves 
instal·lacions. 

Es lliuraran els registres de l'autocontrol de qualitat que hagi desenvolupat 
L’empresa INSTAL·LADORA i els certificats de tot el material utilitzat. S'afegirà, a 
més, els Llibres d'Instruccions, que inclouran descripció dels equips, així com de les 
operacions normals dels diferents sistemes i programa de manteniment i revisions 
periòdiques. 

S'adjuntarà el llistat i catàleg dels materials emprats, una relació de subministradors i 
els documents de certificació dels mateixos. 

Sense el lliurament d'aquesta documentació, plànols de constància ("as-built") en 
suport magnètic i llibres d'instruccions, etc., no es procedirà a la recepció provisional 
de la instal·lació. 

 
Com en la documentació prèvia al muntatge, aquesta només tindrà validesa si està 
visada per la Direcció Facultativa. A més, s'haurà d'entendre que l'aprovació de la 
mateixa és conceptual i no de detalls, pel que no excusarà de cap manera al 
CONTRACTISTA de la responsabilitat de la necessitat de comprovació de 
l’executa’t.  

10.2.2. Certificats i documentació 

L’empresa INSTAL·LADORA haurà de lliurar al final d'obra, i independentment del 
que se li sol·liciti abans de l'inici dels treballs, per acreditar la bondat dels materials i 
equips: 

- Resultat de les proves realitzades d'acord amb la documentació del projecte  

- Manuals d'instruccions d'utilització i funcionament que corresponguin  

- Manuals i llibres de manteniment  

- Certificats de qualitat i homologació d'equips instal·lats.  

- Certificats de proves hidràuliques, de pressió i d'estanquitat de les xarxes de 
fluids instal·lats.  

- Càlculs justificatius de les instal·lacions que ho necessitin. 

- Certificat final de muntatge d'instal·lacions  en el que acrediti : 
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 Qui ha fet la instal·lació 

 De qui és (Titular instal·lació). 

 Emplaçament.  

 Relació d'instal·lacions.  

 Que els materials són homologats. 

 Certificats oficials segons la legislació vigent d’equips i instal3lació 

realitzada. 

10.2.3. Format 

La documentació es lliurarà per duplicat sobre paper i sobre suport magnètic, en 
arxius que siguin compatibles amb els programes habituals de tractament de textos, 
fulls de càlcul, bases de dades i dibuixos.  

10.3. Coordinació amb altres contractistes 

L’empresa INSTAL·LADORA haurà de coordinar els seus treballs amb els altres 
industrials concurrents a l'obra, i posarà els mitjans necessaris perquè aquesta 
coordinació tingui l'efectivitat oportuna. 
 
En aquells punts concurrents amb altres contractistes, i que per tant pugui ser 
conflictiva la delimitació de la frontera dels treballs i responsabilitats corresponents 
a cada un, s'atendrà el que indiqui la PROPIETAT o Direcció Facultativa.  

10.4. Acabats 

Tots els acabaments dels treballs hauran de ser nets, principalment els traçats de 
les xarxes i suports de manera que respectin les línies geomètriques i 
planimètriques de terres, sostres, falsos sostres, parets i altres elements de 
construcció i instal·lacions conjuntes.  

10.5. Provisions i muntatges provisionals  

Tots els materials acopiats o muntats hauran d'estar prou protegits, amb la finalitat 
d'evitar els danys que es puguin ocasionar per l'ambient exterior, aigua, 
escombraries, substàncies químiques, causes mecàniques i en general afectacions 
de construcció o altres oficis, reservant-se la PROPIETAT o Direcció Facultativa el 
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dret a eliminar qualsevol material que per inadequat acopiament, bé en magatzem, 
o muntat jutgés defectuós.  

10.6. Ajuts de maçoneria 

Els treballs corresponents a l'obertura de rases, cobriment, construcció d'arquetes i 
similars seran executats pel contractista d'obra civil, amb qui l'adjudicatari del 
present concurs haurà de coordinar el seu muntatge. 
   
L’empresa INSTAL·LADORA executarà els ajuts de maçoneria que la Direcció 
Facultativa li sol·liciti, d'acord amb els preus de treballs per administració del 
contracte, sense poder retardar la conclusió dels treballs especificats en ell.  

 

10.7. Finalització de l’obra 

Al lliurament dels treballs, L’empresa INSTAL·LADORA haurà restituït el bon estat 
de les parts de l'obra que per l'execució dels seus treballs hagin pogut quedar 
danyats o bruts. 
 
Al final de l'Obra, L’empresa INSTAL·LADORA procedirà a la retirada de tots els 
equips, mitjans auxiliars, instal·lacions provisionals i material sobrant. Tots allò que 
no hagi estat retirat en el termini d'un mes des de la Recepció Provisional passarà a 
ser propietat de la PROPIETAT. Els costos d'abocament del material abandonat en 
obra seran descomptats de la retenció de garantia.  

10.8. Seguretat i salut 

En fase d'oferta, l'import de la partida de seguretat i salut serà un tant alçat fruit de 
l'experiència de cada industrial que s'haurà de concretar amb la redacció del Pla de 
Seguretat i Salut. 

L’empresa INSTAL·LADORA adjudicatari elaborarà un Pla de Seguretat i Salut que 
s'haurà de sotmetre a l'aprovació del Coordinador de Seguretat i Salut abans de 
l'inici dels treballs. L'esmentat Pla incorporarà un pressupost descompost que 
satisfarà els requeriments expressats en l'Estudi de Seguretat i Salut del projecte, i 
que se certificarà periòdicament, així que avancin els treballs. 

L’empresa INSTAL·LADORA realitzarà, al seu temps, quantes notificacions 
administratives siguin necessàries davant d'organismes públics. Així mateix, 
sol·licitarà les autoritzacions que li corresponguin. 
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Tot el personal que intervingui en l'obra anirà proveït dels elements de seguretat 
corresponents als treballs que realitzi, d'acord amb la normativa vigent. Així, tots els 
elements auxiliessin de muntatge (bastides, etc.) disposaran dels elements de 
seguretat adequats.  

És responsabilitat de L’empresa INSTAL·LADORA el compliment de les normes de 
Seguretat i Salut, i la comprovació del bon estat i ús, per part del personal, dels 
equips de protecció. 

La Direcció Facultativa pot obligar la substitució del personal del contractista que no 
compleixi les normes de seguretat o convivència. 

L’empresa INSTAL·LADORA està obligada a mantenir permanentment a l'obra 
durant tota l'execució un tècnic qualificat, responsable de l'execució, neteja i 
seguretat, i personal amb els coneixements i materials necessaris per instal·lar i 
retirar les proteccions.. 

L’empresa INSTAL·LADORA satisfarà les sol·licituds del Coordinador de Seguretat i 
Salut quant al farcit de formularis específics per al control de la seguretat a l'obra, i 
aportarà tota la documentació que aquest li requereixi. 

L’empresa INSTAL·LADORA organitzarà, al seu càrrec, una Brigada de Seguretat i 
Salut que, sota les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut i la Direcció 
Facultativa instal·larà les proteccions col·lectives necessàries per garantir la 
seguretat dels fronts de treball on intervinguin diferents industrials. 

Així, l’empresa INSTAL·LADORA instal·larà les proteccions col·lectives per al seu 
personal sempre que al tall no hi hagi altres industrials treballant, i quan en tancar-lo 
no quedin parts que puguin generar perills per a futurs treballs. 

En qualsevol cas, el Coordinador de Seguretat i Salut serà qui, en cas de conflicte, 
definirà qui ha d'instal·lar les proteccions.  

10.9. Control de qualitat 

L’empresa INSTAL·LADORA s'obliga a l'autocontrol amb els medis apropiats de la 
qualitat del material subministrat, i del seu muntatge. Per a això haurà de poder 
exhibir quan se li sol·liciti, els certificats de garantia del material utilitzat, així com els 
resultats de l'autocontrol realitzat. 
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El contractista escorcollarà la procedència dels diferents materials i la seu destí en 
obra. 

L’empresa INSTAL·LADORA permetrà i facilitarà a tota hora l'accés als magatzems i 
tallers on hi pugui haver material que hagi de ser utilitzat a l'obra. Així mateix, 
garantirà l'accés a les obres a la PROPIETAT i a la Direcció Facultativa sempre que 
el sol·licitin. 

L'import d'aquelles proves i assaigs sol·licitats per la PROPIETAT que no resultin 
favorables, d'acord amb les especificacions tècniques de projecte, seran sufragats 
per l’empresa INSTAL·LADORA. 

Així mateix l’empresa INSTAL·LADORA facilitarà gratuïtament els següents serveis: 

 Bastides, plataformes, escales i quant sigui precís per poder assolir el punt en el 

qual s'hagin de realitzar els assaigs, o bé ascens o descens de mostres o medis 

d'assaig fins al punt d'assaig. 

 Aigua i electricitat en el punt d'assaig quan es requereixi. 
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11. LLISTA DE PLÀNOLS 

F 001  Planta Entre planta. Instal·lacions de serveis. Estat actual 

F 002  Planta Entre planta. Instal·lacions de serveis. Remodelació Fase 1 i 2. 

F 003  Planta Entre planta. Instal·lacions de serveis. Remodelació Fase 3 i 4. 

F 004  Planta Entre planta. Instal·lacions de serveis. Remodelació Fase 5 i final. 
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