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Ajuntarnent �;) de Palma 111 
MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR 

Núm. d'expedient:  CM 17/2021

Assumpte: Subministrament i instal ·lació de 5 extractors d'aire al Poliesportiu 

Germans Escalas. 

1. OBJECTE DEL CONTRACTE:

Subministrament i instal ·lació de 5 extractors d'aire per a grans superfícies per al 

pavelló, zona de vestidors de piscina i a la piscina del Poliesportiu Germans Escalas. 

2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE:

Degut a l'ús i temps de vida deis extractors d'aire, s'ha detectat que a dia d'avui hi 

ha 5 extractors espatllats: 2 extractors de la zona de vestidors de piscina, 2 de la 

zona de les piscines i 1 del pavelló. De manera que, és necessari que aquests siguin 

substiturts per a garantir la correcta extracció i ventilació d'aquestes zones. 

3. ESPECIFICACIONS TECNIQUES DE LA PRESTACIÓ:

Per tal de poder optar a la licitació és imprescindible que !'empresa realitzi una visita 

a la instal ·lació per tal de coneixer in situ la intervenció a realitzar. D'aquesta 

manera, es podra garantir fer un pressupost ajustat a les necessitats demandades. 

El subministrament consta de les següents especificacions tecniques: 

• Extractors zona vestidors: 2 ventiladors helicoidals Mod HCT/4 o similiars

d'extracció.

• Extractors zona piscines: 2 ventiladors helicoidals Mod HT50-4T o similiars

d'extracció.

• Extractors zona pavelló: 1 ventilador de cuberta Mod. HTmh-71 4T o similiar

d'extracció.

La ma d'obra per dur a terme la instal ·lació deis extractors s'inclou dins el contracte. 

Els mitjans per a treballar a 1 O me tres d'altures han d'estar inclosos, així com també, 

les línies de vida i els amortidors anticaigudes per a realitzar els treballs en la coberta. 

Tambe s'inclou el Pla de Prevenció de Riscos Laborals. 
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