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1. DADES GENERALS - ADMINISTRATIVES  

1.1. Titular. 

Nom:    Ajuntament de Sant Celoni 
Adreça:   Plaça de la Vila. 
Població:    08470 Sant Celoni 
CIF:   P 0820100 F 
Tel.:   93 8641216 
 

1.2. Autor del projecte. 

Nom:   Quim Sajet Enginyeria SLP 
            Joaquim Sajet Costa 
Adreça:   Ctra. d’Olot, 51-53, portal C, baix B  
Població:   17744 Navata 
Telèfon:   972548856 
Titulació:   Enginyer Tècnic Industrial 
Col·legiat núm.:  CETIG – 12.507 
 
 

1.3. Situació de la instal·lació. 

Instal·lació:  Escola Josep Pallerola i Roca 
Adreça:   C/ Consulat del Mar, s/núm. 
Població:    08470 Sant Celoni 
Tel.:   93 8671802 
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2. MEMÒRIA  

2.1. Objecte 

L’objecte del projecte és el disseny, descripció, definició de la instal·lació i obres necessàries per la 
renovació del sistema de calefacció de l’Escola Josep Pallerola i Roca de Sant Celoni, instal·lant en 
una primera fase una nova producció d’aigua calenta per calefacció mitjançant l’ús de la biomassa 
(estelles de fusta) en substitució de les calderes existents i en una segona fase la renovació de la 
distribució d’aigua calenta i emissors de calor. 

Les instal·lacions es dissenyaran sempre mantenint l’estalvi energètic, l’ecologia, la fiabilitat dels 
sistemes i la simplicitat d’ús i manteniment .  

En tots els casos s’acompliran les vigents normes i reglaments.  

2.2. Normativa d’aplicació 

La maquinaria, materials i execució de les instal·lacions, hauran d’estar legalitzats i disposar de les 
oportunes autoritzacions de posada en servei. Per tant, a més de les condicions generals fixades en 
els apartats d’aquest projecte, la instal·lació haurà de acomplir amb tot el següent:  

 Reglament d’instal·lacions Tèrmiques en els edificis (RITE), i les instruccions tècniques 
complementàries (ITE). RD 1027/2007 del 20 de juliol. 

 Correcció d’errors del 28 de febrer de 2008. 
 RD 1826/2009 de 27 de novembre, modificació RITE 
 Correcció d’errors del 12 de febrer de 2010 
 Correcció d’errors del 18 de març de 2010 
 RD 238/2013 de 5 de abril, modificacions RITE 
 Correcció d’errors del 5 de setembre de 2013 
 Normes UNE d’aplicació. 

 Codi Tècnic de la Edificació, CTE R.D. 314/2006 del 17 març. 

 "Reglamento Electrotécnico para Baja  Tensión " del Ministeri d’Indústria i Energia" aprovat 
per RD 842 / 2002 de 2 d’agost. BOE 224, de 18 de  setembre de 2002.  També s’ajustarà a 
les "Instrucciones Técnicas Complementarias para su aplicación  ITC-BT”. 

 Decret 21/2006, de 14 de febrer pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’eco 
eficiència en els edificis. 

 Altres Normes autonòmiques d’aplicació.  

 Ordenances Municipals que afectin a l’activitat.  

Les instal·lacions existents de calefacció disposen de la corresponent legalització núm. 
d’expedient CAL-359249/92 i núm. de registre C-2963  

2.3. Antecedents 

L’Escola Josep Pallerola i Roca en l’actualitat disposa d’un sistema de producció d’aigua calenta per 
calefacció mitjançant dos calderes formades per mòduls de combustió atmosfèrica amb gas natural, 
instal·lades aproximament l’any 1991. Degut al fet que les calderes existent estan fora de fabricació, 
l’obtenció de recanvis és difícil, tenen un baix rendiment i que ja estan plenament amortitzades es 
planteja la renovació del sistema de producció de calor. 
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L’Ajuntament de Sant Celoni pretén potenciar aspectes d’eficiència energètica i introduir aspectes 
ambientats a les seves instal·lacions existents, és per a això que es projecte realitzar aquesta 
renovació de la instal·lació tèrmica amb calderes de biomassa.  

Amb la utilització de biomassa com a combustible tenim: 

 Millor contribució del medi ambient, les emissions a l’atmosfera són inferiors que la dels 
combustibles sòlids pel seu baix contingut en sofre, nitrogen i clor. 

 Balanç neutre d’emissions de CO2, al tancar el cicle del carboni que comença en les plantes 
en el seu creixement. Aprofitament dels residus forestals procedents de podes i neteges de 
boscos, rostolls i podes agrícoles. 

(veure diagrama adjunt) 

 Creació de noves activitats econòmiques. 

 

Cicle neutre de la fusta 

 

 
 

2.4. Ubicació de la instal·lació 

La instal·lació objecte del projecte es pretén instal·lar al municipi de Sant Celoni, a la comarca del 
Vallès Oriental, província de Barcelona. I dins de l’Escola Josep Pallerola i Roca ubicada al carrer 
Consolat del Mar s/núm. al nord del municipi. 

2.5. Descripció de la instal·lació existent 

L’escola està formada per quatre edifici: 

- Aulari 1 
- Aulari 2 
- Gimnàs 
- Direcció 
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El Centre disposa actualment, d’un sistema de calefacció que s’alimenta de la producció de dues 
calderes formades per mòduls de combustió atmosfèriques de gas natural, i connectades en 
paral·lel. 

De la sala de calderes surten els diferents circuits d’aigua calenta, dos per l’aulari 1, un pel gimnàs i 
un per l’aulari 2 i direcció,  que alimenten els radiadors que hi ha distribuïts en les diferents 
dependències dels quatre edificis de l’escola. Els radiadors són d’elements de xapa d’acer. 

Les calderes són de la marca HYDROTHERM mod.: SE390 amb una potència aproximada total de 
490 kW. 

La regulació es realitzar sobre les diferents mòdul de caldera en funció de la temperatura exterior. 

 

           
 

La instal·lació es troba en un estat de conservació correcte per la seva antiguitat. 

Els consum anuals de gas, segons factures de la companyia subministradora són: 

 

any Consum anual kWh 

2010 348.115 

2011 331.133 

2012 297.619 

 

2.6. Paràmetres de disseny, carrega tèrmica 

Pel dimensionant de les noves calderes s’ha realitzat un càlcul de la carrega tèrmica global de cada 
edifici considerant : 

 Condicions exteriors de càlcul. 

Com a criteri general de disseny es tindran en compte les següents condicions exteriors: 

  Hivern 

Temperatura          0ºC 
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 Condicions interiors. 

El valors de temperatura operativa estaran compresos entre els següents límits. 

Hivern 

Interior Temperatura                   20ºC±1 

 
El resultat del càlcul realitzat és: 
 

EDIFICI Carrega tèrmica W 

Aulari 1 173.806 

Aulari 2 28.821 

Gimnàs 22.689 

Direcció 25.852 

 
 
Considerant les pèrdues per distribució, rendiment de la caldera i rendiment estacional les necessitat 
globals de calor en màxima demanda de l’escola seria d’aproximadament 326.518 W 
Pel dimensionat de la caldera de biomassa es considera una certa simultaneïtat en la demanda i 
inèrcia del sistema.  
La potencia de les calderes a instal·lar s’ha considerat suficient en 300 kW 

 

2.7. Descripció general del projecte 

La instal·lació de calefacció, objecte d’aquest projecte, tal com s’ha indicat amb anterioritat disposa 
de dues calderes formades per mòduls de combustió atmosfèriques alimentades amb gas natural, i 
connectades en paral·lel i els radiadors són d’elements de xapa d’acer. 

Es tracte doncs de: 

- En primera fase substituir les calderes existents per unes calderes de biomassa amb tots els 
elements necessaris que requereixi la instal·lació, connectant la distribució a la instal·lació 
existent. 

- En una segona fase substituir els radiadors i i totes les canonades de la distribució d’aigua 

Per la substitució de las calderes, tenim en compte els usos, simultaneïtats, horaris, així com 
assegurar una garantia de funcionament i el màxim aprofitament de les calderes de biomassa, es 
considera que la solució més convenient és la instal·lació de dues calderes instal·lades en paral·lel 
d’igual potència. 

Les calderes es situaran en una nova construcció situada on s’ubiquen les actuals, derruint  i ocupant 
part de l’actual pati de servei adjacent a la mateixa, en la mateixa construcció s’ubicaria la sitja per 
l’emmagatzemen del combustible, biomassa en forma d’estella. 

La instal·lació disposarà com a matèria de tots els elements exigibles en matèria de seguretat, 
eficiència energètica i elements de mesura per una instal·lació tèrmica de calefacció que es detallen 
em el Reglament de Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis. 
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La instal·lació de biomassa comprèn un sistema forn-caldera automàtic de generació d’energia 
tèrmica (calor en forma d’aigua calenta) mitjançant la utilització de biomassa llenyosa (estella) com a 
combustible. 

El sistema de generació de calor comptarà amb una tècnica optimitzada de combustió obtenint alts 
rendiments i permetent una àmplia disponibilitat (hores d’operació) amb un manteniment reduït i 
alta durabilitat dels equips, així com un ampli ventall de mesures de seguretat. 

La instal·lació hidràulica i el sistema de distribució fins a les subestacions de desconnexió hidràulica 
(bescanviador) exigides pel RITE a l’alimentar diferents edificis, estarà constituït per les canonades 
existents de coure i les noves necessàries també de coure,  i elsistema de bombeig per assegurar un 
cabal adequat a les exigències de les pèrdues de càrrega de la instal·lació. Per evitar posades en 
funcionament de les calderes innecessàries i per propiciar una vida útil de les calderes més llarga, 
s’instal·la un dipòsit d’inèrcia de 5000 litres just abans dels col·lectors. 

Caldrà preveure una alimentació d’aigua des de la xarxa pública a la instal·lació així com 
l’alimentació elèctrica als diferents dispositiu. També cal dotar al local del suficient llum per poder 
efectuar les tasques de manteniment i conducció. 

Igualment es necessari que es prevegi un sistema de sanejament d’aigua que reculli l’aigua per una 
eventual fuga a la caldera o al sistema de distribució, per això, es preveu la col·locació d’una bunera 
sifònica que condueixi l’aigua fins al sistema de sanejament actualment existent al centre educatiu. 
Es preveu la recollida i conducció fins a la xarxa de sanejament de l’aigua pluvial recollida per la 
coberta del nou edifici. 

Els productes de la combustió seran conduits fins a la coberta de l’edifici a traves d’un conducte de 
xapa d’acer aïllada. Aquest tub disposarà d’un sistema de recollida de condensats.  

Dels bescanviadors a la connexió a la instal·lació existent les canonades es preveuen d’acer al 
carboni amb sistema d’unió tipus press-fiting. 

Totes les bombes seran amb control de cabal en funció de la pressió, i alta eficiència. 

Per la segona fase els radiador previstos seran del tipus plafó convector, de tub d’acer tipus RUNTAL 
i les nova distribució d’aigua amb tub d’acer al carboni amb sistema d’unió tipus press-fiting. Per les 
aules i despatx, el control de la temperatura es realitzaria amb la instal·lació d’una vàlvula de de dos 
vies amb control de pressió, comandada per un termòstat d’ambient. 

2.8. Generació de calor - Caldera de biomassa 

Les calderes previstes per la producció de calor tenen les següents característiques generals: 
Caldera de biomassa KWB model TDS Powerfire150 de les següents característiques:  
 potència calorífica: 150 kW 
 nominal, potència a càrrega parcial 45 KW, 
 rendiment mínim 90,4 % a potència total i 92,90% a càrrega parcial,  
 temperatures de treball 55-90ºC,  
 connexió elèctrica 400V-III. 
 Sistema de combustió adaptat a estelles W30 i W50 segons ÖNORM M7133, pellets de fusta 

segons ÖNORM M7135 i pellets industrials. 
 Caldera completament aïllada amb sistema de neteja automàtic, regulador de tir, vàlvula tres 

vies de retorn per regulació de temperatura de retorn, recollida de cendres automàtica cap a 
contenidor de cendres, sistema de combustió i postcombustió amb encesa automàtica, 
sistema de recirculació de gasos per treballar amb combustibles amb humitat inferior a 20% 
integrat a la caldera, sistema de protecció contraincendis mitjançant comporta estanca.  

 Inclou sistema de neteja del plat de combustió,  
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 Control mitjançant microprocessador KWB-COMFORT 3.0. 
 Passarel·la KWB Comfort Intercom i targetes ETHERNET  
 Sistema de recirculació de gasos (per estella amb HR inferior al 20%) 
 Contenidor de cendres per TDS 130/150, capacitat 66 l 
 Dispositiu d’accionament 0.55 kW per a sistema d’alimentació 
 Agitador d’acer diàmetre 2.5 m, apropiat per l’alimentació des de la sitja rectangular, 

compost per  discos de làmines d'acer amb 2 molles de ballesta intercanviables, sistemes de 
cargol sense fi per a càrrega  pesada KWB-RI 130 sense necessitat de manteniment, 
doblement segellats i amb greixatge automàtic. 

 Canals d’extracció 
 Regulació de tiratge 
 Dispositiu de manteniment de la temperatura de retorn de 2”. Vàlvula de tres vies 
 Sistema de regulació electrònic Confort Visio per regulació i control de la caldera amb sonda 

Lambda, control seqüencial gestió de les dos calderes i sortida ethernet per a la 
monitorització remota. 

 
Les calderes compliran amb les exigències tècniques en matèria d’eficiència energètica, (IT1.2.4.1.2) 
i en matèria de seguretat (IT1.3.4.1) que es ressenyen en el “Reglament d’instal·lacions tèrmiques 
en els edificis” aplicables als generadors de calor per biomassa. 

2.9. Combustible 

El tipus de biomassa que es preveu utilitzar tindrà les següents característiques bàsiques: 
- Composició: biomassa d’origen llenyosa que no contingui clor en la seva composició 

elemental, que no hagi tingut tractaments (superficials o altres), ni impropis o contaminants 
com peces metàl·liques, plàstics, vidre, terra, pedres, etc. 

- Màxima granulometria: fusta trossejada segons normativa Ö-Norm de mida G 50 
- Punt de rebliment de cendres > 1050 ˚C 
- Màxim contingut de pols (partícules de mida < 0,5 mm): 15% sobre la base de pes total. 
- Màxim contingut d’humitat recomanat: 35% en base humida. W35 
- PCI esperat: 3,6 kWh/kg 

2.10. Emmagatzematge 

S’ha previst d’un espai exclusiu tancat i cobert, annex a la sala de calderes, per emmagatzemar el 
biocombustible sòlid. Aquest te les següents característiques: 

1. Característiques generals de la sitja: construïda en obra tipus bloc de formigó, annexa a la 
sala de calderes, es preveu dos espais separats per un muret de 1.40 m.  i es preveu per 
cada espai una ballesta giratòria de braços flexibles i un bis sense fi pel transport del 
biocombustible sòlid fins a l’entrada de la caldera. 
2. Capacitat: El volum útil total d’emmagatzematge de biocombustible sòlid es 
d’aproximadament  80 m3. Disposa d’una capacitat aproximada d’emmagatzematge de 
20.000 Kg d’estella.. 
4. Reserves mínimes: Aquesta capacitat d’emmagatzematge assegura que el 
subministrament de combustible sòlid serà suficient per a mes de dues setmanes. 
3. Barrera d’incendis: El bis sense fi disposa d’una comporta antiretorn de flama. 
4. Registre de manteniment: Es preveuen dues portes d’accés a l’espai d’emmagatzematge 
des de la sala de calderes de 0,80m x 2,03m per a facilitar les tasques de manteniment, 
reparació o buidatge de biocombustible. 
5. Impermeabilització: Es preveu la col·locació d’un sostre tipus DEC amb impermeabilització 
per a protegir de la possible entrada d’aigua en cas de pluja. 
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També les parets laterals no permetran filtracions d’humitats. 
6. Prohibició d’instal·lació elèctrica: No es preveu cap instal·lació elèctrica a la zona 
d’emmagatzematge de biocombustible sòlid. 

 
L’emmagatzematge de la biomassa complirà amb les exigències de seguretat (IT1.3.4.1.4) que es 
ressenyen en el Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis 

2.11. Instal·lació hidràulica 

La instal·lació hidràulica està composada per la xarxa de distribució de fluid i els elements de 
protecció necessaris pel seu funcionament, considerant les canonades, col·lectors, bombes,  
valvuleria i accessoris diversos. Així com els separador hidràulic (bescanviador) ha instal·lar en cada 
edifici com indica la IT 1.3.4.2.1 del RITE 

2.11.1  Xarxa de canonades 

Totes les canonades de nova instal·lació fins als separadors hidràulics s’han previst amb coure, 
material de les canonades de distribució enterrada existent. 
Es connectaran a les tubàries de coure existents. 
A partir de la sala de calderes de biomassa es distribuirà l’aigua de calefacció produïda fins a cada 
edifici amb tres circuits independents, des de la sala de calderes es connectarà als tubs de coure 
enterrats existents. 
A l’arribada a cada edifici s’ubicarà una subestació de separació hidràulica formada per un 
bescanviador de calor de plaques, dimensionat segons la potència a subministrar, i els complements 
de la instal·lació necessaris. 
 

 
 
El dimensionament de les canonades s’ha realitzat per un salt tèrmic de 15ºC, prenent com a criteri 
de disseny:  

Pèrdua de carrega màxima: 30 mm de c.d.a./m 
Velocitat màxima: 2 m/s 

2.11.2 Aïllament dels tubs de distribució i dipòsit d’inèrcia 

Tota  canonada que distribueix un fluid calent a temperatura superior  a 40ºC quan travessen  locals  
no calefactat, com per exemple una sala de calderes, ha d’anar degudament aïllada.  
En totes les canonades es col·locarà el corresponen aïllament tèrmic i anti-condensació, amb gruix 
segons IT 1.2.4.2 del RITE. 
Es col·locarà amb camisa aïllant sintètica d’escuma elastomèrica. 
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A tota la instal·lació, les fuites tèrmiques globals, pel conjunt de conduccions, que passen pels locals 
no calefactats, no superaran el límit establert en el RITE. (4%) 

2.11.3 Sistema de bombeig 

El sistema de bombeig s’ha calculat d’acord amb el cabal exigit per cada circuit. 

 
 
Cada bomba porta associada dues vàlvules de bola i un manòmetre per a la lectura de la diferencial 
de pressió entre aspiració i descàrrega. 

2.11.4 Comptadors i altres elements de mesura 

Les instal·lacions tèrmiques de potència tèrmica nominal superior a 70kW, en règim de calefacció, 
disposarà de dispositius que permeti efectuar la mesura y registrar el consum de combustible i 
energia elèctrica, de forma separada del consum altres usos de la resta de l’edifici. 
El quadre elèctric de la nova instal·lació disposarà de comptador d’energia elèctrica i es portarà un 
registre de l’estella consumida. 
S’instal·larà un comptador d’energia tèrmica generada per les calderes de biomassa amb sondes a 
impulsió i retorn.  Cada caldera ha de ser capaç de registrar les hores de funcionament anual del 
generador per tenir una potència de generació superior als 70kW. 
Totes les instal·lacions tèrmiques han de disposar de la instrumentació suficient per a la supervisió 
de totes les magnituds i valors dels paràmetres que intervenen de forma fonamental en el 
funcionament dels mateixos. 
Els aparells de mesura se situaran en llocs visibles i fàcilment accessibles per a la lectura i el 
manteniment. La mida de les escales serà suficient perquè la lectura pugui efectuar-se sense 
esforços. 
Abans i després de cada procés que porti implícita una variació d’una magnitud física hi ha d’haver-hi 
la possibilitat d’efectuar la mesura, situant instruments permanents, de lectura contínua, o 
mitjançant instruments portàtils. La lectura es podrà efectuar també aprofitant els senyals dels 
instruments de control. 
En el cas de la mesura de temperatura de circuits d’aigua, el sensor penetrarà a l’interior de la 
canonada o equip a través d’una beina, que estarà farcida d’una substància conductora de calor. No 
es permet la utilització de termòmetres o sondes de contacte. 
Les mesures de pressió en circuits d’aigua es faran amb manòmetres equipats de dispositius 
d’amortiguació de les oscil·lacions de l’agulla indicadora. 
L’equipament dels aparells de mesura són els indicats en la documentació gràfica. 

2.11.5 Vàlvules de seguretat 

La vàlvula  de seguretat és necessària quan ens trobem en circuit tancat per tal d’impedir pressions 
perilloses pel mateix circuit. 
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La pressió de tarat de la vàlvula de seguretat es farà de manera que la pressió màxima de servei del 
circuit quedi per sota  de la pressió a la temperatura de funcionament  dels aparells. 
La sortida de la vàlvula serà recollida i conduïda a la xarxa de sanejament per evitar eventuals 
accidents. 
La vàlvula de seguretat  a d’estar dimensionada pel fabricant del generador i han de portar un 
dispositiu d’accionament manual per a proves que, quan sigui accionada, no modifiqui el tarat de les 
mateixes. 

2.11.6 Punts de purga 

Segons  s’estableix  a la ITE 1.3.4.2.3,   en els circuits  tancats  on es  generin punts  alts, 
s’instal·laran purgadors que eliminin l’aire que es pugui acumular. La purga pot ser manual i es 
col·locaran  els  purgadors  en llocs  fàcilment accessible  i en els  punts  alts  de la instal·lació i amb 
diàmetre nominal superior a 15mm. 

2.11.7 Punts de Buidat 

Tota instal·lació ha de poder ser buidada parcial o totalment. La instal·lació ja en té un punt de 
buidat , però es preveu la instal·lació de punts de buidat annex al dipòsit d’inèrcia, en el tub primari i 
als col·lectors.  Es  realitzarà  amb tub de 32mm i 20mm i acabant  amb la vàlvula de bola amb 
element de seguretat  per evitar maniobres accidentals. Aquest punts de buidatge aniran conduïts 
amb tub de sanejament. 

2.11.8 Dipòsit d’expansió 

S’instal·laran dos dipòsits d’expansió de 200l de membrana de cautxú sintètic construïda d’acord 
amb la norma DIN 4807 i per aigua calenta fina a 110ºC. Cadascun inclou vàlvula de seguretat 
tarada i precintada i manòmetre. Els vasos o dipòsits d’expansió s’instal·laran a la canonada de 
connexió de retorn a la caldera. 

2.11.9 Dipòsits d’inèrcia de 2.500 l 

Es preveu  la instal·lació de dos dipòsits d’inèrcia de xapa d’acer en execució vertical folrat amb una 
funda aïllant. El dipòsit s’instal·la amb vàlvules de tall. 
Aquest dipòsits funcionen com a emmagatzematge d’energia i permet una sensació de confort 
superior perquè quan s’obren els circuits d’impulsió de calefacció aquests distribueixen a 
temperatura consignada. 
La utilització del dipòsit d’inèrcia augmenta la vida útil de la instal·lació, reduint el número 
d’arrencades i aturades de la caldera i proporcionant un major confort a l’obtenir una resposta 
limitada de la demanda de calor. 
Un funcionament de forma regular de la caldera evita aturades i arrancades contínues del sistema. El 
funcionament sense interrupcions: 

a)  Redueix el consum de combustible.  
b)  Redueix el consum elèctric. 
c)  Redueix les emissions i la brutícia a la xemeneia. 
d)  Protegeix la caldera de formacions nocives per condensacions.  
e)  Augmenta el rendiment global del sistema. 
f)  Augmenta la vida útil de la caldera. 

2.12. Xemeneia 

Per a la sortida dels productes de la combustió de cada caldera portarà instal·lada un conducte de 
gasos de la combustió, de 300 mm de diàmetre interior, que s’uniran a un de 350 mm, que estaran 
construïts amb acer inoxidable que permeti ser resistent als fums, temperatura de sortida dels gasos 
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i així com a les possibles corrosions acides que es puguin generar. Seran d’acer inoxidable de doble 
xapa amb aïllament interior de llana de roca i estanques. 
La xemeneia es dissenyarà i calcularà d’acord a les normes UNE 123001, UNE-EN 13384-1 i UNE-EN 
13384-2  s’instal·larà un punt de desaigua a la sortida de la xemeneia, ja que en els productes de la 
combustió porten vapor d’aigua que condensa. S’inclou annex de justificació de compliment de la 
UNE a la solució adoptada. 
La xemeneia es compon d’un tram de registre, colzes amb tapa inferior per la purga i barret de 
sortida. S’inclouen pretensors, cables d’acer inoxidable per la subjecció del conjunt a la paret de 
l’escola. 

2.13. Instal·lació elèctrica 

2.13.1 Descripció de la instal·lació 

La instal·lació elèctrica prevista per a la caldera de biomassa consta bàsicament d’elements de 
consum i haurà de disposar d’un comptador elèctric que registri el consum instantani i acumulat. 
La instal·lació disposarà de tots els elements protecció i línies necessaries i segons esquemes de la 
documentació gràfica adjunta. 
El quadre estarà construït en xapa electrozincada de 1,5mm d’espessor, perfectament llisa, plegada, 
reforçada i soldada, amb revestiment de pintura termoendurida a base de resina epoxy, modificada 
per resines de poliester, amb armadura de reforç interior i seran de les mesures necessàries per 
contenir els equips de comandament i protecció corresponents contant amb un espai lliure del 20% 
per futures ampliacions o modificacions. El quadre s’ubicarà el més a prop possible de l’accés i amb 
el criteri de minimitzar els recorreguts de l’alimentació de les diverses línies. El quadre elèctric es 
col·locarà a una alçada no inferior a 1,5m d’alçada respecte el paviment 

2.13.2 Conductors i canalitzacions 

Els  conductors  han de ser no propagadors de l’incendi i d’emissió de fums i opacitat reduïda. 
Compliran amb la norma UNE 21123 parts 4 i 5 i la UNE 211002. 
Els tubs utilitzats en la instal·lació interior es col·locaran  a l’interior de tubs o canals amb tapa no 
propagadors de la flama, d’acord amb les normes  UNE-EN 50085-1  i UNE-EN 50086-1. El diàmetre 
o secció interior mínim anirà regit pel nombre de conductors i la seva secció que el tubs o canals 
amb tapa hagin d’allotjar i d’acord amb el que estableix la ITC- BT-21. Caldrà prendre una especial 
atenció als radis mínims  de curvatura admesa i els elements  d’unió de diferents  trams.  Pel que a 
les característiques  generals hauran de complir amb les condicions ressenyades en les taules 3 i 4 
de l’esmentada instrucció. 
Els conductors han de ser fàcilment identificables i se seguirà  el conveni de colors que marca el 
REBT: gris, negre i marró per les fases, blau pel neutre i verd i groc pel conductor de protecció. 
El dimensionament dels conductors està detallada en la documentació g`rafica. 
Per tot allò exposat anteriorment, els circuits interiors estaran formats per conductors de coure de 
seccions 1,5, 2,5 i 6 mm2 per a una tensió assignada d’aïllament 0,6/1kV i tipus RZ-1K(AS). Tots 
aniran recoberts dins d’un tub no propagador de la flama. 

2.13.3 Protecció contra contactes directes 

La protecció contra contactes directes va incorporada en l’aïllament dels equips elèctrics emprats i en 
l’execució de la pròpia instal·lació, per la inaccessibilitat de les parts en tensió, normalment per 
interposició d’obstacles o per la protecció de les parts actives mitjançant l’aïllament adient. S’han 
seguit els criteris establerts en la ITC-BT-24. 
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2.13.4 Protecció contra contactes indirectes 

S’ha previst un sistema combinat de posada a terra de les masses metàl·liques i l’acció de dispositius 
de tall per intensitat de defecte. 
La instal·lació  disposarà d’un interruptor diferencial de tall omnipolar que interromprà l’alimentació 
elèctrica de cada circuit, en el cas de circulació de corrent a terra de valor superior a la seva 
sensibilitat. La sensibilitat per als circuits d’enllumenat serà de 30mA i de 300mA per a la resta. 
Es col·locaran  dues  piquetes d’acer cobrejat de 2m de longitud connectades entre elles amb cable 
de coure nu de 35mm2 i conformant una xarxa equipotencial amb les totes masses metàl·liques de 
la sala. 
Totes les masses s’uniran al conductor de protecció configurant una xarxa equipotencial. A la línia de 
terra s’uniran també totes les estructures, suports metàl·lics. Aquestes unions d’equipotencialitat es 
realitzaran amb conductor de coure de secció mínima de 2.5mm2 si disposen  de protecció mecànica  
i de 4mm2 si els  conductors  no disposen  d’aquesta, d’acord amb el Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió (RD 842/2002). 
L’objectiu  és  que la resistència  de terra no pugui donar lloc a tensions  de contacte superiors a 
24V. 

 
On: 
V: tensió de contacte 
I∆: sensibilitat del diferencial 
 
Caldrà comprovar  que la resistència d’aïllament supera els 0.5MΩ i una rigidesa dielèctrica tal que 
resisteixi durant un minut de tensió de 1760V. 

2.13.5 Protecció contra sobreintensitats i curtcircuits 

Tots  els circuits  estaran  protegits  en origen contra els efectes  de les sobreintensitats, mitjançant 
interruptors automàtics magnetotèrmics per a corrent alterna. Queda garantit que no se superaran 
les màximes intensitats admissibles en els conductors, per l’actuació de les  proteccions,  alhora que 
queda garantida una ràpida desconnexió  del circuit corresponent, en cas de curtcircuit. Per això 
caldrà que el poder de tall de l’interruptor cap que sigui  capaç d’aguantar  la intensitat  de 
curtcircuit en aquell punt, i això dependrà directament de la impedància acumulada del conductor i 
de la font. 

2.13.6 Protecció contra sobretensions. 

S’ha incorporat un dispositiu de protecció per sobretensions transitòries a la capçalera del quadre 
general de baixa tensió  i previ a l’interruptor diferencial per evitar actuacions intempestives del 
mateix. Aquest dispositiu s’instal·larà en associat a l’interruptor general que s’ubicarà en el quadre 
elèctric de la instal·lació preexistent. Els criteris de selecció i les condicions de protecció i 
funcionament són els que estableix el REBT a la ITC-BT-23. 

2.13.7 Connexió de terra de la instal·lació 

El sistema de terra es realitzarà sense alterar les condicions de posada a terra de la xarxa de la 
empresa distribuïdora. 
Es disposaran de les següents preses de terra totes les instal·lacions d’electricitat de baixa tensió. A 
més, es posaran a terra tota estructura principal, totes les subestructures suport, totes les safates i 



 

 
 

 
QS enginyeria  

14 
 

canals metàl·liques, el grup cogenerador i les parts metàl·liques de la instal·lació tèrmica, així com 
les parts metàl·liques de les casetes. 
Totes les línies portaran el seu corresponent conductor de protecció per connectar a terra tots els 
elements metàl·lics de la instal·lació. 
Aquests  conductors  de protecció desembocaran  al quadre general de distribució  i protecció del 
local, i a través de la caixa de desconnexió, unir-se a la presa general de terra, composta per un 
conductor de 35 mm2 de secció, de coure nu, unint tantes piques com siguin necessàries per 
aconseguir que qualsevol massa no pugui donar lloc a tensions de contacte superiors a 24 V. 
La presa de terra s’adapta en tot a l’especificat en la instrucció ITC-BT-18. 
La instal·lació de les preses de terra s’efectuarà, bàsicament, mitjançant 2 piques de terra verticals  
d’acer-coure de 2m de longitud i de 14mm de diàmetre. Les piques  de terra aniran clavades a una 
profunditat superior a 0,5 m i han d’estar separades una distància no inferior a dues vegades la seva 
longitud i aniran unides pel ressenyat conductor de coure nu de 35mm2. 
Es realitzarà una mesura per a comprovar que la resistència a terra de la instal·lació és inferior a 20 
Ω. Es comprovarà aquesta resistència de terra un cop a l’any en l’època estigui més sec. En el lloc on 
el terreny no sigui favorable a la bona conservació dels elèctrodes, aquest i els conductors d’enllaç 
entre ells i fins la borna de terra es col·locaran al descobert per examinar-los com a mínim un cop 
cada 5 anys. 
 

2.14. Sistema de control i regulació. Comptabilització i monitorització dels 

consums 

Objecte de la instal·lació de control 
La instal·lació del Sistema de Gestió Tècnica Centralitzada en el projecte CEIP Pallerola a Sant Celoni 
té per objecte el govern, supervisió i control de les instal·lacions a través de xarxa LAN i possibilitar 
per realitzar-ho de forma remota per, garantir un estalvi energètic, facilitar les operacions en 
manteniment i millorar els rendiments de la instal·lació d’acord amb la normativa vigent. 
D’aquesta manera s’assegurarà una reducció de les despeses d’explotació i manteniment, dins de les 
condicions de confort i seguretat requerides de les instal·lacions. 
 Instal·lacions controlades 

- Instal·lacions de distribució d’aigua calenta als diferents circuits: Aulari 1 nord i sud, Aulari 2, 
Direcció i Gimnàs. 

- Instal·lació d’ACS del gimnàs. 
Així com la integració amb els següents equips: 

- Supervisió de la producció d’aigua calenta de 2 calderes. 
Això comportarà a l’automatització de tots els processos, d’acord amb la utilització de l’edifici. 
Manteniment estable de totes les variables de funcionament de l’edifici: 
Procurarà una estabilitat en les condicions ambientals, climatització d’acord amb les normes i 
legislació vigent.  
Avisarà de totes les condicions anormals de les instal·lacions per a efectes de manteniment correctiu 
i preventiu. 
Gestió global de l’edifici: 
Sense necessitat permanent de persones, assegurarà la detecció a temps de les fallides i deficiències 
dels diferents equips, evitant així situacions irreversibles de deteriorament dels equipaments per 
manca d’atenció. 
A través de l’interface moduWeb (via navegador d’internet), i accedint al menú de Notificació de 
l’equip EY-AS525, es parametritzarà quan i en quines condicions un usuari rebrà una notificació. 
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El tipus de notificació serà  e-mail i SMS, pel lliurament d’aquest últim serà necessària la contractació 
per part del client, d’un UMS (Unified Messaging Service).  
Seguretat: 
Del funcionament del propi Sistema de gestió i dels equips i instal·lacions que controla. El Sistema de 
gestió garantitzarà que les instal·lacions funcionin sempre amb continuïtat. 
Reducció en les despeses d’explotació de l’edifici a través de diversos estalvis energètics 
tals com: 

- Tèrmic, a causa de la implementació del control per optimització per a la conservació de 
l’energia, d'engegada i aturada assignades individualment com a resultat de les seqüències 
de temps/enclavaments.    

- Combustible i aigua. 
- Estalvi en la mà d’obra del personal de manteniment, una vegada que el Sistema de gestió 

automatitzada i controla tots els processos manuals realitzats per el personal de 
manteniment, tals com: seqüència d’engegada i aturada; supervisió i gestió preventiva sense 
necessitat del personal d’operació i localització directa i automàtica de qualsevol averia. 

- No obstant, un nombre de persones dedicades al manteniment de l’edifici incrementarà la 
qualitat dels serveis de manteniment preventiu i correctiu.  

Facilitat en totes les operacions d’explotació: 
El Sistema de gestió serà d’aquesta forma l’eina per a la conducció de les instal·lacions de l’edifici ja 
que entre d’altres, disposa de la possibilitat d’exportació de fitxers en format ASCII que contindran 
informacions tals com alarmes o hores de funcionament, per gestionar el manteniment. 
Millores de les instal·lacions a través de: 

- Increment de la vida útil dels equips. 
- Funcionaments esglaonats per aprofitar al màxim les característiques de cada equip. 
- D’aquesta manera i amb el Sistema de la marca Sauter i específicament el modulo5 basat en 

BACnet, es pretén d’una forma objectiva assolir els següents objectius:  
o Racionalitzar i optimitzar els costos de l’energia tèrmica i elèctrica, de manera que 

garanteixi el major confort possible als usuaris, a través del menor cost possible.  
o Intercanviar informacions entre les diverses instal·lacions amb l’objectiu d’optimitzar 

la gestió global de l’edifici. 
 

Arquitectura del sistema  
El Sistema de Gestió Tècnica de l’edifici, està compost  per autòmats compactes i modulars basats 
en protocol BACnet/IP.  
Aquests últims es distingeixen  per disposar de servidor Web integrat, pel comandament, 
visualització, anàlisi i transmissió d’alarmes. 
La visualització i manipulació dels paràmetres dels autòmats modulars també es pot realitzar a través 
d’un mòdul local modu840. 
 Interface amb l'usuari 
La gestió de la instal·lació es pot fer a través d’ordinador. 
Qualsevol ordinador connectat a la xarxa Ethernet local (LAN) o des d’Internet a través de hubs, 
routers i passarel·les. 
Cas de router ADSL, haurà de disposar d’IP Fixe.  
El client podrà contractar un servidor SMTP de e-mail per facilitar els lliuraments SMS de missatges. 
Per a altres segments LAN, la comunicació es realitzarà via contractació del proveïdor de serveis 
d’Internet ISP per a Internet, on l’adreça IP local, única i fixe enrutarà a través de NAT (Network 
Adress Translation). 
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Si es fa servir la xarxa corporativa de l’edifici, i es requereix l’aïllament de les comunicacions es pot  
configurant una VLAN (xarxa virtual) per part de l’informàtic responsable de l’edifici, d'aquesta 
manera es separarà la visió lògica de la xarxa de la seva estructura física. 

Estacions de control distribuït  
El comandament i regulació de les instal·lacions estarà controlat a través d’estacions DDC (Control 
Digital Directe) de la sèrie EY-modulo5 per el muntatge en quadre elèctric. 
El sistema estarà constituït per diverses estaciones DDC de 32 bits amb diferents capacitats 
d’entrades i sortides del tipus: 

 
Compacta-modulars: disposen d’un nombre fix d’entrades i sortides tant analògiques 
com a digitals i la possibilitat de connexió de 8 mòduls, que amplien les seves 
entrades/sortides de forma modular adaptant-se a les instal·lacions que es volen 
controlar. 
Compactes: són aquelles que tenen un nombre d’entrades/sortides fix. 
El model d’estació compacta EY-RC500xxx permet l’ampliació de mòduls de camp 
EY-EMxxx fins a 16 unitats i una distància màxima de 500 metres. 

  
Les estacions compacte-modulars s’instal·laran dins de quadres elèctrics el més pròxim possible als 
equips a controlar.  
Mai no s’hauran d’instal·lar prop d’un variador de freqüència ja que podrien veure’s afectades per 
interferències. 
S’interconnectaran mitjançant bus de comunicacions Ethenet TCP/IP i funcionaran amb la seva 
pròpia autonomia de funcionament mecànic, considerant el suport elèctric suplementari i tècnic, 
referit a la programació resident en memòria Flash de 16 Mb.  
Les estacions compactes-modulars i els mòduls de camp es connectaran amb cable EIA-485.  

Característiques tècniques del Hardware 
Les estacions de control seran apropiades per a muntatge en quadre elèctric, i se subministraran 
amb tots els dispositius de codificació, relès d’interconnexió quan es requereixin i proteccions per 
assegurar totes les operacions automàtiques de les instal·lacions. 
Disposaran de memòria SDRAM de 32 Mb per emmagatzemar el programa d’aplicació, és a dir les 
dades d’usuari, programes horaris i dades històriques. El microprograma estarà emmagatzemat en 
una memòria Flash de 16 Mb. La bateria de liti CR 2032 assegurarà que en cas de manca 
d’alimentació les dades i el rellotge es retinguin durant 3 anys.  
Principals característiques: 

 
- Processador MPC5200 de 32 bits a 400 MHz que processa i tracta tota la informació interna i 

externa de forma espontània. Rellotge en temps real. 
- Muntatge en carril DIN segons EN 50022 35x7,5 mm o 35x15 mm. 
- Bornes elèctriques constituïdes per terminals del tipus “cargol” per seccions de conductors 

des de 0,8 mm2 a 1,5 mm2. Les bornes per connexió a 220V seran d’un altre color de cara a 
assegurar més fàcilment la seva identificació. 

- Font d’alimentació per convertidors analògic/digital i digital/analògic. 
- Leds que visualitzaran la informació següent: el de color verd indica que el sistema disposa 

de tensió d’alimentació quan està encès permanentment, els dos de color àmbar indiquen 
link i activitat de telegrames per el bus del sistema. 

- Connexió  a través de connector RJ45 pel bus BACnet. 
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-  Anclatge a les estacions compacte-modulars per la connexió en calent del panell local 
d’accés a totes les dades del processador al que està connectat. 

- Cada processador o estació de control disposarà de un switch de inicialització. 
- Autodetecció (encreutat/pla) de RJ45. 
 

Totes les senyals d’entrada i sortida estan normalitzades, és a dir: 
 
Entrades Universals: 0(2)…10VDC; 0(4)…20mA; 0…1V; Pot.200Ω, 2000Ω; 

�Ni1000/ Pt1000, entrades digitals. 
Sortides Analògiques: 0…1Vcc,  0...10 Vcc 
Entrades Digitals: Contactes lliures de tensió NO/NC 
 Optoacobladors; transistors de col·lector obert. 
 Tipus reed, Comptadors 50 Hz 
Sortides Digitals: Contactes lliures de tensió del tipus mantingut o per 

impulsos. 
 Triac 
 Transistors de col·lector obert 
 
Amb la finalitat d’aprofitar la màxima capacitat de la CPU serà possible poder portar les funcions 
d'E/S a un cert nombre de localitzacions a distància del processador per un nombre de 200 registres. 
Si l’estació s’ha parat o s’ha detectat un error a la SRAM, el watchdog ho detectarà i l’estació es 
reinicialitzarà amb les dades de la memòria Flash. En aquest cas no s’envien telegrames a l’exterior 
durant un breu espai de temps, per tant el LED àmbar "Act" no parpelleja. Si aquest LED no s’encén, 
significa que té algun error, en aquest cas l’estació no pot treballar i s’inicialitza mitjançant 
programa.  
Cada controlador DDC tindrà un rellotge de temps real amb possibilitat de lliure programació a les 
estacions de: 
 

Compacte-modulars: 64 programes horaris, 16 calendaris i 160 definicions de dies especials. 
Compactes: 32 programes horaris, 8 calendaris i 80 definicions de dies especials. 
 

Quan els controladors DDC siguin connectats a una xarxa de comunicacions, tots els rellotges 
permetran ser ajustats d’una sola vegada per a tot el sistema. 
 

Característiques Tècniques del Software 
Les estacions DDC funcionaran de forma autònoma, de manera que si es produeix un error en el PC 
permetrà que la instal·lació continuï funcionant normalment i les diferents estacions continuaran 
comunicant-se entre si. 
El software de les estacions DDC inclourà el seu sistema operatiu, mòduls i funcions d’aplicació de 
control de les instal·lacions tècniques, així com el programa d’usuari.  
Les estacions compacte-modulars podran gestionar 512 objectes BACnet  i 1.500 suscripcions COV 
(missatges per a la notificació de canvi de valors). 
Les estacions compactes gestionaran fins a 256 objectes BACnet: i 500 suscripcions COV. 
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Sistema Operatiu 
Els controladors DDC seran programables en entorn Windows i tindran un llenguatge gràfic modular  
de programació (FBD) amb una compilació automàtica dels fitxers. 
El llenguatge de programació Linux comptarà també amb: 
 

- funcions d’enclavament 
- algoritmes de control (P, PI, PID) 
- ajust simple i precís de paràmetres 
- alarmes 
- valors límits  
- altres necessaris per a una bona gestió de l’energia. 

 
Els controladors DDC tindran una capacitat de registre local necessari i suficient per retenir un 
nombre significatiu de dades i alarmes per garantitzar l’anàlisi històric d’incidències i no perdre 
qualsevol alarma encara no reconeguda per l’operador. 
Les estacions compacte-modulars podran emmagatzemar fins a 300 objectes i un màxim de 30.000 
registres. 
Les estacions compactes podran emmagatzemar fins a 16 objectes i 2.000 registres. 
Cada autòmata EY-AS525 disposa de fins a 32 variables històriques per a lliurament d’e-mails via 
web. 
El processador MPC5200 de 32 bits  400 Mhz realitzarà les següents tasques organitzant  les 
funcions que governen les entrades i sortides, és a dir: 
 

- Actualització continua d’entrades i sortides. 
- Conversió del analògic a digital, atribució d’escales, compensacions i conversió de valors a 

32 bits. 
- Atribució de les unitat d’enginyeria i identificadors de la condició dels estats. 
- Relació amb els límits d’una variable. 
- Unió entre els mòduls, preprogramats i les instruccions que formen el programa segons els 

paràmetres d’utilització de cada aplicació. 
- Emmagatzematge de les dades en banc històric propi. 
- Control de comunicacions entre estacions i entre estacions i punts de control (PC). 
- Direccionament  d’instruccions. 
- Sistema conegut per “Watch-Dog”, que permet una identificació instantània de qualsevol 

averia sense interrupció del seu funcionament. 

Mòduls i funcions d’aplicació de control de les estacions  
Els mòduls i funcions fundamentals residents en cada estació DDC garanteixen el següent: 
 
 
Funcions bàsiques  
Es combinaran en programes per formar qualsevol estratègia de regulació i control necessari. 
 
Funcions de regulació i control 

- Càlcul de setpoint. 
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- Control normalitzat tipus P, PI y PID amb sortides continues, a 3 punts, crono-pulse i a 2 
punts. 

- Desplaçament de setpoints. 
- Conversió d’escales. 
- Seqüència proporcional addicional. 
- Control en cascada. 
- Càlcul de màxims, mínims i mitjanes. 
- Inversió de senyals. 
- Compensacions i optimitzacions. 
- Càlcul de variables tals com l’entalpia i el “free-cooling”. 
- Bloc de sortida programable. 

 
Funcions lògiques i matemàtiques 

- Enclavament de senyals analògiques o digitals amb permisos. 
- Tots els elements booleans, tals com; And , Or, Not, Exor ... 
- Temporitzadors. 
- Engegades en seqüència. 
- Totalitzador i diferencial. 
- Comptadors. 
- Transferència de dades via xarxa de comunicacions. 
- Suma, substracció, multiplicació, divisió, integració, derivades… 

 
Funcions de Calendari 

- Programes horaris, diaris i setmanals mitjançant el rellotge. 
- Programa de dies d’excepció. 
- Canvi automàtic de l’horari estiu/hivern. 

 
Funcions de banc històric 
En funció del model d’autòmat capacitat de 30.000 i 2.000 entrades de registre.  
 
Funcions de text 
Cada direcció controlada emmagatzerà en el controlador el seu text descriptiu corresponent. 
 
Funcions de memòria comú 
Una part de la memòria de cada controlador DDC es compartirà amb totes les altres que estiguin 
connectades a la xarxa de comunicacions, per que tots els controladors tinguin accés instantani i 
simultani a aquelles informacions.  
Cada estació de control disposa de 200 registres per a ser compartits amb altres autòmates de la 
xarxa. 
 
Altres funcions: 

- Recuperació d’energia. 
- Optimitzador auto-adaptatiu. 
- Control de qualitat de l’aire. 
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- Reducció nocturna. 
- Economitzador. 

 
L’existència de mòduls d’optimització especials per la utilització en instal·lacions de HVAC, permetrà 
un elevat nivell d’automatització, encara en les situacions en que els controladors DDC funcionin 
autònomament sense connexió a la gestió tècnica com en els casos de:  

- Optimització de connectar i desconnectar instal·lacions en mode de fred o calor. 
- Optimització d’utilització de l’energia de l’exterior (“free-cooling”). 
- Optimització d’equipaments varis per rotació dels mateixos en funció de rutines horàries, 

funcionaments i avaries. 
- Implementació de les dades de predicció meteorològica a la instal·lació per anticipar 

actuacions com per exemple en edificis construïts amb materials de canvi de fase, 
l’arrencada panells solars o calderes, etc. 

El punt de control previstos seran: 



 

 
 

 
QS enginyeria  

21 
 

 



 

 
 

 
QS enginyeria  

22 
 

 
 

2.15. Sala de màquines 

2.15.1 Sala de màquines. Introducció: 

El local tècnic objecte del present projecte segons la IT 1.3.4.1.2 té la consideració de sala de 
màquines perquè s’hi ubiquen els equips de producció de calor i altres equips auxiliars de la 
instal·lació tèrmica amb una potència de 300kW. 
La sala de màquines segons la IT 1.3.4.1.2.4 es considera de risc alt pel que far al RITE pel fet que 
s’ubica en un centre docent, considerat pel RITE com a edifici institucional o de pública concurrència. 

2.15.2 Característiques generals: 

Les característiques generals que defineixen aquest local tècnic són les que es descriuen a 
continuació: 

 Característiques volumètriques del local: El local és de nova planta amb una superfície 
total de 50,10m2 i un volum total de 227,95m3. L’alçada útil interior del local és de 4,5m 
(que supera el mínim exigit de 2,5m).  
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 Accessos: La sala de calderes disposa d’un accés, des de l’exterior. Té  una porta de 
2,40 m, en dos batents, que correspon a l’accés principal a la sala de calderes i que es 
considera l’accés habitual a la sala. 

 Porta: La porta és metàl·lica i disposarà de pany amb fàcil obertura des de l’interior, 
encara que hagin estat tancades amb clau des de l’exterior. Al comunicar directament a 
l’exterior no se li imposa cap valor de permeabilitat. 

 Senyalització: Es col·loca un cartell, amb la inscripció: “Sala de màquines. Prohibida 
l’entrada a tota persona aliena al servei”. 

 Ventilació: Es col·loquen 6 reixes de ventilació amb superfície suficient, disposades a 
dues alçades i comuniquen directament a l’exterior. En la part interior disposaran d’una 
malla (10mmx10mm) de protecció per evitar l’entrada de cossos impropis. 

 Elements estructurals: El tancament perimetral és de bloc de formigó i la coberta és 
metàl·lica tipus DEC, impermeabilitzada. 

 Protecció de les filtracions d’aigua: Els elements de tancament no permetran filtracions 
d’humitat. 

 Xarxa de sanejament: La sala disposa d’un sistema de desaigua per evitar una eventual 
inundació de la sala. 

 Instal·lació elèctrica: El quadre elèctric està ubicat a dins de la sala i alt tractar-se d’una 
sala de calderes de risc alt disposarà d’un interruptor exterior . 

 Enllumenat: Es disposarà d’il·luminació suficient per assegurar el nivell lumínic de 200 
lux i una uniformitat mitja de 0,5 per a assegurar que realitzen les operacions de 
conducció i inspecció amb bones condicions. Està previst instal·lar tres punts de llum 
commutats. A sobre de cada porta de sortida, es disposarà d’una lluminària 
d’emergència. 

 Protecció de contacte directe: Els motors i les seves transmissions (transport d’estella i 
cendra) hauran d’estar suficientment protegits contra accidents fortuïts. 

 Passos perimetrals: Entre la maquinària i els elements que delimiten la sala de màquines 
han de deixar-se els passos i accessos lliures per permetre el moviment d’equips, o part 
d’ells,  des de la sala  cap a l’exterior o a l’inrevés. 

 Accessibilitat connexió de fums: la connexió entre el generador de calor i les xemeneies 
seran perfectament accessibles. 

 Indicacions de parada d’emergència: A l’interior de la sala, ubicat a la paret de l’accés 
principal, hi haurà, degudament visibles i protegits les indicacions següents: 

a. Instruccions per efectuar la parada de la instal·lació en cas necessari, amb la 
senyal d’alarma d’urgència i dispositiu de tall ràpid. 
b. El nom, adreça i número de telèfon de la persona o entitat encarregada del 
manteniment de la instal·lació. 
c. adreça i  número de  telèfon del  servei  de bombers més pròxim, i del 
responsable de l’edifici. 
d. Indicació de la ubicació dels extintors més propers i d’altres sistemes de protecció 
activa de contra incendis. 
e. Plànol amb l’esquema de principi de la instal·lació. 

 Elements actius de contra incendis: La sala de calderes disposarà d’un extintor de CO2, 
al costat del quadre elèctric; i d’un extintor de pols polivalent 21A-113B ubicat a l’altre 
costat. 

 Risc d’incendis. Classificació i sistemes actius i passius de contra incendis 
La sala de calderes constitueix un local de risc especial, de risc mig, per tenir una 
potència tèrmica nominal de 300kW ( 200<P≤600kW) d’acord amb el que es disposa  al 
Document Bàsic SI-1 punt 2 taula 2.1. 
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En la taula 2.2 del punt 2 del Document Bàsic SI-1, s’especifica quines són les condicions 
que ha de complir el local. 

 

2.15.3 Dimensions de la sala de màquines 

La instal·lació és perfectament accessible en totes les seves parts de forma que poden realitzar-se 
adequadament i sense perill totes les operacions de manteniment, vigilància i conducció. De fet, el 
disseny s’ha realitzat d’acord amb les indicacions que el fabricant ha puntualitzat per a assegurar que 
les operacions de manteniment es fan folgadament  i sense restriccions d’espai. A la vegada les 
dimensions de la sala compleixen amb el que exigent el RITE en l’apartat 1.3.4.1.2.6: 

1.  Alçada de la sala de calderes: l’alçada mínima exigida és de 2,5m. i l’alçada lliure de 
canonades i obstacles sobre la caldera de 0,5m. 
2.  Espais lliures: Els espais lliures que s’han de deixar al voltant del generador de calor 
segons el tipus de caldera, seran les que es senyalen a continuació, o les que indiqui el 
fabricant, quan les seves exigències superin les mínimes anteriors: 

I. Laterals: L’espai mínim entre un dels laterals de la caldera i la paret que 
permeti l’obertura total de la porta sense necessitat de desmuntar el cremador  és 
de 0,5m.  
II.     Caixa de fums: La distància entre la caixa de fums i la paret de la sala ha de 
ser de 0,7m  
III.    Profunditat:  L’espai  lliure a la part frontal serà igual a la profunditat de la 
caldera, amb un mínim de 1m. A aquesta zona es respectarà una alçada mínima 
lliure d’obstacles de 2m.  

2.15.4 Ventilació de la sala de màquines  

Tota sala de màquines ha de disposar de mitjans suficients per assegurar la ventilació. Per aquesta 
instal·lació s’ha resolt de la forma següent: 

 Generalitats: La ventilació de la sala de màquina serà del tipus natural per orificis, amb 
ventilació creuada efectuada per 6 obertures disposades en diverses façanes i a dues 
cotes diferents. Les tres  obertures inferiors es situen a la paret més pròxima a l’escola. 
Les tres reixes de ventilació superior estan ubicades a la paret paral·lela al carrer. Per la 
part interior portaran una malla de protecció de, com a màxim, 10mmx10mm. 

 Superfície  lliure mínima: La superfície  lliure mínima de les obertures  serà  de: 
5cm2/kW . 300 kW = 1500 cm2. 

 Mides  de les reixes:  S’han  d’instal·lar  reixes de 40x40 cm.  
 Instal·lació  de reixes:  Les reixes  inferiors  es col·locaran  de forma que la part inferior 

de les reixes estiguin  a menys 30cm del paviment exterior, i les superiors,  es 
col·locaran de forma que la part superior de les reixes estiguin a menys de 30cm de la 
part inferior de la coberta. Les obertures s’han ubicat a diferents façanes i diferents 
alçades per generar corrents d’aire que afavoreixin l’escombrat de la sala. 



 

 
 

 
QS enginyeria  

25 
 

2.16.  Posada en servei 

2.16.1  Instal·lació 

La instal·lació serà realitzada per tècnics qualificats. Entre els treballs a realitzar es troben els 
següents: 

- En la primera fase 
Muntatge de la caldera a la sala de calderes.  
Muntatge de l'aïllament de la caldera. 
Muntatge del cargol d'alimentació de la caldera.  
Muntatge de la vàlvula rotativa. 
Muntatge del ventilador dels gasos de combustió i el conducte opcional.  

- En la segona fase 
Muntatge de canonades 
Muntatge de radiadors 

Treballs i responsabilitats per part del contractista: 
- Magatzematge (baix cobert i protegit contra robatori) dels equips i eines fins al final de la 

instal·lació 
- Mesures constructives com la sala de calderes, fonaments, parets i sostre practicable 

incloent els seus tancaments. 
- Treballs de canonades (piping) de la planta, inclòs el distribuïdor així  com bescanviadors 

després de la caldera i el subministrament d'aigua (per a l'operació de la caldera prescrivim 
un sistema-vàlvula de tres vies o bomba recirculadora preferentment per regular la 
temperatura de tornada de manera que la caldera quedi protegida). 

- Xemeneia completa amb connexions fins a la canonada dels gasos de combustió i resta de 
connexions inclòs el material de cablejat elèctric. 

2.16.2 Posada en funcionament 

L'engegada serà realitzada posteriorment a la instal·lació per tècnics qualificats. Entre els treballs a 
realitzar es troben els següents: 
Engegada i posta a punt de la planta de combustió efectuada per tècnic de l’empresa fabricant del 
generador després de la finalització de la instal·lació d’aigua, electricitat, sanejament i extracció de 
PdC corresponent al contractista: 

- Ajustos de la planta de combustió amb el combustible a utilitzar (dins dels 
paràmetres definits en aquesta oferta 

- Formació de l'operació i manteniment del sistema de combustió. 

2.16.3  Proves a efectuar 

- Prova preliminar d’estanquitat de la xarxa de canonada d’aigua: La xarxa de 
circulació de fluids serà provada hidrostàticament per a trobar els errors de 
continuïtat, abans de posar la coquilla d’aïllament, d’acord amb la UNE-ENV 12.108. 

- Prova de resistència mecànica: La pressió de prova serà de prova serà d’una vegada 
i mitja la pressió màxima efectiva de treball a la temperatura de servei, com a mínim 
de 6 bar. 

- Prova de lliure dilatació: Una vegada efectuats el dos punts anterior i s’hagin 
comprovat hidrostàticament l’ajust dels elements de seguretat, es portaran a la 
temperatura de tarat dels elements de seguretat, havent anul·lat prèviament 
l’actuació dels aparells de regulació automàtica. 
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- Ajust i equilibratge: L’empresa instal·ladora haurà de presentar un informe final de 
les proves efectuades  que continguin les condicions de funcionament dels equips i 
aparells. S’efectuarà els ajustos i equilibrats d’acord amb la IT 2.3 del RITE. 

- Proves d’eficiència energètica 
L’empresa instal·ladora realitzarà i documentarà les següents proves de eficiència energètica de la 
instal·lació: 

- Comprovació de l’eficiència energètica dels equips generadors de calor en les 
condicions de treball. El rendiment del generador de calor no ha de ser inferior en 
més de 5 unitats del límit inferior del rang marcat per a la categoria indicada en 
l’etiquetatge energètic de l’equip d’acord amb la normativa vigent. 

- Comprovació del funcionament dels elements de regulació i control. 
- Comprovació de les temperatures i els salts tèrmics de tots els circuits de generació, 

distribució i unitat terminals en les condicions de règim; 
- Comprovació que els consums energètics estiguin dins dels marges previstos. 
- Comprovació de les pèrdues tèrmiques de distribució i instal·lació hidràulica. 

2.17. Manteniment i ús 

2.17.1  Programa de manteniment preventiu 

Aquesta instal·lació es mantindrà d’acord amb les operacions i periodicitat contingudes en el 
programa de manteniment preventiu establert en el “Manual d’Ús i Manteniment” que, com a mínim 
serà les indicades en la taula 3.3 de la IT 3.3 : 
 

1 . Neteja dels evaporadors : t . 
2 . Neteja dels condensadors : t . 
3 . Drenatge , neteja i tractament del circuit de torres de refrigeració : 2 t . 
4 . Comprovació de l'estanquitat i nivells de refrigerant i oli en equips frigorífics : m . 
5 . Comprovació i neteja , si escau , de circuit de fums de calderes : 2 t . 
6 . Comprovació i neteja , si escau , de conductes de fums i xemeneia : 2 t . 
7 . Neteja del cremador de la caldera : m . 
8 . Revisió del vas d'expansió : m . 
9 . Revisió dels sistemes de tractament d'aigua : m . 
10 . Comprovació de material refractari : 2 t . 
11 . Comprovació d'estanquitat de tancament entre cremador i caldera : m . 
12 . Revisió general de calderes de gas : t . 
13 . Revisió general de calderes de gasoil : t . 
14 . Comprovació de nivells d'aigua en circuits : m . 
15 . Comprovació d'estanquitat de circuits de canonades : t . 
16 . Comprovació d'estanquitat de vàlvules d'intercepció : 2 t . 
17 . Comprovació de taratge d'elements de seguretat : m . 
18 . Revisió i neteja de filtres d'aigua : 2 t . 
19 . Revisió i neteja de filtres d'aire : m . 
20 . Revisió de bateries d'intercanvi tèrmic : t . 
21 . Revisió d'aparells d'humectació i refredament evaporatiu : m . 
22 . Revisió i neteja d'aparells de recuperació de calor : 2 t . 
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23 . Revisió d'unitats terminals aigua-aire : 2 t . 
24 . Revisió d'unitats terminals de distribució d'aire : 2 t . 
25 . Revisió i neteja d'unitats d'impulsió i retorn d'aire: t . 
26 . Revisió d'equips autònoms : 2 t . 
27 . Revisió de bombes i ventiladors : m . 
28 . Revisió del sistema de preparació d'aigua calenta sanitària : m . 
29 . Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic : t . 
30 . Revisió del sistema de control automàtic : 2 t . 
31 . Instal · lació d'energia solar tèrmica : * . 
32 . Comprovació de l'estat d'emmagatzematge del biocombustible sòlid : S * 
33 . Obertura i tancament del contenidor plegable en instal · lacions de biocombustible sòlid 
: 2t . 
34 . Neteja i retirada de cendres en instal · lacions de biocombustible sòlid : m . 
35 . Control visual de la caldera de biomassa : S * . 
36 . Comprovació i neteja , si escau , de circuit de fums de calderes i conductes de fums i 
xemeneies en calderes de biomassa : m . 
37 . Revisió dels elements de seguretat en instal · lacions de biomassa : m . 
38 . Revisió de la xarxa de conductes segons criteri de la norma UNE 100012 : t . 
39 . Revisió de la qualitat ambiental segons criteris de la norma UNE 171.330 : t . 

 
S: una vez cada semana. 
S *:  Estas operaciones  podrán  realizarse  por  el  propio usuario,  con  el 
asesoramiento previo del mantenedor. 
m: una vez al mes; la primera al inicio de la temporada. t: una vez por 
temporada (año). 
2 t: dos veces por temporada (año); una al inicio de la misma y otra a la mitad 
del período de uso, siempre que haya una diferencia mínima de dos meses entre 
ambas. 

 
És responsabilitat del mantenidor autoritzat o del director de manteniment, quan la participació 
d’aquests últims sigui preceptiva, l’actualització i adequació permanent de les mateixes a les 
característiques tècniques de la instal·lació. 

2.17.2  Avaluació periòdica del rendiment del la caldera 

L’empresa  mantenidora realitzarà  un anàlisi  i avaluació  periòdica del rendiment dels equips 
generadors de calor en funció de la seva  potència tèrmica nominal instal·lada mesurant i registrant 
els valors, d’acord amb les operacions i periodicitats indicades a la següent taula i s’han de mantenir 
dins dels límits de la IT 4.2.1.2 a: 
 

Mesures del generador de calor Periodicitat 
20kW<P≤70k 70kW<P≤1000k P>1000kW

1.Temperatura o pressió del fluid portador a
l’entrada i sortida del generador

Cada 2 anys Cada 3 mesos Cada mes 

2.Temperatura ambient del local o sala de màquines Cada 2 anys Cada 3 mesos Cada mes
3.Temperatura dels gasos de combustió Cada 2 anys Cada 3 mesos Cada mes
4.Contingut de CO i CO2 en els productes de laCada 2 anys Cada 3 mesos Cada mes
5.Índex d’opacitat dels fums en combustibles sòlids
o líquids i de contingut de partícules sòlides en
combustibles sòlids.

Cada 2 anys Cada 3 mesos Cada mes 
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6.Tiratge a la caixa de fums de la caldera Cada 2 anys Cada 3 mesos Cada mes
 
Al tractar-se d’una instal·lació amb una potència tèrmica nominal de més de 70kW instal·lats, 
l’empresa mantenidora realitzarà un seguiment de l’evolució del consum d’energia i d’aigua de la 
instal·lació tèrmica periòdicament, amb la finalitat de poder detectar possibles desviacions i prendre 
mesures correctores oportunes, si s’escau. Aquesta informació es conservarà, per un termini mínim 
de cinc anys. També, i per la mateixa circumstància, l’empresa mantenidora realitzarà un seguiment 
de l’evolució del consum d’energia i d’aigua de la instal·lació tèrmica periòdicament, amb la finalitat 
de poder detectar possibles desviacions i prendre mesures correctores. Aquesta informació es 
conservarà per un termini de, com a mínim, cinc anys. 

2.17.3 Instruccions de seguretat 

Les instruccions de seguretat seran adequades a les característiques tècniques de la instal·lació 
concreta i el seu objectiu serà reduir a límits acceptables el risc que els usuaris o operaris tinguin 
danys immediats durant l’ús de la instal·lació. 
D’acord amb la potència tèrmica nominal, les instruccions han d’estar clarament visibles abans de 
l’accés i en l’interior de la sala de màquines i junt als aparells i equips, amb absoluta prioritat sobre 
la resta d’instruccions i han de fer referència, entre d’altres, als següents aspectes  de la instal·lació: 
parada dels equips abans d’una intervenció en un equip, desconnexió de la corrent elèctrica abans  
d’intervenir a un equip, col·locació d’advertències abans d’intervenir a un equip, indicacions de 
seguretat per a diferents de pressions, temperatures, intensitats elèctriques, etc; tancament de 
vàlvules abans d’obrir un circuit hidràulic. 

2.17.4  Instruccions de maneig i maniobra 

Aquestes instruccions seran adequades a les característiques tècniques de la instal·lació i serveixen 
per efectuar la posada en funcionament i parada de la instal·lació, de forma total o parcial, i per 
aconseguir qualsevol programa de funcionament i servei previst. 
Aquestes instruccions es col·locaran en un lloc visible a la sala de caldera i farà esments als següents 
extrems: seqüència d’arrencament de bombes de circulació, limitació de puntes de potència 
elèctrica,  evitant la posada en funcionament  de diversos motors  a plena càrrega. 

2.17.5  Instruccions de funcionament 

El  programa de funcionament, serà  adequat a les  característiques  tècniques  de la instal·lació amb 
la finalitat de donar servei demandat amb el mínim consum energètic. Es contemplen els següents 
extrems: 

a)  Horari de posada en funcionament i parada de la instal·lació. b)  Ordre de posada en 
funcionament dels equips. 
c)  Programa de modificació del règim de funcionament. 
d)  Programa de parada intermitges del conjunt o de part dels equips 
e)  Programa i regim especial pels caps de setmana i pera condicions  especials d'ús de 
l'edifici  o condicions  exteriors excepcionals. 

2.18.  Inspeccions 

2.18.1  Inspeccions periòdiques d’eficiència energètica 

Inspecció del generador de calor 
Aquesta instal·lació ha de passar la inspecció periòdica de generador de calor per tenir un potència 
tèrmica nominal superior a 20kW. 
La inspecció  d’aquest generador de calor comprendrà: 
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a)  Anàlisi i avaluació del rendiment. 
En les successives inspeccions o mesures el rendiment tindrà un valor no inferior a 2 
unitats amb respecte al determinat en la posada en servei. 
b)  Inspecció del registre oficial de les operacions de manteniment que s’estableixen 
a la IT3, relacionades  amb el generador de calor, per verificar la seva realització 
periòdica, així com el compliment i adequació del “Manual d’Us i Manteniment” a la 
instal·lació existent. 
 

Inspecció de la instal·lació tèrmica 
S’efectuarà una inspecció de tota la instal·lació tèrmica pel fet que la seva potència tèrmica nominal 
supera els 20kW (calor) quan la instal·lació de biomassa tingui més de 15 anys d’antiguitat, 
comptats a partir de la data d’emissió del 1er certificat de la instal·lació. Aquesta inspecció, 
comprendrà, com a mínim, les següents actuacions: 

a)  Inspecció  de tot  el sistema  relacionant amb l’exigència d’eficiència  energètica 
regulada en la IT1 del RITE. 
b)  Inspecció del registre oficial de les operacions  de manteniment que s’estableixen 
en la IT3, per a la instal·lació tèrmica completa i comprovació del compliment i 
l’adequació del “Manual d’Ús i Manteniment” a la instal·lació existent. 
c)  Elaboració d’un dictamen amb la finalitat d’assessorar al titular de la instal·lació, 
proposant les millores o modificacions de la seva instal·lació, per millorar la seva 
eficiència  energètica  i contemplar la incorporació d’energia solar.  Les mesures 
tècniques estaran justificades en base a la seva rendibilitat energètica, 
mediambiental i econòmica. 

2.18.2  Periodicitat de les inspeccions d’eficiència energètica 

Periodicitat dels generadors de calor 
La present instal·lació, així com totes les instal·lacions tèrmiques amb potència nominal de més de 
20kW, s’inspeccionarà d’acord amb la periodicitat que s’indica a continuació: 
 

Potència tèrmica nominal Tipus de combustible Períodes d’inspecció 
20kW<P≤70kW Gasos i combustibles renovables Cada 5 anys 

Altres combustibles Cada 5 anys 
P>70kW Gasos i combustibles renovables Cada 4 anys 

Altres combustibles Cada 2 anys 
 
(Li són d’aplicació les caselles marcades en negreta) 
 

Periodicitat de les inspeccions de la instal·lació completa 
La inspecció de la instal·lació tèrmica completa, a la que ve obligada per la IT 4.2.3 i es farà coincidir 
amb la primera inspecció del generador de calor, una vegada la instal·lació hagi superat  els  15 anys  
d’antiguitat.  

2.19.  Dades energètiques de la instal·lació 

 Potència tèrmica instal·lada:   300 kW 
 Capacitat d’emmagatzematge de biomassa 80 m3 
 Producció de calor anual prevista  320.000 kWh/any 
 Consum anual prevista de biomassa  90.000 kg/any 
 Estalvi de CO2     75.900 Kg/any (*) 

(*) considerant un rendiment del 86% i emissions de 204g/kWh PCI GN 
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2.20.  Descripció de les obres sala de màquines - sitja 

2.20.1  Objecte 

La redacció de l’apartat té com a objectiu la descripció de les obres necessàries per a la construcció 
de la sala de calderes i sitja en la que s’instal·larà dues calderes de biomassa de 150 kW tèrmics de 
potència nominal. 
La construcció de la sala de calderes i sitja és de senzillés tècnica i d’escassa entitat constructiva, la 
construcció no te caràcter residencial o públic, es desenvolupa en una sola planta i no afecte a la 
seguretat de les persones, pel que es considera que no és d’aplicació en aquesta construcció el CTE. 

2.20.2 Estat actual 

La zona a on es projecta el local actualment està edificada i s’hi troba l’actual sala de calderes de 
l’Escola. Es preveu enderrocar-la i construir-hi la nova sala de calderes i sitja. 

2.20.3 Proposta de l’edificació 

La proposta edificatòria la podem descriure segons els següents extrems: 
- Utilització: Es tracta de la construcció d’un edifici d’una sola planta que s’utilitzarà com a sala 

de caldera i sitja de biomassa per a donar servei a la calefacció. 
- Criteris funcionals del projecte: Es tracta d’una sala de calderes i per tant, caldrà preveure 

l’obra per a poder complir amb la funció per la qual es dissenya. 
- Criteris  compositius  del projecte:  L’aspecte  principal a assegurar  a l’hora de dissenyar 

l’edifici és la màxima integració amb l’entorn arquitectònic del centre docent. 
Serà un cos que queda en superfície i que s’ha configurat de forma que condicioni, al mínim 
possible, l’espai utilitzable pel pati. 
Les façanes seran de bloc de formigó arrebossat colorat del mateix color que la façana de 
l’escola agafant una tonalitat suau i la carpinteria metàl·lica i la serralleria pintada del mateix 
color que l’existent. 
La façana que dona a l’entrada a més es revestirà d’obra vista igual a l’existent. 

- Les instal·lacions ja s’han descrit anteriorment. 
- Accessibilitat:  Es tracta d’un edifici de planta baixa que té accés a peu pla des del pati Tot i 

això, cal considerar que es tracta d’un edifici que té l’ús restringit  als tècnics  de 
manteniment i conducció de la caldera de biomassa, i, per tant, no se li pot exigir cap 
condició específica d’accessibilitat. 

 

2.20.4  Descripció de l’obra 

- Enderrocs: Es realitzarà l’enderroc de la caseta actual, desmuntant totes les Instal.lacions 
manualment, també es desmuntarà tot el material que es pugui reciclar. Tot el material es 
portarà a centres autoritzats. 

- Fonaments: Una vegada sanejat tot l’àmbit de l’obra s’iniciarà la fonamentació amb el 
muntatge de l’encofrat de fusta, el muntatge de l’armadura segons figura en els plànols 
corresponents i s’abocarà el formigó HA-25/B/20/IIa amb un gruix de 30 cms. Es preveu 
deixar la llosa com a paviment acabat, per tant cal veure els pendents que figuren en els 
plànols corresponents. La direcció  facultativa, a la vista del terreny, podrà ordenar la seva 
modificació. 
Es suspendrà  el formigonat quan la temperatura exterior sigui inferior a 2º C o superior a 
35º C. 
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- Sanejament: Les canonades  de sanejament seran de material termoplàstic del tipus 
policlorur de vinil clorat, PVC-C,   i dels diàmetres indicats als plànols. El col·lector serà 
també de PVC col·locat sobre base de formigó. 
Les pendents de les canonades horitzontals serà inferior al 3,5% pel col·lector i 2,5% pel 
col·lector. 

- Estructura / Coberta: L’edifici consta de planta baixa i coberta, construït amb parets de bloc 
de morter omplert amb formigó i armat segons plànols. A l’entrada de l’escola es construirà 
una paret d’obra vista similar a l’existent actualment a l’escola. 
La coberta serà tipus “Deck” recolzada sobre un cèrcol perimetral (armat segons plànol) 
damunt la paret estructural de bloc de morter. Aquesta coberta serà muntada amb perfils 
metàl·lics “IPN”, xapa metàl·lica, aïllament tèrmic i doble capa de làmina impermeabilitzant 
autoprotegida amb pissarra de color. La coberta en tot el seu perímetre es col·locarà una 
xapa metàl·lica de color seguint l’aspecte de la coberta de l’actual escola. 

- Obra de paleta: Es construiran les pendents de les sitges amb envanets conillers separats 
cada 75 cms i amb una solera ceràmica, amb pendent segons el plànol corresponent. El 
arrebossats seran de morter mixta de calç calorejats amb additius hidròfobs i 
impermeabilitzats. 

- Pintura: Les portes metàl·liques i les reixes de ventilació es pintaran a l'esmalt, prèvia 
aplicació de dues mans de mini. 

- Fusteria: La fusteria exterior serà metàl·lica executada amb ferro i anirà pintada amb pintura 
esmaltada de color. 

2.21. Execució Treballs 

2.21.1 Actuació prevista 

FASE I 
Per a la implantació de les calderes de biomassa  caldrà realitzar  diverses actuacions  a diferents 
camps i que són les següents: 

1. Desmuntatge de les calderes, bombes i canonades existents fins el punt de connexió 
2. Enderroc de la sala de calderes existent 
3. Construcció de la sala de calderes i sitja: Construir una nova sala de calderes on ubicar-

hi les calderes de biomassa  i  tot el sistema hidràulic 
a. Llosa base 
b. Parets perimetrals i de separació, formació de forats i col·locació de premarcs i 
reixes de ventilació. 
c. Coberta Deck 
f. Arrebossar i pintar, segons s’escaigui. 

4. Construcció de casetes de les subestacions  
5. Instal·lació de la xemeneia: Pujar el tub de sortida dels productes de la combustió fins la 

coberta de l’edifici  
6. Replanteig de la sala de caldera i col·locació de les calderes de biomassa: S’haurà de 

realitzar el replanteig a la sala dels elements que s’hi ubicaran i es col·locarà  les 
calderes dins de la sala. 

7. Replanteig de les subestacions de transferència tèrmica. 
8. Instal·lació  i acoblament  de la caldera, i elements de transport de combustible 
9. Instal·lació dels elements de la xarxa de distribució i connexió a els circuits existents 
10. Instal·lació bescanviadors de separació hidràulica a cada edifici i connexió a instal·lació 

existent. 
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11. Realització de la instal·lació elèctrica. Realització de la instal·lació interior que inclou la 
connexió dels elements receptors de la caldera des del quadre i la instal·lació 
d’enllumenat d’il·luminació i emergència. 

12. Realització de la instal·lació del sistema de control 
13. Proves prèvies a la posada en funcionament: Caldrà efectuar les proves elèctriques de 

posada a terra, activació dels magnetotèrmics i diferencials i tensió d’aïllament. Per  la 
instal·lació  d’aigua cal efectuar la prova preliminar d’estanqueïtat  i  la posterior  de 
resistència  mecànica, la de lliure dilatació. Per a  la xemeneia de l’evacuació de fums 
s’efectuarà la prova de estanquitat. Els tècnics del fabricant del generador de calor farà 
els ajustos i proves pròpies de la caldera. 

14. Posada en funcionament 
 
FASE II 
Per a la instal·lació de la nova distribució i radiadors  caldrà realitzar  diverses actuacions  a diferents 
camps i que són les següents : 

1. Desmuntatge de les canonades i radiadors. 
2. Replanteig de la ubicació de radiadors, canonades, termòstats, ...   
3. Instal·lació de radiadors i canonades. 
4. Realització de la instal·lació elèctrica. Realització de la instal·lació de connexió de les 

vàlvules dos vies i termòstats 
5. Proves prèvies a la posada en funcionament: Per  la instal·lació  d’aigua cal efectuar la 

prova preliminar d’estanqueïtat  i  la posterior  de resistència  mecànica, la de lliure 
dilatació.  

6. Posada en funcionament 
Les actuacions es realitzaran per cada edifici 
 

 
 
 
 
 

     Navata, abril 2014 
 
 
 

       Joaquim Sajet Costa 
      QUIM SAJET ENGINYERIA SLP 



 

 
 

 
QS enginyeria  

33 
 

3. ANNEX A LA MEMÒRIA 

3.1. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
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APARTATS DE L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS A L’OBRA

1. MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS

2. ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS EN TONES,M3 I PER FASES D’OBRA

2.1- ESTIMACIÓ RESIDUS OBRA NOVA

2.2- ESTIMACIÓ RESIDUS ENDERROC NAU INDUSTRIAL D’OBRA DE FÀBRICA

RESUM

3. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS

3.1 GESTIÓ DE RESIDUS DINTRE DE L'OBRA

3.2. GESTIÓ DE RESIDUS FORA DE L'OBRA

4. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

5. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE LES INSTAL·LACIONS PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS

6. PRESSUPOST

Nota:
L'estimació dels residus s'ha fet segons la Guia editada per la Generalitat per a la redacció de l'Estudi de Gestió 
de Residus de construcció i enderroc i s'han classificat segons el Catàleg Europeu de Residus (codis CER)
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1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzarlos al mateix 
emplaçament?

X

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra sense gairebé 
generar residus?

X

3 S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la
quantitat de material a emprar?

X

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables? X
5 S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra.

La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal
reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques físiques/químiques adequades i regulades 
en el Plec de Prescripcions Tècniques.

X

6 S’ha previst el pas d’instal·lacions per cel rasos registrables i envans de cartró guix per evitar la realització de 
regates durant la fase d’instal·lacions?

X

7 S’ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, divisòries, etc.) per
minimitzar els retalls?

X

8 S’ha dissenyat l’edifici tenint en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat?
(Considerar en el procés de disseny unir de manera irreversible només aquells materials que tenen el mateix 
potencial de reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de manera que sigui viable la seva 
separació una vegada finalitzada la seva vida útil).
Per exemple, el formigó té un gran potencial de reciclabilitat i existeixen plantes recicladores d’aquest 
material. Però en el cas que es trobi unit a un material plàstic, la seva reciclabilitat es veurà dificultada si no 
s’ha previst que aquests materials es puguin separar amb facilitat.
   - solucions d’impermeabilització o d’aïllament tèrmic no adherit
   - solucions de parquet flotant front l’encolat
   - solucions de façanes industrialitzades
   - solucions d’estructures industrialitzades
   - solucions de paviments continus

X

9 Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma global, s’han
utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció?

X

10 ... (Altres bones pràctiques) X

1.- ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE

Si No
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m2 construïts: 85,48

Tipologia²
coeficient
m3 residu/

m2 construït

m3 residu coeficient
T residu/

m2 construït

T residu

Inert 0,003810 0,326 0,005333 0,456
Inert 0,000423 0,036 0,000381 0,033

No Especial 0,001264 0,108 0,000455 0,039
No Especial 0,009480 0,810 0,002370 0,203
No Especial 0,001896 0,162 0,000290 0,025
No Especial 0,000793 0,068 0,000056 0,005

Especial 0,000437 0,037 0,000022 0,002

Inert 0,010910 0,933 0,015274 1,306
Inert 0,032730 2,798 0,029457 2,518

No Especial 0,000535 0,046 0,000193 0,016
No Especial 0,001605 0,137 0,000401 0,034
No Especial 0,002140 0,183 0,000327 0,028

No Especial 0,000413 0,035 0,000167 0,014

No Especial 0,003761 0,321 0,000263 0,022

Especial 0,000437 0,037 0,000022 0,002

Inert 0,011327 0,968 0,015857 1,355
Inert 0,007551 0,645 0,006796 0,581

No Especial 0,009720 0,831 0,003927 0,336

No Especial 0,003402 0,291 0,000851 0,073
No Especial 0,006318 0,540 0,000966 0,083

No Especial 0,000365 0,031 0,000147 0,013

No Especial 0,007321 0,626 0,000512 0,044

Especial 0,001312 0,112 0,000066 0,006

TOTAL PER TIPOLOGIES
m3 residu T residu

Inert-formigó (170101) 2,226 3,117
Inert-ceràmica (170103) 3,479 3,131
NE-barreja (170904) 0,067 0,027
NE-guix (170802) 0,831 0,336
NE-metall (170407) 0,154 0,055
NE-fusta (170201) 1,238 0,310
NE-plàstic (170203) 0,885 0,135
NE-cartró (150101) 1,015 0,071
Especial (150110) 0,187 0,009
TOTAL 10,082 7,191

170904 (residus barrejats de la construcció i de l’enderroc diferents dels 
especificats en el codis 170901, 170902 i 170903)

150101 (envasos de paper i cartró)

Fase de fonamentació i estructures
170101 (formigó)
170103 (material ceràmic)
170407 (metalls barrejats)
170201 (fusta)
170203 (plàstic)
150101 (envasos de paper i cartró)
150110* (envasos que contenen restes de substàncies perilloses o estan 
contaminats per elles)

Fase de tancaments
170107 (formigó)
170103 (material ceràmic)
170407 (metalls barrejats)
170201 (fusta)
170203 (plàstic)

170802 (materials de construcció realitzats amb guix diferents dels 
especificats en el codi 170801* )

170201 (fusta)
170203 (plàstic)
170904 (residus barrejats de construcció i d’enderroc diferents dels 
especificats en els codis 1709001, 170902 i 170903*)

150110* (envasos que contenen substàncies perilloses o estan 
contaminats per elles)

Fase d'acabats

² Tipologia de residus, d'acord amb la tipologia d'abocador
* Els quals contenen substancies perilloses

2.1- ESTIMACIÓ RESIDUS OBRA NOVA

150101 (envasos de paper i cartró)
150110* (envasos que contenen substàncies perilloses o estan 
contaminats per elles)

Codi CER Volum aparent Pes

170101 (formigó)
170103 (material ceràmic)
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RESIDUS D’ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA; MATERIALS DE FILTRACIÓ I ROBA DE 
PROTECCIÓ

- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades per elles 150101* X
- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades per elles (pintures, vernissos, 
dissolvents, adhesius, silicones, aerosols, etc.)

150101* X

RESIDUS DE LA FFDU I DEL DECAPATGE O L’ELIMINACIÓ DE PINTURA I VERNÍS
- Residus de decapat o eliminació de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies 
perilloses

080117* X

- Residus de decapants o desenvernissants 080121* X
- Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses 080111* X

RESIDUS DE LA FABRICACIÓ, FORMULACIÓ, DISTRIBUCIÓ I UTILITZACIÓ (FFDU) DE PRODUCTES 
QUÍMICS ORGÀNICS DE BASE

- Dissolvents 070103* / 
070403* / 
070404*

X

RESIDUS DE LA FFDU D'ADHESIUS I SEGELLANTS (INCLOENT ELS PRODUCTES 
D'IMPERMEABILITZACIÓ)

- Residus d’adhesius i segellants que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses
080409* X

RESIDUS DE LA FFDU DE PLÀSTICS, CAUTXÚ SINTÈTIC I FIBRES ARTIFICIALS
- Residus que contenen silicones perilloses 070216* X

ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
- Restes de desencofrants 170903* X
- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen substàncies perilloses 
(especificar):

- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen substàncies perilloses 
(especificar):

- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen substàncies perilloses 
(especificar):

RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA
- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses 200121* X

X

X

ESTIMACIÓ RESIDUS ESPECIALS OBRA NOVA

S’Utilitzen?
codi CER

170903*

170903*

170903*

X

X

Sí No
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m2 construïts: 20,65

Materials Tipologia 2

coeficient
m3 residu/

m2 construït

m3 residu coeficient
m3 residu/

m2 construït

m3 residu coeficient
 T residu/

m2 construït

T residu

170101 (formigó) Inert 0,1500 3,098 0,2550 5,266 0,3450 7,124
170102 (maons) i 170103 (teules i 
materials ceràmics)

Inert 0,3250 6,711 0,5270 10,883 0,1713 3,537

170802 (materials de construcció 
realitzats amb guix diferents dels 
especificats en el codi 170801*)

No Especial 0,0204 0,421 0,0347 0,717 0,0510 1,053

170407 (metalls barrejats) No Especial 0,0010 0,021 0,0017 0,035 0,0078 0,161
170201 (fusta) No Especial 0,0380 0,785 0,0644 1,330 0,0230 0,475
170202 (vidre) Inert 0,0003 0,006 0,0005 0,010 0,0008 0,017
170203 (plàstic) No Especial 0,0002 0,004 0,0004 0,008 0,0004 0,008
170904 (residus barrejats de 
construcció i d’enderroc diferents 
dels especificats en els codis 
1709001, 170902 i 170903*)

No Especial 

(3)
0,0006 0,012 0,0010 0,021 0,0060 0,124

TOTAL PER TIPOLOGIES
m3 residu T residu

Inert-formigó (170101) 5,266 7,124
Inert-ceràmica (170103) 10,883 3,537
Inert-vidre(170202) 0,010 0,017
NE-barreja (170904) 0,021 0,124
NE-guix (170802) 0,717 1,053
NE-metall (170407) 0,035 0,161
NE-fusta (170201) 1,330 0,475
NE-plàstic (170203) 0,008 0,008
Especial (150110) 0,000 0,000
TOTAL 18,270 12,499

2.2- ESTIMACIÓ RESIDUS ENDERROC NAU INDUSTRIAL D’OBRA DE FÀBRICA

² Tipologia de residus, d'acord amb la tipologia d'abocador
³ Excepte quan es tracti d'un residu admès en dipòsits de terres i runes
* Els quals contenen substancies perilloses

Volum real PesVolum aparent
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codi CER

m3 T
TERRES CONTAMINADES
- Terra i pedres que contenen substàncies perilloses (terres contaminades) 170503* X

AMIANT 5

- Flocatge amb amiant d’estructures metàl·liques 170605* X
- Proteccions individuals en l’eliminació d’amiant (filtres, granotes, caretes, etc.) 170605* X
- Calorifugat de canonades amb amiant 170605* X
- Plaques de fibrociment amb amiant 170605* X
- Canonades i baixants de fibrociment amb amiant 170605* X
- Dipòsits de fibrociment amb amiant 170605* X
- Envans pluvials de plaques de fibrociment amb amiant 170605* X
- Plaques de cel ras que contenen amiant 170605* X
- Paviments vinílics que contenen amiant 170605* X
TOTAL AMIANT 0,000 0,000
RESIDUS D’EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS
- Equips d’aire condicionat o refrigeració amb CFCs o HCFCs 160211* X
RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA
- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses 200121* X
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
- Fusta tractada amb substàncies perilloses 170204* X
- Qualsevol element, material o envàs que pugui contenir substàncies perilloses (detergents, 
combustibles, pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, aerosols, etc.).

(el codi CER 
dependrà del 
tipus de residu)

X

- Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que contenen 
PCB, revestiments de sols a partir de resines que contenen PCB, envidraments dobles que 
contenent PCB, condensadors que contenen PCB).

170902* X

- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen 
substàncies perilloses

170903* X

X
TOTAL RESIDUS ESPECIALS 150110* 0,000 0,000

ESTIMACIÓ RESIDUS ESPECIALS ENDERROC NAU INDUSTRIAL D’OBRA DE FÀBRICA

S’ha 
detectat?

Quantitat

(5) Els productes de l’amiant es classifiquen en dos grans grups, amiant no-friable, on les fibres es troben barrejades amb altres materials, habitualment ciment o 
cola (el principal producte és el fibrociment: plaques ondulades, panells, dipòsits, xemeneies, conductes d’aire, etc.) i amiant friable (amiant projectat, etc).
Les fibres d’amiant s’introdueixen en l’organisme per les vies respiratòries, per tant, el risc d’amiant es en funció de la quantitat de fibres que es troben en suspensió 
a l’aire.
En cas de detectar elements susceptibles de contenir amiant caldrà demanar, amb suficient antelació els permisos pertinents a l’autoritat laboral competent i complir 
amb els requisits ambientals i de seguretat i salut exigits per la legislació vigent.

Sí No
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Material Codi CER Volum (m3) Pes (T) Volum (m3) Pes (T) Volum (m3) Pes (T)
Inert-formigó 170101 2,226 3,117 5,266 7,124
Inert-ceràmica 170103 3,479 3,131 10,883 3,537
Inert-Petris 170107 0,000 0,000
Inert-vidre 170202 0,010 0,017
Inert-terres 170504 0,000 0,000 0,000 0,000

5,705 6,248 16,159 10,678 0,000 0,000

NE-barreja 170904 0,067 0,027 0,021 0,124
NE-guix 170802 0,831 0,336 0,717 1,053
NE-metalls barrejats 170407 0,154 0,055 0,035 0,161
NE-fusta 170201 1,238 0,310 1,330 0,475
NE-plàstic 170203 0,885 0,135 0,008 0,008
NE-cartró 150101 1,015 0,071

4,190 0,934 2,111 1,821 0,000 0,000

9,895 7,182 18,270 12,499 0,000 0,000

Especial 150110 0,187 0,009 0,000 0,000 0,000 0,000
0,187 0,009 0,000 0,000 0,000 0,000

10,082 7,191 18,270 12,499 0,000 0,000

Material Codi CER Volum (m3) Pes (T)
Inert-formigó 170101 7,492 10,241
Inert-ceràmica 170103 14,362 6,668
Inert-petris 170107 0,000 0,000
Inert-vidre 170202 0,010 0,017
Inert-terres 170504 0,000 0,000

21,864 16,926

NE-barreja 170904 0,088 0,151
NE-guix 170802 1,548 1,389
NE-metalls barrejats 170407 0,189 0,216
NE-fusta 170201 2,568 0,785
NE-plàstic 170203 0,893 0,143
NE-cartró 150101 1,015 0,071

6,301 2,755

28,165 19,681

Especials 150110 0,187 0,009
0,187 0,009

28,352 19,690

TOTAL Especials

TOTAL Inerts

TOTAL No Especials

TOTAL Especials

TOTAL Inerts + No Especials + Especials

TOTAL Inerts

TOTAL No  Especials

TOTAL Inerts + No Especials

RESUM TOTAL DE RESIDUS PER TIPOLOGIES

Total Inerts + No Especials + Especials

Obra Nova Enderroc Excavació

Totals

TOTAL Inerts + No Especials
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Quantitat límit (T) Residu totals (T) Cal separar
Formigó 80,0 10,241 No
Maons, teules, ceràmics 40,0 6,668 No
Metall 2,0 0,216 No
Fusta 1,0 0,785 No
Vidre 1,0 0,017 No
Plàstic 0,5 0,143 No
Paper i cartró 0,5 0,071 No

Especials         

Inerts

No Especials

Inerts+No Especials

2

residus totals
m3 m3 T

Inert-formigó 7,492
Inert-ceràmica 14,362
Inert-petris 0,000

 m3 T
Àrid matxucat

residus totals
m3 m3 T

Grava i sorra compacta 0,000
Grava i sorra solta 0,000
Argiles 0,000
Terra vegetal 0,000
Terraplè 0,000
Pedraplè 0,000

TOTAL TERRES 0,000 0,000 0,000

3 Senyalització dels 
contenidors

Inerts

No Especials barrejats

Fusta Ferralla Paper i cartro Plàstic Cables elèctrics

Especials

1

3.1.- RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA

La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu. 
Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents:

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l’obra.
Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una separació en obra de les següents 
fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat prevista de generació per al total de l’obra 
superi les següents quantitats indicades a continuació.

Reciclatge de terres i 
graves a la pròpia obra o 
a una altra d'autoritzada 
procedents d'excavació 
i/o enderroc de vials

 - No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos.
 - El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit habitual de la maquinària d’obra, 
per tal d’evitar vessaments accidentals
 - No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos.
 - Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels productes Especials, tenint 
en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en les etiquetes.
 - Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc.
 - Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posició vertical i sobre 
cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites

I bilit l t it ï l t id d id i l

Separació segons 
tipologia de residu

residus reciclats

Reciclatge de residus 
petris inerts
a la pròpia obra o a una 
altra d'autoritzada 
procedents d'obra nova 
i/o enderroc

CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als residus Especials de manera 
genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus Especials, no obstant, a l’hora 
d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons 
o contenidors d’acord amb la legislació de residus Especials.

(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li
faci un tractament previ.

Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l’obra per reutilitzar, posteriorment, en el 
mateix emplaçament.
Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador:

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.
CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes)

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc.

Els contenidors s'hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d'acord amb la separació selectiva 
prevista.

residus reciclats

Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada matxucat serà, 

  contenidor per Inerts barrejats   contenidor per Inerts Formigó

  contenidor per Inerts Ceràmica   contenidor per altres inerts

  contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador

  contenidor per metall

  contenidor per plàstic

  contenidor per

  contenidor per fusta

  contenidor per paper i cartró

  contenidor per

  contenidor per la resta de residus No Especials barrejats

  contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**)

  contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats

 zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)
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4

Inerts

m3 Tones Codi Nom

Residus No Especials

m3 Tones Codi Nom

Reciclatge:

Residus Especials

m3 Tones Codi Nom

0,088 0,151 E-727,00

GESTIO DE RUNES DEL VALLES 
ORIENTAL, SL

GESTIO DE RUNES DEL VALLES 
ORIENTAL, SL

E-727,00

E-727,00

E-727,00

E-727,00

0,187 0,009 E-727,00
GESTIO DE RUNES DEL VALLES 
ORIENTAL, SL

0,785

0,143

0,071

1,389

1,015

1,548

2,568

0,893

GESTIO DE RUNES DEL VALLES 
ORIENTAL, SL

Observacions

0,189 0,216 E-727,00

21,864 16,926

Observacions

GESTIO DE RUNES DEL VALLES 
ORIENTAL, SL

GESTIO DE RUNES DEL VALLES 
ORIENTAL, SL

GESTIO DE RUNES DEL VALLES 
ORIENTAL, SL

Observacions

Quantitat estimada Gestor

E-727,00
GESTIO DE RUNES DEL VALLES 
ORIENTAL, SL

3.2.- RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA

Destí dels residus segons 
tipologia

Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a l’entorn de l’obra on es proposa gestionar els 
residus de la construcció:

Quantitat estimada Gestor

Quantitat estimada Gestor

Planta de transferència

Planta de selecció

Diposit

Reciclatge NE-metalls

Reciclatge NE-fusta

Reciclatge NE-plàstic

Reciclatge NE-cartó

Reciclatge NE-guix

Planta de transferència

Planta de selecció

Dipòsit

Instal·lació de gestió 
de residus especials

Reciclatge

Reciclatge NE-barreja
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4. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició del 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, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes 
modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació a la 
Propietat, per la seva acceptació.
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núm. d'unitats

3

1

1

1

5.- DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE LES INSTAL·LACIONS PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS

Contenidor 9m³. Apte per formigó, ceràmica, petris i fusta

Contenidor 5m³. Apte per plàstics, paper i cartró, metalls i fusta (amb tapes)

Contenidor 5m³. Apte per formigó, ceràmica, petris, fusta i metall

Contenidor 1000L. Apte per paper i cartró, plàstics

Bidó 200L. Apte per residus especials

.........................

.................

................................

............................................
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Unitat Quantitat Preu Total

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada 
de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat m3 28,17 12,38 348,74

Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió 
de residus, amb contenidor de 200 l de capacitat

m3 0,19 113,54 21,57

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó 
inerts amb una densitat 1,48 t/m3, procedents de construcció o 
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus 
(ORDEN MAM/304/2002)

m3 7,49 7,02 52,59

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus ceràmics 
inerts amb una densitat 1,15 t/m3, procedents de construcció o 
demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus 
(ORDEN MAM/304/2002)

m3 14,36 8,61 123,66

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de vidre 
inerts amb una densitat 2 t/m3, procedents de construcció o 
demolició, amb codi 170202 segons la Llista Europea de Residus 
(ORDEN MAM/304/2002)

m3 0,01 0,00 0,00

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls 
barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de 
construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

m3 0,19 0,00 0,00

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic 
no especials amb una densitat 0,07 t/m3, procedents de 
construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

m3 0,89 0,00 0,00

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no 
especials amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o 
demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus 
(ORDEN MAM/304/2002)

m3 2,57 3,31 8,50

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i 
cartró no especials amb una densitat 0,07 t/m3, procedents de 
construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

m3 1,01 0,00 0,00

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no 
especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o 
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus 
(ORDEN MAM/304/2002)

m3 0,09 10,10 0,89

555,96

CALCUL DE LA FIANÇA
Cost fiança  = 11,00 €/T

Total Residus = 19,690 T

Total fiança= 216,59 €

6.- PRESSUPOST
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3.2. PLA D’OBRES 
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3.3. CÀLCULS 

3.3.1 Càlcul de carregues tèrmiques 

 
 
Resum carregues tèrmiques 
 

 EDIFICI Carrega tèrmica W 

1 Aulari 1 173.806 

2 Aulari 2 28.821 

3 pista 15.932 

5 Vestidors 6.757 

4 Direcció 25.852 

TOTAL  251.168 

 
Pèrdues per distribució, rendiment caldera i 
rendiment estacional 

30% 75.350 

 

Demanda global màxima  326.518 

 
Pel dimensionat de la caldera de biomassa s’ha considerat que existirà una simultaneïtat en la demanda 
i inèrcia del sistema pel que:  
 
La potencia de les calderes a instal·lar s’ha considerat suficient en 300 kW 

 
 

  

 



Empresa: QUIM SAJET ENGINYERIA SLP
Dirección: C/ Llers 10
Población: VILAFANT
C.P.: 17740
Telf.: 972548856
Fax: 972548856

U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS

DATOS CLIMÁTICOS

RESULTADOS OBTENIDOS  (Escola Josep Pallerola i Roca - Sant Celoni)

Temperatura máxima en verano 33 ºC

Temperatura mínima en invierno -3 ºC

Variación térmica diaria 10 ºC

Humedad relativa en verano 70 %

Polución Media

Población Barcelona

Mes de
invierno

CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA

Sensible (W) 251.169 78.270 172.898

Latente (W) - - -

Total (W) 251.169 78.270 172.898

F.C.S. - -

Conducción -

Radiación por superficie acristalada -

Aportaciones internas -

Ventilación -

PORCENTAJES POR TIPOS CAUDAL DE VENTILACIÓN

9.180 m³/h

Necesitamos 46.707 g. agua/h

Calculos realizados para el peor día de INVIERNO.

Se ha calculado la carga máxima entre las 1 y 24 horas solares.



Empresa: QUIM SAJET ENGINYERIA SLP
Dirección: C/ Llers 10
Población: VILAFANT
C.P.: 17740
Telf.: 972548856
Fax: 972548856

U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS

Local nº: 1 Planta nº: 0 (Edificio de una sola planta)

AULARI  (Escola Josep Pallerola i Roca - Sant Celoni)

Planta (m²) 1.237

Altura (m) 5,6

Personas 0

PARAMETROS DEL LOCAL

T (ºC) HR (%)

Verano 24 50

Invierno 21 40

CONDICIONES INTERIORES

T max (ºC) 33

T min (ºC) -3

Variación diaria (ºC) 10

HR (%) 70

CONDICIONES EXTERIORES

Tipo
Nombre

[K (W/K·m²)]
Area
(m²)

Ventanas
(m²)

Color
Tipo cristal
[K (W/K·m²)]

Cobert.
cristal

Orient. Sombra

Ext. Muro3 (1,22) 300,7 30,2 Medio Doble1 (3,3) Sin cob. N 0 %

Ext. Muro3 (1,22) 452 207 Medio Doble1 (3,3) Sin cob. E 0 %

Ext. Muro3 (1,22) 300 21,7 Medio Doble1 (3,3) Sin cob. S 0 %

Ext. Muro3 (1,22) 452 202 Medio Doble1 (3,3) Sin cob. W 0 %

Tej. Techo1 (1,081) 1.237 0 Medio ***** ***** ***** 0 %

Pl.baja Suelo1 (1,05) 1.237 ***** ***** ***** ***** ***** *****

DATOS DE CERRAMIENTOS

Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)

Personas - -

Iluminación - -

Otras fuentes - -

APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACIÓN

6.927 m³/h

Mes de
invierno

CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA

Sensible (W) 173.806 59.061 114.745

Latente (W) - - -

Total (W) 173.806 59.061 114.745

F.C.S. - -

Necesitamos 35.244 g. agua/h



Empresa: QUIM SAJET ENGINYERIA SLP
Dirección: C/ Llers 10
Población: VILAFANT
C.P.: 17740
Telf.: 972548856
Fax: 972548856

U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS

Local nº: 2 Planta nº: 0 (Edificio de una sola planta)

AULARI 2 (Escola Josep Pallerola i Roca - Sant Celoni)

Planta (m²) 314,8

Altura (m) 3

Personas 0

PARAMETROS DEL LOCAL

T (ºC) HR (%)

Verano 25 50

Invierno 21 40

CONDICIONES INTERIORES

T max (ºC) 33

T min (ºC) -3

Variación diaria (ºC) 10

HR (%) 70

CONDICIONES EXTERIORES

Tipo
Nombre

[K (W/K·m²)]
Area
(m²)

Ventanas
(m²)

Color
Tipo cristal
[K (W/K·m²)]

Cobert.
cristal

Orient. Sombra

Ext. Muro3 (1,22) 46,5 3,25 Medio Doble1 (3,3) Sin cob. N - E 0 %

Ext. Muro3 (1,22) 63 21,42 Medio Doble1 (3,3) Sin cob. S - E 0 %

Ext. Muro3 (1,22) 47,4 3 Medio Doble1 (3,3) Sin cob. S - W 0 %

Ext. Muro3 (1,22) 63 16,4 Medio Doble1 (3,3) Sin cob. N - W 0 %

Tej. Techo1 (1,081) 314,8 0 Medio ***** ***** ***** 0 %

Pl.baja Suelo1 (1,05) 314,8 ***** ***** ***** ***** ***** *****

DATOS DE CERRAMIENTOS

Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)

Personas - -

Iluminación - -

Otras fuentes - -

APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACIÓN

944 m³/h

Mes de
invierno

CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA

Sensible (W) 28.821 8.049 20.772

Latente (W) - - -

Total (W) 28.821 8.049 20.772

F.C.S. - -

Necesitamos 4.803 g. agua/h



Empresa: QUIM SAJET ENGINYERIA SLP
Dirección: C/ Llers 10
Población: VILAFANT
C.P.: 17740
Telf.: 972548856
Fax: 972548856

U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS

Local nº: 3 Planta nº: 0 (Edificio de una sola planta)

PISTA ESPORTIVA (Escola Josep Pallerola i Roca - Sant Celoni)

Planta (m²) 64,7

Altura (m) 6

Personas 0

PARAMETROS DEL LOCAL

T (ºC) HR (%)

Verano 25 50

Invierno 21 40

CONDICIONES INTERIORES

T max (ºC) 33

T min (ºC) -3

Variación diaria (ºC) 10

HR (%) 70

CONDICIONES EXTERIORES

Tipo
Nombre

[K (W/K·m²)]
Area
(m²)

Ventanas
(m²)

Color
Tipo cristal
[K (W/K·m²)]

Cobert.
cristal

Orient. Sombra

Ext. Muro3 (1,22) 110 12,9 Medio Doble1 (3,3) Sin cob. N 0 %

Ext. Muro3 (1,22) 64 0 Medio ***** ***** E 0 %

Ext. Muro3 (1,22) 64 12,9 Medio Doble1 (3,3) Sin cob. S 0 %

Tej. Techo2 (1,081) 64,7 0 Medio ***** ***** ***** 0 %

Pl.baja Suelo1 (1,05) 64,7 ***** ***** ***** ***** ***** *****

Ext. Muro3 (1,22) 64 0 Medio ***** ***** W 0 %

DATOS DE CERRAMIENTOS

Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)

Personas - -

Iluminación - -

Otras fuentes - -

APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACIÓN

388 m³/h

Mes de
invierno

CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA

Sensible (W) 15.932 3.308 12.624

Latente (W) - - -

Total (W) 15.932 3.308 12.624

F.C.S. - -

Necesitamos 1.974 g. agua/h



Empresa: QUIM SAJET ENGINYERIA SLP
Dirección: C/ Llers 10
Población: VILAFANT
C.P.: 17740
Telf.: 972548856
Fax: 972548856

U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS

Local nº: 4 Planta nº: 0 (Edificio de una sola planta)

DIRECCIÓ (Escola Josep Pallerola i Roca - Sant Celoni)

Planta (m²) 258

Altura (m) 3,1

Personas 0

PARAMETROS DEL LOCAL

T (ºC) HR (%)

Verano 25 50

Invierno 21 40

CONDICIONES INTERIORES

T max (ºC) 33

T min (ºC) -3

Variación diaria (ºC) 10

HR (%) 70

CONDICIONES EXTERIORES

Tipo
Nombre

[K (W/K·m²)]
Area
(m²)

Ventanas
(m²)

Color
Tipo cristal
[K (W/K·m²)]

Cobert.
cristal

Orient. Sombra

Ext. Muro3 (1,22) 43,3 2 Medio Doble1 (3,3) Sin cob. N 0 %

Ext. Muro3 (1,22) 70,1 18,7 Medio Doble1 (3,3) Sin cob. E 0 %

Ext. Muro3 (1,22) 43,3 6,8 Medio Doble1 (3,3) Sin cob. S 0 %

Ext. Muro3 (1,22) 70,1 21,5 Medio Doble1 (3,3) Sin cob. W 0 %

Tej. Techo1 (1,081) 258 0 Medio ***** ***** ***** 0 %

Pl.baja Suelo1 (1,05) 258 ***** ***** ***** ***** ***** *****

DATOS DE CERRAMIENTOS

Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)

Personas - -

Iluminación - -

Otras fuentes - -

APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACIÓN

800 m³/h

Mes de
invierno

CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA

Sensible (W) 25.852 6.821 19.031

Latente (W) - - -

Total (W) 25.852 6.821 19.031

F.C.S. - -

Necesitamos 4.070 g. agua/h



Empresa: QUIM SAJET ENGINYERIA SLP
Dirección: C/ Llers 10
Población: VILAFANT
C.P.: 17740
Telf.: 972548856
Fax: 972548856

U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS

Local nº: 5 Planta nº: 0 (Piso intermedio)

VESTIDOR PISTA ESPORTIVA (Escola Josep Pallerola i Roca - Sant Celoni)

Planta (m²) 55

Altura (m) 2,2

Personas 4

PARAMETROS DEL LOCAL

T (ºC) HR (%)

Verano 25 50

Invierno 21 40

CONDICIONES INTERIORES

T max (ºC) 33

T min (ºC) -3

Variación diaria (ºC) 10

HR (%) 70

CONDICIONES EXTERIORES

Tipo
Nombre

[K (W/K·m²)]
Area
(m²)

Ventanas
(m²)

Color
Tipo cristal
[K (W/K·m²)]

Cobert.
cristal

Orient. Sombra

Ext. Muro3 (1,22) 11 2,2 Medio Doble1 (3,3) Sin cob. N 0 %

Ext. Muro3 (1,22) 20,2 4,8 Medio Doble1 (3,3) Sin cob. E 0 %

Ext. Muro3 (1,22) 40 6,8 Medio Doble1 (3,3) Sin cob. S 0 %

Ext. Muro3 (1,22) 20,24 4,8 Medio Doble1 (3,3) Sin cob. W 0 %

Tej. Techo1 (1,081) 55 0 Medio ***** ***** ***** 0 %

Pl.baja Suelo1 (1,05) 55 ***** ***** ***** ***** ***** *****

DATOS DE CERRAMIENTOS

Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)

Personas - -

Iluminación - -

Otras fuentes - -

APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACIÓN

121 m³/h

Mes de
invierno

CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA

Sensible (W) 6.757 1.032 5.726

Latente (W) - - -

Total (W) 6.757 1.032 5.726

F.C.S. - -

Necesitamos 616 g. agua/h



Empresa: QUIM SAJET ENGINYERIA SLP
Dirección: C/ Llers 10
Población: VILAFANT
C.P.: 17740
Telf.: 972548856
Fax: 972548856

U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS

EDIFICIO: Escola Josep Pallerola i Roca - Sant Celoni

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)

Gramos/hora
de agua

necesarios

Carga
Interna

(W)

F.C.S.
Interior

Demanda térmica
acumulada

(KWh térmicos/dia)

1 Mes de invierno 173.806 - 59.061 35.244 114.745 - -

2 Mes de invierno 28.821 - 8.049 4.803 20.772 - -

3 Mes de invierno 15.932 - 3.308 1.974 12.624 - -

4 Mes de invierno 25.852 - 6.821 4.070 19.031 - -

5 Mes de invierno 6.757 - 1.032 616 5.726 - -
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3.3.2 Càlcul canonades i bombes de circulació 

El dimensionament de les canonades s’ha realitzat per un salt tèrmic de 15ºC, prenent com a criteri 
de disseny:  

Pèrdua de carrega màxima: 30 mm de c.d.a./m 
Velocitat màxima: 2 m/s 
 

S’han utilitzat les taules de càlcul del fabricant i els resultats són els que es reflecteixen el la 
documentació gràfica adjunta. 
 
Bombes primari i circuits de calefacció 
S’ha considerat 

-  salt tèrmic de 15ºC 
-  potència tèrmica dels terminals instal·lats 

 
 Zona Carrega tèrmica 

W 
Cabal bomba 

m3/h 

BP calderes 150.000 8.6 

B01 Aulari 1 180.500 10.3 

B02 Aulari 2 

direcció 

38.662 

28.129 

3.9 

B03 Gimnàs 47.278 2.7 

    

 
Pèrdua de carrega circuits: 

 
 
Bombes secundari  
S’ha considerat 

-  salt tèrmic de 15ºC 
-  S’ha calculat pel recorregut mes desfavorable i per una pèrdua de carrega màxima de 30 

mmcda / m 
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3.3.3 Càlcul bescanviadors 

 
 



Fecha
Oferta
Proyecto
Referencia

05/03/2014
VI.14.015

Empresa
A la atención de
Dirección
Localidad

SR. QUIM SAJET

NAVATA

:
:
:
:

:
:
:
:

QS ENGINYERIA

SEDICAL - Intercambiador de placas UFP-34 / 63 H - IG - PN16

Datos Generales

Fluido
Potencia de intercambio
Caudal
Temperatura entrada
Temperatura salida
Perdida de carga

kW
l/h
ºC
ºC
kPa

Caliente Frio

Agua Agua 

10563.3
80.0
65.0
34.3

180.0
10540.7

60.0
75.0
34.2

Propiedades termodinámicas Caliente Frio

Densidad
Calor especifico
Conductividad térmica
Viscosidad media
Viscosidad pared

kg/m³
kJ/kg×ºK
W/m×ºK
mPa×s
mPa×s

976.60
4.19
0.66
0.42
0.45

979.47
4.19
0.66
0.45
0.42

Datos técnicos del intercambiador

Diferencia de temperatura logarítmica media

Numero de placas

Agrupamiento

Tipo / porcentaje

Superficie de intercambio efectiva

ºC

m²

5.00

63

1 x 31 / 1 x 31

H

5.12

Coef. global de transmisión (sucio / limpio)

Sobredimensionamiento

Factor de ensuciamiento

Presión de trabajo / prueba

Temperatura máxima de diseño

W/m²×ºK

%

m²×ºK/kW

bar

ºC

7025.7 / 7029.2

0.04

0.0000

10.0 / 14.3

100.0

Materiales, dimensiones y pesos

Material de las placas / grosor

Material de las juntas

Material de las conexiones circuito caliente

Material de las conexiones circuito frio

Diámetro de las conexiones

mm AISI 316 / 0.5 mm

Nitrilo HT ( sin pegamento )

AISI 316

AISI 316

R 1 1/4 "

Situación de las conexiones (Caliente / frio)

Tipo de bastidor

Especificación pintura del bastidor

Largo, alto, ancho y peso del bastidor

F1 - F4 / F3 - F2

IG - PN16    Nº 4 (Max =90 placas)

Según ISO12944 Categ. C2 RAL5010

520 mm/ 748 mm/ 200 mm/ 86 kg 

ST 52.3 / calidad 8.8Material del bastidor / tornillos

PED 97/23/EC Art 3.3Acorde a normativa

Pagina de 52



Fecha
Oferta
Proyecto
Referencia

05/03/2014
VI.14.015

Empresa
A la atención de
Dirección
Localidad

SR. QUIM SAJET

NAVATA

:
:
:
:

:
:
:
:

QS ENGINYERIA

SEDICAL - Intercambiador de placas UFP-34 / 15 H - C - PN10

Datos Generales

Fluido
Potencia de intercambio
Caudal
Temperatura entrada
Temperatura salida
Perdida de carga

kW
l/h
ºC
ºC
kPa

Caliente Frio

Agua Agua 

1701.9
80.0
65.0
16.1

29.0
1698.2

60.0
75.0
16.0

Propiedades termodinámicas Caliente Frio

Densidad
Calor especifico
Conductividad térmica
Viscosidad media
Viscosidad pared

kg/m³
kJ/kg×ºK
W/m×ºK
mPa×s
mPa×s

976.60
4.19
0.66
0.42
0.45

979.47
4.19
0.66
0.45
0.42

Datos técnicos del intercambiador

Diferencia de temperatura logarítmica media

Numero de placas

Agrupamiento

Tipo / porcentaje

Superficie de intercambio efectiva

ºC

m²

5.00

15

1 x 7 / 1 x 7

H

1.09

Coef. global de transmisión (sucio / limpio)

Sobredimensionamiento

Factor de ensuciamiento

Presión de trabajo / prueba

Temperatura máxima de diseño

W/m²×ºK

%

m²×ºK/kW

bar

ºC

5311.3 / 5431.0

2.25

0.0041

10.0 / 14.3

100.0

Materiales, dimensiones y pesos

Material de las placas / grosor

Material de las juntas

Material de las conexiones circuito caliente

Material de las conexiones circuito frio

Diámetro de las conexiones

mm AISI 316 / 0.5 mm

Nitrilo HT ( sin pegamento )

AISI 316

AISI 316

R 1 1/4 "

Situación de las conexiones (Caliente / frio)

Tipo de bastidor

Especificación pintura del bastidor

Largo, alto, ancho y peso del bastidor

F1 - F4 / F3 - F2

C - PN10

Según ISO12944 Categ. C2 RAL5010

260 mm/ 755 mm/ 194 mm/ 41 kg 

ST 52.3 / calidad 8.8Material del bastidor / tornillos

PED 97/23/EC Art 3.3Acorde a normativa

Pagina de 53



Fecha
Oferta
Proyecto
Referencia

05/03/2014
VI.14.015

Empresa
A la atención de
Dirección
Localidad

SR. QUIM SAJET

NAVATA

:
:
:
:

:
:
:
:

QS ENGINYERIA

SEDICAL - Intercambiador de placas UFP-34 / 18 H - C - PN10

Datos Generales

Fluido
Potencia de intercambio
Caudal
Temperatura entrada
Temperatura salida
Perdida de carga

kW
l/h
ºC
ºC
kPa

Caliente Frio

Agua Agua 

2288.7
80.0
65.0
17.4

39.0
2283.8

60.0
75.0
20.8

Propiedades termodinámicas Caliente Frio

Densidad
Calor especifico
Conductividad térmica
Viscosidad media
Viscosidad pared

kg/m³
kJ/kg×ºK
W/m×ºK
mPa×s
mPa×s

976.60
4.19
0.66
0.42
0.45

979.47
4.19
0.66
0.45
0.42

Datos técnicos del intercambiador

Diferencia de temperatura logarítmica media

Numero de placas

Agrupamiento

Tipo / porcentaje

Superficie de intercambio efectiva

ºC

m²

5.00

18

1 x 9 / 1 x 8

H

1.34

Coef. global de transmisión (sucio / limpio)

Sobredimensionamiento

Factor de ensuciamiento

Presión de trabajo / prueba

Temperatura máxima de diseño

W/m²×ºK

%

m²×ºK/kW

bar

ºC

5803.5 / 5918.9

1.98

0.0033

10.0 / 14.3

100.0

Materiales, dimensiones y pesos

Material de las placas / grosor

Material de las juntas

Material de las conexiones circuito caliente

Material de las conexiones circuito frio

Diámetro de las conexiones

mm AISI 316 / 0.5 mm

Nitrilo HT ( sin pegamento )

AISI 316

AISI 316

R 1 1/4 "

Situación de las conexiones (Caliente / frio)

Tipo de bastidor

Especificación pintura del bastidor

Largo, alto, ancho y peso del bastidor

F1 - F4 / F3 - F2

C - PN10

Según ISO12944 Categ. C2 RAL5010

260 mm/ 755 mm/ 194 mm/ 42 kg 

ST 52.3 / calidad 8.8Material del bastidor / tornillos

PED 97/23/EC Art 3.3Acorde a normativa

Pagina de 54



Fecha
Oferta
Proyecto
Referencia

05/03/2014
VI.14.015

Empresa
A la atención de
Dirección
Localidad

SR. QUIM SAJET

NAVATA

:
:
:
:

:
:
:
:

QS ENGINYERIA

SEDICAL - Intercambiador de placas UFP-34 / 21 H - C - PN10

Datos Generales

Fluido
Potencia de intercambio
Caudal
Temperatura entrada
Temperatura salida
Perdida de carga

kW
l/h
ºC
ºC
kPa

Caliente Frio

Agua Agua 

2758.2
80.0
65.0
19.8

47.0
2752.3

60.0
75.0
19.8

Propiedades termodinámicas Caliente Frio

Densidad
Calor especifico
Conductividad térmica
Viscosidad media
Viscosidad pared

kg/m³
kJ/kg×ºK
W/m×ºK
mPa×s
mPa×s

976.60
4.19
0.66
0.42
0.45

979.47
4.19
0.66
0.45
0.42

Datos técnicos del intercambiador

Diferencia de temperatura logarítmica media

Numero de placas

Agrupamiento

Tipo / porcentaje

Superficie de intercambio efectiva

ºC

m²

5.00

21

1 x 10 / 1 x 10

H

1.59

Coef. global de transmisión (sucio / limpio)

Sobredimensionamiento

Factor de ensuciamiento

Presión de trabajo / prueba

Temperatura máxima de diseño

W/m²×ºK

%

m²×ºK/kW

bar

ºC

5889.7 / 6010.3

2.04

0.0034

10.0 / 14.3

100.0

Materiales, dimensiones y pesos

Material de las placas / grosor

Material de las juntas

Material de las conexiones circuito caliente

Material de las conexiones circuito frio

Diámetro de las conexiones

mm AISI 316 / 0.5 mm

Nitrilo HT ( sin pegamento )

AISI 316

AISI 316

R 1 1/4 "

Situación de las conexiones (Caliente / frio)

Tipo de bastidor

Especificación pintura del bastidor

Largo, alto, ancho y peso del bastidor

F1 - F4 / F3 - F2

C - PN10

Según ISO12944 Categ. C2 RAL5010

260 mm/ 755 mm/ 194 mm/ 44 kg 

ST 52.3 / calidad 8.8Material del bastidor / tornillos

PED 97/23/EC Art 3.3Acorde a normativa

Pagina de 55
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3.3.4 Càlcul radiadors 

Pel dimensionat dels nous radiadors s’ha realitzat segons la potència instal·lada dels radiadors 
existents: 
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4. PLEC DE CONDICIONS  

4.1. Plec de condicions generals 

4.1.1 Objecte 
El present PLEC DE CONDICIONS té per objecte la regulació dels treballs dels diferents oficis que 
intervenen per a la total realització del Projecte, detallats en la Memòria i Plànols als que 
acompanya. 
L’instal·lador s'ajustarà al present PLEC DE CONDICIONS, complint sempre les normes de bona 
execució i totes les indicacions i/o modificacions parcials que la Direcció Facultativa consideri 
necessàries. 
La utilització per part de l’instal·lador de prestacions i serveis auxiliars de tercers, no relleva a 
l’esmentat Instal·lador de les seves obligacions i responsabilitats. Ha de proporcionar tots els 
materials necessaris per a la realització de les obres (bastides, encofrats, eines, etc.) en disposició de 
ser utilitzats en qualsevol moment en condicions de total seguretat. 

4.1.2 Interpretacions i aclariments al projecte 
L’instal·lador tindrà l'obligació de posar de manifest davant la Direcció Facultativa de l'obra qualsevol 
omissió o contradicció que figuri en el projecte. En cap cas es podrà suplir la manca directament i 
sense autorització expressa. 
Qualsevol aclariment o interpretació sobre el Projecte o el procés d'execució són competència 
exclusiva de la Direcció Facultativa. 

4.1.3 Modificacions 
S'advertirà amb suficient antelació qualsevol modificació que la propietat desitgi introduir, havent, 
abans del seu inici, d'aprovar el pressupost complementari que s'origini, sempre que les noves 
unitats d'obra no figurin en el pressupost base inicial, doncs en aquest cas es liquidarà per 
amidament. 

4.1.4 Direcció 
La direcció i control de la instal·lació correrà a càrrec del Director d'Obra que actuarà en 
representació de la Propietat. 
Tant la Direcció com la Propietat tindran lliure accés a la instal·lació i als tallers, magatzems o locals 
en que s'estiguin realitzant o emmagatzemant els materials que composaran la instal·lació. 
Així mateix les observacions i instruccions emanades de la Direcció es reflexaran en el llibre d'ordres 
o en escrits dirigits a l’instal·lador. 

4.1.5 Personal, càrregues socials, seguretat en el treball 
Tot el personal contractat per l’Instal·lador, haurà d'estar protegit per la legislació laboral vigent. Per 
això l’instal·lador entregarà els comprovants necessaris que acreditin aquest compliment. 
 
L’instal·lador ha de complir amb tot rigor la normativa de prevenció de riscos laborals i las 
disposicions de seguretat i salut. Així com el pla de seguretat prescriptiu. 

4.1.6 Medis auxiliars, proteccions i neteja 
L'import dels medis auxiliars necessaris per a realitzar els seus treballs seran del tot a càrrec de 
l'instal·lador. 
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L’Instal·lador serà l'únic responsable de tots els seus materials, eines i medis auxiliars, pel que se'n 
cuidarà de la seva recepció i emmagatzematge en obra, havent-los de protegir adequadament dins 
de l'àrea reservada a ell. 
Un cop instal·lats els equips assumirà la responsabilitat de protegir-los adequadament fins a 
l'entrega total de la instal·lació. 
L’Instal·lador s'haurà de fer càrrec de totes les proteccions necessàries per a guardar equips, 
aparells o altres instal·lacions existents en les zones o àrees en que hagi de treballar. 
Tot mal causat per l'actuació de l’Instal·lador haurà de ser reparat per la seva compte. 
L’Instal·lador haurà de mantenir netes totes les zones de treball on actuï, pel que haurà de procedir 
a la retirada de runes, restes de materials, embalatges, etc. periòdicament. 
La Propietat i Direcció podran en cas de desídia de l’Instal·lador, ordenar la neteja que correrà a 
càrrec d'aquest. 
Al finalitzar la instal·lació, l’Instal·lador, haurà de retirar del lloc dels treballs i àrees a ell reservades, 
tots els materials sobrants, runes i qualsevol article no instal·lat aportat per ell. En cas contrario i en 
un termini màxim de 5 dies la Propietat podrà considerar-lo com objecte abandonat i manar retirar-
lo amb càrrec de l’Instal·lador. 

4.1.7 Plànols de muntatge, de detall i mostres 
L’Instal·lador assumeix el projecte adjudicat, i haurà de repassar i comprovar que la documentació 
rebuda s'ajusta a les condicions i exigències bàsiques de la instal·lació. 
Per ajustar l'obra i instal·lacions als treballs contractats, l’Instal·lador realitzarà els plànols de taller i 
muntatge que precisi, en base a les especificacions donades. Presentarà quatre còpies de cada 
plànol o document per a la seva aprovació per la Propietat i per la Direcció, dels materials i disseny, 
encara que serà de plena responsabilitat de l’Instal·lador, l'exactitud de les dimensions, cotes i 
incidències amb les obres i instal·lacions alienes a ell. 
De forma anàloga, l’instal·lador confeccionarà els plànols corresponents a treballs de paleta, rases, 
ventilacions, etc. necessaris per la realització de les instal·lacions. 
La direcció facultativa de l’obra queda autoritzada a demanar a l’instal·lador els plànols de detall que 
consideri oportuns. 
Seran responsabilitat de l’Instal·lador els retardaments que es produeixin en els treballs de la seva 
instal·lació, com a conseqüència d'una entrega tardana dels plànols esmentats. Abans de la seva 
col·locació, l’Instal·lador presentarà mostres, catàlegs i demés documentació tècnica dels equips i 
components a instal·lar. 
 
Durant l’execució dels treballs, els plànols i esquemes d’obra seran corregits i completats, si calgués, i 
constituirien la base per a la realització, a càrrec de l’instal·lador, dels plànols definitius de l’obra, que 
hauran de correspondre exactament a la instal·lació final. 

 

Al finalitzar la instal·lació per a la recepció de la mateixa l’Instal·lador haurà d’entregar: 

- 4 jocs de còpies dels plànols i esquemes definitius de  la instal·lació realment realitzada, 
adequadament enquadernats. 

- 1 còpia dels esquemes definitius d’obra, situats a l'interior de la sala de màquines, quadres i 
subquadres. 

- 1 còpia de tot el projecte complert en CD ROM. format .dwg 
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L’instal·lador facilitarà, també, la documentació corresponent al  materials (certificats, homologacions, 
...), llistat de recanvis i les peces recomanades, documentació tècnica i instruccions d'entreteniment dels 
diferents components. 

L’instal·lador confeccionarà tots els expedients de legalització de les instal·lacions que ho requereixin ,els 
Visarà pel Col·legi Oficial i ho presentarà als Organismes Oficials. (els visats i taxes seran a càrrec de 
l’instal·lador) 

Finalment presentarà les aprovacions o actes de posada en marxa oportunes. 

4.1.8 Muntatge 

S’exigeix una bona execució de les instal·lacions de manera què, si segons el parer de la direcció 
facultativa de l’obra , l’execució no és bona, l’instal·lador està obligat a refer els treballs, sense dret a 
indemnitzacions suplementàries. 

Els plànols del projecte indiquen la situació real o aproximada dels diferents elements (aparells, circuits, 
etc. ) de la instal·lació. No obstant això, la situació es fixarà sempre en el replantejament. 

Les variacions que es presentin, respecte la situació i els recorreguts previstos, no seran objecte de 
suplements en el preu, sempre que s’hagin indicat a través del marcatge. 

Els treballs corresponents a feines de paleta caldrà que siguin marcats, amb la suficient antelació, i que 
s’adjuntin, si cal, els plànols i dibuixos que la direcció facultativa de l’obra consideri necessaris. 

Els farratges necessaris per muntar els seus equips seran subministrats per l’instal·lador, el qual haurà 
de lliurar-los degudament pintats amb una capa de protecció antioxidant, i, un cop instal·lats, caldrà fer 
una segona passada. 

Per al replantejament i l’execució del marcatge de la instal·lació, caldrà tenir en compte, molt 
particularment, les instruccions de la direcció facultativa de l’obra, de manera que quedi perfectament 
coordinada amb les altres instal·lacions. 

En tots els casos, les connexions s’efectuaran de manera que les soldadures o rosques quedin ben 
assegurades, durables, sense cap porositat o recremat, i amb possibilitats de revisió periòdica. 

No s’admetran esforços mecànics innecessaris superiors als normals dels propis tubs. 

  

Es senyalitzaran amb rètols denominatius les diferents línies generals i altres elements d’instal·lació, com 
ara vàlvules, etc. 

L’instal·lador haurà d'adaptar-se al pla de muntatge general de l’obra. La direcció d’obra li comunicarà 
les dates concretes d’acabament de les instal·lacions parcials, les quals es veurà obligat a complir. 

La propietat es reserva el dret d’eliminar les partides que cregui oportú, deduint-les del valor adjudicat i 
amb la possibilitat de contractar-les per compte propi.  

Estan incloses totes les proves o control de qualitat, execució, regulació i funcionament que la direcció 
de l’obra pugui sol·licitar. 

4.1.9 Materials i modificacions 

Els materials i equips en que no s'especifiquin marques, models i tipus, hauran de ser de la millor 
qualitat en la seva classe respectiva. La Propietat i la Direcció Facultativa podran fixar al seu millor 
criteri l'esmentada qualitat en cas d'existir-ne varies. 

L’instal·lador facilitarà abans de la seva col·locació, la marca o nom del fabricant dels equips o 
elements que pensa utilitzar en obra, junt amb la documentació tècnica detallada que permeti 



 

 
 

 
QS enginyeria  

44 
 

analitzar-los degudament. Els materials instal·lats sense aprovació, correran el risc de ser rebutjats, 
encara que estiguin instal·lats. 

Quan un material o component vingui especificat amb marca, model o tipus, no es podrà substituir 
per un altre sense l’ aprovació de la Propietat i Direcció. Per l’autorització de l’autorització cal: 

1º Presentació de contratipus amb documentació amplia per al seu anàlisis i posterior 
aprovació de la Propietat i Direcció. 

2º Pressupost contradictori relatiu a la substitució amb tots els ajustaments precisos de 
medició i valoracions d'aquestes en comparació amb el pressupost acceptat 

4.1.10 Proves i Assaigs 

El tipus i nombre de proves i assaigs a realitzar seran els següents: 

a) Els que dictin les normes 

b) Els que ordeni la Direcció Facultativa 

 

Un cop fixades les procedències dels materials, la qualitat d'aquests serà fixada periòdicament per 
assaigs, la freqüència dels quals fixarà el Director de les obres, el qual podrà realitzar-los per sí 
mateix, o si ho considera més convenient, mitjançant Laboratori Tècnic Homologat. 

L’instal·lador podrà presenciar les anàlisis, assaigs i proves que verifiqui el Director de l'obra, bé 
personalment o delegant en una altra persona. Si aquests són realitzats en Laboratori Homologat, el 
certificat emès pel seu Director donarà fe davant l’instal·lador. 

Totes les despeses que s'originin amb motiu d'aquests assaigs, anàlisis i proves, fins un import 
màxim de l'ú per cent del pressupost de l'obra, seran per compte del l’instal·lador. 

En cas de que els resultats dels assaigs siguin desfavorables, la Direcció Facultativa podrà escollir 
entre rebutjar la totalitat de la partida controlada o executar un control més detallat del material a 
examen. En aquest suposat el cost de l'assaig serà totalment a càrrec de l’instal·lador. 

A la vista del resultat dels nous assaigs, es decidirà sobre l'acceptació total o parcial, o el seu rebuig. 
Tot material que hagi estat rebutjat serà retirat de l'obra immediatament, llevat autorització expressa 
de la Direcció Facultativa. 

Qualsevol treball que es realitzi amb materials no assajats o no aprovats per la Direcció Facultativa, 
podrà ser considerat com defectuós. 

4.1.11 Condicions per a la recepció 

Per tal de procedir la recepció de l’obra (sense que això eximeixi d'altres exigències no esmentades en 
aquest plec de prescripcions tècniques), hauran de complir-se els punts següents, amb càrrec al 
pressupost de l’instal·lador:  

- Lliurament i aprovació de la documentació prescrita en els paràgrafs anteriors. 

o Instruccions de funcionament simplificades. 

o 4 jocs de còpies dels plànols i esquemes definitius de  la instal·lació realment 
realitzada,. 

o 1 còpia de tot el projecte complert en CD ROM. format .dwg 

o Documentació corresponent al  materials (certificats, homologacions, ...), llistat de 
recanvis i les peces recomanades, documentació tècnica i instruccions 
d'entreteniment dels diferents components. 
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o expedients de legalització degudament tramitats. 

- Comprovació per la direcció d’obra del bon acabat dels treballs. 

- Resultat de: 

o Proves d'estanqueïtat, condensacions, drenatges, circulació de fluids, dilatacions i 
rendiment tèrmic satisfactòries segons Normativa. 

o Proves elèctriques, de control, funcionament i maniobra del sistema. 

o Comprovació de la selectivitat de les instal·lacions. 

o Pèrdues de càrrega, sorolls, cops d'ariet i turbulències. 

o Comprovació de proteccions selectives. 

o Proves i assajos requerits per la direcció facultativa de l’obra. 

- Realització del cursos de formació necessaris, al personal de manteniment i usuari de les 
instal·lacions 

 



 

 
 

 
QS enginyeria  

46 
 

5. ESTAT D’AMIDAMENTS – AMIDAMENTS I PRESSUPOST – RESUM 
PRESSUPOST 

 



AMIDAMENTS
Escola Josep Pallerola
CODI RESUM QUANTITAT

CAPITOL 00 GENERAL

EE000001 . INCLOU

A totes les partides estarà inclosa:
- la p.p. de transports, moviment vertical i horitzontal de materials, grues i
traginaments, la mà d'obra de muntatge, reglatjes, posada en marxa i pro-
ves de servei i posada en marxa segons RITE, control de qualitat i DF
- la part proporcional dels mitjanç de protecció i seguretat per la prevenció
de riscos laborals.
- la p.p. de gestió de residus
- Eliminació de restes, neteja final i retirada de runes a abocador. Part pro-
porcional de medis auxiliars. 
- Treballs de replanteig, recàlcul i confecció de plànols d'obra.
Així com l'imprimació de pintura anti-oxidant en les canonades, les solda-
dures nenessaries, suportació, accessoris, aïllament d'accessoris i petit
material necessaris per un correcte acabat, resistència, funcionament de
tota la instal·lació i cumpliment de la normativa vigent.

El raplanteig dels elements es realitzarà "in situ" en el moment de l'execu-
ció i conjuntament amb la direcció facultativa.

1,00
CAPITOL 01 FASE I - PRODUCCIÓ DE CALOR
SUBCAPITOL 01.01 PRODUCCIÓ DE CALOR - CALDERES
APARTAT 01.01.01 PRODUCCIÓ DE CALOR - CALDERES - PRIMARI

EE231Z001 u Caldera biomassa astella 150kW

Subministrament i instal·lació de caldera de biomassa KWB model TDS
Powerfire150 de les següents característiques: 
· potència calorífica: 150 kW
· nominal, potència a càrrega parcial 45 KW,
· rendiment 90,4 a potència total i 92,90% a càrrega parcial, 
· temperatures de treball 55-90ºC, 
· connexió elèctrica 400V-III.
· Sistema de combustió adaptat a estelles W30 i W50 segons
ÖNORM M7133, pellets de fusta segons ÖNORM M7135 i pellets indus-
trials.
· Caldera completament aïllada amb sistema de neteja automàtic,
regulador de tir, vàlvula tres vies de retorn per regulació de temperatura
de retorn, recollida de cendres automàtica cap a contenidor de cendres,
sistema de combustió i postcombustió amb encesa automàtica, sistema
de recirculació de gasos per treballar amb combustibles amb humitat infe-
rior a 20% integrat a la caldera, sistema de protecció contraincendis mit-
jançant comporta estanca. 
· Inclou sistema de neteja del plat de combustió, 
· Control mitjançant microprocessador KWB-COMFORT 3.0.
· Passarel·la KWB Comfort Intercom i targetes ETHERNET 
· Sistema de recirculació de gasos (per estella amb H inferior al
20%)
· Contenidor de cendres per TDS 130/150, capacitat 66 l
· Dispositiu d’accionament 0.55 kW per a sistema d’alimentació
· Agitador d’acer diàmetre 2.5 m, apropiat per l’alimentació des de
la sitja rectangular, compost per  discos de làmines d'acer amb 2 molles
de ballesta intercanviables, sistemes de cargol sense fi per a càrrega  pe-
sada KWB-RI 130 sense necessitat de manteniment, doblement segellats
i amb greixatge automàtic.
· Canals d’extracció
· Regulació de tiratge
· Dispositiu de manteniment de la temperatura de retorn de 2”. Vàl-
vula de tres vies
· Sistema de regulació electrònic Confort Visio per regulació i con-
trol de la caldera amb sonda Lambda, control seqüencial gestió de les
dos calderes i sortida ethernet per a la monitorització remota.
Totalment instal·lat i posat en marxa
Posada a obra 

2,00

EE41B1A2 u Xemeneia modular

Subministrament i col·locació de xemeneia NEGARRA MD MASTER d'a-
cer inoxidable AISI 304 18/10 CrNi, amb aïllament d'alta densitat de 25
mm de gruix, de diàmetres 300 i 350 mm. Inclou T 90º amb registre, tram
final cònic, abraçaderes a paret, tram extensible, mà d'obra i accessoris
per al seu muntatge.
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AMIDAMENTS
Escola Josep Pallerola
CODI RESUM QUANTITAT

1,00

EE231ZACP u Alimentació sitja amb tovera per descarrega neumàtica

Sistema d'alimentació d’estella per la sitja mitjançant tovera i acoblament
ràpid per descarrega neumàtica
- 3 m tub de 150 mm, acoblament, abraçadores, accessoris
Totalment instal·lat

3,00

EEU9U010 u Piròstat de fums+termòstat 50-300 °C,termòmetre,pilot senyal bloqueig,instal·lat

Piròstat de fums amb termòstat de 50°C a 300°C, termòmetre de control,
pilot de senyal de bloqueig, polsador de reconnexió i beina d´acer inoxida-
ble, instal·lat

2,00

ENL1ZBP u Bomba SEDICAL mod. AM 40/10-B

Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions de calefacció i
climatització, marca SEDICAL mod. AM 40/10 B ,  de tipus autopurgant,
alimentació 1 X 230V, motor d'imant permanent d'alta eficiència IEE<0.23
, control de velocitat continu per pressió o velocitat, IP 44, de 8.60 m3/h a
6 mca , per a aigua entre -20 i 110ºC, muntada entre tubs i amb totes les
connexions fetes

2,00

EEU8Z001 u Interruptor de fluxe 1´´ diàmetre.

Interruptor de fluxe 1´´ diàmetre.

2,00

EEUEU185 u Dip.inèrcia 2500l,acer galv.aïllament polietilè ret./rec.ext.plàstic

Dipòsit d'inèrcia de 2500 l de capacitat, de planxa d'acer galvanitzat amb
aïllament de polietilè reticulat i recobriment exterior de plàstic, col·locat en
posició vertical i connectat

2,00

EEU4U030 u Dipòsit exp.200l,planxa acer,membrana elàstica,connexió D=1'',roscat

dipòsit d'expansió tancat de 200 l de capacitat, de planxa d'acer i membra-
na elàstica, amb connexió d'1' de D, col·locat roscat

2,00

EN319727 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=2",PN=25bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llau-
tó, de diàmetre nominal 2", de 25 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment

10,00

EN317727 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1"1/4,PN=25bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llau-
tó, de diàmetre nominal 1"1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment

2,00

EN316727 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1",PN=25bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llau-
tó, de diàmetre nominal 1", de 25 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment

3,00

EN315727 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=3/4",PN=25bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llau-
tó, de diàmetre nominal 3/4", de 25 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment

3,00

EN313727 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=3/8",PN=25bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llau-
tó, de diàmetre nominal 3/8", de 25 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment

10,00

ENC11050 u Valv.equilib.rosca.d40mm,Kvs=19,2,ametall,preajust cabal,preses press.,inst.

Vàlvula d'equilibrat roscada de 40 mm de diàmetre nominal i Kvs=19,2, fa-
bricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc
d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada

2,00
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EN841191 u Vàlv.ret.disc+rosca,DN=2",execució normal,cos llautó,disc niló,cautxú
(NBR),10bar,100°C,rosca.

Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal 2", execució nor-
mal, cos de llautó, disc de niló, seient de cautxú nitril (NBR), molla d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), pressió màxima 10 bar, temperatura màxi-
ma 100 °C, roscada

2,00

EN841161 u Vàlv.ret.disc+rosca,DN=1",execució normal,cos llautó,disc niló,cautxú
(NBR),12bar,100°C,rosca.

Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal 1", execució nor-
mal, cos de llautó, disc de niló, seient de cautxú nitril (NBR), molla d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), pressió màxima 12 bar, temperatura màxi-
ma 100 °C, roscada

2,00

ENE19300 u Filtre colador,llautó,DN=2",PN=16bar,munt.roscat

Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2", de 16 bar de PN i muntat
roscat

4,00

ENF51347 u Vàlv.seg.+rosca,llautó,connex.H-H,D=1 1/4",P=3bar,temp=120°C,munt.superf.

Vàlvula de seguretat  amb rosca de llautó, amb connexió femella-femella
de diàmetre 1 1/4", tarada a 3 bar, de temperatura màxima 120°C, munta-
da superficialment

2,00

EEU6U001 u Manòmetre glicerina,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'',roscat

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63
mm de i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat

6,00

EEU52555 u Termòmetre bimetàl·lic,beina D=1/2",esfera 65mm,<=120°C,col.roscat

Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65
mm, de <= 120°C, col·locat roscat

10,00

EEU11113 u Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàl-
vula d'obturació incorporada, amb rosca  de 3/8" de diàmetre, roscat

4,00

EJ65Z002 u Sistema alimentació aigua DN 25

Sistema d'alimentació d'aigua DN 25 composat per:
- 3 u valvules esfera 1"
- 1 u filtre de particules
- 1 u filtre dosificador de polifosfats
- 1 u comptador d'aigua
- 1 u desconector automàtic
- 2 u monòmetres

inclos valvuleleria i by - pass, complet i instal.lat.

1,00

EF52D4B2 m Tub Cu R250 (semidur),DN=54mm,g=1,2mm,UNE-EN 1057,soldat
capil.,dific.mitjà,col.superf.

Tub de coure R250 (semidur) de 54 mm de diàmetre nominal, d'1,2 mm
de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb
grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

60,00

EF52A4B2 m Tub Cu R250 (semidur),DN=28mm,g=1,2mm,UNE-EN 1057,soldat
capil.,dific.mitjà,col.superf.

Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1,2 mm
de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb
grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

15,00

EF5283B2 m Tub Cu R250 (semidur),DN=18mm,g=1mm,UNE-EN 1057,soldat capil.,dific.mitjà,col.superf.

Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de
gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment

25,00

18 d'abril de 2016  Pàgina 3



AMIDAMENTS
Escola Josep Pallerola
CODI RESUM QUANTITAT

EFQ36CEL m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=54mm,g=32mm,s/HCFC-CFC,factor
dif.vapor>=7000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior
54 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistèn-
cia a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb
grau de dificultat mitjà

60,00

EEV2ZSQCAL u Quadre electric SQCAL

Quadre elèctric amb les proteccions i mecanismes adequats per tots els
elements de la sala de calderes i subestació de l'aulari 1, (calderes, bom-
bes primari i secundari, enllumenat, endolls i control) i segons esquema
de la DG  

1,00

EEV2ZLCAL u linies elèctriques alimentació i maniobra sala de calderes i subestació aulari 1

Linia elèctrica d'alimentació i maniobra del quadre elèctric als elements
de la sala de calderes i subestació de l'aulari 1, (calderes, bombes primari
i secundari, enllumenat, endolls i control) i segons esquema de la DG
Inclou totes les caixes, tubs, canals, safates i conductors necessaris. Ins-
tal·lat

1,00
APARTAT 01.01.02 PRODUCCIÓ DE CALOR - FINS SUBESTACIONS - SECUNDARI

ENL1ZB01 u Bomba SEDICAL mod. AM 40/18-B

Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions de calefacció i
climatització, marca SEDICAL mod. AM 40/18 B ,  de tipus autopurgant,
alimentació 1 X 230V, motor d'imant permanent d'alta eficiència IEE<0.23
, control de velocitat continu per pressió o velocitat, IP 44, de 10.3 m3/h a
10 mca , per a aigua entre -20 i 110ºC., muntada entre tubs i amb totes
les connexions fetes

1,00

ENL1ZB02 u Bomba SEDICAL mod. AM 40/10-B

Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions de calefacció i
climatització, marca SEDICAL mod. AM 40/10 B ,  de tipus autopurgant,
alimentació 1 X 230V, motor d'imant permanent d'alta eficiència IEE<0.23
, control de velocitat continu per pressió o velocitat, IP 44, de 3.9 m3/h a
10 mca , per a aigua entre -20 i 110ºC, muntada entre tubs i amb totes les
connexions fetes

1,00

ENL1ZB03 u Bomba SEDICAL mod. AM 40/10-B

Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions de calefacció i
climatització, marca SEDICAL mod. AM 40/10 B ,  de tipus autopurgant,
alimentació 1 X 230V, motor d'imant permanent d'alta eficiència IEE<0.23
, control de velocitat continu per pressió o velocitat, IP 44, de 2.7 m3/h a
10 mca , per a aigua entre -20 i 110ºC, muntada entre tubs i amb totes les
connexions fetes

1,00

EN31A727 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=2"1/2,PN=25bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llau-
tó, de diàmetre nominal 2"1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment

4,00

EN319727 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=2",PN=25bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llau-
tó, de diàmetre nominal 2", de 25 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment

3,00

EN318727 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1"1/2,PN=25bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llau-
tó, de diàmetre nominal 1"1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment

3,00

EN317727 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1"1/4,PN=25bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llau-
tó, de diàmetre nominal 1"1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment
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5,00

EN313727 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=3/8",PN=25bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llau-
tó, de diàmetre nominal 3/8", de 25 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment

6,00

EN841191 u Vàlv.ret.disc+rosca,DN=2",execució normal,cos llautó,disc niló,cautxú
(NBR),10bar,100°C,rosca.

Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal 2", execució nor-
mal, cos de llautó, disc de niló, seient de cautxú nitril (NBR), molla d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), pressió màxima 10 bar, temperatura màxi-
ma 100 °C, roscada

1,00

EN841181 u Vàlv.ret.disc+rosca,DN=1"1/2,execució normal,cos llautó,disc niló,cautxú
(NBR),10bar,100°C,rosca.

Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal 1"1/2, execució
normal, cos de llautó, disc de niló, seient de cautxú nitril (NBR), molla d'a-
cer inoxidable 1.4301 (AISI 304), pressió màxima 10 bar, temperatura mà-
xima 100 °C, roscada

1,00

EN841171 u Vàlv.ret.disc+rosca,DN=1"1/4,execució normal,cos llautó,disc niló,cautxú
(NBR),10bar,100°C,rosca.

Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal 1"1/4, execució
normal, cos de llautó, disc de niló, seient de cautxú nitril (NBR), molla d'a-
cer inoxidable 1.4301 (AISI 304), pressió màxima 10 bar, temperatura mà-
xima 100 °C, roscada

1,00

ENE19300 u Filtre colador,llautó,DN=2",PN=16bar,munt.roscat

Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2", de 16 bar de PN i muntat
roscat

1,00

ENE18300 u Filtre colador,llautó,DN=1"1/2,PN=16bar,munt.roscat

Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1"1/2, de 16 bar de PN i mun-
tat roscat

1,00

ENE17300 u Filtre colador,llautó,DN=1"1/4,PN=16bar,munt.roscat

Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1"1/4, de 16 bar de PN i mun-
tat roscat

1,00

EFM25930 u Manig.EPDM+rosca,DN=2",cos cautx.EPDM+niló,rosca fosa
maleable,Pmàx.=10bar,Tmàx=110°C,roscat

Maniguet antivibratori d'EPDM amb rosca, de diàmetre nominal 2", cos de
cautxú EPDM reforçat amb niló, rosca de connexió de fosa maleable,
pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 110 °C, roscat

2,00

EFM25830 u Manig.EPDM+rosca,DN=1"1/2,cos cautx.EPDM+niló,rosca fosa
maleable,Pmàx.=10bar,Tmàx=110°C,roscat

Maniguet antivibratori d'EPDM amb rosca, de diàmetre nominal 1"1/2, cos
de cautxú EPDM reforçat amb niló, rosca de connexió de fosa maleable,
pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 110 °C, roscat

2,00

EFM25730 u Manig.EPDM+rosca,DN=1"1/4,cos cautx.EPDM+niló,rosca fosa
maleable,Pmàx.=10bar,Tmàx=110°C,roscat

Maniguet antivibratori d'EPDM amb rosca, de diàmetre nominal 1"1/4, cos
de cautxú EPDM reforçat amb niló, rosca de connexió de fosa maleable,
pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 110 °C, roscat

2,00

EEU6U001 u Manòmetre glicerina,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'',roscat

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63
mm de i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat

3,00

EEU52555 u Termòmetre bimetàl·lic,beina D=1/2",esfera 65mm,<=120°C,col.roscat

Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65
mm, de <= 120°C, col·locat roscat
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7,00

EEU11113 u Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàl-
vula d'obturació incorporada, amb rosca  de 3/8" de diàmetre, roscat

6,00

EEU2Z000 u Col.lectors calorifugat polipropilè de 110

Col.lectors calorifugat amb aïllament de canonada a base escuma eslasto-
mérica aigua calenta de 3" diàmetre. Instal·lat

2,00

EF52E6B2 m Tub Cu R250 (semidur),DN=64mm,g=2mm,UNE-EN 1057,soldat capil.,dific.mitjà,col.superf.

Tub de coure R250 (semidur) de 64 mm de diàmetre nominal, de 2 mm
de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb
grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

20,00

EF52D4B2 m Tub Cu R250 (semidur),DN=54mm,g=1,2mm,UNE-EN 1057,soldat
capil.,dific.mitjà,col.superf.

Tub de coure R250 (semidur) de 54 mm de diàmetre nominal, d'1,2 mm
de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb
grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

42,00

EF52C3B2 m Tub Cu R250 (semidur),DN=42mm,g=1mm,UNE-EN 1057,soldat capil.,dific.mitjà,col.superf.

Tub de coure R250 (semidur) de 42 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de
gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment

35,00

EF52B3B2 m Tub Cu R250 (semidur),DN=35mm,g=1mm,UNE-EN 1057,soldat capil.,dific.mitjà,col.superf.

Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de
gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment

2,00

EFQ33CGL m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=64mm,g=32mm,factor
dif.vapor>=7000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior
64 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mit-
jà

20,00

EFQ33CEL m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=54mm,g=32mm,factor
dif.vapor>=7000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior
54 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mit-
jà

42,00

EFQ33CCL m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=42mm,g=32mm,factor
dif.vapor>=7000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior
42 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mit-
jà

35,00

EFQ33CBL m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=35mm,g=32mm,factor
dif.vapor>=7000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior
35 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mit-
jà

2,00
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APARTAT 01.01.03 ADEQUACIÓ INSTAL·LACIONS EXISTENTS
EE1400 u Modificació instal·lació existent de gas natural

Reforma de la instal·lació de gas natural de la cuina, traçat de canonada i
comptador.
Inclou, tub, accessoris i ma d'obra.

1,00

EG140Z01 u Linia elèctrica d'alimentació SQCAL

Linia elèctrica d'alimentació SQCAL situat en nova sala de calderes des
de quadre elèctric general de l'escola i segons esquema de la DG
Inclou totes les proteccions, caixes, tubs, canals, safates, conductors i ac-
cessoria necessaris. Instal·lat

1,00

EJ140Z01 u Modificació connexió alimentació aigua

Modificació i conexió a la xarxa d'aigua per l'alimentació del circuit hidràu-
lic de la instal·lació de calefacció DN 25
Instal·lació d'un punt de presa d'aigua dins de la sala.
Inclou totes les aixetes, tubs, suports, proteccions, i accessoris necessa-
ris. Instal·lat

1,00
APARTAT 01.01.04 AJUDES  I IMPREVISTOS A LA PRODUCCIÓ DE CALOR

EEJ1Z0PC P.A Ajudes de paleta, pintura i cerraller per al total del capitol de producció de calor

Treballs varis de paleta, pintura i cerraller a realitzar pel total del capítol.
* Obertura dels forats de pas de instal.lacions 
* Segellat dels forats de instal.lacions.
* excavació de rasa per a pas d'instal·lacions, en terreny compacte, amb
mitjans mecànics, reoplerta de la la rasa així com la pat proporcional de la
reposició de paviment existent
* Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
* Obrir i tapar regates.
* Obrir i rematar forats en paraments.
* Col.locació i muntatge de passamurs i marcs
* Fixació dels suports.
* Descàrrega i elevació de materials a obra.
* Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'a-
quests treballs.

1,00

EEJ1Z1PC P.A Imprevistos del capitol de producció de calor

Treballs imprevistos a justificar i realitzar pel total del capítol.

1,00
SUBCAPITOL 01.02 CIRCUITS CALEFACCIÓ - SUBESTACIÓ BESCANVIADOR
APARTAT 01.02.01 EDIFICI AULARI 1

ENL1ZB11 u Bomba SEDICAL mod. AM 40/18-B

Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions de calefacció i
climatització, marca SEDICAL mod. AM 40/18 B ,  de tipus autopurgant,
alimentació 1 X 230V, motor d'imant permanent d'alta eficiència IEE<0.23
, control de velocitat continu per pressió o velocitat, IP 44, de 5 m3/h a 12
mca , per a aigua entre -20 i 110ºC., muntada entre tubs i amb totes les
connexions fetes

1,00

ENL1ZB12 u Bomba SEDICAL mod. AM 40/18-B

Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions de calefacció i
climatització, marca SEDICAL mod. AM 40/18 B ,  de tipus autopurgant,
alimentació 1 X 230V, motor d'imant permanent d'alta eficiència IEE<0.23
, control de velocitat continu per pressió o velocitat, IP 44, de 5 m3/h a 12
mca , per a aigua entre -20 i 110ºC., muntada entre tubs i amb totes les
connexions fetes

1,00

EJACZI1 u Bescan.plaques,SEDICAL mod UFP34/63 H

Bescanviador de plaques, SEDICAL mod. UFP 34/63H de 180 kW de po-
tència calorífica, amb 15 °C de gradient tèrmic al secundari (60ºC-75ºC) i
15 °C d'entrada al primari (85ºC-65ºC) , d'acer inoxidable AISI 316 - 0,5
mm, col·locat sobre bancada i connectat

1,00

EEU4U023 u Dipòsit exp.100l,planxa acer,membrana elàstica,connexió D=1'',roscat

dipòsit d'expansió tancat de 100 l de capacitat, de planxa d'acer i membra-
na elàstica, amb connexió de 1' de D, col·locat roscat
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1,00

EN31A727 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=2"1/2,PN=25bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llau-
tó, de diàmetre nominal 2"1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment

5,00

EN319727 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=2",PN=25bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llau-
tó, de diàmetre nominal 2", de 25 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment

4,00

EN317727 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1"1/4,PN=25bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llau-
tó, de diàmetre nominal 1"1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment

1,00

EN314727 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1/2",PN=25bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llau-
tó, de diàmetre nominal 1/2", de 25 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment

4,00

EN313727 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=3/8",PN=25bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llau-
tó, de diàmetre nominal 3/8", de 25 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment

10,00

ENC11060 u Valv.equilib.rosca.d50mm,Kvs=33,0,ametall,preajust cabal,preses press.,inst.

Vàlvula d'equilibrat roscada de 50 mm de diàmetre nominal i Kvs=33,0, fa-
bricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc
d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada

2,00

ENC11050 u Valv.equilib.rosca.d40mm,Kvs=19,2,ametall,preajust cabal,preses press.,inst.

Vàlvula d'equilibrat roscada de 40 mm de diàmetre nominal i Kvs=19,2, fa-
bricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc
d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada

2,00

EN841191 u Vàlv.ret.disc+rosca,DN=2",execució normal,cos llautó,disc niló,cautxú
(NBR),10bar,100°C,rosca.

Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal 2", execució nor-
mal, cos de llautó, disc de niló, seient de cautxú nitril (NBR), molla d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), pressió màxima 10 bar, temperatura màxi-
ma 100 °C, roscada

2,00

ENE19300 u Filtre colador,llautó,DN=2",PN=16bar,munt.roscat

Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2", de 16 bar de PN i muntat
roscat

2,00

EFM25930 u Manig.EPDM+rosca,DN=2",cos cautx.EPDM+niló,rosca fosa
maleable,Pmàx.=10bar,Tmàx=110°C,roscat

Maniguet antivibratori d'EPDM amb rosca, de diàmetre nominal 2", cos de
cautxú EPDM reforçat amb niló, rosca de connexió de fosa maleable,
pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 110 °C, roscat

2,00

ENF51347 u Vàlv.seg.+rosca,llautó,connex.H-H,D=1 1/4",P=3bar,temp=120°C,munt.superf.

Vàlvula de seguretat  amb rosca de llautó, amb connexió femella-femella
de diàmetre 1 1/4", tarada a 3 bar, de temperatura màxima 120°C, munta-
da superficialment

1,00

EEU6U001 u Manòmetre glicerina,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'',roscat

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63
mm de i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat

7,00
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EEU52555 u Termòmetre bimetàl·lic,beina D=1/2",esfera 65mm,<=120°C,col.roscat

Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65
mm, de <= 120°C, col·locat roscat

6,00

EEU11113 u Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàl-
vula d'obturació incorporada, amb rosca  de 3/8" de diàmetre, roscat

2,00

EJ65Z002 u Sistema alimentació aigua DN 25

Sistema d'alimentació d'aigua DN 25 composat per:
- 3 u valvules esfera 1"
- 1 u filtre de particules
- 1 u filtre dosificador de polifosfats
- 1 u comptador d'aigua
- 1 u desconector automàtic
- 2 u monòmetres

inclos valvuleleria i by - pass, complet i instal.lat.

1,00

EF2416EBICFG m Tub acer E190 galv.,28x1,5,s/UNE-EN 10305-3,unió pressió,dific.mitjà,col.superf.Tubs de
FILTUBE SA

Tub d'acer E190 galvanitzat amb soldadura longitudinal ref. F031001050
de la sèrie Tubs de FILTUBE SA, de 28 mm de diàmetre exterior i d'1,5
mm de gruix de paret, segons UNE-EN 10305-3, unió a pressió, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment

8,00

EF2419EBICFJ m Tub acer E190 galv.,55x1,5,s/UNE-EN 10305-3,unió pressió,dific.mitjà,col.superf.Tubs de
FILTUBE SA

Tub d'acer E190 galvanitzat amb soldadura longitudinal ref. F031001110
de la sèrie Tubs de FILTUBE SA, de 55 mm de diàmetre exterior i d'1,5
mm de gruix de paret, segons UNE-EN 10305-3, unió a pressió, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment

50,00

EF241BFBICFK m Tub acer E190 galv.,76x2,s/UNE-EN 10305-3,unió pressió,dific.mitjà,col.superf.Tubs de
FILTUBE SA

Tub d'acer E190 galvanitzat amb soldadura longitudinal ref. F031001150
de la sèrie Tubs de FILTUBE SA, de 76 mm de diàmetre exterior i de 2
mm de gruix de paret, segons UNE-EN 10305-3, unió a pressió, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment

10,00

EFQ33CEL m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=54mm,g=32mm,factor
dif.vapor>=7000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior
54 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mit-
jà

35,00

EFQ33CJL m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=76mm,g=32mm,factor
dif.vapor>=7000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior
76 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mit-
jà

10,00
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Escola Josep Pallerola
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APARTAT 01.02.02 EDIFICI DIRECCIÓ
ENL1ZB21 u Bomba SEDICAL mod. A32/11-B

Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions de calefacció i
climatització, marca SEDICAL mod. A32 /11 B ,  de tipus autopurgant, ali-
mentació 1 X 230V, motor d'imant permanent d'alta eficiència IEE<0.23 ,
control de velocitat continu per pressió o velocitat, IP 44, de 1.7 m3/h a 10
mca , per a aigua entre -20 i 110ºC., muntada entre tubs i amb totes les
connexions fetes

1,00

EJACZI21 u Bescan.plaques,SEDICAL mod UFP34/15 H

Bescanviador de plaques, SEDICAL mod. UFP 34/15H de 29 kW de po-
tència calorífica, amb 15 °C de gradient tèrmic al secundari (60ºC-75ºC) i
15 °C d'entrada al primari (85ºC-65ºC) , d'acer inoxidable AISI 316 - 0,5
mm, col·locat sobre bancada i connectat

1,00

EEU4U010 u Dipòsit exp.25l,planxa acer,membrana elàstica,connexió D=3/4'',roscat

dipòsit d'expansió tancat de 25 l de capacitat, de planxa d'acer i membra-
na elàstica, amb connexió de 3/4' de D, col·locat roscat

1,00

EN317727 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1"1/4,PN=25bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llau-
tó, de diàmetre nominal 1"1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment

6,00

EN315727 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=3/4",PN=25bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llau-
tó, de diàmetre nominal 3/4", de 25 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment

1,00

EN314727 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1/2",PN=25bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llau-
tó, de diàmetre nominal 1/2", de 25 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment

4,00

EN313727 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=3/8",PN=25bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llau-
tó, de diàmetre nominal 3/8", de 25 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment

6,00

ENC11040 u Valv.equilib.rosca.d32mm,Kvs=14,2,ametall,preajust cabal,preses press.,inst.

Vàlvula d'equilibrat roscada de 32 mm de diàmetre nominal i Kvs=14,2, fa-
bricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc
d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada

2,00

EN841171 u Vàlv.ret.disc+rosca,DN=1"1/4,execució normal,cos llautó,disc niló,cautxú
(NBR),10bar,100°C,rosca.

Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal 1"1/4, execució
normal, cos de llautó, disc de niló, seient de cautxú nitril (NBR), molla d'a-
cer inoxidable 1.4301 (AISI 304), pressió màxima 10 bar, temperatura mà-
xima 100 °C, roscada

1,00

ENE17300 u Filtre colador,llautó,DN=1"1/4,PN=16bar,munt.roscat

Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1"1/4, de 16 bar de PN i mun-
tat roscat

1,00

EFM25730 u Manig.EPDM+rosca,DN=1"1/4,cos cautx.EPDM+niló,rosca fosa
maleable,Pmàx.=10bar,Tmàx=110°C,roscat

Maniguet antivibratori d'EPDM amb rosca, de diàmetre nominal 1"1/4, cos
de cautxú EPDM reforçat amb niló, rosca de connexió de fosa maleable,
pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 110 °C, roscat

2,00
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ENF51327 u Vàlv.seg.ACS+rosca,llautó,connex.H-H,D=1/2",P=3bar,temp=120°C,munt.superf.

Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb connexió femella-fe-
mella de diàmetre 1/2", tarada a 3 bar, de temperatura màxima 120°C,
muntada superficialment

1,00

EEU6U001 u Manòmetre glicerina,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'',roscat

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63
mm de i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat

6,00

EEU52555 u Termòmetre bimetàl·lic,beina D=1/2",esfera 65mm,<=120°C,col.roscat

Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65
mm, de <= 120°C, col·locat roscat

6,00

EEU11113 u Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàl-
vula d'obturació incorporada, amb rosca  de 3/8" de diàmetre, roscat

2,00

EJ65Z003 u Sistema alimentació aigua DN 15

Sistema d'alimentació d'aigua DN 15 composat per:
- 3 u valvules esfera  1/2"
- 1 u filtre de particules
- 1 u filtre dosificador de polifosfats
- 1 u comptador d'aigua
- 1 u desconector automàtic
- 2 u monòmetres

inclos valvuleleria i by - pass, complet i instal.lat.

1,00

EF52B3B2 m Tub Cu R250 (semidur),DN=35mm,g=1mm,UNE-EN 1057,soldat capil.,dific.mitjà,col.superf.

Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de
gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment

2,00

EF2413CBICFD m Tub acer E190 galv.,15x1,2,s/UNE-EN 10305-3,unió pressió,dific.mitjà,col.superf.Tubs de
FILTUBE SA

Tub d'acer E190 galvanitzat amb soldadura longitudinal ref. F031001010
de la sèrie Tubs de FILTUBE SA, de 15 mm de diàmetre exterior i d'1,2
mm de gruix de paret, segons UNE-EN 10305-3, unió a pressió, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment

5,00

EF2417EBICFH m Tub acer E190 galv.,35x1,5,s/UNE-EN 10305-3,unió pressió,dific.mitjà,col.superf.Tubs de
FILTUBE SA

Tub d'acer E190 galvanitzat amb soldadura longitudinal ref. F031001070
de la sèrie Tubs de FILTUBE SA, de 35 mm de diàmetre exterior i d'1,5
mm de gruix de paret, segons UNE-EN 10305-3, unió a pressió, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment

5,00

EFQ33CCL m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=42mm,g=32mm,factor
dif.vapor>=7000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior
42 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mit-
jà

7,00

EEV2ZSQDIR u Quadre electric SQDIR

Quadre elèctric amb les proteccions i mecanismes adequats per tots els
elements de la subestació de transferència tèrmica de l'edifici de direcció 
(bombes, enllumenat, endolls i control) i segons esquema de la DG  

1,00
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EEV2ZLDIR u linies elèctriques alimentació i maniobra subestació direcció

Linia elèctrica d'alimentació i maniobra des de SQDIR dels elements de la
subestació de l'edifici de direcció (bombes, enllumenat, endolls i control) i
segons esquema de la DG
Linia elèctrica d'alimentació SQDIR des de quadre general situat en la ca-
seta de la subestació 
Inclou totes les proteccions, caixes, tubs, canals, safates, conductors i ac-
cessoria necessaris. Instal·lat

1,00
APARTAT 01.02.03 EDIFICI AULARI 2

ENL1ZB22 u Bomba SEDICAL mod. A32/11-B

Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions de calefacció i
climatització, marca SEDICAL mod. A32 /11 B ,  de tipus autopurgant, ali-
mentació 1 X 230V, motor d'imant permanent d'alta eficiència IEE<0.23 ,
control de velocitat continu per pressió o velocitat, IP 44, de 2.2 m3/h a 10
mca , per a aigua entre -20 i 110ºC., muntada entre tubs i amb totes les
connexions fetes

1,00

EJACZI22 u Bescan.plaques,SEDICAL mod UFP34/18 H

Bescanviador de plaques, SEDICAL mod. UFP 34/18H de 39 kW de po-
tència calorífica, amb 15 °C de gradient tèrmic al secundari (60ºC-75ºC) i
15 °C d'entrada al primari (85ºC-65ºC) , d'acer inoxidable AISI 316 - 0,5
mm, col·locat sobre bancada i connectat

1,00

EEU4U010 u Dipòsit exp.25l,planxa acer,membrana elàstica,connexió D=3/4'',roscat

dipòsit d'expansió tancat de 25 l de capacitat, de planxa d'acer i membra-
na elàstica, amb connexió de 3/4' de D, col·locat roscat

1,00

EN317727 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1"1/4,PN=25bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llau-
tó, de diàmetre nominal 1"1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment

6,00

EN315727 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=3/4",PN=25bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llau-
tó, de diàmetre nominal 3/4", de 25 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment

1,00

EN314727 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1/2",PN=25bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llau-
tó, de diàmetre nominal 1/2", de 25 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment

4,00

EN313727 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=3/8",PN=25bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llau-
tó, de diàmetre nominal 3/8", de 25 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment

6,00

ENC11040 u Valv.equilib.rosca.d32mm,Kvs=14,2,ametall,preajust cabal,preses press.,inst.

Vàlvula d'equilibrat roscada de 32 mm de diàmetre nominal i Kvs=14,2, fa-
bricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc
d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada

2,00

EN841171 u Vàlv.ret.disc+rosca,DN=1"1/4,execució normal,cos llautó,disc niló,cautxú
(NBR),10bar,100°C,rosca.

Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal 1"1/4, execució
normal, cos de llautó, disc de niló, seient de cautxú nitril (NBR), molla d'a-
cer inoxidable 1.4301 (AISI 304), pressió màxima 10 bar, temperatura mà-
xima 100 °C, roscada

1,00

ENE17300 u Filtre colador,llautó,DN=1"1/4,PN=16bar,munt.roscat

Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1"1/4, de 16 bar de PN i mun-
tat roscat
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1,00

EFM25730 u Manig.EPDM+rosca,DN=1"1/4,cos cautx.EPDM+niló,rosca fosa
maleable,Pmàx.=10bar,Tmàx=110°C,roscat

Maniguet antivibratori d'EPDM amb rosca, de diàmetre nominal 1"1/4, cos
de cautxú EPDM reforçat amb niló, rosca de connexió de fosa maleable,
pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 110 °C, roscat

2,00

ENF51327 u Vàlv.seg.ACS+rosca,llautó,connex.H-H,D=1/2",P=3bar,temp=120°C,munt.superf.

Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb connexió femella-fe-
mella de diàmetre 1/2", tarada a 3 bar, de temperatura màxima 120°C,
muntada superficialment

1,00

EEU6U001 u Manòmetre glicerina,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'',roscat

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63
mm de i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat

6,00

EEU52555 u Termòmetre bimetàl·lic,beina D=1/2",esfera 65mm,<=120°C,col.roscat

Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65
mm, de <= 120°C, col·locat roscat

6,00

EEU11113 u Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàl-
vula d'obturació incorporada, amb rosca  de 3/8" de diàmetre, roscat

2,00

EJ65Z003 u Sistema alimentació aigua DN 15

Sistema d'alimentació d'aigua DN 15 composat per:
- 3 u valvules esfera  1/2"
- 1 u filtre de particules
- 1 u filtre dosificador de polifosfats
- 1 u comptador d'aigua
- 1 u desconector automàtic
- 2 u monòmetres

inclos valvuleleria i by - pass, complet i instal.lat.

1,00

EEU6AP01 u Presostat max. 3 bar/ min. 0,5 bar

Presostat max. 3 bar/ min. 0,5 bar

1,00

EF52B3B2 m Tub Cu R250 (semidur),DN=35mm,g=1mm,UNE-EN 1057,soldat capil.,dific.mitjà,col.superf.

Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de
gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment

2,00

EF2413CBICFD m Tub acer E190 galv.,15x1,2,s/UNE-EN 10305-3,unió pressió,dific.mitjà,col.superf.Tubs de
FILTUBE SA

Tub d'acer E190 galvanitzat amb soldadura longitudinal ref. F031001010
de la sèrie Tubs de FILTUBE SA, de 15 mm de diàmetre exterior i d'1,2
mm de gruix de paret, segons UNE-EN 10305-3, unió a pressió, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment

20,00

EF2417EBICFH m Tub acer E190 galv.,35x1,5,s/UNE-EN 10305-3,unió pressió,dific.mitjà,col.superf.Tubs de
FILTUBE SA

Tub d'acer E190 galvanitzat amb soldadura longitudinal ref. F031001070
de la sèrie Tubs de FILTUBE SA, de 35 mm de diàmetre exterior i d'1,5
mm de gruix de paret, segons UNE-EN 10305-3, unió a pressió, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment

5,00

EFQ33CCL m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=42mm,g=32mm,factor
dif.vapor>=7000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior
42 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mit-
jà

7,00
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EEV2ZSQAUL2 u Quadre electric SQAUL2

Quadre elèctric amb les proteccions i mecanismes adequats per tots els
elements de la subestació de transferència tèrmica de l'edifici d'AULARI 2
 (bombes, enllumenat, endolls i control) i segons esquema de la DG  

1,00

EEV2ZLAUL2 u linies elèctriques alimentació i maniobra subestació AULARI 2

Linia elèctrica d'alimentació i maniobra des de SQAUL2 dels elements de
la subestació de l'edifici AULARI 2 (bombes, enllumenat, endolls i control)
i segons esquema de la DG
Linia elèctrica d'alimentació SQAUL2 des de quadre general situat en la
caseta de la subestació 
Inclou totes les proteccions, caixes, tubs, canals, safates, conductors i ac-
cessoria necessaris. Instal·lat

1,00
APARTAT 01.02.04 EDIFICI GIMNÀS

ENL1ZB31 u Bomba SEDICAL mod. A32/11-B

Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions de calefacció i
climatització, marca SEDICAL mod. A32 /11 B ,  de tipus autopurgant, ali-
mentació 1 X 230V, motor d'imant permanent d'alta eficiència IEE<0.23 ,
control de velocitat continu per pressió o velocitat, IP 44, de 0.9 m3/h a 8
mca , per a aigua entre -20 i 110ºC., muntada entre tubs i amb totes les
connexions fetes

1,00

ENL1ZB32 u Bomba SEDICAL mod. A32/11-B

Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions de calefacció i
climatització, marca SEDICAL mod. A32 /11 B ,  de tipus autopurgant, ali-
mentació 1 X 230V, motor d'imant permanent d'alta eficiència IEE<0.23 ,
control de velocitat continu per pressió o velocitat, IP 44, de 0.8 m3/h a 8
mca , per a aigua entre -20 i 110ºC., muntada entre tubs i amb totes les
connexions fetes

1,00

ENL1ZB33 u Bomba SEDICAL mod. A30/08-B

Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions de calefacció i
climatització, marca SEDICAL mod. A32 /11 B ,  de tipus autopurgant, ali-
mentació 1 X 230V, motor d'imant permanent d'alta eficiència IEE<0.23 ,
control de velocitat continu per pressió o velocitat, IP 44, de 0.9 m3/h a 6
mca , per a aigua entre -20 i 110ºC., muntada entre tubs i amb totes les
connexions fetes

1,00

EJACZI3 u Bescan.plaques,SEDICAL mod UFP34/21 H

Bescanviador de plaques, SEDICAL mod. UFP 34/21H de 47 kW de po-
tència calorífica, amb 15 °C de gradient tèrmic al secundari (60ºC-75ºC) i
15 °C d'entrada al primari (85ºC-65ºC) , d'acer inoxidable AISI 316 - 0,5
mm, col·locat sobre bancada i connectat

1,00

EEU4U010 u Dipòsit exp.25l,planxa acer,membrana elàstica,connexió D=3/4'',roscat

dipòsit d'expansió tancat de 25 l de capacitat, de planxa d'acer i membra-
na elàstica, amb connexió de 3/4' de D, col·locat roscat

1,00

EN317727 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1"1/4,PN=25bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llau-
tó, de diàmetre nominal 1"1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment

5,00

EN316727 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1",PN=25bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llau-
tó, de diàmetre nominal 1", de 25 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment

6,00

EN315727 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=3/4",PN=25bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llau-
tó, de diàmetre nominal 3/4", de 25 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment

1,00
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EN314727 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1/2",PN=25bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llau-
tó, de diàmetre nominal 1/2", de 25 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment

4,00

EN313727 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=3/8",PN=25bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llau-
tó, de diàmetre nominal 3/8", de 25 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment

12,00

ENC11030 u Valv.equilib.rosca.d25mm,Kvs=8,7,ametall,preajust cabal,preses press.,inst.

Vàlvula d'equilibrat roscada de 25 mm de diàmetre nominal i Kvs=8,7, fa-
bricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc
d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada

5,00

EN841161 u Vàlv.ret.disc+rosca,DN=1",execució normal,cos llautó,disc niló,cautxú
(NBR),12bar,100°C,rosca.

Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal 1", execució nor-
mal, cos de llautó, disc de niló, seient de cautxú nitril (NBR), molla d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), pressió màxima 12 bar, temperatura màxi-
ma 100 °C, roscada

3,00

ENE16300 u Filtre colador,llautó,DN=1",PN=16bar,munt.roscat

Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1", de 16 bar de PN i muntat
roscat

3,00

EFM25630 u Manig.EPDM+rosca,DN=1",cos cautx.EPDM+niló,rosca fosa
maleable,Pmàx.=10bar,Tmàx=110°C,roscat

Maniguet antivibratori d'EPDM amb rosca, de diàmetre nominal 1", cos de
cautxú EPDM reforçat amb niló, rosca de connexió de fosa maleable,
pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 110 °C, roscat

6,00

ENF51327 u Vàlv.seg.ACS+rosca,llautó,connex.H-H,D=1/2",P=3bar,temp=120°C,munt.superf.

Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb connexió femella-fe-
mella de diàmetre 1/2", tarada a 3 bar, de temperatura màxima 120°C,
muntada superficialment

1,00

EEU6U001 u Manòmetre glicerina,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'',roscat

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63
mm de i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat

9,00

EEU52555 u Termòmetre bimetàl·lic,beina D=1/2",esfera 65mm,<=120°C,col.roscat

Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65
mm, de <= 120°C, col·locat roscat

7,00

EEU11113 u Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàl-
vula d'obturació incorporada, amb rosca  de 3/8" de diàmetre, roscat

4,00

EJ65Z003 u Sistema alimentació aigua DN 15

Sistema d'alimentació d'aigua DN 15 composat per:
- 3 u valvules esfera  1/2"
- 1 u filtre de particules
- 1 u filtre dosificador de polifosfats
- 1 u comptador d'aigua
- 1 u desconector automàtic
- 2 u monòmetres

inclos valvuleleria i by - pass, complet i instal.lat.

1,00

EF52B3B2 m Tub Cu R250 (semidur),DN=35mm,g=1mm,UNE-EN 1057,soldat capil.,dific.mitjà,col.superf.

Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de
gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment

6,00
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EF2413CBICFD m Tub acer E190 galv.,15x1,2,s/UNE-EN 10305-3,unió pressió,dific.mitjà,col.superf.Tubs de
FILTUBE SA

Tub d'acer E190 galvanitzat amb soldadura longitudinal ref. F031001010
de la sèrie Tubs de FILTUBE SA, de 15 mm de diàmetre exterior i d'1,2
mm de gruix de paret, segons UNE-EN 10305-3, unió a pressió, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment

10,00

EF2416EBICFG m Tub acer E190 galv.,28x1,5,s/UNE-EN 10305-3,unió pressió,dific.mitjà,col.superf.Tubs de
FILTUBE SA

Tub d'acer E190 galvanitzat amb soldadura longitudinal ref. F031001050
de la sèrie Tubs de FILTUBE SA, de 28 mm de diàmetre exterior i d'1,5
mm de gruix de paret, segons UNE-EN 10305-3, unió a pressió, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment

30,00

EF2417EBICFH m Tub acer E190 galv.,35x1,5,s/UNE-EN 10305-3,unió pressió,dific.mitjà,col.superf.Tubs de
FILTUBE SA

Tub d'acer E190 galvanitzat amb soldadura longitudinal ref. F031001070
de la sèrie Tubs de FILTUBE SA, de 35 mm de diàmetre exterior i d'1,5
mm de gruix de paret, segons UNE-EN 10305-3, unió a pressió, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment

10,00

EFQ33A9L m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=28mm,g=25mm,factor
dif.vapor>=7000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior
28 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mit-
jà

30,00

EFQ33ABL m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=35mm,g=25mm,factor
dif.vapor>=7000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior
35 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mit-
jà

10,00

EEV2ZSQGIM u Quadre electric SQGIM

Quadre elèctric amb les proteccions i mecanismes adequats per tots els
elements de la subestació de transferència tèrmica de l'edifici GIMNÀS 
(bombes, enllumenat, endolls i control) i segons esquema de la DG  

1,00

EEV2ZLGIM u linies elèctriques alimentació i maniobra subestació GIMNÀS

Linia elèctrica d'alimentació i maniobra des de SQGIM dels elements de
la subestació de l'edifici GIMNÀS (bombes, enllumenat, endolls i control) i
segons esquema de la DG
Linia elèctrica d'alimentació SQGIM des de quadre general situat en la ca-
seta de la subestació 
Inclou totes les proteccions, caixes, tubs, canals, safates, conductors i ac-
cessoria necessaris. Instal·lat

1,00
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APARTAT 01.02.06 AJUDES I IMPREVISTOS CIRCUITS CALEFACCIÓ
EEJ1Z0CC P.A Ajudes de paleta, pintura i cerraller per al total del capitol de CIRCUITS DE CALEFACCIÓ

Treballs varis de paleta, pintura i cerraller a realitzar pel total del capítol.
* Obertura dels forats de pas de instal.lacions 
* Segellat dels forats de instal.lacions.
* excavació de rasa per a pas d'instal·lacions, en terreny compacte, amb
mitjans mecànics, reoplerta de la la rasa així com la pat proporcional de la
reposició de paviment existent
* Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
* Obrir i tapar regates.
* Obrir i rematar forats en paraments.
* Col.locació i muntatge de passamurs i marcs
* Fixació dels suports.
* Descàrrega i elevació de materials a obra.
* Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'a-
quests treballs.

1,00

EEJ1Z2CC P.A Imprevistos del capitol de producció de calor

Treballs imprevistos a justificar i realitzar pel total del capítol.

1,00
SUBCAPITOL 01.03 SISTEMA DE CONTROL
APARTAT 01.03.01 MATERIAL DE CAMP

EN710034 u Vàlvula 3 vies -BUN015F300 de SAUTER

Vàlvula de seient de 3 vies roscada, model BUN015F300 de Sauter, amb
3 racors per l'acoblament a procés. Cos de llautó deszincat  PN16, DN15,
Kvs=4m3/h; Tª -15...150ºC. Cursa 8 mm. Caracteristica seleccionable. In-
clou racors ref 361951015. 

2,00

EN710036 u Vàlvula 3 vies -BUN025F300 de SAUTER

Vàlvula de seient de 3 vies roscada, model BUN025F300 de Sauter, amb
3 racors per l'acoblament a procés. Cos de llautó deszincat  PN16, DN25,
Kvs = 10m3/h; Tª -15...150ºC. Cursa 8 mm. Característica seleccionable.
Inclou racors ref 361951025.

2,00

EEV3S013 u Servomotor AVM105SF132 de SAUTER

Servomotor model AVM105SF132 de Sauter per a vàlvules V/BUN,
V/BUD i V/BUE. Microprocessat pas a pas, accionament 0-10V, 2 ó 3
punts i característica de control ajustable. Força 250 N. Cursa 8 mm i
temps 35/60/120 s.  Alim 24 Vac. Consum 5 VA. IP54 (horitzontal). 

4,00

EN710037 u Vàlvula 3 vies -BUN032F300 de SAUTER

Vàlvula de seient de 3 vies roscada, model BUN032F200 de Sauter, amb
3 racors per l'acoblament a procés. Cos de llautó deszincat  PN16, DN32,
Kvs = 16 m3/h, Tª -15...150ºC. Cursa 8 mm. Caracteristica seleccionable.
Inclou racors ref 361951032. 

2,00

EN720037 u Vàlvula 2 vies -VUN032F300 de SAUTER

Vàlvula de seient de 3 vies roscada, model VUN032F300 de Sauter, amb
2 racors per l'acoblament a procés. Cos de llautó deszincat  PN16, DN32,
Kvs = 16 m3/h, Tª máx = 150º C. Caracteristica seleccionable. Inclou ra-
cors ref 361951032. 

2,00

EEV3S014 u Servomotor AVM115SF132 de SAUTER

Servomotor model AVM115SF132 de Sauter per a vàlvules V/BUN,
V/BUD i V/BUE. Microprocessat pas a pas, accionament 0-10V, 2 ó 3
punts i característica de control ajustable. Força 500 N. Cursa 8 mm i
temps 60/120 s.  Alim 24 Vac. Consum 5 VA. IP55 (horitzontal). Recoma-
nació: Per a instal·lació a intempèrie veure l’IP de l’equip ja que pot ser
caldrà protecció addicional no contemplada. 

4,00

EEV20P02 u Pressòstat model DSB143F001 de SAUTER

Pressòstat model DSB143F001 de Sauter per líquis, vapor o gasos esca-
la de 0…6 bar amb diferencial ajustable, rosca 1/2" gas, sonda de llautó,
contacte commutat 10 (4) A 250 V, presió màx 16 bar, Tª màx 70ºC IP65.

5,00
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EEV23C11 u Sonda de Tª/H% exterior model EGH131F061

Sonda activa combinada de temperatura i humitat relativa exterior model
EGH131F061. Sortida Tª Ni1000. Sortida H% 0..10V. Rangs de mesura
10..95% H% i Tª -20...80ºC. IP65. Alim. 24Vac. Tmax 55ºC. Dimensions
72x64x40mm.

1,00

EEV21A05 u Sonda de Tª ambient model EGT336F101 de SAUTER

Sonda de temperatura ambient model EGT336F101 de SAUTER, Ni1000,
muntatge mural, rang -20 a 60º C. Muntatge en marc amb finestra de
55x55 mm (no inclós). IP30

6,00

EEV21D15 u Marc individual per a sonda control local 0940240102A de SAUTER

Marc individual ref. 0940240101A de SAUTER per a sonda ambient de
control local. Color blanc, de plàstic (fondària 10 mm) i  placa metàl·lica
per a fixació a caixa d'empotrar. 1 unitat. 

6,00

EEV21D00 u Sonda de Tª canonada amb baina -EGT346F101L120 de SAUTER

Sonda de temperatura EGT346F101L120 de SAUTER, de canya per im-
mersió Ni1000, L=120 mm. amb funda de llautó i rosca 1/2" PN16, rang
-30 a 130ºC IP42.

25,00

EEVGM029 u Comptador energia mecànic F231M1150TLTP5M de SAUTER

Comptador d'energia mecànic F231M1150TLTP5M de SAUTER multi jet
(120ºC) per a calor SIBM100120, Qp 15 m3/h PN16  DN50 , long. 270
mm, sortida polsos 25 l/p MWh per a instal·lació vertical i horitzontal.
Alim. 230 Vac. Inclou sondes SIBTL045 i fundes SIBTP50B.

2,00

EEV2T038 u Termòstat contacte model RAK582.4/3754 de SAUTER

Termòstat universal TW model RAK582.4/3754 de Sauter, rang de medi-
ció ajustable de 40 a 120ºC. Contacte commutat 10 A càrrega resistiva
250V. Diferencial fixe 4k. Tª màx. en sonda 200ºC. Longitud tub capilar
1600 mm. Longitud bulb sonda 68 mm. funda llautó inclosa L=100 mm
connexió a procés 1/2" gas IP54.

1,00

EEV21D02 u Mòdul per a sondes Ni1000 ref. 00313346001 de SAUTER.

Mòdul 0...10 V per a sondes Ni1000 ref. 313346001 de Sauter.

2,00
APARTAT 01.03.02 QUADRE SALA CALDERES I AULARI 1

EEVZ0001 u Quadre  SALA CALDERES i AULARI 1

Quadre elèctric pel control dels equipaments de SALA CALDERES i AU-
LARI 1 incloent controladors lliurement programables marca SAUTER
amb comunicació BACnet/IP i servidor web integrat per un total de 36
E/S, i un 10% de senyals de reserva. Es contemplen 10 punts d'integració
de calderes a través de protocol Modbus IP. Els controladors són:
- Estació de control autònoma modular programable ref. EY-AS525F001
modu525 família EY-modulo5 de SAUTER per a regulació DDC bus BAC-
net i servidor Web integrat. Disposa de 26 punts d'entrada/sortida amplia-
ble fins a 154. Funcions horari, calendari i històric de dades. Alim. 230 V~
consum 12 VA. IP30.
- Mòdul d'expansió ref. EY-IO530F001 modu530 de SAUTER per a regu-
lació DDC. Disposa de 16 entrades (digitals i universals) per a estació mo-
du525, alimentació i comunicació per bus d'expansió, bornes per a conne-
xionat. IP30. 
El quadre disposa dels elements necessaris tals com:
- Armari metàlic marca Himel o similar
- transformador 220/24Vca,
- base endoll,
- bornes i elements de protecció.
Totalment cablejat a bornes.

1,00
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APARTAT 01.03.03 QUADRE ZONA DIRECCIÓ
EEVZ0002 u Quadre CIRCUIT DE DIRECCIÓ

Quadre elèctric pel control del CIRCUIT DE DIRECCIÓ incloent controla-
dors lliurement programables marca SAUTER amb comunicació BAC-
net/IP per un total de 10 E/S, i un 10% de senyals de reserva. Els models
dels controladors són:
- 1 u. Estació de control autònoma compacte programable ref.
EY-RC500F001 ECOS500 família EY-modulo5 de SAUTER amb capaci-
tat de regulació i control autònom, doble connexió a bus BACnet. Disposa
de 40 punts d'entrada/sortida. Funcions horari, calendari i històric de da-
des. Alim. 220 V~ Montatge en carril DIN. 
El quadre disposa dels elements necessaris tals com:
- Armari metàlic marca Himel o similar
- transformador 220/24Vca,
- base endoll,
- bornes i elements de protecció.
Totalment cablejat a bornes.

1,00
APARTAT 01.03.04 QUADRE ZONA AULARI 2

EEVZ0003 u Quadre CIRCUIT DE L'AULARI 2

Quadre elèctric pel control del CIRCUIT DE L'AULARI 2 incloent controla-
dors lliurement programables marca SAUTER amb comunicació BAC-
net/IP per un total de 10 E/S, i un 10% de senyals de reserva. Els models
dels controladors són:
- 2 u. Mòdul remot d'expansió EY-CM511F001 ecoLink511 per ecos500
Sistema EY-modulo5 de SAUTER basat en protocol BACnet per a regula-
ció DDC. Disposa de 12 E/S (analògiques-digitals, Ni/PT10002,sortides di-
gitals de triacs i sortides 0-10 V). Alimentació 24 V~. IP30.
- Armari metàlic marca Himel o similar
- transformador 220/24Vca,
- base endoll,
- bornes i elements de protecció.
Totalment cablejat a bornes.

1,00
APARTAT 01.03.05 QUADRE ZONA GIMNÀS

EEVZ0004 u Quadre CIRCUIT DE GIMÀS

Quadre elèctric pel control del CIRCUIT DE GIMÀS incloent controladors
lliurement programables marca SAUTER amb comunicació BACnet/IP
per un total de 27 E/S, i un 10% de senyals de reserva. Els models dels
controladors són:
- 4 u. Mòdul remot d'expansió EY-CM511F001 ecoLink511 per ecos500
Sistema EY-modulo5 de SAUTER basat en protocol BACnet per a regula-
ció DDC. Disposa de 12 E/S (analògiques-digitals, Ni/PT10002,sortides di-
gitals de triacs i sortides 0-10 V). Alimentació 24 V~. IP30.
El quadre disposa dels elements necessaris tals com:
- Armari metàlic marca Himel o similar
- transformador 220/24Vca,
- base endoll,
- bornes i elements de protecció.
Totalment cablejat a bornes.

1,00
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APARTAT 01.03.06 PROGRAMACIÓ I POSADA EN MARXA
EEV5C000 u Programació d'Estacions de Control SAUTER

Programació dels bucles de regulació DDC i PLC, càrrega de programes
a les estacions de control i identificació de les mateixes. Comprovació del
connexiónat dels elements de camp a l'estació i creació del full de proves.
Comprovació dels equips de camp (sondes, actuadors, senyals digitals,
etc.) S'inclouen esquemes de connexionat. Treballs de posada en marxa
de la instal·lació.

1,00

EEV5C0X3 u Programació i Enginyeria Web EY-AS525

Edició de pàgines web per a la supervisió remota de la instal·lació via in-
ternet (connexió per modem analògic o GSM, router DSL, WAN/LAN no
inclós) o via LAN interna. Visualització dinàmica de valors amb imatges
estàtiques, llistats d'alarmes, corbas de tendencia d'històrics fins a 5 usua-
ris simultanis. Lliurament d'esquemes de connexionat, documentació i ca-
racterístiques tècniques del Sistema.Treballs de posada en marxa de la
instal·lació i curs de formació a l'usuari final.

1,00
APARTAT 01.03.07 INTEGRACIÓ CALDERES PROTOCOL MODBUS IP

EEV32I17 u Gateway de comunicacions SIB-BAC-MBTCP-100

Gateway de comunicació SIB-BAC-MBTCP-100 per a la integració amb
protocol BACnet/IP a Modbus/IP, 100 puntos y 6 dispositius. Memòria
Flash 512 K, microprocessador 20 MHz. Font d'alimentació 230 Vca / 12
V cc. Inclou un cable RS232 per a la connexió amb consola. Tª treball:
-40-70ºC. IP20.

1,00
APARTAT 01.03.08 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA CONTROL

EEV42001 u Instal·lació elèctrica p/punt de control

Instal·lació elèctrica de punt de control

88,00

EP434660DL5A m Cable transm.dades,4par.,cat.6 U/FTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.flama UNE-EN
50265,col.tub/canal,UNICA SYSTEM de EUNEA

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells,
categoria 6 U/FTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de bai-
xa emissió fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons
UNE-EN 50265 ref. VD1.500.S6 de la serie UNICA SYSTEM d'EUNEA ,
col·locat sota tub o canal

245,00

EEV4Z001 m Cable RS485 3 fils 0.5 mm + pantalla

Cable de comunicacions RS485 3 fils 0.5 mm + pantalla, instal·lat

200,00
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SUBCAPITOL 01.04 OBRA
APARTAT 01.04.01 ENDERROC

E2111600 m3 Enderroc volum.aparent edificació obra fàbrica,mit

Enderroc complert de volum aparent d'edificació fins a cota de fonamenta-
ció o soleres, amb estructura d'obra de fàbrica, inclòs instal·lacions i cana-
litzacions existents, amb mitjans manuals i mecànics, sense classificació
del residu i càrrega sobre camió o contenidor

61,95
APARTAT 01.04.02 FONAMENTS

E3CDD100 m2 Encofrat tauler p/llosa fonam.

Encofrat amb tauler de fusta per a lloses de fonaments

2,88

E4435111 kg Acer S275JR, perf.lam. HEB

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie
HEB, col·locat a l'obra

983,87

E3CB3000 kg Armadura p/llosa fonam. AP500S barres corrug.

Armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres corruga-
des B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

506,60

E3CBDCJJ m2 Armadura p/llosa AP500T malla el.b/corrug.ME 15x15

Armadura per a lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres corru-
gades d'acer ME 15x15 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080,
elaborada a l'obra i manipulada a taller

274,08

E3C515H4 m3 Formigó p/llosa fonam.HA-25/B/20/IIa,bomba

Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba. Es preveu dei-
xar-la com acabat, amb pendents com s'indica als plànols.

41,11
APARTAT 01.04.03 ESTRUCTURA

14E239E5 m2 Paret estruct.g=20cm,bloc,foradat llis 400x200x200

Paret estructural  de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis  de 400x200x200
mm, R 6 N/mm2, de morter de ciment gris per a revestir, col·locació amb
morter 1:0,5:4, omplerts amb formigó de 225 kg/m3 de ciment amb una
proporció en volum 1:3:6, col·locat manualment i armat amb acer B500S
en barres corrugades. m2 de superfície realment executada. Inclou llindes
i brancals de peces especials

227,00

E612853W m2 Paret tanc.recolzada,14cm,maó calat,HD,290x140x50m

Paret  de tancament recolzada de gruix 14 cm,  de maó calat, HD,  de
290x140x50 mm, d'una cara vista, 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. Igual a l'exis-
tent a l'escola.

35,28

E4E865EE m Cèrcol 20cm,U llisa,400x200x200mm,morter,I UNE-EN

Cèrcol de 20 cm d'amplària, de peça U llisa de 400x200x200 mm,  de
morter de ciment, categoria I, segons norma UNE-EN 771-3, gris per re-
vestir col·locada amb morter ciment 1:4

46,80

E4445115 kg Acer S275JR,p/biguetes peça simp.,perf.IP,HE,UP,tr

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per pe-
ça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra

4.005,53

ven U Ventilació prefabricada morter 500x500x100

Ventilació prefabricada de morter,  de 500x500x100 mm, col·locació amb
morter 1:0,5:4

8,00
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APARTAT 01.04.04 COBERTA
E54AAE8C m2 Coberta Deck perfil nerv.pl.acer llisgalv.+lacada

Coberta tipus Deck amb perfil nervat de planxa d'acer llis galvanitzada i la-
cada de 
color estàndard de gruix 0,6 mm amb nervis d'entre 100 i 110 mm d'alçà-
ria, aïllament amb placa rígida de llana de roca de densitat 126 a 160
kg/m3 de 80 mm de gruix i resistència tèrmica 2,051 m2K/W, membrana
per a impermeabilització de cobertes GA-6 segons UNE 104402 de dues
làmines,de densitat superficial 6,9 kg/m2 amb làmina LBM
(SBS)-40/G-FP 150 g/m2 sobre làmina làmina de betum modificat LBM
(SBS)-30-FP 135 g/m2, adherides en calent prèvia imprimació específica,
perfil nervat i aïllament col·locats amb fixacions mecàniques

86,54

E8J9D539 m Coronament paret planxa ac.galv.,g=1,5mm,desenv.=4

Coronament de paret amb planxa d'acer galvanitzat. lacada de color igual
a la coberta existent  d'1,5 mm de gruix, de entre 40 i 50 cm de desenvolu-
pament, amb 3 plecs, col·locada amb adhesiu i fixacions mecàniques.
S'inclou part proporcional de peces especials segons detall.

39,70

ED143A30 m Tub planx.galv.unió pleg.,DN100mm,g=0,6mm,fix.mec.

Baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de DN 100 mm i
0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb
brides

9,60

gar U Gàrgola metàl.lica DN100mm,g=0.6mm

3,00
APARTAT 01.04.05 PALETERIA

E9VZ19AK m Formació esglaó totxana 290x140x100mm,col.+arreb.m

Formació d'esglaó amb totxana  de 290x140x100 mm, col·locada i arre-
bossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera  de
165 l

6,40

sit m2 Plataforma inclinada sitges

Formació de plataforma inclinada a base d'envanets conillers i solera ce-
ràmica, arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formi-
gonera  de 165 l

25,20

EASYA0B1 u Col.porta tallafoc fulles bat.80x200cm,plat.anc.,m

Col·locació de porta tallafocs de fulles batents per a una llum de 80x200
cm amb platina d'ancoratge agafada amb morter  de ciment 1:6 elaborat a
l'obra amb morter  de 165 l

2,00

EASYA0H1 u Col.porta tallafoc fulles bat.240x220cm,plat.anc.,

Col·locació de porta tallafocs de fulles batents per a una llum de 240x220
cm amb platina d'ancoratge agafada amb morter  de ciment 1:6 elaborat a
l'obra amb morter  de 165 l

1,00

E811A6Q2 m2 Arreb.projectat,bona vista,vert.ext.,h>3m,morter ú

Arrebossat projectat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més
de 3,00 m d'alçària, amb morter ús corrent (GP) de color similar al exis-
tent, de designació CSIV W0, segons la norma UNE-EN 998-1, remolinat

399,04

ram m2 Formació de rampa per accés de mercaderies

Formació de rampa a base d'envanets conillers i solera ceràmica, arrebos-
sada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera  de 165 l

6,05

E652GAAA m2 Plaques EI 60

Plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfile-
ria de planxa d'acer galvanitzat, 2 plaques resistents al foc (F) de 12,5
mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament

13,00
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APARTAT 01.04.06 SERRALLERIA
EASA71N2 u Porta tallaf.,metàl.,EI2-C 60,1bat.,80x200cm,preu

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una ful
la batent, per a una llum de 80x210 cm, preu alt, col·locada

2,00

EASA72QB u Porta tallaf.,metàl.,EI2-C 60,2bat.,240x220cm,preu

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a una llum
de 240x220 cm, preu alt amb tanca antipànic, col·locada

1,00

EB121JAM m Barana acer ,passamà,munt./100cm,brènd./10cm,h=100

Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada
100 cm i brèndoles cada 10 cm,  de 100 cm d'alçària, fixada mecànica-
ment a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

7,00

EB12Z001 u Modificació tancament exterior existent amb formació de porta

Modificació tancament exterior amb formació de porta d'accès de merca-
deries, de característiques similars a l'existent, entrega a la nova sala de
calderes

1,00

EB12Z002 u Modificació tancament porta accès al patí de la casa del conserje

Modificació tancament i porta d'accès al pati de la casa del conserje.

1,00
APARTAT 01.04.07 INSTAL·LACIONS

EG31Z001 u instal·lació d'aigua, alimentació calderes i presa de manteniment

instal·lació d'aigua, alimentació circuit calderes i presa de manteniment
segons DG

1,00

EG31Z002 u instal·lació elèctrica i iluminació interior i exterior sala de calderes

Instal·lació elèctrica i iluminació interior i exterior sala de calderes segons
DG.

1,00

EG31Z003 u instal·lació sanejament interior i exterior

Instal·lació sanejament interior i exterior, buneres, tub PVC i conexió a
xarxa de sanejament existent.
Baixants de desguas coberta

1,00

EM31261J u Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.,pintat,sup.paret

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió in-
corporada, pintat, amb suport a paret

2,00
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APARTAT 01.04.08 CASETA CONNEXIÓ
193514B4 m2 Solera formigó hidròfug HM-20/P/20/I 15cm,grava pe

Solera de formigó hidròfug HM-25/P/20/ I,  de 15 cm de gruix, capa dre-
nant amb grava de pedrera de 50 a 70 mm de D, capa filtrant amb geotèx-
til de polipropilè. C1+C2+D1 segons CTE/DB-HS. Armada amb malla elec-
trosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m
B500T UNE-EN 10080.

2,40

E612TRAK m2 Paret divis.recolzada,14cm,totxana,LD,I,UNE-EN 771

Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm,  de totxana, LD, categoria I, se-
gons la norma UNE-EN 771-1,  de 290x140x100 mm, per a revestir, col·lo-
cat amb morter mixt 1:2:10 amb ciment CEM II

2,64

E5Z2FVKA m2 Solera tauló ceràm.bisell.1000x200x40mm,morter 1:2

Solera de tauló ceràmic bisellat de 1000x200x40 mm, col·locat amb mor-
ter mixt 1:2:10, elabora
t a l'obra amb formigonera de 165 l, recolzada sobre parets ceràmiques.

2,40

E511FBFK m2 Acabat terrat,rajola ceràm.fina mec.fi,28x14cm,col

Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica fina d'elaboració mecà-
nica, amb acabat fi, de color vermell i de 28x14 cm, col·locat amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera  de 165 l

0,25

EABG9A62 u Porta acer galv., 1bat.,90x215cm,tub 40x20x1,5mm,p

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles, per a un buit
d'obra de 180x90 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes lli-
ses d'1 mm de gruix amb ventil.lació inferior (amb malla anti-ocells) i basti-
ment, pany de cop, acabat esmaltat de color.

2,00

E811A6Q2 m2 Arreb.projectat,bona vista,vert.ext.,h>3m,morter ú

Arrebossat projectat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més
de 3,00 m d'alçària, amb morter ús corrent (GP) de color similar al exis-
tent, de designació CSIV W0, segons la norma UNE-EN 998-1, remolinat

5,28
APARTAT 01.04.09 GESTIÓ DE RESIDUS

E2R540J0 m3 Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat

28,17

E2R540R0 m3 Transp.res.especials,instal.gestió residus,conteni

Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de resi-
dus, amb contenidor de 200 l de capacitat

0,19

E2RA61H0 m3 Deposició controlada centre reciclatge,residus for

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts
amb una densitat 1,48 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

7,49

E2RA62F0 m3 Deposició controlada centre reciclatge,residus cer

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus ceràmics inerts
amb una densitat 1,15 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

14,36

E2RA64M0 m3 Deposició controlada centre reciclatge,residus vid

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de vidre inerts amb
una densitat 2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170202 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,01
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E2RA6680 m3 Deposició controlada centre reciclatge,residus met

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barre-
jats no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (OR-
DEN MAM/304/2002)

0,19

E2RA6770 m3 Deposició controlada centre reciclatge,residus plà

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no espe-
cials amb una densitat 0,07 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

0,89

E2RA6890 m3 Deposició controlada centre reciclatge,residus fus

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no espe-
cials amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

2,57

E2RA6970 m3 Deposició controlada centre reciclatge,residus pap

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró
no especials amb un
a densitat 0,07 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,01

E2RA6580 m3 Deposició controlada centre reciclatge,residus bar

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no espe-
cials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

0,09
APARTAT 01.04.10 SEGURETAT I SALUT LABORAL

H1411111 u Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,PE,p<=400g

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops,  de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

16,00

H1421110 u Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/e

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

4,00

H142AC60 u Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.r

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

2,00

H1431101 u Protector auditiu tap escuma

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458

50,00

H1441201 u Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons
UNE-EN 405

14,00

H1445003 u Mascareta,protecció respiratòria

Mascareta  de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

12,00

H1451110 u Guants p/ús gral.,pell+cotó,subj.canell

Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits ín-
dex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i sub-
jecció elàstica al canell

16,00
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H145K153 u Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.00,

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, lo-
gotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

3,00

H145K397 u Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.1,l

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logo-
tip color blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420

1,00

H1461110 u Parella botes aigua,PVC,canya alta+sola antillisca

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i fol-
rades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

2,00

H1462242 u Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortido-
ra per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i
puntera metàl·liques

3,00

H1473203 u Cinturó subj.susp.anticaig.,cl.A/B/C,polièst+ferr.

Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i
C, de polièster i ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al
tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons CE

1,00

H147A300 u Disp.antiblocador,p/subj.cint.segur.,aliatg.lleug.

Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat a una cor-
da de 16 mm de D,  d'aliatge lleuger, de qualitat F5

1,00

H147N000 u Faixa prot.dorslumbar

Faixa  de protecció dorslumbar

4,00

H1481131 u Granota treball,polièst./cotó,butxa.ext.

Granota de treball,  de polièster i cotó, amb butxaques exteriors

12,00

H1487350 u Impermeable jaq.+cap.+pant.,p/edif.,PVC sold.,g=0,

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació,  de PVC
soldat  de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

2,00

H1485800 u Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, ho-
mologada segons UNE-EN 471

12,00

H1523221 m Barana prot.,perím.sost.,h=1m,travesser sup.+inter

Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb traves-
ser superior i intermedi de tub metàl·lic  de 2,3´´, sòcol de post de fusta, fi-
xada amb suports a puntals metàl·lic telescòpics i amb el desmuntatge in-
clòs

14,00

H1534001 u Bolet vermell p/protecció extrem armadures

Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels
extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge in-
clòs

150,00

H15Z1001 h Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

2,00
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HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat sanitaris 2,4x2,4x2,3m,i

Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer la-
cat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació
de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dut-
xes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

2,00

HQU1A20A mes Lloguer mòdul prefabricat vestidor 4x2,5x2,3m,inst

Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

2,00

HQU1H53A mes Lloguer mòdul prefabricat menjador 6x2,3x2,6m,inst

Lloguer  de mòdul prefabricat de menjador  de 6x2,3x2,6 m de plafó d'a-
cer lacat i aïllament  de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

2,00

HQU22301 u Armari metàl·lic,indiv.,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.

Armari metàl·lic individual  de doble compartiment interior,  de 0,4x0,5x1,8
m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

2,00

HQU25701 u Banc fusta,3,5mx0,4m,p/5pers.,col.+desmunt.inclòs

Banc  de fusta,  de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

2,00

HQU2AF02 u Nevera elèctrica 100l,col.+desmunt.inclòs

Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge
inclòs

1,00

HQU2QJ02 u Pica rentar plats+desguàs+aixe.,col.+desmunt.inclò

Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col·locat i amb el desmuntat-
ge inclòs

1,00

HQUA1100 u Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS

Farmaciola  d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

1,00

HBBA1511 u Placa seguretat laboral,acer serigraf.,40x33cm,fix

Placa de senyalització de seguretat laboral,  de planxa  d'acer llisa serigra-
fiada,  de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

1,00

HBBAB117 u Senyal oblig.normalitz.,pictogr.blanc s/blau forma

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau,
de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 10 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

4,00

EM31261J u Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.,pintat,sup.paret

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió in-
corporada, pintat, amb suport a paret

1,00
CAPITOL 02 FASE II - SUBSTITUCIÓ DISTRIBUCIÓ AIGUA I EMISSORS
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SUBCAPITOL 02.01 INSTAL·LACIÓ DISTRIBUCIÓ I EMISSORS
APARTAT 02.01.01 AULARI 1

EE11SA u Desmuntatges i desballastament radiador

Desmuntar i  retirada de radiador de calefacció, amb la seva part propor-
cional de canonada, instal·lació general i instal·lacions existents que res-
tin en desús
Inclou, ma d'obra, medis auxiliar, transports, drets abocadors, i totes les
despeses derivades del desballestament.

85,00

EE3BZ7009 u Plafó horitz.conv.doble,tub acer, VXD 70 09

Plafó horitzontal convector doble, de tub d'acer, marca RUNTAL o ZEHN-
DER mod VXD 70  700 mm d'alçària i 900 mm de llargària, per a aigua ca-
lenta de 4 bar i 95 °C, com a màxim, segons UNE-EN 442-1, amb su-
ports, sense valvuleria, muntat

12,00

EE3BZ7011 u Plafó horitz.conv.doble,tub acer, VXD 70 11

Plafó horitzontal convector doble, de tub d'acer, marca RUNTAL  o ZEHN-
DER mod VXD 70  700 mm d'alçària i 1100 mm de llargària, per a aigua
calenta de 4 bar i 95 °C, com a màxim, segons UNE-EN 442-1, amb su-
ports, sense valvuleria, muntat

17,00

EE3BZ7012 u Plafó horitz.conv.doble,tub acer, VXD 70 12

Plafó horitzontal convector doble, de tub d'acer, marca RUNTAL o ZEHN-
DER mod VXD 70  700 mm d'alçària i 1200 mm de llargària, per a aigua
calenta de 4 bar i 95 °C, com a màxim, segons UNE-EN 442-1, amb su-
ports, sense valvuleria, muntat

16,00

EE3BZ7013 u Plafó horitz.conv.doble,tub acer, VXD 70 13

Plafó horitzontal convector doble, de tub d'acer, marca RUNTAL o ZEHN-
DER mod VXD 70  700 mm d'alçària i 1300 mm de llargària, per a aigua
calenta de 4 bar i 95 °C, com a màxim, segons UNE-EN 442-1, amb su-
ports, sense valvuleria, muntat

4,00

EE3BZ7014 u Plafó horitz.conv.doble,tub acer, VXD 70 14

Plafó horitzontal convector doble, de tub d'acer, marca RUNTAL o ZEHN-
DER mod VXD 70  700 mm d'alçària i 1400 mm de llargària, per a aigua
calenta de 4 bar i 95 °C, com a màxim, segons UNE-EN 442-1, amb su-
ports, sense valvuleria, muntat

11,00

EE3BZ7015 u Plafó horitz.conv.doble,tub acer, VXD 70 15

Plafó horitzontal convector doble, de tub d'acer, marca RUNTAL o ZEHN-
DER mod VXD 70  700 mm d'alçària i 1500 mm de llargària, per a aigua
calenta de 4 bar i 95 °C, com a màxim, segons UNE-EN 442-1, amb su-
ports, sense valvuleria, muntat

3,00

EE3BZ7017 u Plafó horitz.conv.doble,tub acer, VXD 70 17

Plafó horitzontal convector doble, de tub d'acer, marca RUNTAL o ZEHN-
DER mod VXD 70  700 mm d'alçària i 1700 mm de llargària, per a aigua
calenta de 4 bar i 95 °C, com a màxim, segons UNE-EN 442-1, amb su-
ports, sense valvuleria, muntat

3,00

EE3BZ7019 u Plafó horitz.conv.doble,tub acer, VXD 70 19

Plafó horitzontal convector doble, de tub d'acer, marca RUNTAL o ZEHN-
DER mod VXD 70  700 mm d'alçària i 1900 mm de llargària, per a aigua
calenta de 4 bar i 95 °C, com a màxim, segons UNE-EN 442-1, amb su-
ports, sense valvuleria, muntat

1,00

EE3BZ7022 u Plafó horitz.conv.doble,tub acer, VXD 70 22

Plafó horitzontal convector doble, de tub d'acer, marca RUNTAL o ZEHN-
DER mod VXD 70  700 mm d'alçària i 2200 mm de llargària, per a aigua
calenta de 4 bar i 95 °C, com a màxim, segons UNE-EN 442-1, amb su-
ports, sense valvuleria, muntat

2,00
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EE3BZ6307S u Plafó horitz.conv.simple,tub acer, VX 63 07

Plafó horitzontal convector simple, de tub d'acer, marca RUNTAL o ZEHN-
DER mod VX 63  630 mm d'alçària i 700 mm de llargària, per a aigua ca-
lenta de 4 bar i 95 °C, com a màxim, segons UNE-EN 442-1, amb su-
ports, sense valvuleria, muntat

8,00

EE3BZ7008S u Plafó horitz.conv.simple,tub acer, VX 70 08

Plafó horitzontal convector simple, de tub d'acer, marca RUNTAL o ZEHN-
DER mod VX 70  700 mm d'alçària i 800mm de llargària, per a aigua ca-
lenta de 4 bar i 95 °C, com a màxim, segons UNE-EN 442-1, amb su-
ports, sense valvuleria, muntat

8,00

EEZ51210 u Conjunt valv.,p/radiador,sist.bitub.,det.,vàlv.,taps,purg.aire manual,acob.radiad.

Conjunt de valvuleria termostabilitzable per a radiador amb sistema bitu-
bular, amb detentor, vàlvula, taps i purgador d'aire manual, acoblat al ra-
diador

85,00

EN314727 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1/2",PN=25bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llau-
tó, de diàmetre nominal 1/2", de 25 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment

16,00

EN315727 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=3/4",PN=25bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llau-
tó, de diàmetre nominal 3/4", de 25 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment

52,00

ENC1Z001 u Regulador autom.cabal DN15

Regulador automàtic de cabal i control de temperatura ajustable exterior-
ment  DN15 1/2"
P.p. de canononades
Connexió hidraulica i elèctrica

8,00

ENC1Z002 u Regulador autom.cabal DN 20

Regulador automàtic de cabal i control de temperatura ajustable exterior-
ment amb servomotor accionant una vàlvula de seient incorporada. DN20
3/4"
P.p. de canononades
Connexió hidraulica i elèctrica

26,00

EG31ZTD200 u Termostat d'ambient TD 200 amb caixa protecció

Termostat d'ambient digital, marca BAXI, con pantalla LCD de grans di-
mensions. Visualització permanent de la temperatura ambient. Selecció i
visualització de la temperatura de consigna. Funció antigel. Alimentació
mitjançant 2 piles alcalines. Amb caixa de protecció. Instal·lat

34,00

EG31Z100 u instal·lació elèctrica connexió vàlvula 2 vies - termostat ambient

Instal·lació elèctrica per la connexió d'una vàlvula dos vies i termostat am-
bient . Canalitzacions,  conductors lliures de CFC , canals metàl·lics o plà-
tic, caixes, mecanismes i accessoris, la p.p. de terminals de connexió, so-
portació, accessoris, rètols identificatius, senyalització de cablejat, bor-
nes, petit material i material auxiliar. 

34,00

EF2413CBICFD m Tub acer E190 galv.,15x1,2,s/UNE-EN 10305-3,unió pressió,dific.mitjà,col.superf.Tubs de
FILTUBE SA

Tub d'acer E190 galvanitzat amb soldadura longitudinal ref. F031001010
de la sèrie Tubs de FILTUBE SA, de 15 mm de diàmetre exterior i d'1,2
mm de gruix de paret, segons UNE-EN 10305-3, unió a pressió, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment

570,00
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EF2414CBICFE m Tub acer E190 galv.,18x1,2,s/UNE-EN 10305-3,unió pressió,dific.mitjà,col.superf.Tubs de
FILTUBE SA

Tub d'acer E190 galvanitzat amb soldadura longitudinal ref. F031001025
de la sèrie Tubs de FILTUBE SA, de 18 mm de diàmetre exterior i d'1,2
mm de gruix de paret, segons UNE-EN 10305-3, unió a pressió, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment

510,00

EF2415CBICFF m Tub acer E190 galv.,22x1,2,s/UNE-EN 10305-3,unió pressió,dific.mitjà,col.superf.Tubs de
FILTUBE SA

Tub d'acer E190 galvanitzat amb soldadura longitudinal ref. F031001030
de la sèrie Tubs de FILTUBE SA, de 22 mm de diàmetre exterior i d'1,2
mm de gruix de paret, segons UNE-EN 10305-3, unió a pressió, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment

286,00

EF2416EBICFG m Tub acer E190 galv.,28x1,5,s/UNE-EN 10305-3,unió pressió,dific.mitjà,col.superf.Tubs de
FILTUBE SA

Tub d'acer E190 galvanitzat amb soldadura longitudinal ref. F031001050
de la sèrie Tubs de FILTUBE SA, de 28 mm de diàmetre exterior i d'1,5
mm de gruix de paret, segons UNE-EN 10305-3, unió a pressió, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment

132,00

EF2417EBICFH m Tub acer E190 galv.,35x1,5,s/UNE-EN 10305-3,unió pressió,dific.mitjà,col.superf.Tubs de
FILTUBE SA

Tub d'acer E190 galvanitzat amb soldadura longitudinal ref. F031001070
de la sèrie Tubs de FILTUBE SA, de 35 mm de diàmetre exterior i d'1,5
mm de gruix de paret, segons UNE-EN 10305-3, unió a pressió, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment

120,00

EF2418EBICFI m Tub acer E190 galv.,42x1,5,s/UNE-EN 10305-3,unió pressió,dific.mitjà,col.superf.Tubs de
FILTUBE SA

Tub d'acer E190 galvanitzat amb soldadura longitudinal ref. F031001090
de la sèrie Tubs de FILTUBE SA, de 42 mm de diàmetre exterior i d'1,5
mm de gruix de paret, segons UNE-EN 10305-3, unió a pressió, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment

20,00

EEU11113 u Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàl-
vula d'obturació incorporada, amb rosca  de 3/8" de diàmetre, roscat

8,00
APARTAT 02.01.02 DIRECCIÓ

EE11SA u Desmuntatges i desballastament radiador

Desmuntar i  retirada de radiador de calefacció, amb la seva part propor-
cional de canonada, instal·lació general i instal·lacions existents que res-
tin en desús
Inclou, ma d'obra, medis auxiliar, transports, drets abocadors, i totes les
despeses derivades del desballestament.

13,00

EE3BZ7009 u Plafó horitz.conv.doble,tub acer, VXD 70 09

Plafó horitzontal convector doble, de tub d'acer, marca RUNTAL o ZEHN-
DER mod VXD 70  700 mm d'alçària i 900 mm de llargària, per a aigua ca-
lenta de 4 bar i 95 °C, com a màxim, segons UNE-EN 442-1, amb su-
ports, sense valvuleria, muntat

2,00

EE3BZ7011 u Plafó horitz.conv.doble,tub acer, VXD 70 11

Plafó horitzontal convector doble, de tub d'acer, marca RUNTAL  o ZEHN-
DER mod VXD 70  700 mm d'alçària i 1100 mm de llargària, per a aigua
calenta de 4 bar i 95 °C, com a màxim, segons UNE-EN 442-1, amb su-
ports, sense valvuleria, muntat

8,00

EE3BZ7014 u Plafó horitz.conv.doble,tub acer, VXD 70 14

Plafó horitzontal convector doble, de tub d'acer, marca RUNTAL o ZEHN-
DER mod VXD 70  700 mm d'alçària i 1400 mm de llargària, per a aigua
calenta de 4 bar i 95 °C, com a màxim, segons UNE-EN 442-1, amb su-
ports, sense valvuleria, muntat
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1,00

EE3BZ7019 u Plafó horitz.conv.doble,tub acer, VXD 70 19

Plafó horitzontal convector doble, de tub d'acer, marca RUNTAL o ZEHN-
DER mod VXD 70  700 mm d'alçària i 1900 mm de llargària, per a aigua
calenta de 4 bar i 95 °C, com a màxim, segons UNE-EN 442-1, amb su-
ports, sense valvuleria, muntat

1,00

EE3BZ7008S u Plafó horitz.conv.simple,tub acer, VX 70 08

Plafó horitzontal convector simple, de tub d'acer, marca RUNTAL o ZEHN-
DER mod VX 70  700 mm d'alçària i 800mm de llargària, per a aigua ca-
lenta de 4 bar i 95 °C, com a màxim, segons UNE-EN 442-1, amb su-
ports, sense valvuleria, muntat

1,00

EEZ51210 u Conjunt valv.,p/radiador,sist.bitub.,det.,vàlv.,taps,purg.aire manual,acob.radiad.

Conjunt de valvuleria termostabilitzable per a radiador amb sistema bitu-
bular, amb detentor, vàlvula, taps i purgador d'aire manual, acoblat al ra-
diador

13,00

EN314727 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1/2",PN=25bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llau-
tó, de diàmetre nominal 1/2", de 25 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment

12,00

EN315727 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=3/4",PN=25bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llau-
tó, de diàmetre nominal 3/4", de 25 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment

2,00

ENC1Z001 u Regulador autom.cabal DN15

Regulador automàtic de cabal i control de temperatura ajustable exterior-
ment  DN15 1/2"
P.p. de canononades
Connexió hidraulica i elèctrica

6,00

ENC1Z002 u Regulador autom.cabal DN 20

Regulador automàtic de cabal i control de temperatura ajustable exterior-
ment amb servomotor accionant una vàlvula de seient incorporada. DN20
3/4"
P.p. de canononades
Connexió hidraulica i elèctrica

1,00

EG31ZTD200 u Termostat d'ambient TD 200 amb caixa protecció

Termostat d'ambient digital, marca BAXI, con pantalla LCD de grans di-
mensions. Visualització permanent de la temperatura ambient. Selecció i
visualització de la temperatura de consigna. Funció antigel. Alimentació
mitjançant 2 piles alcalines. Amb caixa de protecció. Instal·lat

7,00

EG31Z100 u instal·lació elèctrica connexió vàlvula 2 vies - termostat ambient

Instal·lació elèctrica per la connexió d'una vàlvula dos vies i termostat am-
bient . Canalitzacions,  conductors lliures de CFC , canals metàl·lics o plà-
tic, caixes, mecanismes i accessoris, la p.p. de terminals de connexió, so-
portació, accessoris, rètols identificatius, senyalització de cablejat, bor-
nes, petit material i material auxiliar. 

7,00

EF2413CBICFD m Tub acer E190 galv.,15x1,2,s/UNE-EN 10305-3,unió pressió,dific.mitjà,col.superf.Tubs de
FILTUBE SA

Tub d'acer E190 galvanitzat amb soldadura longitudinal ref. F031001010
de la sèrie Tubs de FILTUBE SA, de 15 mm de diàmetre exterior i d'1,2
mm de gruix de paret, segons UNE-EN 10305-3, unió a pressió, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment

89,00
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EF2414CBICFE m Tub acer E190 galv.,18x1,2,s/UNE-EN 10305-3,unió pressió,dific.mitjà,col.superf.Tubs de
FILTUBE SA

Tub d'acer E190 galvanitzat amb soldadura longitudinal ref. F031001025
de la sèrie Tubs de FILTUBE SA, de 18 mm de diàmetre exterior i d'1,2
mm de gruix de paret, segons UNE-EN 10305-3, unió a pressió, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment

50,00

EF2415CBICFF m Tub acer E190 galv.,22x1,2,s/UNE-EN 10305-3,unió pressió,dific.mitjà,col.superf.Tubs de
FILTUBE SA

Tub d'acer E190 galvanitzat amb soldadura longitudinal ref. F031001030
de la sèrie Tubs de FILTUBE SA, de 22 mm de diàmetre exterior i d'1,2
mm de gruix de paret, segons UNE-EN 10305-3, unió a pressió, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment

30,00

EF2416EBICFG m Tub acer E190 galv.,28x1,5,s/UNE-EN 10305-3,unió pressió,dific.mitjà,col.superf.Tubs de
FILTUBE SA

Tub d'acer E190 galvanitzat amb soldadura longitudinal ref. F031001050
de la sèrie Tubs de FILTUBE SA, de 28 mm de diàmetre exterior i d'1,5
mm de gruix de paret, segons UNE-EN 10305-3, unió a pressió, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment

40,00

EF2417EBICFH m Tub acer E190 galv.,35x1,5,s/UNE-EN 10305-3,unió pressió,dific.mitjà,col.superf.Tubs de
FILTUBE SA

Tub d'acer E190 galvanitzat amb soldadura longitudinal ref. F031001070
de la sèrie Tubs de FILTUBE SA, de 35 mm de diàmetre exterior i d'1,5
mm de gruix de paret, segons UNE-EN 10305-3, unió a pressió, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment

6,00

EEU11113 u Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàl-
vula d'obturació incorporada, amb rosca  de 3/8" de diàmetre, roscat

2,00
APARTAT 02.01.03 AULARI 2

EE11SA u Desmuntatges i desballastament radiador

Desmuntar i  retirada de radiador de calefacció, amb la seva part propor-
cional de canonada, instal·lació general i instal·lacions existents que res-
tin en desús
Inclou, ma d'obra, medis auxiliar, transports, drets abocadors, i totes les
despeses derivades del desballestament.

14,00

EE3BZ7008 u Plafó horitz.conv.doble,tub acer, VXD 70 08

Plafó horitzontal convector doble, de tub d'acer, marca RUNTAL o ZEHN-
DER mod VXD 70  700 mm d'alçària i 800 mm de llargària, per a aigua ca-
lenta de 4 bar i 95 °C, com a màxim, segons UNE-EN 442-1, amb su-
ports, sense valvuleria, muntat

3,00

EE3BZ7009 u Plafó horitz.conv.doble,tub acer, VXD 70 09

Plafó horitzontal convector doble, de tub d'acer, marca RUNTAL o ZEHN-
DER mod VXD 70  700 mm d'alçària i 900 mm de llargària, per a aigua ca-
lenta de 4 bar i 95 °C, com a màxim, segons UNE-EN 442-1, amb su-
ports, sense valvuleria, muntat

2,00

EE3BZ7019 u Plafó horitz.conv.doble,tub acer, VXD 70 19

Plafó horitzontal convector doble, de tub d'acer, marca RUNTAL o ZEHN-
DER mod VXD 70  700 mm d'alçària i 1900 mm de llargària, per a aigua
calenta de 4 bar i 95 °C, com a màxim, segons UNE-EN 442-1, amb su-
ports, sense valvuleria, muntat

8,00

EE3BZ7008S u Plafó horitz.conv.simple,tub acer, VX 70 08

Plafó horitzontal convector simple, de tub d'acer, marca RUNTAL o ZEHN-
DER mod VX 70  700 mm d'alçària i 800mm de llargària, per a aigua ca-
lenta de 4 bar i 95 °C, com a màxim, segons UNE-EN 442-1, amb su-
ports, sense valvuleria, muntat

1,00
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EEZ51210 u Conjunt valv.,p/radiador,sist.bitub.,det.,vàlv.,taps,purg.aire manual,acob.radiad.

Conjunt de valvuleria termostabilitzable per a radiador amb sistema bitu-
bular, amb detentor, vàlvula, taps i purgador d'aire manual, acoblat al ra-
diador

14,00

EN314727 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1/2",PN=25bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llau-
tó, de diàmetre nominal 1/2", de 25 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment

2,00

EN315727 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=3/4",PN=25bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llau-
tó, de diàmetre nominal 3/4", de 25 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment

8,00

ENC1Z001 u Regulador autom.cabal DN15

Regulador automàtic de cabal i control de temperatura ajustable exterior-
ment  DN15 1/2"
P.p. de canononades
Connexió hidraulica i elèctrica

1,00

ENC1Z002 u Regulador autom.cabal DN 20

Regulador automàtic de cabal i control de temperatura ajustable exterior-
ment amb servomotor accionant una vàlvula de seient incorporada. DN20
3/4"
P.p. de canononades
Connexió hidraulica i elèctrica

4,00

EG31ZTD200 u Termostat d'ambient TD 200 amb caixa protecció

Termostat d'ambient digital, marca BAXI, con pantalla LCD de grans di-
mensions. Visualització permanent de la temperatura ambient. Selecció i
visualització de la temperatura de consigna. Funció antigel. Alimentació
mitjançant 2 piles alcalines. Amb caixa de protecció. Instal·lat

5,00

EG31Z100 u instal·lació elèctrica connexió vàlvula 2 vies - termostat ambient

Instal·lació elèctrica per la connexió d'una vàlvula dos vies i termostat am-
bient . Canalitzacions,  conductors lliures de CFC , canals metàl·lics o plà-
tic, caixes, mecanismes i accessoris, la p.p. de terminals de connexió, so-
portació, accessoris, rètols identificatius, senyalització de cablejat, bor-
nes, petit material i material auxiliar. 

5,00

EF2413CBICFD m Tub acer E190 galv.,15x1,2,s/UNE-EN 10305-3,unió pressió,dific.mitjà,col.superf.Tubs de
FILTUBE SA

Tub d'acer E190 galvanitzat amb soldadura longitudinal ref. F031001010
de la sèrie Tubs de FILTUBE SA, de 15 mm de diàmetre exterior i d'1,2
mm de gruix de paret, segons UNE-EN 10305-3, unió a pressió, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment

110,00

EF2414CBICFE m Tub acer E190 galv.,18x1,2,s/UNE-EN 10305-3,unió pressió,dific.mitjà,col.superf.Tubs de
FILTUBE SA

Tub d'acer E190 galvanitzat amb soldadura longitudinal ref. F031001025
de la sèrie Tubs de FILTUBE SA, de 18 mm de diàmetre exterior i d'1,2
mm de gruix de paret, segons UNE-EN 10305-3, unió a pressió, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment

56,00

EF2416EBICFG m Tub acer E190 galv.,28x1,5,s/UNE-EN 10305-3,unió pressió,dific.mitjà,col.superf.Tubs de
FILTUBE SA

Tub d'acer E190 galvanitzat amb soldadura longitudinal ref. F031001050
de la sèrie Tubs de FILTUBE SA, de 28 mm de diàmetre exterior i d'1,5
mm de gruix de paret, segons UNE-EN 10305-3, unió a pressió, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment

64,00
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EF2417EBICFH m Tub acer E190 galv.,35x1,5,s/UNE-EN 10305-3,unió pressió,dific.mitjà,col.superf.Tubs de
FILTUBE SA

Tub d'acer E190 galvanitzat amb soldadura longitudinal ref. F031001070
de la sèrie Tubs de FILTUBE SA, de 35 mm de diàmetre exterior i d'1,5
mm de gruix de paret, segons UNE-EN 10305-3, unió a pressió, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment

6,00

EEU11113 u Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàl-
vula d'obturació incorporada, amb rosca  de 3/8" de diàmetre, roscat

2,00
APARTAT 02.01.04 GIMNÀS

EE11SA u Desmuntatges i desballastament radiador

Desmuntar i  retirada de radiador de calefacció, amb la seva part propor-
cional de canonada, instal·lació general i instal·lacions existents que res-
tin en desús
Inclou, ma d'obra, medis auxiliar, transports, drets abocadors, i totes les
despeses derivades del desballestament.

13,00

EE11DEP u Desmuntatges i desballastament instal·lació acumulador

Desmuntar i  retirada de radiador de calefacció, amb la seva part propor-
cional de canonada, instal·lació general i instal·lacions existents que res-
tin en desús
Inclou, ma d'obra, medis auxiliar, transports, drets abocadors, i totes les
despeses derivades del desballestament.

1,00

EE3BZ7008 u Plafó horitz.conv.doble,tub acer, VXD 70 08

Plafó horitzontal convector doble, de tub d'acer, marca RUNTAL o ZEHN-
DER mod VXD 70  700 mm d'alçària i 800 mm de llargària, per a aigua ca-
lenta de 4 bar i 95 °C, com a màxim, segons UNE-EN 442-1, amb su-
ports, sense valvuleria, muntat

4,00

EE3BZ7016 u Plafó horitz.conv.doble,tub acer, VXD 70 16

Plafó horitzontal convector doble, de tub d'acer, marca RUNTAL o ZEHN-
DER mod VXD 70  600 mm d'alçària i 1600 mm de llargària, per a aigua
calenta de 4 bar i 95 °C, com a màxim, segons UNE-EN 442-1, amb su-
ports, sense valvuleria, muntat

1,00

EE3BZUL21 u Unitermo UL-210 suport

Unitermo UL-210 , sense valvuleria, muntat

4,00

EEZ51210 u Conjunt valv.,p/radiador,sist.bitub.,det.,vàlv.,taps,purg.aire manual,acob.radiad.

Conjunt de valvuleria termostabilitzable per a radiador amb sistema bitu-
bular, amb detentor, vàlvula, taps i purgador d'aire manual, acoblat al ra-
diador

5,00

EN316727 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1",PN=25bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llau-
tó, de diàmetre nominal 1", de 25 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment

8,00

EG31ZTD200 u Termostat d'ambient TD 200 amb caixa protecció

Termostat d'ambient digital, marca BAXI, con pantalla LCD de grans di-
mensions. Visualització permanent de la temperatura ambient. Selecció i
visualització de la temperatura de consigna. Funció antigel. Alimentació
mitjançant 2 piles alcalines. Amb caixa de protecció. Instal·lat

1,00

EEU11113 u Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàl-
vula d'obturació incorporada, amb rosca  de 3/8" de diàmetre, roscat

6,00
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EJAA1311 u Acumulador-bescanv.ACS 300l,un serpentí,acer
inox.,aïllam.poliuretà,col.vert.fix.mural+connec.

Acumulador per a la instal · lació en circuits de calefacció de fins a 3 bar i
110 º C i d'Aigua Calenta Sanitària de fins a 8 bar i 90 º C. Amb circuit se-
cundari de 300 litres i construït en acer inoxidable AISI-316 Ti.  Protecció
catòdica permanent, per al funcionament en aigües especialment agressi-
ves. 
Quadre de control complet, que inclou termòmetre, termòstat de regulació
i interruptor estiu / hivern. Aïllament del dipòsit mitjançant escuma rígida
de poliuretà injectat, lliure de CFC.Amb resistència elèctrica calefactora al
circuit primari, per cobrir les necessitats de servei sense el funcionament
de la caldera. 
Marca: BAXI 
Model: 300 I / PC 
Potència d'intercanvi: 50,40 kW 
Dimensions (diàmetre x alt): 620 x 1.724 mm 
Pes: 109 kg
 connectat

1,00

EN317727 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1"1/4,PN=25bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llau-
tó, de diàmetre nominal 1"1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment

9,00

EN315727 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=3/4",PN=25bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llau-
tó, de diàmetre nominal 3/4", de 25 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment

5,00

EN841171 u Vàlv.ret.disc+rosca,DN=1"1/4,execució normal,cos llautó,disc niló,cautxú
(NBR),10bar,100°C,rosca.

Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal 1"1/4, execució
normal, cos de llautó, disc de niló, seient de cautxú nitril (NBR), molla d'a-
cer inoxidable 1.4301 (AISI 304), pressió màxima 10 bar, temperatura mà-
xima 100 °C, roscada

1,00

EN841151 u Vàlv.ret.disc+rosca,DN=3/4",execució normal,cos llautó,disc niló,cautxú
(NBR),12bar,100°C,rosca.

Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal 3/4", execució
normal, cos de llautó, disc de niló, seient de cautxú nitril (NBR), molla d'a-
cer inoxidable 1.4301 (AISI 304), pressió màxima 12 bar, temperatura mà-
xima 100 °C, roscada

3,00

ENE17300 u Filtre colador,llautó,DN=1"1/4,PN=16bar,munt.roscat

Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1"1/4, de 16 bar de PN i mun-
tat roscat

1,00

ENE15300 u Filtre colador,llautó,DN=3/4",PN=16bar,munt.roscat

Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3/4", de 16 bar de PN i mun-
tat roscat

1,00

ENL1ZB34 u Bomba SEDICAL mod. SA30/6B cos bronze

Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions de ACS, mar-
ca SEDICAL mod. SA30/6B amb cos de bronze,  de tipus autopurgant, ali-
mentació trifàsica de 400 V i règim de gir de 2500 rpm, de 0,5 m3/h de ca-
bal i de 6 mcda, 
, amb connexions roscades 1 1/4'', muntada entre tubs i amb totes les
connexions fetes

1,00

ENFBU010Z u Vàlvula de buidat,DN=1'',16 bar,preu alt,roscada

Vàlvula de buidat d'1'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i
muntada roscada

1,00
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ENF11A30 u Vàlvula termostàtica
mescladora,bronze,DN=32mm,rosca,a/vàlv.bloqueig+vàlv.reg.,muntada

Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, de 32 mm de
diàmetre nominal, amb cos de bronze PN 10, connexions roscades, amb
funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de regulació de
la temperatura preajustada, muntada

1,00

ENF51727 u Vàlv.seg.ACS+rosca,llautó,connex.H-H,D=1/2",P=7bar,temp=120°C,munt.superf.

Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb connexió femella-fe-
mella de diàmetre 1/2", tarada a 7 bar, de temperatura màxima 120°C,
muntada superficialment

1,00

EEU6U001 u Manòmetre glicerina,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'',roscat

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63
mm de i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat

2,00

EEU52555 u Termòmetre bimetàl·lic,beina D=1/2",esfera 65mm,<=120°C,col.roscat

Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65
mm, de <= 120°C, col·locat roscat

3,00

EJM12405 u Comptador aigua p/veloc.,llautó,DN=1",connect.bat./ramal

Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de dià-
metre nominal 1", connectat a una bateria o a un ramal

1,00

EEU41631 u Dipòsit exp.25l,planxa acer,membrana elàst.,pressió màx=10bar,connex.D=3/4",col.roscat

Dipòsit d'expansió de 25 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàs-
tica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió de 3/4", col·locat roscat

1,00

EF2413CBICFD m Tub acer E190 galv.,15x1,2,s/UNE-EN 10305-3,unió pressió,dific.mitjà,col.superf.Tubs de
FILTUBE SA

Tub d'acer E190 galvanitzat amb soldadura longitudinal ref. F031001010
de la sèrie Tubs de FILTUBE SA, de 15 mm de diàmetre exterior i d'1,2
mm de gruix de paret, segons UNE-EN 10305-3, unió a pressió, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment

56,00

EF2414CBICFE m Tub acer E190 galv.,18x1,2,s/UNE-EN 10305-3,unió pressió,dific.mitjà,col.superf.Tubs de
FILTUBE SA

Tub d'acer E190 galvanitzat amb soldadura longitudinal ref. F031001025
de la sèrie Tubs de FILTUBE SA, de 18 mm de diàmetre exterior i d'1,2
mm de gruix de paret, segons UNE-EN 10305-3, unió a pressió, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment

18,00

EF2415CBICFF m Tub acer E190 galv.,22x1,2,s/UNE-EN 10305-3,unió pressió,dific.mitjà,col.superf.Tubs de
FILTUBE SA

Tub d'acer E190 galvanitzat amb soldadura longitudinal ref. F031001030
de la sèrie Tubs de FILTUBE SA, de 22 mm de diàmetre exterior i d'1,2
mm de gruix de paret, segons UNE-EN 10305-3, unió a pressió, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment

96,00

EF2416EBICFG m Tub acer E190 galv.,28x1,5,s/UNE-EN 10305-3,unió pressió,dific.mitjà,col.superf.Tubs de
FILTUBE SA

Tub d'acer E190 galvanitzat amb soldadura longitudinal ref. F031001050
de la sèrie Tubs de FILTUBE SA, de 28 mm de diàmetre exterior i d'1,5
mm de gruix de paret, segons UNE-EN 10305-3, unió a pressió, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment

5,00

EF2417EBICFH m Tub acer E190 galv.,35x1,5,s/UNE-EN 10305-3,unió pressió,dific.mitjà,col.superf.Tubs de
FILTUBE SA

Tub d'acer E190 galvanitzat amb soldadura longitudinal ref. F031001070
de la sèrie Tubs de FILTUBE SA, de 35 mm de diàmetre exterior i d'1,5
mm de gruix de paret, segons UNE-EN 10305-3, unió a pressió, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment

10,00
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EFQ33A6L m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=18mm,g=25mm,factor
dif.vapor>=7000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior
18 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mit-
jà

10,00

EFQ33ABL m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=35mm,g=25mm,factor
dif.vapor>=7000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior
35 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mit-
jà

20,00
APARTAT 02.01.05 AJUDES I IMPREVISTOS DISTRIBUCIÓ I EMISSORS

EEJ1Z0DC P.A Ajudes de paleta, pintura i cerraller per al total del capitol de INSTAL·LACIÓ DISTRIBUCIÓ
I EMISSORS

Treballs varis de paleta, pintura i cerraller a realitzar pel total del capítol.
* Obertura dels forats de pas de instal.lacions 
* Segellat dels forats de instal.lacions.
* excavació de rasa per a pas d'instal·lacions, en terreny compacte, amb
mitjans mecànics, reoplerta de la la rasa així com la pat proporcional de la
reposició de paviment existent
* Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
* Obrir i tapar regates.
* Obrir i rematar forats en paraments.
* Col.locació i muntatge de passamurs i marcs
* Fixació dels suports.
* Descàrrega i elevació de materials a obra.
* Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'a-
quests treballs.

1,00

EEJ1Z1DC P.A Imprevistos del capitol de producció de calor

Treballs imprevistos a justificar i realitzar pel total del capítol.

1,00
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CAPITOL 00 GENERAL

EE000001 . INCLOU

A totes les partides estarà inclosa:
- la p.p. de transports, moviment vertical i horitzontal de materials, grues i
traginaments, la mà d'obra de muntatge, reglatjes, posada en marxa i pro-
ves de servei i posada en marxa segons RITE, control de qualitat i DF
- la part proporcional dels mitjanç de protecció i seguretat per la prevenció
de riscos laborals.
- la p.p. de gestió de residus
- Eliminació de restes, neteja final i retirada de runes a abocador. Part pro-
porcional de medis auxiliars. 
- Treballs de replanteig, recàlcul i confecció de plànols d'obra.
Així com l'imprimació de pintura anti-oxidant en les canonades, les solda-
dures nenessaries, suportació, accessoris, aïllament d'accessoris i petit
material necessaris per un correcte acabat, resistència, funcionament de
tota la instal·lació i cumpliment de la normativa vigent.

El raplanteig dels elements es realitzarà "in situ" en el moment de l'execu-
ció i conjuntament amb la direcció facultativa.

1,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 00 GENERAL ................................................................................................................ 0,00
CAPITOL 01 FASE I - PRODUCCIÓ DE CALOR
SUBCAPITOL 01.01 PRODUCCIÓ DE CALOR - CALDERES
APARTAT 01.01.01 PRODUCCIÓ DE CALOR - CALDERES - PRIMARI

EE231Z001 u Caldera biomassa astella 150kW

Subministrament i instal·lació de caldera de biomassa KWB model TDS
Powerfire150 de les següents característiques: 
· potència calorífica: 150 kW
· nominal, potència a càrrega parcial 45 KW,
· rendiment 90,4 a potència total i 92,90% a càrrega parcial, 
· temperatures de treball 55-90ºC, 
· connexió elèctrica 400V-III.
· Sistema de combustió adaptat a estelles W30 i W50 segons
ÖNORM M7133, pellets de fusta segons ÖNORM M7135 i pellets indus-
trials.
· Caldera completament aïllada amb sistema de neteja automàtic,
regulador de tir, vàlvula tres vies de retorn per regulació de temperatura
de retorn, recollida de cendres automàtica cap a contenidor de cendres,
sistema de combustió i postcombustió amb encesa automàtica, sistema
de recirculació de gasos per treballar amb combustibles amb humitat infe-
rior a 20% integrat a la caldera, sistema de protecció contraincendis mit-
jançant comporta estanca. 
· Inclou sistema de neteja del plat de combustió, 
· Control mitjançant microprocessador KWB-COMFORT 3.0.
· Passarel·la KWB Comfort Intercom i targetes ETHERNET 
· Sistema de recirculació de gasos (per estella amb H inferior al
20%)
· Contenidor de cendres per TDS 130/150, capacitat 66 l
· Dispositiu d’accionament 0.55 kW per a sistema d’alimentació
· Agitador d’acer diàmetre 2.5 m, apropiat per l’alimentació des de
la sitja rectangular, compost per  discos de làmines d'acer amb 2 molles
de ballesta intercanviables, sistemes de cargol sense fi per a càrrega  pe-
sada KWB-RI 130 sense necessitat de manteniment, doblement segellats
i amb greixatge automàtic.
· Canals d’extracció
· Regulació de tiratge
· Dispositiu de manteniment de la temperatura de retorn de 2”. Vàl-
vula de tres vies
· Sistema de regulació electrònic Confort Visio per regulació i con-
trol de la caldera amb sonda Lambda, control seqüencial gestió de les
dos calderes i sortida ethernet per a la monitorització remota.
Totalment instal·lat i posat en marxa
Posada a obra 

2,00 35.828,16 71.656,32
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EE41B1A2 u Xemeneia modular

Subministrament i col·locació de xemeneia NEGARRA MD MASTER d'a-
cer inoxidable AISI 304 18/10 CrNi, amb aïllament d'alta densitat de 25
mm de gruix, de diàmetres 300 i 350 mm. Inclou T 90º amb registre, tram
final cònic, abraçaderes a paret, tram extensible, mà d'obra i accessoris
per al seu muntatge.

1,00 3.948,94 3.948,94

EE231ZACP u Alimentació sitja amb tovera per descarrega neumàtica

Sistema d'alimentació d’estella per la sitja mitjançant tovera i acoblament
ràpid per descarrega neumàtica
- 3 m tub de 150 mm, acoblament, abraçadores, accessoris
Totalment instal·lat

3,00 164,00 492,00

EEU9U010 u Piròstat de fums+termòstat 50-300 °C,termòmetre,pilot senyal bloqueig,instal·lat

Piròstat de fums amb termòstat de 50°C a 300°C, termòmetre de control,
pilot de senyal de bloqueig, polsador de reconnexió i beina d´acer inoxida-
ble, instal·lat

2,00 90,87 181,74

ENL1ZBP u Bomba SEDICAL mod. AM 40/10-B

Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions de calefacció i
climatització, marca SEDICAL mod. AM 40/10 B ,  de tipus autopurgant,
alimentació 1 X 230V, motor d'imant permanent d'alta eficiència IEE<0.23
, control de velocitat continu per pressió o velocitat, IP 44, de 8.60 m3/h a
6 mca , per a aigua entre -20 i 110ºC, muntada entre tubs i amb totes les
connexions fetes

2,00 769,67 1.539,34

EEU8Z001 u Interruptor de fluxe 1´´ diàmetre.

Interruptor de fluxe 1´´ diàmetre.

2,00 69,83 139,66

EEUEU185 u Dip.inèrcia 2500l,acer galv.aïllament polietilè ret./rec.ext.plàstic

Dipòsit d'inèrcia de 2500 l de capacitat, de planxa d'acer galvanitzat amb
aïllament de polietilè reticulat i recobriment exterior de plàstic, col·locat en
posició vertical i connectat

2,00 1.308,15 2.616,30

EEU4U030 u Dipòsit exp.200l,planxa acer,membrana elàstica,connexió D=1'',roscat

dipòsit d'expansió tancat de 200 l de capacitat, de planxa d'acer i membra-
na elàstica, amb connexió d'1' de D, col·locat roscat

2,00 244,94 489,88

EN319727 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=2",PN=25bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llau-
tó, de diàmetre nominal 2", de 25 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment

10,00 37,06 370,60

EN317727 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1"1/4,PN=25bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llau-
tó, de diàmetre nominal 1"1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment

2,00 19,50 39,00

EN316727 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1",PN=25bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llau-
tó, de diàmetre nominal 1", de 25 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment

3,00 13,82 41,46

EN315727 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=3/4",PN=25bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llau-
tó, de diàmetre nominal 3/4", de 25 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment

3,00 9,80 29,40

EN313727 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=3/8",PN=25bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llau-
tó, de diàmetre nominal 3/8", de 25 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment
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10,00 7,49 74,90

ENC11050 u Valv.equilib.rosca.d40mm,Kvs=19,2,ametall,preajust cabal,preses press.,inst.

Vàlvula d'equilibrat roscada de 40 mm de diàmetre nominal i Kvs=19,2, fa-
bricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc
d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada

2,00 91,41 182,82

EN841191 u Vàlv.ret.disc+rosca,DN=2",execució normal,cos llautó,disc niló,cautxú
(NBR),10bar,100°C,rosca.

Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal 2", execució nor-
mal, cos de llautó, disc de niló, seient de cautxú nitril (NBR), molla d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), pressió màxima 10 bar, temperatura màxi-
ma 100 °C, roscada

2,00 30,54 61,08

EN841161 u Vàlv.ret.disc+rosca,DN=1",execució normal,cos llautó,disc niló,cautxú
(NBR),12bar,100°C,rosca.

Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal 1", execució nor-
mal, cos de llautó, disc de niló, seient de cautxú nitril (NBR), molla d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), pressió màxima 12 bar, temperatura màxi-
ma 100 °C, roscada

2,00 14,67 29,34

ENE19300 u Filtre colador,llautó,DN=2",PN=16bar,munt.roscat

Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2", de 16 bar de PN i muntat
roscat

4,00 47,26 189,04

ENF51347 u Vàlv.seg.+rosca,llautó,connex.H-H,D=1 1/4",P=3bar,temp=120°C,munt.superf.

Vàlvula de seguretat  amb rosca de llautó, amb connexió femella-femella
de diàmetre 1 1/4", tarada a 3 bar, de temperatura màxima 120°C, munta-
da superficialment

2,00 66,42 132,84

EEU6U001 u Manòmetre glicerina,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'',roscat

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63
mm de i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat

6,00 14,18 85,08

EEU52555 u Termòmetre bimetàl·lic,beina D=1/2",esfera 65mm,<=120°C,col.roscat

Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65
mm, de <= 120°C, col·locat roscat

10,00 15,53 155,30

EEU11113 u Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàl-
vula d'obturació incorporada, amb rosca  de 3/8" de diàmetre, roscat

4,00 14,20 56,80

EJ65Z002 u Sistema alimentació aigua DN 25

Sistema d'alimentació d'aigua DN 25 composat per:
- 3 u valvules esfera 1"
- 1 u filtre de particules
- 1 u filtre dosificador de polifosfats
- 1 u comptador d'aigua
- 1 u desconector automàtic
- 2 u monòmetres

inclos valvuleleria i by - pass, complet i instal.lat.

1,00 449,41 449,41

EF52D4B2 m Tub Cu R250 (semidur),DN=54mm,g=1,2mm,UNE-EN 1057,soldat
capil.,dific.mitjà,col.superf.

Tub de coure R250 (semidur) de 54 mm de diàmetre nominal, d'1,2 mm
de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb
grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

60,00 22,19 1.331,40

EF52A4B2 m Tub Cu R250 (semidur),DN=28mm,g=1,2mm,UNE-EN 1057,soldat
capil.,dific.mitjà,col.superf.

Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1,2 mm
de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb
grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

15,00 12,98 194,70

18 d'abril de 2016  Pàgina 3



PRESSUPOST
Escola Josep Pallerola
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

EF5283B2 m Tub Cu R250 (semidur),DN=18mm,g=1mm,UNE-EN 1057,soldat capil.,dific.mitjà,col.superf.

Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de
gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment

25,00 8,46 211,50

EFQ36CEL m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=54mm,g=32mm,s/HCFC-CFC,factor
dif.vapor>=7000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior
54 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistèn-
cia a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb
grau de dificultat mitjà

60,00 13,59 815,40

EEV2ZSQCAL u Quadre electric SQCAL

Quadre elèctric amb les proteccions i mecanismes adequats per tots els
elements de la sala de calderes i subestació de l'aulari 1, (calderes, bom-
bes primari i secundari, enllumenat, endolls i control) i segons esquema
de la DG  

1,00 726,58 726,58

EEV2ZLCAL u linies elèctriques alimentació i maniobra sala de calderes i subestació aulari 1

Linia elèctrica d'alimentació i maniobra del quadre elèctric als elements
de la sala de calderes i subestació de l'aulari 1, (calderes, bombes primari
i secundari, enllumenat, endolls i control) i segons esquema de la DG
Inclou totes les caixes, tubs, canals, safates i conductors necessaris. Ins-
tal·lat

1,00 616,11 616,11

TOTAL APARTAT 01.01.01 PRODUCCIÓ DE CALOR - .......... 86.856,94
APARTAT 01.01.02 PRODUCCIÓ DE CALOR - FINS SUBESTACIONS - SECUNDARI

ENL1ZB01 u Bomba SEDICAL mod. AM 40/18-B

Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions de calefacció i
climatització, marca SEDICAL mod. AM 40/18 B ,  de tipus autopurgant,
alimentació 1 X 230V, motor d'imant permanent d'alta eficiència IEE<0.23
, control de velocitat continu per pressió o velocitat, IP 44, de 10.3 m3/h a
10 mca , per a aigua entre -20 i 110ºC., muntada entre tubs i amb totes
les connexions fetes

1,00 877,26 877,26

ENL1ZB02 u Bomba SEDICAL mod. AM 40/10-B

Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions de calefacció i
climatització, marca SEDICAL mod. AM 40/10 B ,  de tipus autopurgant,
alimentació 1 X 230V, motor d'imant permanent d'alta eficiència IEE<0.23
, control de velocitat continu per pressió o velocitat, IP 44, de 3.9 m3/h a
10 mca , per a aigua entre -20 i 110ºC, muntada entre tubs i amb totes les
connexions fetes

1,00 794,99 794,99

ENL1ZB03 u Bomba SEDICAL mod. AM 40/10-B

Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions de calefacció i
climatització, marca SEDICAL mod. AM 40/10 B ,  de tipus autopurgant,
alimentació 1 X 230V, motor d'imant permanent d'alta eficiència IEE<0.23
, control de velocitat continu per pressió o velocitat, IP 44, de 2.7 m3/h a
10 mca , per a aigua entre -20 i 110ºC, muntada entre tubs i amb totes les
connexions fetes

1,00 794,99 794,99

EN31A727 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=2"1/2,PN=25bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llau-
tó, de diàmetre nominal 2"1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment

4,00 61,85 247,40

EN319727 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=2",PN=25bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llau-
tó, de diàmetre nominal 2", de 25 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment

3,00 37,06 111,18
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EN318727 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1"1/2,PN=25bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llau-
tó, de diàmetre nominal 1"1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment

3,00 24,52 73,56

EN317727 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1"1/4,PN=25bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llau-
tó, de diàmetre nominal 1"1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment

5,00 19,50 97,50

EN313727 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=3/8",PN=25bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llau-
tó, de diàmetre nominal 3/8", de 25 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment

6,00 7,49 44,94

EN841191 u Vàlv.ret.disc+rosca,DN=2",execució normal,cos llautó,disc niló,cautxú
(NBR),10bar,100°C,rosca.

Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal 2", execució nor-
mal, cos de llautó, disc de niló, seient de cautxú nitril (NBR), molla d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), pressió màxima 10 bar, temperatura màxi-
ma 100 °C, roscada

1,00 30,54 30,54

EN841181 u Vàlv.ret.disc+rosca,DN=1"1/2,execució normal,cos llautó,disc niló,cautxú
(NBR),10bar,100°C,rosca.

Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal 1"1/2, execució
normal, cos de llautó, disc de niló, seient de cautxú nitril (NBR), molla d'a-
cer inoxidable 1.4301 (AISI 304), pressió màxima 10 bar, temperatura mà-
xima 100 °C, roscada

1,00 22,53 22,53

EN841171 u Vàlv.ret.disc+rosca,DN=1"1/4,execució normal,cos llautó,disc niló,cautxú
(NBR),10bar,100°C,rosca.

Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal 1"1/4, execució
normal, cos de llautó, disc de niló, seient de cautxú nitril (NBR), molla d'a-
cer inoxidable 1.4301 (AISI 304), pressió màxima 10 bar, temperatura mà-
xima 100 °C, roscada

1,00 19,54 19,54

ENE19300 u Filtre colador,llautó,DN=2",PN=16bar,munt.roscat

Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2", de 16 bar de PN i muntat
roscat

1,00 47,26 47,26

ENE18300 u Filtre colador,llautó,DN=1"1/2,PN=16bar,munt.roscat

Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1"1/2, de 16 bar de PN i mun-
tat roscat

1,00 29,89 29,89

ENE17300 u Filtre colador,llautó,DN=1"1/4,PN=16bar,munt.roscat

Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1"1/4, de 16 bar de PN i mun-
tat roscat

1,00 25,08 25,08

EFM25930 u Manig.EPDM+rosca,DN=2",cos cautx.EPDM+niló,rosca fosa
maleable,Pmàx.=10bar,Tmàx=110°C,roscat

Maniguet antivibratori d'EPDM amb rosca, de diàmetre nominal 2", cos de
cautxú EPDM reforçat amb niló, rosca de connexió de fosa maleable,
pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 110 °C, roscat

2,00 39,08 78,16

EFM25830 u Manig.EPDM+rosca,DN=1"1/2,cos cautx.EPDM+niló,rosca fosa
maleable,Pmàx.=10bar,Tmàx=110°C,roscat

Maniguet antivibratori d'EPDM amb rosca, de diàmetre nominal 1"1/2, cos
de cautxú EPDM reforçat amb niló, rosca de connexió de fosa maleable,
pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 110 °C, roscat

2,00 27,74 55,48
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EFM25730 u Manig.EPDM+rosca,DN=1"1/4,cos cautx.EPDM+niló,rosca fosa
maleable,Pmàx.=10bar,Tmàx=110°C,roscat

Maniguet antivibratori d'EPDM amb rosca, de diàmetre nominal 1"1/4, cos
de cautxú EPDM reforçat amb niló, rosca de connexió de fosa maleable,
pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 110 °C, roscat

2,00 24,09 48,18

EEU6U001 u Manòmetre glicerina,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'',roscat

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63
mm de i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat

3,00 14,18 42,54

EEU52555 u Termòmetre bimetàl·lic,beina D=1/2",esfera 65mm,<=120°C,col.roscat

Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65
mm, de <= 120°C, col·locat roscat

7,00 15,53 108,71

EEU11113 u Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàl-
vula d'obturació incorporada, amb rosca  de 3/8" de diàmetre, roscat

6,00 14,20 85,20

EEU2Z000 u Col.lectors calorifugat polipropilè de 110

Col.lectors calorifugat amb aïllament de canonada a base escuma eslasto-
mérica aigua calenta de 3" diàmetre. Instal·lat

2,00 608,43 1.216,86

EF52E6B2 m Tub Cu R250 (semidur),DN=64mm,g=2mm,UNE-EN 1057,soldat capil.,dific.mitjà,col.superf.

Tub de coure R250 (semidur) de 64 mm de diàmetre nominal, de 2 mm
de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb
grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

20,00 31,77 635,40

EF52D4B2 m Tub Cu R250 (semidur),DN=54mm,g=1,2mm,UNE-EN 1057,soldat
capil.,dific.mitjà,col.superf.

Tub de coure R250 (semidur) de 54 mm de diàmetre nominal, d'1,2 mm
de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb
grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

42,00 22,19 931,98

EF52C3B2 m Tub Cu R250 (semidur),DN=42mm,g=1mm,UNE-EN 1057,soldat capil.,dific.mitjà,col.superf.

Tub de coure R250 (semidur) de 42 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de
gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment

35,00 16,58 580,30

EF52B3B2 m Tub Cu R250 (semidur),DN=35mm,g=1mm,UNE-EN 1057,soldat capil.,dific.mitjà,col.superf.

Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de
gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment

2,00 14,21 28,42

EFQ33CGL m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=64mm,g=32mm,factor
dif.vapor>=7000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior
64 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mit-
jà

20,00 11,47 229,40

EFQ33CEL m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=54mm,g=32mm,factor
dif.vapor>=7000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior
54 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mit-
jà

42,00 10,30 432,60

18 d'abril de 2016  Pàgina 6



PRESSUPOST
Escola Josep Pallerola
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

EFQ33CCL m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=42mm,g=32mm,factor
dif.vapor>=7000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior
42 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mit-
jà

35,00 9,07 317,45

EFQ33CBL m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=35mm,g=32mm,factor
dif.vapor>=7000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior
35 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mit-
jà

2,00 8,24 16,48

TOTAL APARTAT 01.01.02 PRODUCCIÓ DE CALOR - FINS. 8.023,82
APARTAT 01.01.03 ADEQUACIÓ INSTAL·LACIONS EXISTENTS

EE1400 u Modificació instal·lació existent de gas natural

Reforma de la instal·lació de gas natural de la cuina, traçat de canonada i
comptador.
Inclou, tub, accessoris i ma d'obra.

1,00 470,72 470,72

EG140Z01 u Linia elèctrica d'alimentació SQCAL

Linia elèctrica d'alimentació SQCAL situat en nova sala de calderes des
de quadre elèctric general de l'escola i segons esquema de la DG
Inclou totes les proteccions, caixes, tubs, canals, safates, conductors i ac-
cessoria necessaris. Instal·lat

1,00 416,38 416,38

EJ140Z01 u Modificació connexió alimentació aigua

Modificació i conexió a la xarxa d'aigua per l'alimentació del circuit hidràu-
lic de la instal·lació de calefacció DN 25
Instal·lació d'un punt de presa d'aigua dins de la sala.
Inclou totes les aixetes, tubs, suports, proteccions, i accessoris necessa-
ris. Instal·lat

1,00 358,58 358,58

TOTAL APARTAT 01.01.03 ADEQUACIÓ................................ 1.245,68
APARTAT 01.01.04 AJUDES  I IMPREVISTOS A LA PRODUCCIÓ DE CALOR

EEJ1Z0PC P.A Ajudes de paleta, pintura i cerraller per al total del capitol de producció de calor

Treballs varis de paleta, pintura i cerraller a realitzar pel total del capítol.
* Obertura dels forats de pas de instal.lacions 
* Segellat dels forats de instal.lacions.
* excavació de rasa per a pas d'instal·lacions, en terreny compacte, amb
mitjans mecànics, reoplerta de la la rasa així com la pat proporcional de la
reposició de paviment existent
* Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
* Obrir i tapar regates.
* Obrir i rematar forats en paraments.
* Col.locació i muntatge de passamurs i marcs
* Fixació dels suports.
* Descàrrega i elevació de materials a obra.
* Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'a-
quests treballs.

1,00 1.995,20 1.995,20

EEJ1Z1PC P.A Imprevistos del capitol de producció de calor

Treballs imprevistos a justificar i realitzar pel total del capítol.

1,00 1.280,00 1.280,00

TOTAL APARTAT 01.01.04 AJUDES  I IMPREVISTOS A LA . 3.275,20

TOTAL SUBCAPITOL 01.01 PRODUCCIÓ DE CALOR -......... 99.401,64
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SUBCAPITOL 01.02 CIRCUITS CALEFACCIÓ - SUBESTACIÓ BESCANVIADOR
APARTAT 01.02.01 EDIFICI AULARI 1

ENL1ZB11 u Bomba SEDICAL mod. AM 40/18-B

Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions de calefacció i
climatització, marca SEDICAL mod. AM 40/18 B ,  de tipus autopurgant,
alimentació 1 X 230V, motor d'imant permanent d'alta eficiència IEE<0.23
, control de velocitat continu per pressió o velocitat, IP 44, de 5 m3/h a 12
mca , per a aigua entre -20 i 110ºC., muntada entre tubs i amb totes les
connexions fetes

1,00 877,26 877,26

ENL1ZB12 u Bomba SEDICAL mod. AM 40/18-B

Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions de calefacció i
climatització, marca SEDICAL mod. AM 40/18 B ,  de tipus autopurgant,
alimentació 1 X 230V, motor d'imant permanent d'alta eficiència IEE<0.23
, control de velocitat continu per pressió o velocitat, IP 44, de 5 m3/h a 12
mca , per a aigua entre -20 i 110ºC., muntada entre tubs i amb totes les
connexions fetes

1,00 877,26 877,26

EJACZI1 u Bescan.plaques,SEDICAL mod UFP34/63 H

Bescanviador de plaques, SEDICAL mod. UFP 34/63H de 180 kW de po-
tència calorífica, amb 15 °C de gradient tèrmic al secundari (60ºC-75ºC) i
15 °C d'entrada al primari (85ºC-65ºC) , d'acer inoxidable AISI 316 - 0,5
mm, col·locat sobre bancada i connectat

1,00 1.367,05 1.367,05

EEU4U023 u Dipòsit exp.100l,planxa acer,membrana elàstica,connexió D=1'',roscat

dipòsit d'expansió tancat de 100 l de capacitat, de planxa d'acer i membra-
na elàstica, amb connexió de 1' de D, col·locat roscat

1,00 294,21 294,21

EN31A727 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=2"1/2,PN=25bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llau-
tó, de diàmetre nominal 2"1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment

5,00 61,85 309,25

EN319727 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=2",PN=25bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llau-
tó, de diàmetre nominal 2", de 25 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment

4,00 37,06 148,24

EN317727 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1"1/4,PN=25bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llau-
tó, de diàmetre nominal 1"1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment

1,00 19,50 19,50

EN314727 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1/2",PN=25bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llau-
tó, de diàmetre nominal 1/2", de 25 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment

4,00 8,56 34,24

EN313727 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=3/8",PN=25bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llau-
tó, de diàmetre nominal 3/8", de 25 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment

10,00 7,49 74,90

ENC11060 u Valv.equilib.rosca.d50mm,Kvs=33,0,ametall,preajust cabal,preses press.,inst.

Vàlvula d'equilibrat roscada de 50 mm de diàmetre nominal i Kvs=33,0, fa-
bricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc
d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada

2,00 129,70 259,40

ENC11050 u Valv.equilib.rosca.d40mm,Kvs=19,2,ametall,preajust cabal,preses press.,inst.

Vàlvula d'equilibrat roscada de 40 mm de diàmetre nominal i Kvs=19,2, fa-
bricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc
d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada

2,00 91,41 182,82
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EN841191 u Vàlv.ret.disc+rosca,DN=2",execució normal,cos llautó,disc niló,cautxú
(NBR),10bar,100°C,rosca.

Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal 2", execució nor-
mal, cos de llautó, disc de niló, seient de cautxú nitril (NBR), molla d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), pressió màxima 10 bar, temperatura màxi-
ma 100 °C, roscada

2,00 30,54 61,08

ENE19300 u Filtre colador,llautó,DN=2",PN=16bar,munt.roscat

Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2", de 16 bar de PN i muntat
roscat

2,00 47,26 94,52

EFM25930 u Manig.EPDM+rosca,DN=2",cos cautx.EPDM+niló,rosca fosa
maleable,Pmàx.=10bar,Tmàx=110°C,roscat

Maniguet antivibratori d'EPDM amb rosca, de diàmetre nominal 2", cos de
cautxú EPDM reforçat amb niló, rosca de connexió de fosa maleable,
pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 110 °C, roscat

2,00 39,08 78,16

ENF51347 u Vàlv.seg.+rosca,llautó,connex.H-H,D=1 1/4",P=3bar,temp=120°C,munt.superf.

Vàlvula de seguretat  amb rosca de llautó, amb connexió femella-femella
de diàmetre 1 1/4", tarada a 3 bar, de temperatura màxima 120°C, munta-
da superficialment

1,00 66,42 66,42

EEU6U001 u Manòmetre glicerina,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'',roscat

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63
mm de i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat

7,00 14,18 99,26

EEU52555 u Termòmetre bimetàl·lic,beina D=1/2",esfera 65mm,<=120°C,col.roscat

Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65
mm, de <= 120°C, col·locat roscat

6,00 15,53 93,18

EEU11113 u Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàl-
vula d'obturació incorporada, amb rosca  de 3/8" de diàmetre, roscat

2,00 14,20 28,40

EJ65Z002 u Sistema alimentació aigua DN 25

Sistema d'alimentació d'aigua DN 25 composat per:
- 3 u valvules esfera 1"
- 1 u filtre de particules
- 1 u filtre dosificador de polifosfats
- 1 u comptador d'aigua
- 1 u desconector automàtic
- 2 u monòmetres

inclos valvuleleria i by - pass, complet i instal.lat.

1,00 449,41 449,41

EF2416EBICFG m Tub acer E190 galv.,28x1,5,s/UNE-EN 10305-3,unió pressió,dific.mitjà,col.superf.Tubs de
FILTUBE SA

Tub d'acer E190 galvanitzat amb soldadura longitudinal ref. F031001050
de la sèrie Tubs de FILTUBE SA, de 28 mm de diàmetre exterior i d'1,5
mm de gruix de paret, segons UNE-EN 10305-3, unió a pressió, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment

8,00 6,29 50,32

EF2419EBICFJ m Tub acer E190 galv.,55x1,5,s/UNE-EN 10305-3,unió pressió,dific.mitjà,col.superf.Tubs de
FILTUBE SA

Tub d'acer E190 galvanitzat amb soldadura longitudinal ref. F031001110
de la sèrie Tubs de FILTUBE SA, de 55 mm de diàmetre exterior i d'1,5
mm de gruix de paret, segons UNE-EN 10305-3, unió a pressió, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment

50,00 13,29 664,50

EF241BFBICFK m Tub acer E190 galv.,76x2,s/UNE-EN 10305-3,unió pressió,dific.mitjà,col.superf.Tubs de
FILTUBE SA

Tub d'acer E190 galvanitzat amb soldadura longitudinal ref. F031001150
de la sèrie Tubs de FILTUBE SA, de 76 mm de diàmetre exterior i de 2
mm de gruix de paret, segons UNE-EN 10305-3, unió a pressió, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment

10,00 33,84 338,40
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EFQ33CEL m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=54mm,g=32mm,factor
dif.vapor>=7000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior
54 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mit-
jà

35,00 10,30 360,50

EFQ33CJL m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=76mm,g=32mm,factor
dif.vapor>=7000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior
76 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mit-
jà

10,00 12,18 121,80

TOTAL APARTAT 01.02.01 EDIFICI AULARI 1........................ 6.950,08
APARTAT 01.02.02 EDIFICI DIRECCIÓ

ENL1ZB21 u Bomba SEDICAL mod. A32/11-B

Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions de calefacció i
climatització, marca SEDICAL mod. A32 /11 B ,  de tipus autopurgant, ali-
mentació 1 X 230V, motor d'imant permanent d'alta eficiència IEE<0.23 ,
control de velocitat continu per pressió o velocitat, IP 44, de 1.7 m3/h a 10
mca , per a aigua entre -20 i 110ºC., muntada entre tubs i amb totes les
connexions fetes

1,00 436,36 436,36

EJACZI21 u Bescan.plaques,SEDICAL mod UFP34/15 H

Bescanviador de plaques, SEDICAL mod. UFP 34/15H de 29 kW de po-
tència calorífica, amb 15 °C de gradient tèrmic al secundari (60ºC-75ºC) i
15 °C d'entrada al primari (85ºC-65ºC) , d'acer inoxidable AISI 316 - 0,5
mm, col·locat sobre bancada i connectat

1,00 664,31 664,31

EEU4U010 u Dipòsit exp.25l,planxa acer,membrana elàstica,connexió D=3/4'',roscat

dipòsit d'expansió tancat de 25 l de capacitat, de planxa d'acer i membra-
na elàstica, amb connexió de 3/4' de D, col·locat roscat

1,00 51,23 51,23

EN317727 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1"1/4,PN=25bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llau-
tó, de diàmetre nominal 1"1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment

6,00 19,50 117,00

EN315727 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=3/4",PN=25bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llau-
tó, de diàmetre nominal 3/4", de 25 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment

1,00 9,80 9,80

EN314727 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1/2",PN=25bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llau-
tó, de diàmetre nominal 1/2", de 25 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment

4,00 8,56 34,24

EN313727 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=3/8",PN=25bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llau-
tó, de diàmetre nominal 3/8", de 25 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment

6,00 7,49 44,94

ENC11040 u Valv.equilib.rosca.d32mm,Kvs=14,2,ametall,preajust cabal,preses press.,inst.

Vàlvula d'equilibrat roscada de 32 mm de diàmetre nominal i Kvs=14,2, fa-
bricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc
d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada

2,00 76,45 152,90
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EN841171 u Vàlv.ret.disc+rosca,DN=1"1/4,execució normal,cos llautó,disc niló,cautxú
(NBR),10bar,100°C,rosca.

Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal 1"1/4, execució
normal, cos de llautó, disc de niló, seient de cautxú nitril (NBR), molla d'a-
cer inoxidable 1.4301 (AISI 304), pressió màxima 10 bar, temperatura mà-
xima 100 °C, roscada

1,00 19,54 19,54

ENE17300 u Filtre colador,llautó,DN=1"1/4,PN=16bar,munt.roscat

Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1"1/4, de 16 bar de PN i mun-
tat roscat

1,00 25,08 25,08

EFM25730 u Manig.EPDM+rosca,DN=1"1/4,cos cautx.EPDM+niló,rosca fosa
maleable,Pmàx.=10bar,Tmàx=110°C,roscat

Maniguet antivibratori d'EPDM amb rosca, de diàmetre nominal 1"1/4, cos
de cautxú EPDM reforçat amb niló, rosca de connexió de fosa maleable,
pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 110 °C, roscat

2,00 24,09 48,18

ENF51327 u Vàlv.seg.ACS+rosca,llautó,connex.H-H,D=1/2",P=3bar,temp=120°C,munt.superf.

Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb connexió femella-fe-
mella de diàmetre 1/2", tarada a 3 bar, de temperatura màxima 120°C,
muntada superficialment

1,00 8,64 8,64

EEU6U001 u Manòmetre glicerina,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'',roscat

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63
mm de i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat

6,00 14,18 85,08

EEU52555 u Termòmetre bimetàl·lic,beina D=1/2",esfera 65mm,<=120°C,col.roscat

Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65
mm, de <= 120°C, col·locat roscat

6,00 15,53 93,18

EEU11113 u Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàl-
vula d'obturació incorporada, amb rosca  de 3/8" de diàmetre, roscat

2,00 14,20 28,40

EJ65Z003 u Sistema alimentació aigua DN 15

Sistema d'alimentació d'aigua DN 15 composat per:
- 3 u valvules esfera  1/2"
- 1 u filtre de particules
- 1 u filtre dosificador de polifosfats
- 1 u comptador d'aigua
- 1 u desconector automàtic
- 2 u monòmetres

inclos valvuleleria i by - pass, complet i instal.lat.

1,00 410,51 410,51

EF52B3B2 m Tub Cu R250 (semidur),DN=35mm,g=1mm,UNE-EN 1057,soldat capil.,dific.mitjà,col.superf.

Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de
gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment

2,00 14,21 28,42

EF2413CBICFD m Tub acer E190 galv.,15x1,2,s/UNE-EN 10305-3,unió pressió,dific.mitjà,col.superf.Tubs de
FILTUBE SA

Tub d'acer E190 galvanitzat amb soldadura longitudinal ref. F031001010
de la sèrie Tubs de FILTUBE SA, de 15 mm de diàmetre exterior i d'1,2
mm de gruix de paret, segons UNE-EN 10305-3, unió a pressió, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment

5,00 4,22 21,10

EF2417EBICFH m Tub acer E190 galv.,35x1,5,s/UNE-EN 10305-3,unió pressió,dific.mitjà,col.superf.Tubs de
FILTUBE SA

Tub d'acer E190 galvanitzat amb soldadura longitudinal ref. F031001070
de la sèrie Tubs de FILTUBE SA, de 35 mm de diàmetre exterior i d'1,5
mm de gruix de paret, segons UNE-EN 10305-3, unió a pressió, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment

5,00 8,70 43,50
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EFQ33CCL m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=42mm,g=32mm,factor
dif.vapor>=7000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior
42 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mit-
jà

7,00 9,07 63,49

EEV2ZSQDIR u Quadre electric SQDIR

Quadre elèctric amb les proteccions i mecanismes adequats per tots els
elements de la subestació de transferència tèrmica de l'edifici de direcció 
(bombes, enllumenat, endolls i control) i segons esquema de la DG  

1,00 439,68 439,68

EEV2ZLDIR u linies elèctriques alimentació i maniobra subestació direcció

Linia elèctrica d'alimentació i maniobra des de SQDIR dels elements de la
subestació de l'edifici de direcció (bombes, enllumenat, endolls i control) i
segons esquema de la DG
Linia elèctrica d'alimentació SQDIR des de quadre general situat en la ca-
seta de la subestació 
Inclou totes les proteccions, caixes, tubs, canals, safates, conductors i ac-
cessoria necessaris. Instal·lat

1,00 351,93 351,93

TOTAL APARTAT 01.02.02 EDIFICI DIRECCIÓ....................... 3.177,51
APARTAT 01.02.03 EDIFICI AULARI 2

ENL1ZB22 u Bomba SEDICAL mod. A32/11-B

Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions de calefacció i
climatització, marca SEDICAL mod. A32 /11 B ,  de tipus autopurgant, ali-
mentació 1 X 230V, motor d'imant permanent d'alta eficiència IEE<0.23 ,
control de velocitat continu per pressió o velocitat, IP 44, de 2.2 m3/h a 10
mca , per a aigua entre -20 i 110ºC., muntada entre tubs i amb totes les
connexions fetes

1,00 436,36 436,36

EJACZI22 u Bescan.plaques,SEDICAL mod UFP34/18 H

Bescanviador de plaques, SEDICAL mod. UFP 34/18H de 39 kW de po-
tència calorífica, amb 15 °C de gradient tèrmic al secundari (60ºC-75ºC) i
15 °C d'entrada al primari (85ºC-65ºC) , d'acer inoxidable AISI 316 - 0,5
mm, col·locat sobre bancada i connectat

1,00 698,20 698,20

EEU4U010 u Dipòsit exp.25l,planxa acer,membrana elàstica,connexió D=3/4'',roscat

dipòsit d'expansió tancat de 25 l de capacitat, de planxa d'acer i membra-
na elàstica, amb connexió de 3/4' de D, col·locat roscat

1,00 51,23 51,23

EN317727 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1"1/4,PN=25bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llau-
tó, de diàmetre nominal 1"1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment

6,00 19,50 117,00

EN315727 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=3/4",PN=25bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llau-
tó, de diàmetre nominal 3/4", de 25 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment

1,00 9,80 9,80

EN314727 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1/2",PN=25bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llau-
tó, de diàmetre nominal 1/2", de 25 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment

4,00 8,56 34,24

EN313727 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=3/8",PN=25bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llau-
tó, de diàmetre nominal 3/8", de 25 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment

6,00 7,49 44,94
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ENC11040 u Valv.equilib.rosca.d32mm,Kvs=14,2,ametall,preajust cabal,preses press.,inst.

Vàlvula d'equilibrat roscada de 32 mm de diàmetre nominal i Kvs=14,2, fa-
bricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc
d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada

2,00 76,45 152,90

EN841171 u Vàlv.ret.disc+rosca,DN=1"1/4,execució normal,cos llautó,disc niló,cautxú
(NBR),10bar,100°C,rosca.

Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal 1"1/4, execució
normal, cos de llautó, disc de niló, seient de cautxú nitril (NBR), molla d'a-
cer inoxidable 1.4301 (AISI 304), pressió màxima 10 bar, temperatura mà-
xima 100 °C, roscada

1,00 19,54 19,54

ENE17300 u Filtre colador,llautó,DN=1"1/4,PN=16bar,munt.roscat

Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1"1/4, de 16 bar de PN i mun-
tat roscat

1,00 25,08 25,08

EFM25730 u Manig.EPDM+rosca,DN=1"1/4,cos cautx.EPDM+niló,rosca fosa
maleable,Pmàx.=10bar,Tmàx=110°C,roscat

Maniguet antivibratori d'EPDM amb rosca, de diàmetre nominal 1"1/4, cos
de cautxú EPDM reforçat amb niló, rosca de connexió de fosa maleable,
pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 110 °C, roscat

2,00 24,09 48,18

ENF51327 u Vàlv.seg.ACS+rosca,llautó,connex.H-H,D=1/2",P=3bar,temp=120°C,munt.superf.

Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb connexió femella-fe-
mella de diàmetre 1/2", tarada a 3 bar, de temperatura màxima 120°C,
muntada superficialment

1,00 8,64 8,64

EEU6U001 u Manòmetre glicerina,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'',roscat

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63
mm de i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat

6,00 14,18 85,08

EEU52555 u Termòmetre bimetàl·lic,beina D=1/2",esfera 65mm,<=120°C,col.roscat

Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65
mm, de <= 120°C, col·locat roscat

6,00 15,53 93,18

EEU11113 u Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàl-
vula d'obturació incorporada, amb rosca  de 3/8" de diàmetre, roscat

2,00 14,20 28,40

EJ65Z003 u Sistema alimentació aigua DN 15

Sistema d'alimentació d'aigua DN 15 composat per:
- 3 u valvules esfera  1/2"
- 1 u filtre de particules
- 1 u filtre dosificador de polifosfats
- 1 u comptador d'aigua
- 1 u desconector automàtic
- 2 u monòmetres

inclos valvuleleria i by - pass, complet i instal.lat.

1,00 410,51 410,51

EEU6AP01 u Presostat max. 3 bar/ min. 0,5 bar

Presostat max. 3 bar/ min. 0,5 bar

1,00 81,78 81,78

EF52B3B2 m Tub Cu R250 (semidur),DN=35mm,g=1mm,UNE-EN 1057,soldat capil.,dific.mitjà,col.superf.

Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de
gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment

2,00 14,21 28,42

EF2413CBICFD m Tub acer E190 galv.,15x1,2,s/UNE-EN 10305-3,unió pressió,dific.mitjà,col.superf.Tubs de
FILTUBE SA

Tub d'acer E190 galvanitzat amb soldadura longitudinal ref. F031001010
de la sèrie Tubs de FILTUBE SA, de 15 mm de diàmetre exterior i d'1,2
mm de gruix de paret, segons UNE-EN 10305-3, unió a pressió, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment

20,00 4,22 84,40
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EF2417EBICFH m Tub acer E190 galv.,35x1,5,s/UNE-EN 10305-3,unió pressió,dific.mitjà,col.superf.Tubs de
FILTUBE SA

Tub d'acer E190 galvanitzat amb soldadura longitudinal ref. F031001070
de la sèrie Tubs de FILTUBE SA, de 35 mm de diàmetre exterior i d'1,5
mm de gruix de paret, segons UNE-EN 10305-3, unió a pressió, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment

5,00 8,70 43,50

EFQ33CCL m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=42mm,g=32mm,factor
dif.vapor>=7000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior
42 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mit-
jà

7,00 9,07 63,49

EEV2ZSQAUL2 u Quadre electric SQAUL2

Quadre elèctric amb les proteccions i mecanismes adequats per tots els
elements de la subestació de transferència tèrmica de l'edifici d'AULARI 2
 (bombes, enllumenat, endolls i control) i segons esquema de la DG  

1,00 439,68 439,68

EEV2ZLAUL2 u linies elèctriques alimentació i maniobra subestació AULARI 2

Linia elèctrica d'alimentació i maniobra des de SQAUL2 dels elements de
la subestació de l'edifici AULARI 2 (bombes, enllumenat, endolls i control)
i segons esquema de la DG
Linia elèctrica d'alimentació SQAUL2 des de quadre general situat en la
caseta de la subestació 
Inclou totes les proteccions, caixes, tubs, canals, safates, conductors i ac-
cessoria necessaris. Instal·lat

1,00 351,93 351,93

TOTAL APARTAT 01.02.03 EDIFICI AULARI 2........................ 3.356,48
APARTAT 01.02.04 EDIFICI GIMNÀS

ENL1ZB31 u Bomba SEDICAL mod. A32/11-B

Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions de calefacció i
climatització, marca SEDICAL mod. A32 /11 B ,  de tipus autopurgant, ali-
mentació 1 X 230V, motor d'imant permanent d'alta eficiència IEE<0.23 ,
control de velocitat continu per pressió o velocitat, IP 44, de 0.9 m3/h a 8
mca , per a aigua entre -20 i 110ºC., muntada entre tubs i amb totes les
connexions fetes

1,00 436,36 436,36

ENL1ZB32 u Bomba SEDICAL mod. A32/11-B

Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions de calefacció i
climatització, marca SEDICAL mod. A32 /11 B ,  de tipus autopurgant, ali-
mentació 1 X 230V, motor d'imant permanent d'alta eficiència IEE<0.23 ,
control de velocitat continu per pressió o velocitat, IP 44, de 0.8 m3/h a 8
mca , per a aigua entre -20 i 110ºC., muntada entre tubs i amb totes les
connexions fetes

1,00 436,36 436,36

ENL1ZB33 u Bomba SEDICAL mod. A30/08-B

Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions de calefacció i
climatització, marca SEDICAL mod. A32 /11 B ,  de tipus autopurgant, ali-
mentació 1 X 230V, motor d'imant permanent d'alta eficiència IEE<0.23 ,
control de velocitat continu per pressió o velocitat, IP 44, de 0.9 m3/h a 6
mca , per a aigua entre -20 i 110ºC., muntada entre tubs i amb totes les
connexions fetes

1,00 395,85 395,85

EJACZI3 u Bescan.plaques,SEDICAL mod UFP34/21 H

Bescanviador de plaques, SEDICAL mod. UFP 34/21H de 47 kW de po-
tència calorífica, amb 15 °C de gradient tèrmic al secundari (60ºC-75ºC) i
15 °C d'entrada al primari (85ºC-65ºC) , d'acer inoxidable AISI 316 - 0,5
mm, col·locat sobre bancada i connectat

1,00 732,01 732,01

EEU4U010 u Dipòsit exp.25l,planxa acer,membrana elàstica,connexió D=3/4'',roscat

dipòsit d'expansió tancat de 25 l de capacitat, de planxa d'acer i membra-
na elàstica, amb connexió de 3/4' de D, col·locat roscat
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1,00 51,23 51,23

EN317727 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1"1/4,PN=25bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llau-
tó, de diàmetre nominal 1"1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment

5,00 19,50 97,50

EN316727 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1",PN=25bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llau-
tó, de diàmetre nominal 1", de 25 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment

6,00 13,82 82,92

EN315727 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=3/4",PN=25bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llau-
tó, de diàmetre nominal 3/4", de 25 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment

1,00 9,80 9,80

EN314727 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1/2",PN=25bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llau-
tó, de diàmetre nominal 1/2", de 25 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment

4,00 8,56 34,24

EN313727 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=3/8",PN=25bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llau-
tó, de diàmetre nominal 3/8", de 25 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment

12,00 7,49 89,88

ENC11030 u Valv.equilib.rosca.d25mm,Kvs=8,7,ametall,preajust cabal,preses press.,inst.

Vàlvula d'equilibrat roscada de 25 mm de diàmetre nominal i Kvs=8,7, fa-
bricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc
d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada

5,00 53,57 267,85

EN841161 u Vàlv.ret.disc+rosca,DN=1",execució normal,cos llautó,disc niló,cautxú
(NBR),12bar,100°C,rosca.

Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal 1", execució nor-
mal, cos de llautó, disc de niló, seient de cautxú nitril (NBR), molla d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), pressió màxima 12 bar, temperatura màxi-
ma 100 °C, roscada

3,00 14,67 44,01

ENE16300 u Filtre colador,llautó,DN=1",PN=16bar,munt.roscat

Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1", de 16 bar de PN i muntat
roscat

3,00 16,66 49,98

EFM25630 u Manig.EPDM+rosca,DN=1",cos cautx.EPDM+niló,rosca fosa
maleable,Pmàx.=10bar,Tmàx=110°C,roscat

Maniguet antivibratori d'EPDM amb rosca, de diàmetre nominal 1", cos de
cautxú EPDM reforçat amb niló, rosca de connexió de fosa maleable,
pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 110 °C, roscat

6,00 19,85 119,10

ENF51327 u Vàlv.seg.ACS+rosca,llautó,connex.H-H,D=1/2",P=3bar,temp=120°C,munt.superf.

Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb connexió femella-fe-
mella de diàmetre 1/2", tarada a 3 bar, de temperatura màxima 120°C,
muntada superficialment

1,00 8,64 8,64

EEU6U001 u Manòmetre glicerina,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'',roscat

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63
mm de i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat

9,00 14,18 127,62

EEU52555 u Termòmetre bimetàl·lic,beina D=1/2",esfera 65mm,<=120°C,col.roscat

Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65
mm, de <= 120°C, col·locat roscat

7,00 15,53 108,71
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EEU11113 u Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàl-
vula d'obturació incorporada, amb rosca  de 3/8" de diàmetre, roscat

4,00 14,20 56,80

EJ65Z003 u Sistema alimentació aigua DN 15

Sistema d'alimentació d'aigua DN 15 composat per:
- 3 u valvules esfera  1/2"
- 1 u filtre de particules
- 1 u filtre dosificador de polifosfats
- 1 u comptador d'aigua
- 1 u desconector automàtic
- 2 u monòmetres

inclos valvuleleria i by - pass, complet i instal.lat.

1,00 410,51 410,51

EF52B3B2 m Tub Cu R250 (semidur),DN=35mm,g=1mm,UNE-EN 1057,soldat capil.,dific.mitjà,col.superf.

Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de
gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment

6,00 14,21 85,26

EF2413CBICFD m Tub acer E190 galv.,15x1,2,s/UNE-EN 10305-3,unió pressió,dific.mitjà,col.superf.Tubs de
FILTUBE SA

Tub d'acer E190 galvanitzat amb soldadura longitudinal ref. F031001010
de la sèrie Tubs de FILTUBE SA, de 15 mm de diàmetre exterior i d'1,2
mm de gruix de paret, segons UNE-EN 10305-3, unió a pressió, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment

10,00 4,22 42,20

EF2416EBICFG m Tub acer E190 galv.,28x1,5,s/UNE-EN 10305-3,unió pressió,dific.mitjà,col.superf.Tubs de
FILTUBE SA

Tub d'acer E190 galvanitzat amb soldadura longitudinal ref. F031001050
de la sèrie Tubs de FILTUBE SA, de 28 mm de diàmetre exterior i d'1,5
mm de gruix de paret, segons UNE-EN 10305-3, unió a pressió, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment

30,00 6,29 188,70

EF2417EBICFH m Tub acer E190 galv.,35x1,5,s/UNE-EN 10305-3,unió pressió,dific.mitjà,col.superf.Tubs de
FILTUBE SA

Tub d'acer E190 galvanitzat amb soldadura longitudinal ref. F031001070
de la sèrie Tubs de FILTUBE SA, de 35 mm de diàmetre exterior i d'1,5
mm de gruix de paret, segons UNE-EN 10305-3, unió a pressió, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment

10,00 8,70 87,00

EFQ33A9L m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=28mm,g=25mm,factor
dif.vapor>=7000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior
28 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mit-
jà

30,00 6,55 196,50

EFQ33ABL m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=35mm,g=25mm,factor
dif.vapor>=7000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior
35 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mit-
jà

10,00 7,25 72,50

EEV2ZSQGIM u Quadre electric SQGIM

Quadre elèctric amb les proteccions i mecanismes adequats per tots els
elements de la subestació de transferència tèrmica de l'edifici GIMNÀS 
(bombes, enllumenat, endolls i control) i segons esquema de la DG  

1,00 439,68 439,68
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EEV2ZLGIM u linies elèctriques alimentació i maniobra subestació GIMNÀS

Linia elèctrica d'alimentació i maniobra des de SQGIM dels elements de
la subestació de l'edifici GIMNÀS (bombes, enllumenat, endolls i control) i
segons esquema de la DG
Linia elèctrica d'alimentació SQGIM des de quadre general situat en la ca-
seta de la subestació 
Inclou totes les proteccions, caixes, tubs, canals, safates, conductors i ac-
cessoria necessaris. Instal·lat

1,00 351,93 351,93

TOTAL APARTAT 01.02.04 EDIFICI GIMNÀS.......................... 5.023,14
APARTAT 01.02.06 AJUDES I IMPREVISTOS CIRCUITS CALEFACCIÓ

EEJ1Z0CC P.A Ajudes de paleta, pintura i cerraller per al total del capitol de CIRCUITS DE CALEFACCIÓ

Treballs varis de paleta, pintura i cerraller a realitzar pel total del capítol.
* Obertura dels forats de pas de instal.lacions 
* Segellat dels forats de instal.lacions.
* excavació de rasa per a pas d'instal·lacions, en terreny compacte, amb
mitjans mecànics, reoplerta de la la rasa així com la pat proporcional de la
reposició de paviment existent
* Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
* Obrir i tapar regates.
* Obrir i rematar forats en paraments.
* Col.locació i muntatge de passamurs i marcs
* Fixació dels suports.
* Descàrrega i elevació de materials a obra.
* Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'a-
quests treballs.

1,00 417,00 417,00

EEJ1Z2CC P.A Imprevistos del capitol de producció de calor

Treballs imprevistos a justificar i realitzar pel total del capítol.

1,00 1.420,00 1.420,00

TOTAL APARTAT 01.02.06 AJUDES I IMPREVISTOS............ 1.837,00

TOTAL SUBCAPITOL 01.02 CIRCUITS CALEFACCIÓ - ......... 20.344,21
SUBCAPITOL 01.03 SISTEMA DE CONTROL
APARTAT 01.03.01 MATERIAL DE CAMP

EN710034 u Vàlvula 3 vies -BUN015F300 de SAUTER

Vàlvula de seient de 3 vies roscada, model BUN015F300 de Sauter, amb
3 racors per l'acoblament a procés. Cos de llautó deszincat  PN16, DN15,
Kvs=4m3/h; Tª -15...150ºC. Cursa 8 mm. Caracteristica seleccionable. In-
clou racors ref 361951015. 

2,00 79,09 158,18

EN710036 u Vàlvula 3 vies -BUN025F300 de SAUTER

Vàlvula de seient de 3 vies roscada, model BUN025F300 de Sauter, amb
3 racors per l'acoblament a procés. Cos de llautó deszincat  PN16, DN25,
Kvs = 10m3/h; Tª -15...150ºC. Cursa 8 mm. Característica seleccionable.
Inclou racors ref 361951025.

2,00 119,61 239,22

EEV3S013 u Servomotor AVM105SF132 de SAUTER

Servomotor model AVM105SF132 de Sauter per a vàlvules V/BUN,
V/BUD i V/BUE. Microprocessat pas a pas, accionament 0-10V, 2 ó 3
punts i característica de control ajustable. Força 250 N. Cursa 8 mm i
temps 35/60/120 s.  Alim 24 Vac. Consum 5 VA. IP54 (horitzontal). 

4,00 74,01 296,04

EN710037 u Vàlvula 3 vies -BUN032F300 de SAUTER

Vàlvula de seient de 3 vies roscada, model BUN032F200 de Sauter, amb
3 racors per l'acoblament a procés. Cos de llautó deszincat  PN16, DN32,
Kvs = 16 m3/h, Tª -15...150ºC. Cursa 8 mm. Caracteristica seleccionable.
Inclou racors ref 361951032. 

2,00 140,24 280,48

EN720037 u Vàlvula 2 vies -VUN032F300 de SAUTER

Vàlvula de seient de 3 vies roscada, model VUN032F300 de Sauter, amb
2 racors per l'acoblament a procés. Cos de llautó deszincat  PN16, DN32,
Kvs = 16 m3/h, Tª máx = 150º C. Caracteristica seleccionable. Inclou ra-
cors ref 361951032. 
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2,00 115,85 231,70

EEV3S014 u Servomotor AVM115SF132 de SAUTER

Servomotor model AVM115SF132 de Sauter per a vàlvules V/BUN,
V/BUD i V/BUE. Microprocessat pas a pas, accionament 0-10V, 2 ó 3
punts i característica de control ajustable. Força 500 N. Cursa 8 mm i
temps 60/120 s.  Alim 24 Vac. Consum 5 VA. IP55 (horitzontal). Recoma-
nació: Per a instal·lació a intempèrie veure l’IP de l’equip ja que pot ser
caldrà protecció addicional no contemplada. 

4,00 92,14 368,56

EEV20P02 u Pressòstat model DSB143F001 de SAUTER

Pressòstat model DSB143F001 de Sauter per líquis, vapor o gasos esca-
la de 0…6 bar amb diferencial ajustable, rosca 1/2" gas, sonda de llautó,
contacte commutat 10 (4) A 250 V, presió màx 16 bar, Tª màx 70ºC IP65.

5,00 134,36 671,80

EEV23C11 u Sonda de Tª/H% exterior model EGH131F061

Sonda activa combinada de temperatura i humitat relativa exterior model
EGH131F061. Sortida Tª Ni1000. Sortida H% 0..10V. Rangs de mesura
10..95% H% i Tª -20...80ºC. IP65. Alim. 24Vac. Tmax 55ºC. Dimensions
72x64x40mm.

1,00 309,06 309,06

EEV21A05 u Sonda de Tª ambient model EGT336F101 de SAUTER

Sonda de temperatura ambient model EGT336F101 de SAUTER, Ni1000,
muntatge mural, rang -20 a 60º C. Muntatge en marc amb finestra de
55x55 mm (no inclós). IP30

6,00 41,74 250,44

EEV21D15 u Marc individual per a sonda control local 0940240102A de SAUTER

Marc individual ref. 0940240101A de SAUTER per a sonda ambient de
control local. Color blanc, de plàstic (fondària 10 mm) i  placa metàl·lica
per a fixació a caixa d'empotrar. 1 unitat. 

6,00 5,82 34,92

EEV21D00 u Sonda de Tª canonada amb baina -EGT346F101L120 de SAUTER

Sonda de temperatura EGT346F101L120 de SAUTER, de canya per im-
mersió Ni1000, L=120 mm. amb funda de llautó i rosca 1/2" PN16, rang
-30 a 130ºC IP42.

25,00 72,06 1.801,50

EEVGM029 u Comptador energia mecànic F231M1150TLTP5M de SAUTER

Comptador d'energia mecànic F231M1150TLTP5M de SAUTER multi jet
(120ºC) per a calor SIBM100120, Qp 15 m3/h PN16  DN50 , long. 270
mm, sortida polsos 25 l/p MWh per a instal·lació vertical i horitzontal.
Alim. 230 Vac. Inclou sondes SIBTL045 i fundes SIBTP50B.

2,00 758,68 1.517,36

EEV2T038 u Termòstat contacte model RAK582.4/3754 de SAUTER

Termòstat universal TW model RAK582.4/3754 de Sauter, rang de medi-
ció ajustable de 40 a 120ºC. Contacte commutat 10 A càrrega resistiva
250V. Diferencial fixe 4k. Tª màx. en sonda 200ºC. Longitud tub capilar
1600 mm. Longitud bulb sonda 68 mm. funda llautó inclosa L=100 mm
connexió a procés 1/2" gas IP54.

1,00 76,21 76,21

EEV21D02 u Mòdul per a sondes Ni1000 ref. 00313346001 de SAUTER.

Mòdul 0...10 V per a sondes Ni1000 ref. 313346001 de Sauter.

2,00 60,06 120,12

TOTAL APARTAT 01.03.01 MATERIAL DE CAMP.................. 6.355,59
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APARTAT 01.03.02 QUADRE SALA CALDERES I AULARI 1
EEVZ0001 u Quadre  SALA CALDERES i AULARI 1

Quadre elèctric pel control dels equipaments de SALA CALDERES i AU-
LARI 1 incloent controladors lliurement programables marca SAUTER
amb comunicació BACnet/IP i servidor web integrat per un total de 36
E/S, i un 10% de senyals de reserva. Es contemplen 10 punts d'integració
de calderes a través de protocol Modbus IP. Els controladors són:
- Estació de control autònoma modular programable ref. EY-AS525F001
modu525 família EY-modulo5 de SAUTER per a regulació DDC bus BAC-
net i servidor Web integrat. Disposa de 26 punts d'entrada/sortida amplia-
ble fins a 154. Funcions horari, calendari i històric de dades. Alim. 230 V~
consum 12 VA. IP30.
- Mòdul d'expansió ref. EY-IO530F001 modu530 de SAUTER per a regu-
lació DDC. Disposa de 16 entrades (digitals i universals) per a estació mo-
du525, alimentació i comunicació per bus d'expansió, bornes per a conne-
xionat. IP30. 
El quadre disposa dels elements necessaris tals com:
- Armari metàlic marca Himel o similar
- transformador 220/24Vca,
- base endoll,
- bornes i elements de protecció.
Totalment cablejat a bornes.

1,00 1.762,74 1.762,74

TOTAL APARTAT 01.03.02 QUADRE SALA CALDERES I..... 1.762,74
APARTAT 01.03.03 QUADRE ZONA DIRECCIÓ

EEVZ0002 u Quadre CIRCUIT DE DIRECCIÓ

Quadre elèctric pel control del CIRCUIT DE DIRECCIÓ incloent controla-
dors lliurement programables marca SAUTER amb comunicació BAC-
net/IP per un total de 10 E/S, i un 10% de senyals de reserva. Els models
dels controladors són:
- 1 u. Estació de control autònoma compacte programable ref.
EY-RC500F001 ECOS500 família EY-modulo5 de SAUTER amb capaci-
tat de regulació i control autònom, doble connexió a bus BACnet. Disposa
de 40 punts d'entrada/sortida. Funcions horari, calendari i històric de da-
des. Alim. 220 V~ Montatge en carril DIN. 
El quadre disposa dels elements necessaris tals com:
- Armari metàlic marca Himel o similar
- transformador 220/24Vca,
- base endoll,
- bornes i elements de protecció.
Totalment cablejat a bornes.

1,00 847,45 847,45

TOTAL APARTAT 01.03.03 QUADRE ZONA DIRECCIÓ ........ 847,45
APARTAT 01.03.04 QUADRE ZONA AULARI 2

EEVZ0003 u Quadre CIRCUIT DE L'AULARI 2

Quadre elèctric pel control del CIRCUIT DE L'AULARI 2 incloent controla-
dors lliurement programables marca SAUTER amb comunicació BAC-
net/IP per un total de 10 E/S, i un 10% de senyals de reserva. Els models
dels controladors són:
- 2 u. Mòdul remot d'expansió EY-CM511F001 ecoLink511 per ecos500
Sistema EY-modulo5 de SAUTER basat en protocol BACnet per a regula-
ció DDC. Disposa de 12 E/S (analògiques-digitals, Ni/PT10002,sortides di-
gitals de triacs i sortides 0-10 V). Alimentació 24 V~. IP30.
- Armari metàlic marca Himel o similar
- transformador 220/24Vca,
- base endoll,
- bornes i elements de protecció.
Totalment cablejat a bornes.

1,00 573,21 573,21

TOTAL APARTAT 01.03.04 QUADRE ZONA AULARI 2 ......... 573,21
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APARTAT 01.03.05 QUADRE ZONA GIMNÀS
EEVZ0004 u Quadre CIRCUIT DE GIMÀS

Quadre elèctric pel control del CIRCUIT DE GIMÀS incloent controladors
lliurement programables marca SAUTER amb comunicació BACnet/IP
per un total de 27 E/S, i un 10% de senyals de reserva. Els models dels
controladors són:
- 4 u. Mòdul remot d'expansió EY-CM511F001 ecoLink511 per ecos500
Sistema EY-modulo5 de SAUTER basat en protocol BACnet per a regula-
ció DDC. Disposa de 12 E/S (analògiques-digitals, Ni/PT10002,sortides di-
gitals de triacs i sortides 0-10 V). Alimentació 24 V~. IP30.
El quadre disposa dels elements necessaris tals com:
- Armari metàlic marca Himel o similar
- transformador 220/24Vca,
- base endoll,
- bornes i elements de protecció.
Totalment cablejat a bornes.

1,00 869,05 869,05

TOTAL APARTAT 01.03.05 QUADRE ZONA GIMNÀS............ 869,05
APARTAT 01.03.06 PROGRAMACIÓ I POSADA EN MARXA

EEV5C000 u Programació d'Estacions de Control SAUTER

Programació dels bucles de regulació DDC i PLC, càrrega de programes
a les estacions de control i identificació de les mateixes. Comprovació del
connexiónat dels elements de camp a l'estació i creació del full de proves.
Comprovació dels equips de camp (sondes, actuadors, senyals digitals,
etc.) S'inclouen esquemes de connexionat. Treballs de posada en marxa
de la instal·lació.

1,00 1.573,72 1.573,72

EEV5C0X3 u Programació i Enginyeria Web EY-AS525

Edició de pàgines web per a la supervisió remota de la instal·lació via in-
ternet (connexió per modem analògic o GSM, router DSL, WAN/LAN no
inclós) o via LAN interna. Visualització dinàmica de valors amb imatges
estàtiques, llistats d'alarmes, corbas de tendencia d'històrics fins a 5 usua-
ris simultanis. Lliurament d'esquemes de connexionat, documentació i ca-
racterístiques tècniques del Sistema.Treballs de posada en marxa de la
instal·lació i curs de formació a l'usuari final.

1,00 1.169,53 1.169,53

TOTAL APARTAT 01.03.06 PROGRAMACIÓ I POSADA EN.. 2.743,25
APARTAT 01.03.07 INTEGRACIÓ CALDERES PROTOCOL MODBUS IP

EEV32I17 u Gateway de comunicacions SIB-BAC-MBTCP-100

Gateway de comunicació SIB-BAC-MBTCP-100 per a la integració amb
protocol BACnet/IP a Modbus/IP, 100 puntos y 6 dispositius. Memòria
Flash 512 K, microprocessador 20 MHz. Font d'alimentació 230 Vca / 12
V cc. Inclou un cable RS232 per a la connexió amb consola. Tª treball:
-40-70ºC. IP20.

1,00 747,63 747,63

TOTAL APARTAT 01.03.07 INTEGRACIÓ CALDERES........... 747,63
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APARTAT 01.03.08 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA CONTROL
EEV42001 u Instal·lació elèctrica p/punt de control

Instal·lació elèctrica de punt de control

88,00 30,14 2.652,32

EP434660DL5A m Cable transm.dades,4par.,cat.6 U/FTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.flama UNE-EN
50265,col.tub/canal,UNICA SYSTEM de EUNEA

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells,
categoria 6 U/FTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de bai-
xa emissió fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons
UNE-EN 50265 ref. VD1.500.S6 de la serie UNICA SYSTEM d'EUNEA ,
col·locat sota tub o canal

245,00 2,01 492,45

EEV4Z001 m Cable RS485 3 fils 0.5 mm + pantalla

Cable de comunicacions RS485 3 fils 0.5 mm + pantalla, instal·lat

200,00 4,01 802,00

TOTAL APARTAT 01.03.08 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA....... 3.946,77

TOTAL SUBCAPITOL 01.03 SISTEMA DE CONTROL............ 17.845,69
SUBCAPITOL 01.04 OBRA
APARTAT 01.04.01 ENDERROC

E2111600 m3 Enderroc volum.aparent edificació obra fàbrica,mit

Enderroc complert de volum aparent d'edificació fins a cota de fonamenta-
ció o soleres, amb estructura d'obra de fàbrica, inclòs instal·lacions i cana-
litzacions existents, amb mitjans manuals i mecànics, sense classificació
del residu i càrrega sobre camió o contenidor

61,95 6,22 385,33

TOTAL APARTAT 01.04.01 ENDERROC ................................. 385,33
APARTAT 01.04.02 FONAMENTS

E3CDD100 m2 Encofrat tauler p/llosa fonam.

Encofrat amb tauler de fusta per a lloses de fonaments

2,88 20,05 57,74

E4435111 kg Acer S275JR, perf.lam. HEB

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie
HEB, col·locat a l'obra

983,87 1,03 1.013,39

E3CB3000 kg Armadura p/llosa fonam. AP500S barres corrug.

Armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres corruga-
des B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

506,60 0,89 450,87

E3CBDCJJ m2 Armadura p/llosa AP500T malla el.b/corrug.ME 15x15

Armadura per a lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres corru-
gades d'acer ME 15x15 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080,
elaborada a l'obra i manipulada a taller

274,08 7,73 2.118,64

E3C515H4 m3 Formigó p/llosa fonam.HA-25/B/20/IIa,bomba

Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba. Es preveu dei-
xar-la com acabat, amb pendents com s'indica als plànols.

41,11 76,04 3.126,00

TOTAL APARTAT 01.04.02 FONAMENTS ............................... 6.766,64
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APARTAT 01.04.03 ESTRUCTURA
14E239E5 m2 Paret estruct.g=20cm,bloc,foradat llis 400x200x200

Paret estructural  de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis  de 400x200x200
mm, R 6 N/mm2, de morter de ciment gris per a revestir, col·locació amb
morter 1:0,5:4, omplerts amb formigó de 225 kg/m3 de ciment amb una
proporció en volum 1:3:6, col·locat manualment i armat amb acer B500S
en barres corrugades. m2 de superfície realment executada. Inclou llindes
i brancals de peces especials

227,00 50,35 11.429,45

E612853W m2 Paret tanc.recolzada,14cm,maó calat,HD,290x140x50m

Paret  de tancament recolzada de gruix 14 cm,  de maó calat, HD,  de
290x140x50 mm, d'una cara vista, 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. Igual a l'exis-
tent a l'escola.

35,28 45,01 1.587,95

E4E865EE m Cèrcol 20cm,U llisa,400x200x200mm,morter,I UNE-EN

Cèrcol de 20 cm d'amplària, de peça U llisa de 400x200x200 mm,  de
morter de ciment, categoria I, segons norma UNE-EN 771-3, gris per re-
vestir col·locada amb morter ciment 1:4

46,80 14,01 655,67

E4445115 kg Acer S275JR,p/biguetes peça simp.,perf.IP,HE,UP,tr

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per pe-
ça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra

4.005,53 1,48 5.928,18

ven U Ventilació prefabricada morter 500x500x100

Ventilació prefabricada de morter,  de 500x500x100 mm, col·locació amb
morter 1:0,5:4

8,00 52,85 422,80

TOTAL APARTAT 01.04.03 ESTRUCTURA ............................. 20.024,05
APARTAT 01.04.04 COBERTA

E54AAE8C m2 Coberta Deck perfil nerv.pl.acer llisgalv.+lacada

Coberta tipus Deck amb perfil nervat de planxa d'acer llis galvanitzada i la-
cada de 
color estàndard de gruix 0,6 mm amb nervis d'entre 100 i 110 mm d'alçà-
ria, aïllament amb placa rígida de llana de roca de densitat 126 a 160
kg/m3 de 80 mm de gruix i resistència tèrmica 2,051 m2K/W, membrana
per a impermeabilització de cobertes GA-6 segons UNE 104402 de dues
làmines,de densitat superficial 6,9 kg/m2 amb làmina LBM
(SBS)-40/G-FP 150 g/m2 sobre làmina làmina de betum modificat LBM
(SBS)-30-FP 135 g/m2, adherides en calent prèvia imprimació específica,
perfil nervat i aïllament col·locats amb fixacions mecàniques

86,54 64,14 5.550,68

E8J9D539 m Coronament paret planxa ac.galv.,g=1,5mm,desenv.=4

Coronament de paret amb planxa d'acer galvanitzat. lacada de color igual
a la coberta existent  d'1,5 mm de gruix, de entre 40 i 50 cm de desenvolu-
pament, amb 3 plecs, col·locada amb adhesiu i fixacions mecàniques.
S'inclou part proporcional de peces especials segons detall.

39,70 15,93 632,42

ED143A30 m Tub planx.galv.unió pleg.,DN100mm,g=0,6mm,fix.mec.

Baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de DN 100 mm i
0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb
brides

9,60 15,88 152,45

gar U Gàrgola metàl.lica DN100mm,g=0.6mm

3,00 15,30 45,90

TOTAL APARTAT 01.04.04 COBERTA .................................... 6.381,45
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APARTAT 01.04.05 PALETERIA
E9VZ19AK m Formació esglaó totxana 290x140x100mm,col.+arreb.m

Formació d'esglaó amb totxana  de 290x140x100 mm, col·locada i arre-
bossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera  de
165 l

6,40 16,53 105,79

sit m2 Plataforma inclinada sitges

Formació de plataforma inclinada a base d'envanets conillers i solera ce-
ràmica, arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formi-
gonera  de 165 l

25,20 23,55 593,46

EASYA0B1 u Col.porta tallafoc fulles bat.80x200cm,plat.anc.,m

Col·locació de porta tallafocs de fulles batents per a una llum de 80x200
cm amb platina d'ancoratge agafada amb morter  de ciment 1:6 elaborat a
l'obra amb morter  de 165 l

2,00 41,77 83,54

EASYA0H1 u Col.porta tallafoc fulles bat.240x220cm,plat.anc.,

Col·locació de porta tallafocs de fulles batents per a una llum de 240x220
cm amb platina d'ancoratge agafada amb morter  de ciment 1:6 elaborat a
l'obra amb morter  de 165 l

1,00 70,65 70,65

E811A6Q2 m2 Arreb.projectat,bona vista,vert.ext.,h>3m,morter ú

Arrebossat projectat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més
de 3,00 m d'alçària, amb morter ús corrent (GP) de color similar al exis-
tent, de designació CSIV W0, segons la norma UNE-EN 998-1, remolinat

399,04 10,69 4.265,74

ram m2 Formació de rampa per accés de mercaderies

Formació de rampa a base d'envanets conillers i solera ceràmica, arrebos-
sada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera  de 165 l

6,05 44,02 266,32

E652GAAA m2 Plaques EI 60

Plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfile-
ria de planxa d'acer galvanitzat, 2 plaques resistents al foc (F) de 12,5
mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament

13,00 31,75 412,75

TOTAL APARTAT 01.04.05 PALETERIA.................................. 5.798,25
APARTAT 01.04.06 SERRALLERIA

EASA71N2 u Porta tallaf.,metàl.,EI2-C 60,1bat.,80x200cm,preu

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una ful
la batent, per a una llum de 80x210 cm, preu alt, col·locada

2,00 203,90 407,80

EASA72QB u Porta tallaf.,metàl.,EI2-C 60,2bat.,240x220cm,preu

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a una llum
de 240x220 cm, preu alt amb tanca antipànic, col·locada

1,00 813,31 813,31

EB121JAM m Barana acer ,passamà,munt./100cm,brènd./10cm,h=100

Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada
100 cm i brèndoles cada 10 cm,  de 100 cm d'alçària, fixada mecànica-
ment a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

7,00 94,19 659,33

EB12Z001 u Modificació tancament exterior existent amb formació de porta

Modificació tancament exterior amb formació de porta d'accès de merca-
deries, de característiques similars a l'existent, entrega a la nova sala de
calderes

1,00 649,01 649,01

EB12Z002 u Modificació tancament porta accès al patí de la casa del conserje

Modificació tancament i porta d'accès al pati de la casa del conserje.

1,00 577,29 577,29

TOTAL APARTAT 01.04.06 SERRALLERIA ............................ 3.106,74
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APARTAT 01.04.07 INSTAL·LACIONS
EG31Z001 u instal·lació d'aigua, alimentació calderes i presa de manteniment

instal·lació d'aigua, alimentació circuit calderes i presa de manteniment
segons DG

1,00 485,00 485,00

EG31Z002 u instal·lació elèctrica i iluminació interior i exterior sala de calderes

Instal·lació elèctrica i iluminació interior i exterior sala de calderes segons
DG.

1,00 1.633,34 1.633,34

EG31Z003 u instal·lació sanejament interior i exterior

Instal·lació sanejament interior i exterior, buneres, tub PVC i conexió a
xarxa de sanejament existent.
Baixants de desguas coberta

1,00 650,00 650,00

EM31261J u Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.,pintat,sup.paret

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió in-
corporada, pintat, amb suport a paret

2,00 32,01 64,02

TOTAL APARTAT 01.04.07 INSTAL·LACIONS........................ 2.832,36
APARTAT 01.04.08 CASETA CONNEXIÓ

193514B4 m2 Solera formigó hidròfug HM-20/P/20/I 15cm,grava pe

Solera de formigó hidròfug HM-25/P/20/ I,  de 15 cm de gruix, capa dre-
nant amb grava de pedrera de 50 a 70 mm de D, capa filtrant amb geotèx-
til de polipropilè. C1+C2+D1 segons CTE/DB-HS. Armada amb malla elec-
trosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m
B500T UNE-EN 10080.

2,40 25,18 60,43

E612TRAK m2 Paret divis.recolzada,14cm,totxana,LD,I,UNE-EN 771

Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm,  de totxana, LD, categoria I, se-
gons la norma UNE-EN 771-1,  de 290x140x100 mm, per a revestir, col·lo-
cat amb morter mixt 1:2:10 amb ciment CEM II

2,64 21,22 56,02

E5Z2FVKA m2 Solera tauló ceràm.bisell.1000x200x40mm,morter 1:2

Solera de tauló ceràmic bisellat de 1000x200x40 mm, col·locat amb mor-
ter mixt 1:2:10, elabora
t a l'obra amb formigonera de 165 l, recolzada sobre parets ceràmiques.

2,40 12,36 29,66

E511FBFK m2 Acabat terrat,rajola ceràm.fina mec.fi,28x14cm,col

Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica fina d'elaboració mecà-
nica, amb acabat fi, de color vermell i de 28x14 cm, col·locat amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera  de 165 l

0,25 11,81 2,95

EABG9A62 u Porta acer galv., 1bat.,90x215cm,tub 40x20x1,5mm,p

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles, per a un buit
d'obra de 180x90 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes lli-
ses d'1 mm de gruix amb ventil.lació inferior (amb malla anti-ocells) i basti-
ment, pany de cop, acabat esmaltat de color.

2,00 300,04 600,08

E811A6Q2 m2 Arreb.projectat,bona vista,vert.ext.,h>3m,morter ú

Arrebossat projectat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més
de 3,00 m d'alçària, amb morter ús corrent (GP) de color similar al exis-
tent, de designació CSIV W0, segons la norma UNE-EN 998-1, remolinat

5,28 10,69 56,44

TOTAL APARTAT 01.04.08 CASETA CONNEXIÓ................... 805,58
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APARTAT 01.04.09 GESTIÓ DE RESIDUS
E2R540J0 m3 Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat

28,17 10,45 294,38

E2R540R0 m3 Transp.res.especials,instal.gestió residus,conteni

Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de resi-
dus, amb contenidor de 200 l de capacitat

0,19 95,81 18,20

E2RA61H0 m3 Deposició controlada centre reciclatge,residus for

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts
amb una densitat 1,48 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

7,49 5,92 44,34

E2RA62F0 m3 Deposició controlada centre reciclatge,residus cer

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus ceràmics inerts
amb una densitat 1,15 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

14,36 7,27 104,40

E2RA64M0 m3 Deposició controlada centre reciclatge,residus vid

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de vidre inerts amb
una densitat 2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170202 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,01 0,00 0,00

E2RA6680 m3 Deposició controlada centre reciclatge,residus met

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barre-
jats no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (OR-
DEN MAM/304/2002)

0,19 0,00 0,00

E2RA6770 m3 Deposició controlada centre reciclatge,residus plà

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no espe-
cials amb una densitat 0,07 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

0,89 0,00 0,00

E2RA6890 m3 Deposició controlada centre reciclatge,residus fus

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no espe-
cials amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

2,57 2,79 7,17

E2RA6970 m3 Deposició controlada centre reciclatge,residus pap

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró
no especials amb un
a densitat 0,07 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,01 0,00 0,00

E2RA6580 m3 Deposició controlada centre reciclatge,residus bar

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no espe-
cials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

0,09 8,52 0,77

TOTAL APARTAT 01.04.09 GESTIÓ DE RESIDUS ................. 469,26
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APARTAT 01.04.10 SEGURETAT I SALUT LABORAL
H1411111 u Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,PE,p<=400g

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops,  de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

16,00 3,96 63,36

H1421110 u Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/e

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

4,00 4,00 16,00

H142AC60 u Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.r

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

2,00 5,44 10,88

H1431101 u Protector auditiu tap escuma

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458

50,00 0,15 7,50

H1441201 u Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons
UNE-EN 405

14,00 0,47 6,58

H1445003 u Mascareta,protecció respiratòria

Mascareta  de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

12,00 1,08 12,96

H1451110 u Guants p/ús gral.,pell+cotó,subj.canell

Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits ín-
dex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i sub-
jecció elàstica al canell

16,00 0,93 14,88

H145K153 u Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.00,

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, lo-
gotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

3,00 14,17 42,51

H145K397 u Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.1,l

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logo-
tip color blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420

1,00 26,79 26,79

H1461110 u Parella botes aigua,PVC,canya alta+sola antillisca

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i fol-
rades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

2,00 3,70 7,40

H1462242 u Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortido-
ra per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i
puntera metàl·liques

3,00 14,71 44,13

H1473203 u Cinturó subj.susp.anticaig.,cl.A/B/C,polièst+ferr.

Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i
C, de polièster i ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al
tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons CE

1,00 77,09 77,09

H147A300 u Disp.antiblocador,p/subj.cint.segur.,aliatg.lleug.

Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat a una cor-
da de 16 mm de D,  d'aliatge lleuger, de qualitat F5

1,00 64,32 64,32

H147N000 u Faixa prot.dorslumbar

Faixa  de protecció dorslumbar
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4,00 15,52 62,08

H1481131 u Granota treball,polièst./cotó,butxa.ext.

Granota de treball,  de polièster i cotó, amb butxaques exteriors

12,00 6,36 76,32

H1487350 u Impermeable jaq.+cap.+pant.,p/edif.,PVC sold.,g=0,

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació,  de PVC
soldat  de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

2,00 2,93 5,86

H1485800 u Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, ho-
mologada segons UNE-EN 471

12,00 12,12 145,44

H1523221 m Barana prot.,perím.sost.,h=1m,travesser sup.+inter

Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb traves-
ser superior i intermedi de tub metàl·lic  de 2,3´´, sòcol de post de fusta, fi-
xada amb suports a puntals metàl·lic telescòpics i amb el desmuntatge in-
clòs

14,00 6,46 90,44

H1534001 u Bolet vermell p/protecció extrem armadures

Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels
extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge in-
clòs

150,00 0,16 24,00

H15Z1001 h Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

2,00 32,78 65,56

HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat sanitaris 2,4x2,4x2,3m,i

Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer la-
cat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació
de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dut-
xes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

2,00 84,14 168,28

HQU1A20A mes Lloguer mòdul prefabricat vestidor 4x2,5x2,3m,inst

Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

2,00 67,62 135,24

HQU1H53A mes Lloguer mòdul prefabricat menjador 6x2,3x2,6m,inst

Lloguer  de mòdul prefabricat de menjador  de 6x2,3x2,6 m de plafó d'a-
cer lacat i aïllament  de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

2,00 107,35 214,70

HQU22301 u Armari metàl·lic,indiv.,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.

Armari metàl·lic individual  de doble compartiment interior,  de 0,4x0,5x1,8
m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

2,00 39,23 78,46

HQU25701 u Banc fusta,3,5mx0,4m,p/5pers.,col.+desmunt.inclòs

Banc  de fusta,  de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

2,00 15,08 30,16

HQU2AF02 u Nevera elèctrica 100l,col.+desmunt.inclòs

Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge
inclòs

1,00 77,65 77,65

18 d'abril de 2016  Pàgina 27



PRESSUPOST
Escola Josep Pallerola
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

HQU2QJ02 u Pica rentar plats+desguàs+aixe.,col.+desmunt.inclò

Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col·locat i amb el desmuntat-
ge inclòs

1,00 125,71 125,71

HQUA1100 u Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS

Farmaciola  d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

1,00 78,15 78,15

HBBA1511 u Placa seguretat laboral,acer serigraf.,40x33cm,fix

Placa de senyalització de seguretat laboral,  de planxa  d'acer llisa serigra-
fiada,  de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

1,00 14,64 14,64

HBBAB117 u Senyal oblig.normalitz.,pictogr.blanc s/blau forma

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau,
de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 10 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

4,00 20,36 81,44

EM31261J u Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.,pintat,sup.paret

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió in-
corporada, pintat, amb suport a paret

1,00 32,01 32,01

TOTAL APARTAT 01.04.10 SEGURETAT I SALUT................. 1.900,54

TOTAL SUBCAPITOL 01.04 OBRA .......................................... 48.470,20

TOTAL CAPITOL 01 FASE I - PRODUCCIÓ DE CALOR ......................................................................... 186.061,74
CAPITOL 02 FASE II - SUBSTITUCIÓ DISTRIBUCIÓ AIGUA I EMISSORS
SUBCAPITOL 02.01 INSTAL·LACIÓ DISTRIBUCIÓ I EMISSORS
APARTAT 02.01.01 AULARI 1

EE11SA u Desmuntatges i desballastament radiador

Desmuntar i  retirada de radiador de calefacció, amb la seva part propor-
cional de canonada, instal·lació general i instal·lacions existents que res-
tin en desús
Inclou, ma d'obra, medis auxiliar, transports, drets abocadors, i totes les
despeses derivades del desballestament.

85,00 49,29 4.189,65

EE3BZ7009 u Plafó horitz.conv.doble,tub acer, VXD 70 09

Plafó horitzontal convector doble, de tub d'acer, marca RUNTAL o ZEHN-
DER mod VXD 70  700 mm d'alçària i 900 mm de llargària, per a aigua ca-
lenta de 4 bar i 95 °C, com a màxim, segons UNE-EN 442-1, amb su-
ports, sense valvuleria, muntat

12,00 396,57 4.758,84

EE3BZ7011 u Plafó horitz.conv.doble,tub acer, VXD 70 11

Plafó horitzontal convector doble, de tub d'acer, marca RUNTAL  o ZEHN-
DER mod VXD 70  700 mm d'alçària i 1100 mm de llargària, per a aigua
calenta de 4 bar i 95 °C, com a màxim, segons UNE-EN 442-1, amb su-
ports, sense valvuleria, muntat

17,00 442,86 7.528,62

EE3BZ7012 u Plafó horitz.conv.doble,tub acer, VXD 70 12

Plafó horitzontal convector doble, de tub d'acer, marca RUNTAL o ZEHN-
DER mod VXD 70  700 mm d'alçària i 1200 mm de llargària, per a aigua
calenta de 4 bar i 95 °C, com a màxim, segons UNE-EN 442-1, amb su-
ports, sense valvuleria, muntat

16,00 466,01 7.456,16

EE3BZ7013 u Plafó horitz.conv.doble,tub acer, VXD 70 13

Plafó horitzontal convector doble, de tub d'acer, marca RUNTAL o ZEHN-
DER mod VXD 70  700 mm d'alçària i 1300 mm de llargària, per a aigua
calenta de 4 bar i 95 °C, com a màxim, segons UNE-EN 442-1, amb su-
ports, sense valvuleria, muntat

4,00 489,16 1.956,64
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EE3BZ7014 u Plafó horitz.conv.doble,tub acer, VXD 70 14

Plafó horitzontal convector doble, de tub d'acer, marca RUNTAL o ZEHN-
DER mod VXD 70  700 mm d'alçària i 1400 mm de llargària, per a aigua
calenta de 4 bar i 95 °C, com a màxim, segons UNE-EN 442-1, amb su-
ports, sense valvuleria, muntat

11,00 512,30 5.635,30

EE3BZ7015 u Plafó horitz.conv.doble,tub acer, VXD 70 15

Plafó horitzontal convector doble, de tub d'acer, marca RUNTAL o ZEHN-
DER mod VXD 70  700 mm d'alçària i 1500 mm de llargària, per a aigua
calenta de 4 bar i 95 °C, com a màxim, segons UNE-EN 442-1, amb su-
ports, sense valvuleria, muntat

3,00 535,43 1.606,29

EE3BZ7017 u Plafó horitz.conv.doble,tub acer, VXD 70 17

Plafó horitzontal convector doble, de tub d'acer, marca RUNTAL o ZEHN-
DER mod VXD 70  700 mm d'alçària i 1700 mm de llargària, per a aigua
calenta de 4 bar i 95 °C, com a màxim, segons UNE-EN 442-1, amb su-
ports, sense valvuleria, muntat

3,00 581,43 1.744,29

EE3BZ7019 u Plafó horitz.conv.doble,tub acer, VXD 70 19

Plafó horitzontal convector doble, de tub d'acer, marca RUNTAL o ZEHN-
DER mod VXD 70  700 mm d'alçària i 1900 mm de llargària, per a aigua
calenta de 4 bar i 95 °C, com a màxim, segons UNE-EN 442-1, amb su-
ports, sense valvuleria, muntat

1,00 628,03 628,03

EE3BZ7022 u Plafó horitz.conv.doble,tub acer, VXD 70 22

Plafó horitzontal convector doble, de tub d'acer, marca RUNTAL o ZEHN-
DER mod VXD 70  700 mm d'alçària i 2200 mm de llargària, per a aigua
calenta de 4 bar i 95 °C, com a màxim, segons UNE-EN 442-1, amb su-
ports, sense valvuleria, muntat

2,00 697,31 1.394,62

EE3BZ6307S u Plafó horitz.conv.simple,tub acer, VX 63 07

Plafó horitzontal convector simple, de tub d'acer, marca RUNTAL o ZEHN-
DER mod VX 63  630 mm d'alçària i 700 mm de llargària, per a aigua ca-
lenta de 4 bar i 95 °C, com a màxim, segons UNE-EN 442-1, amb su-
ports, sense valvuleria, muntat

8,00 212,64 1.701,12

EE3BZ7008S u Plafó horitz.conv.simple,tub acer, VX 70 08

Plafó horitzontal convector simple, de tub d'acer, marca RUNTAL o ZEHN-
DER mod VX 70  700 mm d'alçària i 800mm de llargària, per a aigua ca-
lenta de 4 bar i 95 °C, com a màxim, segons UNE-EN 442-1, amb su-
ports, sense valvuleria, muntat

8,00 240,04 1.920,32

EEZ51210 u Conjunt valv.,p/radiador,sist.bitub.,det.,vàlv.,taps,purg.aire manual,acob.radiad.

Conjunt de valvuleria termostabilitzable per a radiador amb sistema bitu-
bular, amb detentor, vàlvula, taps i purgador d'aire manual, acoblat al ra-
diador

85,00 25,72 2.186,20

EN314727 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1/2",PN=25bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llau-
tó, de diàmetre nominal 1/2", de 25 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment

16,00 8,56 136,96

EN315727 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=3/4",PN=25bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llau-
tó, de diàmetre nominal 3/4", de 25 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment

52,00 9,80 509,60

ENC1Z001 u Regulador autom.cabal DN15

Regulador automàtic de cabal i control de temperatura ajustable exterior-
ment  DN15 1/2"
P.p. de canononades
Connexió hidraulica i elèctrica

8,00 106,56 852,48
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ENC1Z002 u Regulador autom.cabal DN 20

Regulador automàtic de cabal i control de temperatura ajustable exterior-
ment amb servomotor accionant una vàlvula de seient incorporada. DN20
3/4"
P.p. de canononades
Connexió hidraulica i elèctrica

26,00 106,56 2.770,56

EG31ZTD200 u Termostat d'ambient TD 200 amb caixa protecció

Termostat d'ambient digital, marca BAXI, con pantalla LCD de grans di-
mensions. Visualització permanent de la temperatura ambient. Selecció i
visualització de la temperatura de consigna. Funció antigel. Alimentació
mitjançant 2 piles alcalines. Amb caixa de protecció. Instal·lat

34,00 40,07 1.362,38

EG31Z100 u instal·lació elèctrica connexió vàlvula 2 vies - termostat ambient

Instal·lació elèctrica per la connexió d'una vàlvula dos vies i termostat am-
bient . Canalitzacions,  conductors lliures de CFC , canals metàl·lics o plà-
tic, caixes, mecanismes i accessoris, la p.p. de terminals de connexió, so-
portació, accessoris, rètols identificatius, senyalització de cablejat, bor-
nes, petit material i material auxiliar. 

34,00 85,48 2.906,32

EF2413CBICFD m Tub acer E190 galv.,15x1,2,s/UNE-EN 10305-3,unió pressió,dific.mitjà,col.superf.Tubs de
FILTUBE SA

Tub d'acer E190 galvanitzat amb soldadura longitudinal ref. F031001010
de la sèrie Tubs de FILTUBE SA, de 15 mm de diàmetre exterior i d'1,2
mm de gruix de paret, segons UNE-EN 10305-3, unió a pressió, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment

570,00 4,22 2.405,40

EF2414CBICFE m Tub acer E190 galv.,18x1,2,s/UNE-EN 10305-3,unió pressió,dific.mitjà,col.superf.Tubs de
FILTUBE SA

Tub d'acer E190 galvanitzat amb soldadura longitudinal ref. F031001025
de la sèrie Tubs de FILTUBE SA, de 18 mm de diàmetre exterior i d'1,2
mm de gruix de paret, segons UNE-EN 10305-3, unió a pressió, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment

510,00 4,79 2.442,90

EF2415CBICFF m Tub acer E190 galv.,22x1,2,s/UNE-EN 10305-3,unió pressió,dific.mitjà,col.superf.Tubs de
FILTUBE SA

Tub d'acer E190 galvanitzat amb soldadura longitudinal ref. F031001030
de la sèrie Tubs de FILTUBE SA, de 22 mm de diàmetre exterior i d'1,2
mm de gruix de paret, segons UNE-EN 10305-3, unió a pressió, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment

286,00 5,07 1.450,02

EF2416EBICFG m Tub acer E190 galv.,28x1,5,s/UNE-EN 10305-3,unió pressió,dific.mitjà,col.superf.Tubs de
FILTUBE SA

Tub d'acer E190 galvanitzat amb soldadura longitudinal ref. F031001050
de la sèrie Tubs de FILTUBE SA, de 28 mm de diàmetre exterior i d'1,5
mm de gruix de paret, segons UNE-EN 10305-3, unió a pressió, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment

132,00 6,29 830,28

EF2417EBICFH m Tub acer E190 galv.,35x1,5,s/UNE-EN 10305-3,unió pressió,dific.mitjà,col.superf.Tubs de
FILTUBE SA

Tub d'acer E190 galvanitzat amb soldadura longitudinal ref. F031001070
de la sèrie Tubs de FILTUBE SA, de 35 mm de diàmetre exterior i d'1,5
mm de gruix de paret, segons UNE-EN 10305-3, unió a pressió, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment

120,00 8,70 1.044,00

EF2418EBICFI m Tub acer E190 galv.,42x1,5,s/UNE-EN 10305-3,unió pressió,dific.mitjà,col.superf.Tubs de
FILTUBE SA

Tub d'acer E190 galvanitzat amb soldadura longitudinal ref. F031001090
de la sèrie Tubs de FILTUBE SA, de 42 mm de diàmetre exterior i d'1,5
mm de gruix de paret, segons UNE-EN 10305-3, unió a pressió, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment

20,00 10,50 210,00

EEU11113 u Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàl-
vula d'obturació incorporada, amb rosca  de 3/8" de diàmetre, roscat

8,00 14,20 113,60
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TOTAL APARTAT 02.01.01 AULARI 1 ..................................... 59.740,58
APARTAT 02.01.02 DIRECCIÓ

EE11SA u Desmuntatges i desballastament radiador

Desmuntar i  retirada de radiador de calefacció, amb la seva part propor-
cional de canonada, instal·lació general i instal·lacions existents que res-
tin en desús
Inclou, ma d'obra, medis auxiliar, transports, drets abocadors, i totes les
despeses derivades del desballestament.

13,00 49,29 640,77

EE3BZ7009 u Plafó horitz.conv.doble,tub acer, VXD 70 09

Plafó horitzontal convector doble, de tub d'acer, marca RUNTAL o ZEHN-
DER mod VXD 70  700 mm d'alçària i 900 mm de llargària, per a aigua ca-
lenta de 4 bar i 95 °C, com a màxim, segons UNE-EN 442-1, amb su-
ports, sense valvuleria, muntat

2,00 396,57 793,14

EE3BZ7011 u Plafó horitz.conv.doble,tub acer, VXD 70 11

Plafó horitzontal convector doble, de tub d'acer, marca RUNTAL  o ZEHN-
DER mod VXD 70  700 mm d'alçària i 1100 mm de llargària, per a aigua
calenta de 4 bar i 95 °C, com a màxim, segons UNE-EN 442-1, amb su-
ports, sense valvuleria, muntat

8,00 442,86 3.542,88

EE3BZ7014 u Plafó horitz.conv.doble,tub acer, VXD 70 14

Plafó horitzontal convector doble, de tub d'acer, marca RUNTAL o ZEHN-
DER mod VXD 70  700 mm d'alçària i 1400 mm de llargària, per a aigua
calenta de 4 bar i 95 °C, com a màxim, segons UNE-EN 442-1, amb su-
ports, sense valvuleria, muntat

1,00 512,30 512,30

EE3BZ7019 u Plafó horitz.conv.doble,tub acer, VXD 70 19

Plafó horitzontal convector doble, de tub d'acer, marca RUNTAL o ZEHN-
DER mod VXD 70  700 mm d'alçària i 1900 mm de llargària, per a aigua
calenta de 4 bar i 95 °C, com a màxim, segons UNE-EN 442-1, amb su-
ports, sense valvuleria, muntat

1,00 628,03 628,03

EE3BZ7008S u Plafó horitz.conv.simple,tub acer, VX 70 08

Plafó horitzontal convector simple, de tub d'acer, marca RUNTAL o ZEHN-
DER mod VX 70  700 mm d'alçària i 800mm de llargària, per a aigua ca-
lenta de 4 bar i 95 °C, com a màxim, segons UNE-EN 442-1, amb su-
ports, sense valvuleria, muntat

1,00 240,04 240,04

EEZ51210 u Conjunt valv.,p/radiador,sist.bitub.,det.,vàlv.,taps,purg.aire manual,acob.radiad.

Conjunt de valvuleria termostabilitzable per a radiador amb sistema bitu-
bular, amb detentor, vàlvula, taps i purgador d'aire manual, acoblat al ra-
diador

13,00 25,72 334,36

EN314727 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1/2",PN=25bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llau-
tó, de diàmetre nominal 1/2", de 25 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment

12,00 8,56 102,72

EN315727 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=3/4",PN=25bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llau-
tó, de diàmetre nominal 3/4", de 25 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment

2,00 9,80 19,60

ENC1Z001 u Regulador autom.cabal DN15

Regulador automàtic de cabal i control de temperatura ajustable exterior-
ment  DN15 1/2"
P.p. de canononades
Connexió hidraulica i elèctrica

6,00 106,56 639,36
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ENC1Z002 u Regulador autom.cabal DN 20

Regulador automàtic de cabal i control de temperatura ajustable exterior-
ment amb servomotor accionant una vàlvula de seient incorporada. DN20
3/4"
P.p. de canononades
Connexió hidraulica i elèctrica

1,00 106,56 106,56

EG31ZTD200 u Termostat d'ambient TD 200 amb caixa protecció

Termostat d'ambient digital, marca BAXI, con pantalla LCD de grans di-
mensions. Visualització permanent de la temperatura ambient. Selecció i
visualització de la temperatura de consigna. Funció antigel. Alimentació
mitjançant 2 piles alcalines. Amb caixa de protecció. Instal·lat

7,00 40,07 280,49

EG31Z100 u instal·lació elèctrica connexió vàlvula 2 vies - termostat ambient

Instal·lació elèctrica per la connexió d'una vàlvula dos vies i termostat am-
bient . Canalitzacions,  conductors lliures de CFC , canals metàl·lics o plà-
tic, caixes, mecanismes i accessoris, la p.p. de terminals de connexió, so-
portació, accessoris, rètols identificatius, senyalització de cablejat, bor-
nes, petit material i material auxiliar. 

7,00 85,48 598,36

EF2413CBICFD m Tub acer E190 galv.,15x1,2,s/UNE-EN 10305-3,unió pressió,dific.mitjà,col.superf.Tubs de
FILTUBE SA

Tub d'acer E190 galvanitzat amb soldadura longitudinal ref. F031001010
de la sèrie Tubs de FILTUBE SA, de 15 mm de diàmetre exterior i d'1,2
mm de gruix de paret, segons UNE-EN 10305-3, unió a pressió, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment

89,00 4,22 375,58

EF2414CBICFE m Tub acer E190 galv.,18x1,2,s/UNE-EN 10305-3,unió pressió,dific.mitjà,col.superf.Tubs de
FILTUBE SA

Tub d'acer E190 galvanitzat amb soldadura longitudinal ref. F031001025
de la sèrie Tubs de FILTUBE SA, de 18 mm de diàmetre exterior i d'1,2
mm de gruix de paret, segons UNE-EN 10305-3, unió a pressió, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment

50,00 4,79 239,50

EF2415CBICFF m Tub acer E190 galv.,22x1,2,s/UNE-EN 10305-3,unió pressió,dific.mitjà,col.superf.Tubs de
FILTUBE SA

Tub d'acer E190 galvanitzat amb soldadura longitudinal ref. F031001030
de la sèrie Tubs de FILTUBE SA, de 22 mm de diàmetre exterior i d'1,2
mm de gruix de paret, segons UNE-EN 10305-3, unió a pressió, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment

30,00 5,07 152,10

EF2416EBICFG m Tub acer E190 galv.,28x1,5,s/UNE-EN 10305-3,unió pressió,dific.mitjà,col.superf.Tubs de
FILTUBE SA

Tub d'acer E190 galvanitzat amb soldadura longitudinal ref. F031001050
de la sèrie Tubs de FILTUBE SA, de 28 mm de diàmetre exterior i d'1,5
mm de gruix de paret, segons UNE-EN 10305-3, unió a pressió, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment

40,00 6,29 251,60

EF2417EBICFH m Tub acer E190 galv.,35x1,5,s/UNE-EN 10305-3,unió pressió,dific.mitjà,col.superf.Tubs de
FILTUBE SA

Tub d'acer E190 galvanitzat amb soldadura longitudinal ref. F031001070
de la sèrie Tubs de FILTUBE SA, de 35 mm de diàmetre exterior i d'1,5
mm de gruix de paret, segons UNE-EN 10305-3, unió a pressió, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment

6,00 8,70 52,20

EEU11113 u Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàl-
vula d'obturació incorporada, amb rosca  de 3/8" de diàmetre, roscat

2,00 14,20 28,40

TOTAL APARTAT 02.01.02 DIRECCIÓ .................................... 9.537,99
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APARTAT 02.01.03 AULARI 2
EE11SA u Desmuntatges i desballastament radiador

Desmuntar i  retirada de radiador de calefacció, amb la seva part propor-
cional de canonada, instal·lació general i instal·lacions existents que res-
tin en desús
Inclou, ma d'obra, medis auxiliar, transports, drets abocadors, i totes les
despeses derivades del desballestament.

14,00 49,29 690,06

EE3BZ7008 u Plafó horitz.conv.doble,tub acer, VXD 70 08

Plafó horitzontal convector doble, de tub d'acer, marca RUNTAL o ZEHN-
DER mod VXD 70  700 mm d'alçària i 800 mm de llargària, per a aigua ca-
lenta de 4 bar i 95 °C, com a màxim, segons UNE-EN 442-1, amb su-
ports, sense valvuleria, muntat

3,00 239,46 718,38

EE3BZ7009 u Plafó horitz.conv.doble,tub acer, VXD 70 09

Plafó horitzontal convector doble, de tub d'acer, marca RUNTAL o ZEHN-
DER mod VXD 70  700 mm d'alçària i 900 mm de llargària, per a aigua ca-
lenta de 4 bar i 95 °C, com a màxim, segons UNE-EN 442-1, amb su-
ports, sense valvuleria, muntat

2,00 396,57 793,14

EE3BZ7019 u Plafó horitz.conv.doble,tub acer, VXD 70 19

Plafó horitzontal convector doble, de tub d'acer, marca RUNTAL o ZEHN-
DER mod VXD 70  700 mm d'alçària i 1900 mm de llargària, per a aigua
calenta de 4 bar i 95 °C, com a màxim, segons UNE-EN 442-1, amb su-
ports, sense valvuleria, muntat

8,00 628,03 5.024,24

EE3BZ7008S u Plafó horitz.conv.simple,tub acer, VX 70 08

Plafó horitzontal convector simple, de tub d'acer, marca RUNTAL o ZEHN-
DER mod VX 70  700 mm d'alçària i 800mm de llargària, per a aigua ca-
lenta de 4 bar i 95 °C, com a màxim, segons UNE-EN 442-1, amb su-
ports, sense valvuleria, muntat

1,00 240,04 240,04

EEZ51210 u Conjunt valv.,p/radiador,sist.bitub.,det.,vàlv.,taps,purg.aire manual,acob.radiad.

Conjunt de valvuleria termostabilitzable per a radiador amb sistema bitu-
bular, amb detentor, vàlvula, taps i purgador d'aire manual, acoblat al ra-
diador

14,00 25,72 360,08

EN314727 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1/2",PN=25bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llau-
tó, de diàmetre nominal 1/2", de 25 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment

2,00 8,56 17,12

EN315727 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=3/4",PN=25bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llau-
tó, de diàmetre nominal 3/4", de 25 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment

8,00 9,80 78,40

ENC1Z001 u Regulador autom.cabal DN15

Regulador automàtic de cabal i control de temperatura ajustable exterior-
ment  DN15 1/2"
P.p. de canononades
Connexió hidraulica i elèctrica

1,00 106,56 106,56

ENC1Z002 u Regulador autom.cabal DN 20

Regulador automàtic de cabal i control de temperatura ajustable exterior-
ment amb servomotor accionant una vàlvula de seient incorporada. DN20
3/4"
P.p. de canononades
Connexió hidraulica i elèctrica

4,00 106,56 426,24
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EG31ZTD200 u Termostat d'ambient TD 200 amb caixa protecció

Termostat d'ambient digital, marca BAXI, con pantalla LCD de grans di-
mensions. Visualització permanent de la temperatura ambient. Selecció i
visualització de la temperatura de consigna. Funció antigel. Alimentació
mitjançant 2 piles alcalines. Amb caixa de protecció. Instal·lat

5,00 40,07 200,35

EG31Z100 u instal·lació elèctrica connexió vàlvula 2 vies - termostat ambient

Instal·lació elèctrica per la connexió d'una vàlvula dos vies i termostat am-
bient . Canalitzacions,  conductors lliures de CFC , canals metàl·lics o plà-
tic, caixes, mecanismes i accessoris, la p.p. de terminals de connexió, so-
portació, accessoris, rètols identificatius, senyalització de cablejat, bor-
nes, petit material i material auxiliar. 

5,00 85,48 427,40

EF2413CBICFD m Tub acer E190 galv.,15x1,2,s/UNE-EN 10305-3,unió pressió,dific.mitjà,col.superf.Tubs de
FILTUBE SA

Tub d'acer E190 galvanitzat amb soldadura longitudinal ref. F031001010
de la sèrie Tubs de FILTUBE SA, de 15 mm de diàmetre exterior i d'1,2
mm de gruix de paret, segons UNE-EN 10305-3, unió a pressió, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment

110,00 4,22 464,20

EF2414CBICFE m Tub acer E190 galv.,18x1,2,s/UNE-EN 10305-3,unió pressió,dific.mitjà,col.superf.Tubs de
FILTUBE SA

Tub d'acer E190 galvanitzat amb soldadura longitudinal ref. F031001025
de la sèrie Tubs de FILTUBE SA, de 18 mm de diàmetre exterior i d'1,2
mm de gruix de paret, segons UNE-EN 10305-3, unió a pressió, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment

56,00 4,79 268,24

EF2416EBICFG m Tub acer E190 galv.,28x1,5,s/UNE-EN 10305-3,unió pressió,dific.mitjà,col.superf.Tubs de
FILTUBE SA

Tub d'acer E190 galvanitzat amb soldadura longitudinal ref. F031001050
de la sèrie Tubs de FILTUBE SA, de 28 mm de diàmetre exterior i d'1,5
mm de gruix de paret, segons UNE-EN 10305-3, unió a pressió, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment

64,00 6,29 402,56

EF2417EBICFH m Tub acer E190 galv.,35x1,5,s/UNE-EN 10305-3,unió pressió,dific.mitjà,col.superf.Tubs de
FILTUBE SA

Tub d'acer E190 galvanitzat amb soldadura longitudinal ref. F031001070
de la sèrie Tubs de FILTUBE SA, de 35 mm de diàmetre exterior i d'1,5
mm de gruix de paret, segons UNE-EN 10305-3, unió a pressió, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment

6,00 8,70 52,20

EEU11113 u Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàl-
vula d'obturació incorporada, amb rosca  de 3/8" de diàmetre, roscat

2,00 14,20 28,40

TOTAL APARTAT 02.01.03 AULARI 2 ..................................... 10.297,61
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APARTAT 02.01.04 GIMNÀS
EE11SA u Desmuntatges i desballastament radiador

Desmuntar i  retirada de radiador de calefacció, amb la seva part propor-
cional de canonada, instal·lació general i instal·lacions existents que res-
tin en desús
Inclou, ma d'obra, medis auxiliar, transports, drets abocadors, i totes les
despeses derivades del desballestament.

13,00 49,29 640,77

EE11DEP u Desmuntatges i desballastament instal·lació acumulador

Desmuntar i  retirada de radiador de calefacció, amb la seva part propor-
cional de canonada, instal·lació general i instal·lacions existents que res-
tin en desús
Inclou, ma d'obra, medis auxiliar, transports, drets abocadors, i totes les
despeses derivades del desballestament.

1,00 98,58 98,58

EE3BZ7008 u Plafó horitz.conv.doble,tub acer, VXD 70 08

Plafó horitzontal convector doble, de tub d'acer, marca RUNTAL o ZEHN-
DER mod VXD 70  700 mm d'alçària i 800 mm de llargària, per a aigua ca-
lenta de 4 bar i 95 °C, com a màxim, segons UNE-EN 442-1, amb su-
ports, sense valvuleria, muntat

4,00 239,46 957,84

EE3BZ7016 u Plafó horitz.conv.doble,tub acer, VXD 70 16

Plafó horitzontal convector doble, de tub d'acer, marca RUNTAL o ZEHN-
DER mod VXD 70  600 mm d'alçària i 1600 mm de llargària, per a aigua
calenta de 4 bar i 95 °C, com a màxim, segons UNE-EN 442-1, amb su-
ports, sense valvuleria, muntat

1,00 558,60 558,60

EE3BZUL21 u Unitermo UL-210 suport

Unitermo UL-210 , sense valvuleria, muntat

4,00 460,58 1.842,32

EEZ51210 u Conjunt valv.,p/radiador,sist.bitub.,det.,vàlv.,taps,purg.aire manual,acob.radiad.

Conjunt de valvuleria termostabilitzable per a radiador amb sistema bitu-
bular, amb detentor, vàlvula, taps i purgador d'aire manual, acoblat al ra-
diador

5,00 25,72 128,60

EN316727 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1",PN=25bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llau-
tó, de diàmetre nominal 1", de 25 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment

8,00 13,82 110,56

EG31ZTD200 u Termostat d'ambient TD 200 amb caixa protecció

Termostat d'ambient digital, marca BAXI, con pantalla LCD de grans di-
mensions. Visualització permanent de la temperatura ambient. Selecció i
visualització de la temperatura de consigna. Funció antigel. Alimentació
mitjançant 2 piles alcalines. Amb caixa de protecció. Instal·lat

1,00 40,07 40,07

EEU11113 u Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàl-
vula d'obturació incorporada, amb rosca  de 3/8" de diàmetre, roscat

6,00 14,20 85,20
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EJAA1311 u Acumulador-bescanv.ACS 300l,un serpentí,acer
inox.,aïllam.poliuretà,col.vert.fix.mural+connec.

Acumulador per a la instal · lació en circuits de calefacció de fins a 3 bar i
110 º C i d'Aigua Calenta Sanitària de fins a 8 bar i 90 º C. Amb circuit se-
cundari de 300 litres i construït en acer inoxidable AISI-316 Ti.  Protecció
catòdica permanent, per al funcionament en aigües especialment agressi-
ves. 
Quadre de control complet, que inclou termòmetre, termòstat de regulació
i interruptor estiu / hivern. Aïllament del dipòsit mitjançant escuma rígida
de poliuretà injectat, lliure de CFC.Amb resistència elèctrica calefactora al
circuit primari, per cobrir les necessitats de servei sense el funcionament
de la caldera. 
Marca: BAXI 
Model: 300 I / PC 
Potència d'intercanvi: 50,40 kW 
Dimensions (diàmetre x alt): 620 x 1.724 mm 
Pes: 109 kg
 connectat

1,00 1.315,36 1.315,36

EN317727 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1"1/4,PN=25bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llau-
tó, de diàmetre nominal 1"1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment

9,00 19,50 175,50

EN315727 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=3/4",PN=25bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llau-
tó, de diàmetre nominal 3/4", de 25 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment

5,00 9,80 49,00

EN841171 u Vàlv.ret.disc+rosca,DN=1"1/4,execució normal,cos llautó,disc niló,cautxú
(NBR),10bar,100°C,rosca.

Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal 1"1/4, execució
normal, cos de llautó, disc de niló, seient de cautxú nitril (NBR), molla d'a-
cer inoxidable 1.4301 (AISI 304), pressió màxima 10 bar, temperatura mà-
xima 100 °C, roscada

1,00 19,54 19,54

EN841151 u Vàlv.ret.disc+rosca,DN=3/4",execució normal,cos llautó,disc niló,cautxú
(NBR),12bar,100°C,rosca.

Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal 3/4", execució
normal, cos de llautó, disc de niló, seient de cautxú nitril (NBR), molla d'a-
cer inoxidable 1.4301 (AISI 304), pressió màxima 12 bar, temperatura mà-
xima 100 °C, roscada

3,00 11,79 35,37

ENE17300 u Filtre colador,llautó,DN=1"1/4,PN=16bar,munt.roscat

Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1"1/4, de 16 bar de PN i mun-
tat roscat

1,00 25,08 25,08

ENE15300 u Filtre colador,llautó,DN=3/4",PN=16bar,munt.roscat

Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3/4", de 16 bar de PN i mun-
tat roscat

1,00 12,45 12,45

ENL1ZB34 u Bomba SEDICAL mod. SA30/6B cos bronze

Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions de ACS, mar-
ca SEDICAL mod. SA30/6B amb cos de bronze,  de tipus autopurgant, ali-
mentació trifàsica de 400 V i règim de gir de 2500 rpm, de 0,5 m3/h de ca-
bal i de 6 mcda, 
, amb connexions roscades 1 1/4'', muntada entre tubs i amb totes les
connexions fetes

1,00 354,27 354,27

ENFBU010Z u Vàlvula de buidat,DN=1'',16 bar,preu alt,roscada

Vàlvula de buidat d'1'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i
muntada roscada

1,00 24,26 24,26
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ENF11A30 u Vàlvula termostàtica
mescladora,bronze,DN=32mm,rosca,a/vàlv.bloqueig+vàlv.reg.,muntada

Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, de 32 mm de
diàmetre nominal, amb cos de bronze PN 10, connexions roscades, amb
funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de regulació de
la temperatura preajustada, muntada

1,00 423,48 423,48

ENF51727 u Vàlv.seg.ACS+rosca,llautó,connex.H-H,D=1/2",P=7bar,temp=120°C,munt.superf.

Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb connexió femella-fe-
mella de diàmetre 1/2", tarada a 7 bar, de temperatura màxima 120°C,
muntada superficialment

1,00 8,85 8,85

EEU6U001 u Manòmetre glicerina,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'',roscat

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63
mm de i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat

2,00 14,18 28,36

EEU52555 u Termòmetre bimetàl·lic,beina D=1/2",esfera 65mm,<=120°C,col.roscat

Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65
mm, de <= 120°C, col·locat roscat

3,00 15,53 46,59

EJM12405 u Comptador aigua p/veloc.,llautó,DN=1",connect.bat./ramal

Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de dià-
metre nominal 1", connectat a una bateria o a un ramal

1,00 107,89 107,89

EEU41631 u Dipòsit exp.25l,planxa acer,membrana elàst.,pressió màx=10bar,connex.D=3/4",col.roscat

Dipòsit d'expansió de 25 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàs-
tica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió de 3/4", col·locat roscat

1,00 56,93 56,93

EF2413CBICFD m Tub acer E190 galv.,15x1,2,s/UNE-EN 10305-3,unió pressió,dific.mitjà,col.superf.Tubs de
FILTUBE SA

Tub d'acer E190 galvanitzat amb soldadura longitudinal ref. F031001010
de la sèrie Tubs de FILTUBE SA, de 15 mm de diàmetre exterior i d'1,2
mm de gruix de paret, segons UNE-EN 10305-3, unió a pressió, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment

56,00 4,22 236,32

EF2414CBICFE m Tub acer E190 galv.,18x1,2,s/UNE-EN 10305-3,unió pressió,dific.mitjà,col.superf.Tubs de
FILTUBE SA

Tub d'acer E190 galvanitzat amb soldadura longitudinal ref. F031001025
de la sèrie Tubs de FILTUBE SA, de 18 mm de diàmetre exterior i d'1,2
mm de gruix de paret, segons UNE-EN 10305-3, unió a pressió, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment

18,00 4,79 86,22

EF2415CBICFF m Tub acer E190 galv.,22x1,2,s/UNE-EN 10305-3,unió pressió,dific.mitjà,col.superf.Tubs de
FILTUBE SA

Tub d'acer E190 galvanitzat amb soldadura longitudinal ref. F031001030
de la sèrie Tubs de FILTUBE SA, de 22 mm de diàmetre exterior i d'1,2
mm de gruix de paret, segons UNE-EN 10305-3, unió a pressió, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment

96,00 5,07 486,72

EF2416EBICFG m Tub acer E190 galv.,28x1,5,s/UNE-EN 10305-3,unió pressió,dific.mitjà,col.superf.Tubs de
FILTUBE SA

Tub d'acer E190 galvanitzat amb soldadura longitudinal ref. F031001050
de la sèrie Tubs de FILTUBE SA, de 28 mm de diàmetre exterior i d'1,5
mm de gruix de paret, segons UNE-EN 10305-3, unió a pressió, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment

5,00 6,29 31,45

EF2417EBICFH m Tub acer E190 galv.,35x1,5,s/UNE-EN 10305-3,unió pressió,dific.mitjà,col.superf.Tubs de
FILTUBE SA

Tub d'acer E190 galvanitzat amb soldadura longitudinal ref. F031001070
de la sèrie Tubs de FILTUBE SA, de 35 mm de diàmetre exterior i d'1,5
mm de gruix de paret, segons UNE-EN 10305-3, unió a pressió, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment

10,00 8,70 87,00
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EFQ33A6L m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=18mm,g=25mm,factor
dif.vapor>=7000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior
18 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mit-
jà

10,00 5,76 57,60

EFQ33ABL m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=35mm,g=25mm,factor
dif.vapor>=7000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior
35 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mit-
jà

20,00 7,25 145,00

TOTAL APARTAT 02.01.04 GIMNÀS........................................ 8.275,78
APARTAT 02.01.05 AJUDES I IMPREVISTOS DISTRIBUCIÓ I EMISSORS

EEJ1Z0DC P.A Ajudes de paleta, pintura i cerraller per al total del capitol de INSTAL·LACIÓ DISTRIBUCIÓ
I EMISSORS

Treballs varis de paleta, pintura i cerraller a realitzar pel total del capítol.
* Obertura dels forats de pas de instal.lacions 
* Segellat dels forats de instal.lacions.
* excavació de rasa per a pas d'instal·lacions, en terreny compacte, amb
mitjans mecànics, reoplerta de la la rasa així com la pat proporcional de la
reposició de paviment existent
* Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
* Obrir i tapar regates.
* Obrir i rematar forats en paraments.
* Col.locació i muntatge de passamurs i marcs
* Fixació dels suports.
* Descàrrega i elevació de materials a obra.
* Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'a-
quests treballs.

1,00 1.901,00 1.901,00

EEJ1Z1DC P.A Imprevistos del capitol de producció de calor

Treballs imprevistos a justificar i realitzar pel total del capítol.

1,00 1.980,00 1.980,00

TOTAL APARTAT 02.01.05 AJUDES I IMPREVISTOS............ 3.881,00

TOTAL SUBCAPITOL 02.01 INSTAL·LACIÓ DISTRIBUCIÓ I. 91.732,96

TOTAL CAPITOL 02 FASE II - SUBSTITUCIÓ DISTRIBUCIÓ AIGUA I EMISSORS............................... 91.732,96

TOTAL......................................................................................................................................................... 277.794,70
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RESUM DE PRESSUPOST
Escola Josep Pallerola
CAPITOL RESUM IMPORT %

01 FASE I - PRODUCCIÓ DE CALOR ................................................................................................................................ 186.061,74 66,98

-01.01 -PRODUCCIÓ DE CALOR - CALDERES.................................................................................. 99.401,64

--01.01.01 --PRODUCCIÓ DE CALOR - CALDERES - PRIMARI ...................................................... 86.856,94
--01.01.02 --PRODUCCIÓ DE CALOR - FINS SUBESTACIONS - SECUNDARI.............................. 8.023,82
--01.01.03 --ADEQUACIÓ INSTAL·LACIONS EXISTENTS ............................................................... 1.245,68
--01.01.04 --AJUDES  I IMPREVISTOS A LA PRODUCCIÓ DE CALOR .......................................... 3.275,20
-01.02 -CIRCUITS CALEFACCIÓ - SUBESTACIÓ BESCANVIADOR ................................................ 20.344,21

--01.02.01 --EDIFICI AULARI 1 ........................................................................................................... 6.950,08
--01.02.02 --EDIFICI DIRECCIÓ.......................................................................................................... 3.177,51
--01.02.03 --EDIFICI AULARI 2 ........................................................................................................... 3.356,48
--01.02.04 --EDIFICI GIMNÀS ............................................................................................................. 5.023,14
--01.02.06 --AJUDES I IMPREVISTOS CIRCUITS CALEFACCIÓ..................................................... 1.837,00
-01.03 -SISTEMA DE CONTROL ......................................................................................................... 17.845,69

--01.03.01 --MATERIAL DE CAMP ..................................................................................................... 6.355,59
--01.03.02 --QUADRE SALA CALDERES I AULARI 1........................................................................ 1.762,74
--01.03.03 --QUADRE ZONA DIRECCIÓ............................................................................................ 847,45
--01.03.04 --QUADRE ZONA AULARI 2 ............................................................................................. 573,21
--01.03.05 --QUADRE ZONA GIMNÀS ............................................................................................... 869,05
--01.03.06 --PROGRAMACIÓ I POSADA EN MARXA ....................................................................... 2.743,25
--01.03.07 --INTEGRACIÓ CALDERES PROTOCOL MODBUS IP ................................................... 747,63
--01.03.08 --INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA CONTROL ........................................................................ 3.946,77
-01.04 -OBRA ........................................................................................................................................ 48.470,20

--01.04.01 --ENDERROC .................................................................................................................... 385,33
--01.04.02 --FONAMENTS .................................................................................................................. 6.766,64
--01.04.03 --ESTRUCTURA ................................................................................................................ 20.024,05
--01.04.04 --COBERTA........................................................................................................................ 6.381,45
--01.04.05 --PALETERIA ..................................................................................................................... 5.798,25
--01.04.06 --SERRALLERIA ................................................................................................................ 3.106,74
--01.04.07 --INSTAL·LACIONS ........................................................................................................... 2.832,36
--01.04.08 --CASETA CONNEXIÓ ...................................................................................................... 805,58
--01.04.09 --GESTIÓ DE RESIDUS .................................................................................................... 469,26
--01.04.10 --SEGURETAT I SALUT LABORAL .................................................................................. 1.900,54

02 FASE II - SUBSTITUCIÓ DISTRIBUCIÓ AIGUA I EMISSORS ..................................................................................... 91.732,96 33,02

-02.01 -INSTAL·LACIÓ DISTRIBUCIÓ I EMISSORS........................................................................... 91.732,96

--02.01.01 --AULARI 1 ......................................................................................................................... 59.740,58
--02.01.02 --DIRECCIÓ........................................................................................................................ 9.537,99
--02.01.03 --AULARI 2 ......................................................................................................................... 10.297,61
--02.01.04 --GIMNÀS........................................................................................................................... 8.275,78
--02.01.05 --AJUDES I IMPREVISTOS DISTRIBUCIÓ I EMISSORS ................................................ 3.881,00

PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL 277.794,70
13,00% Despeses Generals...... 36.113,31

6,00% Benefici industrial ......... 16.667,68

Suma ..................................................... 52.780,99

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA 330.575,69

21% I.V.A .............................................. 69.420,89

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 399.996,58

Puja el pressupost l´esmentada quantitat de TRES-CENTS NORANTA-NOU MIL NOU-CENTS NORANTA-SIS EUROS amb CINQUANTA-VUIT
CÈNTIMS

Sant Celoni, a abril de 2014.

Promotor de la obra Proyectista

Promotor de la obra Proyectista
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6. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

6.1. Dades identificatives 

6.1.1 Projecte 

Projecte executiu de climatització per la casa de cultura “Les Bernardes” del municipi de Salt. 
 

6.1.2 Propietat/promotor 

Nom:    Ajuntament de Sant Celoni 
Adreça:   Plaça de la Vila. 
Població:    08470 Sant Celoni 
CIF:   P 0820100 F 
Tel.:   93 8641216 
 

6.1.3 Situació obra 

Instal·lació:  Escola Josep Pallerola i Roca 
Adreça:   C/ Consolat del Mar, s/núm. 
Població:    08470 Sant Celoni 
Tel.:   93 8671802 
 

6.1.4 Dades bàsiques pressupost, termini i ma d’0bra prevista 

- Pressupost de l’obra PEM:    330.575,69 + IVA € 
- Durada prevista per l’execució de l’obra:  120 dies 
- Nombre màxim de treballadors a l’obra:   4 treballadors 
- Nombre màxim previst de dies treballats:  480 dies  

6.2. Objecte de l’estudi 

L’estudi de Seguretat i Salut té per objecte l’establiment, al llarg de la construcció de l’obra, de les 
diferents previsions respecte a la prevenció de riscs d’accidents de treball i malalties professionals, 
així com els que se’n puguin derivar de les tasques de reparació, conservació, entreteniment i 
manteniment, i les instal·lacions provisionals perspectives per a la higiene i el confort dels 
treballadors. 
És voluntat inequívoca de l’autor d’aquest Estudi de Seguretat i Salut resoldre amb èxit, basant-se en 
la breu documentació que li ha estat donada, les prevencions assenyalades, d’acord amb les dades 
que posseeix i, sempre, comptant amb la cooperació i ajut de tots aquells que intervinguin en el 
procés de construcció. 

6.3. Normativa 

Reial Decret 627/1997 de 24 d’octubre de 1997, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut a les obres de construcció. 
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6.4. Procés d’execució de les instal·lacions 

El procés d’execució dels treballs per a dur a terme les instal·lacions serà el següent: 
- Instal·lació de conduccions principals, de distribució de les instal·lacions, fixades a 

l’estructura i forjats de l’edifici (safates, cables, tubs). 
- Instal·lació de centrals productores d’energia i centrals d’instal·lacions, a les sales de 

màquines previstes  
- Instal·lació d’elements terminals de les instal·lacions, sobre els diferents elements finals 

de divisió interior: fals sostre, mampares, etc. (difusors o fan-coils de climatització, etc.). 
- Instal·lació dels elements correctors acústics, si s’escau. 

 
Es preveurà la utilització de bastides de cavallets i torres per a treballs interiors, així com la 
instal·lació de bastiments auxiliars formats per elements metàl·lics encaixables (Mundus), per a 
treballs de tancament de façanes i acabats exteriors. 
Es tindrà en compte la ubicació de l’obra en zona transitada i habitada, pel que fa a la previsió de 
proteccions a tercers, senyalització d’accessos, reserva de zones d’aparcament prohibit per a càrrega 
i descàrrega, emmagatzematge de materials etcètera. 
Actualment existeixen, a peu d’obra o prop d’ella, serveis públics de: aigua, electricitat, gas, 
clavegueram, pavimentació de calçada i voravia i enllumenat de carrers. 
 

6.4.1 Instal·lacions i treballs previs 
Es preveurà la delimitació i protecció perimetral del lloc o indret de treball amb la instal·lació d’una 
tanca provisional d’obra, constituïda per elements de subjecció verticals de 2 m d’alçària de planxa 
nervada d’acer galvanitzat, pals de tub d’acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i 
portes d’accés del mateix material o solució equivalent , si l’operabilitat del servei ho permet. 
L’espai lliure interior comprès entre els límits de la zona d’actuació i els edificis existents es destinarà 
per a situar les instal·lacions de suport a l’obra, vestuari i serveis, així com l’oficina i la zona 
d’emmagatzematge de materials. 
Es deixaran els corresponents passos d’accés de vehicles i maquinària, que es tractaran amb trams 
de tanca practicables, degudament senyalitzats. 
 

6.4.2 Serveis auxiliars i instal·lacions higièniques 
Es preveu la utilització dels espais i serveis existents en l’edifici existent  les instal·lacions auxiliars de 
l’obra per a serveis comuns, com oficina d’obra, vestidors, lavabos i menjador. 
  

- Oficina d’obra: S’utilitza per a treballs administratius i tècnics, i estarà proveïda de taula 
de dibuix, mobles arxivadors, armaris, i, opcionalment, s’hi podrà instal·lar la farmaciola i 
els extintors de protecció anti-foc. 

- Vestidors i lavabos: amb una alçada lliure mínima de 2.30m., tindran una superfície de 
2m2 per a cada treballador que els hagi d’utilitzar. Els vestidors estaran equipats amb 
seient i armaris individuals, amb pany de clau, per a la roba i el calçat. Els lavabos 
disposaran d’una pica amb aigua corrent i sabó per a cada 10 treballadors i un mirall per 
a cada 25, i estaran equipats amb tovalloles. 

- Latrines: Les dimensions mínimes seran 1,20m. X 1.00m. i 2.30m. d’alçària lliure; tindran 
descàrrega automàtica d’aigua corrent, rotlles de paper higiènic, porta amb baldó de 
tanca interior, i un penja-robes. N’hi haurà 1 per a cada 25 treballadors, i serà 
necessària la seva conservació en les degudes condicions de desinfectació, 
desodorització i supressió de possibles emanacions. 

- Dutxes: S’instal·laran als vestidors, en compartiments individuals, tancats amb portes 
amb baldó de tanca interior. Caldrà instal·lar 1 dutxa per a cada 10 treballadors, amb 
aigua freda i calenta. 
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- Menjadors: Si hi ha treballadors que mengin a l’obra s’haurà de bastir un local destinat a 
menjador exclusivament, i dotat d’enllumenat, ventilació i aclimatació escaients. 
S’equiparà amb es suficient número de taules i cadires, així com un sistema per escalfar 
els menjars. 

- Magatzem: Serà necessari habilitar un magatzem per a desar-hi els elements de 
seguretat i les peces de roba de protecció personal que s’utilitzin en aquest centre de 
treball. 

- Subministrament d’aigua potable: Es facilitarà aigua potable als operaris, en recipients 
que ofereixen suficients garanties d’higiene i salubritat. 

6.5. Anàlisi de riscs 

Es relacionen a continuació, a títol genèric, els riscs de caràcter professional i de danys a tercers. 
 

6.5.1 Riscs professionals 
Cal distingir-ne els següents: 

- Caigudes de persones a un mateix o diferent nivell 
- Caiguda de materials o eines 
- Talls, punxades i cops amb màquines, eines i materials 
- Projecció de partícules als ulls, cara, extremitats 
- Electrocucions 
- Incendis i explosions 
- Atropellaments i bolcades de màquines 
- Causticacions, cremades, etc. 

 

6.5.2 Riscs de danys a tercers 
- Caigudes de persones al mateix nivell. 
- Atropellaments per màquines. 
- Bolcades de màquines. 
- Caiguda d’objectes des de les culleres o camins. 
- Caiguda d’objectes o materials. 
- Despreniment de terres. 

6.6. Prevenció de riscs professionals 

Segueix una relació general, a tall d’índex: 
 

6.6.1 Proteccions individuals 
a) Protecció del cap 

- Casc, per a totes les persones que intervenen a l’obra, incloent els possibles visitants. 
- Ulleres, contra impactes i antipols. 
- Màscares antipols. 
- Pantalles, contra projecció de partícules. 
- Filtres per a màscares. 
- Protectors auditius. 
- Ulleres per a les operacions de soldadura a l’autògena. 

 
b) Protecció de cos 

- Cinturons de seguretat, de classe adequada al tipus de risc específic de cada treball. 
- Cinturó antivibratori. 
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- Monos o bussos: Es tindrà en compte la necessitat de la seva reposició al llarg de l’obra, 
segons el Conveni Col·lectiu Provincial en vigor. 

- Vestits d’aigua: Es preveu un aplec en obra. 
- Davantals de cuir per a soldadors. 

 
c) Protecció d’extremitats superiors 

- Guants de goma fins, per a paletes i operaris que treballin en tasques de formigonat. 
- Guants de cuir i guants anti-talls per a la manipulació de materials i objectes tallants. 
- Guants dielèctrics, per la seva utilització en baixa tensió 
- Equip de soldador, incloent guants. 

 
d) Protecció d’extremitats inferiors 

- Botes d’aigua, d’acord amb Normativa MT-27. 
- Botes de seguretat, classe III. 

 

6.6.2 Proteccions col·lectives 
 
a) Senyalització general (textos) 

- Senyals de PERILL en els llocs de sortida de vehicles. 
- Obligatori ús de casc, cinturó de seguretat, ulleres, màscara, protectors auditius, botes, 

guants, etc. 
- Risc elèctric, caiguda d’objectes, caiguda a diferent nivell, maquinària pesada en 

moviment, càrregues suspeses, incendi i explosió, etc. 
- Entrada i sortida de vehicles. 
- Prohibit el pas a tota persona aliena a l’obra, prohibit d’encendre foc, prohibit fumar i 

prohibit aparcar. 
- Senyal informativa de la localització de farmaciola i d’extintor. Cinta d’abalisament. 

 
Es col·locaran a l’obra, convenientment emplaçats, els cartells i senyals d’advertiment, prohibició o 
obligació que facin referència als riscs existents o intrínsecs a l’obra. 
 
Així mateix, s’instal·laran cintes d’abalisament als llocs on el pas o la permanència de persona porti 
risc d’accident. 
 
b) Instal·lació elèctrica de l’obra 

- Conductor de protecció i piqueta o placa de posada a terra. 
- Interruptors diferencials, de 30mA de sensibilitat, per a circuit d’enllumenat, i de 300mA 

per a circuit de força (connexió de màquines o eines). 
 
c) Tancaments i divisòries; impermeabilitzacions i aïllaments; revestiments i paviments 

- Plataformes metàl·liques volades per a la descàrrega de materials. 
- Xarxes horitzontals en forats. 
- Baranes de protecció, segons normativa vigent, en llocs amb risc de caigudes. 
- Baixants d’evacuació de runa o deixalles. 

 
d) Instal·lacions 

- Proteccions en màquines i eines manuals. 
 
e) Protecció contra incendis 

- S’empraran extintors per tipus portàtil. 
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6.6.3 Formació de personal 
S’impartirà en el decurs de l’obra formació adequada, en matèria de Seguretat i Salut en el treball, al 
personal que hi intervingui. 
 

6.6.4 Medicina preventiva. Primers auxilis 
a) Farmaciola 

- Es disposarà d’una farmaciola, de material resistent i fàcilment netejable, contenint el 
material especificat per l’Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. 

 
b) Assistència a accidentats 

- S’informarà a l’obra de la localització dels diversos centres mèdics (serveis propis, 
mútues patronals, mutualitats laborals, ambulatoris, etc.), on cal traslladar els accidents 
per al seu més ràpid i efectiu tractament. 

- Es disposarà a l’obra, en un lloc ben visible, una llista amb les adreces i números de 
telèfon dels centres assignats per urgències, ambulàncies, taxis, etc., amb la finalitat de 
garantir un ràpid transport dels eventuals accidentats al centre d’assistència mèdica. 

-  

6.6.5 Prevenció de riscs de danys a tercers 
Es preveu el tancat del perímetre d’actuació, amb una tanca provisional o tanca de seguretat, 
incloent la disposició de portes d’accés per a personal i vehicles. 
 
Si és necessari, s’instal·larà una marquesina de protecció contra caigudes de materials o eines sobre 
els passos de vianants o vehicles que circulin pel voltants de l’obra. 

6.7. Seguretat en execució d’instal·lacions 

6.7.1 Metodologia del procés constructiu 
 
Instal·lacions de climatització 
Comprendrà la instal·lació de les xarxes de conductes i canonades, els elements terminals (difusors, 
radiadors, fan-coils, etc.) i els elements de producció d’energia. 
 
També comprendrà la instal·lació elèctrica i de control associada a l’obra, i als ajuts de paleta 
necessaris. 
 

6.7.2 Anàlisi de riscs 
Els específics de la fase del treball: 

- Caigudes des de punts elevats d’obertures interiors sense protecció o deficientment 
protegides. 

- Caigudes a peu pla, sobre superfícies de trànsit amb obstacles i runa. 
- Caiguda d’objectes: eines, estris, aparells, etc., durant el muntatge de les instal·lacions. 

 
Els deguts als agents materials que s’utilitzin: 

- Caigudes des de punts elevats, des de bastides i plataformes de treball utilitzades per a 
l’execució de les instal·lacions. 

- Cops, talls, erosions, produïts per la maquinària, eines, estris, i altres aparells que 
s’emprin. 

 
Riscos de tipus divers: 
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- Contactes elèctrics amb parts actives de la instal·lació elèctrica que ja estiguin 
connectades. 

- Cops al cap, topades 
- Esforços excessius. 

 

6.7.3 Mesures preventives 
 

6.7.4 Col·lectives 
- Bastides de servei i de seguretat, metàl·liques; bastides de cavallets. 
- Xarxes, baranes. 
- Escales de mà, plataformes de treball 

 

6.7.5 Personals 
La indumentària de protecció personal d’utilització més freqüent en aquesta fase del treball: 

- Casc de seguretat, cinturó de seguretat, botes, guants, roba de treball. 
- Protectors auditius, protectors de la vista, protectors de les vies respiratòries. 
- Eines manuals per a treballs elèctrics, en baixa tensió. 

 

6.7.6 Petita maquinaria auxiliar 
 
6.7.6.1 Serra circular 

Es de preveure la utilització d’aquest tipus d’eines i màquines al llarg de tota l’obra. El Pla de 
Seguretat podrà establir el nombre, característiques i funcions. 
Anàlisi de riscs: 

- Talls a les mans amb el disc. 
- Projecció de partícules. 
- Projeccions per trencada del disc. 
- Cops per retrocés del disc 
- Electrocució per contacte elèctric directe. 
- Electrocució per contacte elèctric indirecte. 

Mesures preventives: 
- Suport de la serra segur i horitzontal. 
- Eix perfectament equilibrat per a evitar que el disc salti. 
- Ha de tenir ganiveta divisòria perfectament alineada amb el disc i el seu gruix serà com 

a mínim igual a la semisuma del gruix del disc i el gruix del tall (traç). Amb això 
s’aconsegueix evitar que la fusta es tanqui contra el disc. (Aquest incident pot produir 
des de l’aturada per causa de la pressió i l’acceleració subsegüent en cedir aquestes amb 
un retrocés violent de la peça fins el trencament del disc, i encara les clàssiques corones 
cremades que apareixen en els discos i que els fan perdre les qualitats tècniques 
necessàries). 

- Els discos no han de tenir dents trencades, ni tampoc no han de ser d’un diàmetre tan 
petit (després d’esmolades successives) que no quedin garantits el tallament correcte ni 
la subjecció adequada (per part de l’operari que hi treballi) de la peça que es talla. 

- Cal extremar les precaucions amb els discos de carborúndum o de vidia pel que fa a 
l’equilibrat del disc i a l’empenta adequada de la peça, ja que es trenquen molt 
fàcilment. 

- El disc ha d’estar totalment tapat per la part de sota amb cobertes rígides. Només ha de 
quedar obert un forat al fons perquè en surtin les serradures i la pols. 
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- Per la part de dalt o de treball, el disc ha de tenir una protecció regulable (al mercat n’hi 
ha unes quantes) que impossibiliti el contacte accidental amb les mans. 

- La serra de disc ha de tenir una bona connexió de presa de terra que elimini el risc de 
contacte elèctric indirecte. 

- Totes les connexions, borns, i conductors elèctrics que arribin al motor de la màquina, 
han d’estar totalment protegits per tal de garantir que sigui impossible el contacte 
elèctric directe amb les parts metàl·liques de la serra. En ambients humits, els cables, 
caixes de connexions, i l’interruptor d’engegada han de ser del tipus antihumitat. 

- Com a norma general s’ha de treballar sempre amb ulleres de seguretat i/o pantalles. 
- Cal fer servir empenyedors adients quan la mida de les peces a tallar (falques) no 

garanteixi la seguretat de les mans del treballador. 
 
6.7.6.2 Eines portàtils 

N’hem de considerar de quatre tipus, basant-nos en la font d’alimentació: 
- Eines portàtils elèctriques. 
- Eines portàtils pneumàtiques 
- Eines portàtils de combustió. 
- Eines manuals, pròpiament dites. 

 
Eines portàtils elèctriques 

a) Tipus 
De tall:   Piconadores 
D’abrasió:  Radials. 
Per escalfament: Soldadors. 
b) Anàlisi de riscs 

- Contacte elèctric directe. 
- Contacte elèctric indirecte. 
- Talls i erosions. 
- Atrapades. 
- Projecció de partícules (incandescents o no). 
- Cops o talls per rebots violents de l’eina. 
- Cremades 
- Ambient pulvígen. 

c) Mesures preventives 
- Els cables elèctrics d’alimentació han de tenir l’aïllament en un estat de conservació 

correcte. Si es fan servir prolongacions, ha de ser amb connectors adequats, i mai no 
s’han d’empalmar provisionalment, encara que s’hi fes servir cinta aïllant com a 
protector. 

- Les eines portàtils han de disposar dels sistemes de seguretat següents: doble aïllament, 
presa de terra de les masses (PTM), o utilització amb transformador de seguretat o 
separació de circuits. 

- Cal fer servir els elements de protecció personal adients: ulleres, pantalles de seguretat i 
guants de cuiro. 

- Cal portar roba ajustada, no fer servir anells ni cadenes ni res que comporti la possibilitat 
d’una enganxada o d’una atrapada. 

- Cal fer servir aquestes eines amb molt de compte, especialment les d’abrasió, que tenen 
una velocitat de rotació molt alta. (Un contacte accidental de la carcassa o del mànec 
mentre treballen, una lleugera enganxada o un acostament poden fer que l’eina reboti 
sobtadament i amb violència, i tallarien o erosionarien la part del cos que trobessin en la 
seva trajectòria). 

- No s’han de tocar les boques, discos, etc., just després que hagin treballat perquè són 
molt calents. El dels soldadors és un cas especial, ja que cal posar-los en un suport 
especial, un cop desconnectats, per evitar cremades. 



 

 
 

 
QS enginyeria  

54 
 

- Tenint en compte que l’emissió de pols és puntual, quan se’n faci i mentre duri, cal 
portar caretes. 

- En general, cal fer servir aquestes eies amb prou compte per a començar la feina i 
continuar-la correctament, amb les broques i els discos ben afermats, mantenint les 
trajectòries de tall ben perpendiculars a la superfície de treball amb un centrat correcte 
del punt d’atac, etc. 

 
Eines portàtils pneumàtiques 
a) Tipus 

- Que actuen per percussió: martell picador. 
- Que actuen per impacte: pistola clavadora, grapadora, etc. 

 
b) Anàlisi de riscs 

- Cops per trencament de la mànega 
- Cops, talls i perforacions en general. 
- Stress sonor. 
- Vibracions. 
- Projecció de partícules. 

 
c) Mesures preventives 

- Revisar les mànegues d’alimentació d’aire; canviar immediatament les que estiguin 
esquerdades o amb fissures i, en general, totes les que hagin perdut elasticitat en 
doblegar-les. 

- Col·locar vàlvules de seguretat (per alleujament de pressió) a fi d’evitar cops de fuet 
quan es trenquin les mànegues. 

- No s’ha de situar cap part del cos al costat mateix del punt d’operació, en general, ni en 
la trajectòria de les pistoles clavadores, en particular. 

- Fer servir protectors de les orelles quan el nivell sonor superi els 80 dB (A), tant si és 
seguit com si és intermitent (per impacte). 

- Fer servir calçat de seguretat amb puntera metàl·lica que eviti cops als peus. 
- També, i com a norma, els treballadors han de portar ulleres de seguretat i, quan hi hagi 

emanacions de pols, caretes. 
- Tota la feina que es faci amb aquestes eines també exigeix l’ús de guants de cuir. 
 
Eines portàtils de combustió 

Bàsicament, els llums de soldar. 
a) Anàlisi de riscs 

- Cremades. 
- Incendis. 

 
b) Mesures preventives 

- Controlar que el cremador estigui e bon estat i fixat correctament al dipòsit de 
combustible, ja que actualment el més corrent és que siguin bombones de butà. 

- Controlar que la mànega de connexió estigui en bon estat. 
- Regular adequadament la pressió en el cremador perquè la flama no sigui massa llarga. 
- No treballar a prop de matèries combustibles. 
- Disposar de bona ventilació a locals tancats. 
- Fer servir ulleres o pantalles de protecció i guants. 

 
Eines manuals 

a) Tipus 
- Punxents: escarpes. 
- De percussió: martells. 
- De tall: serres i cisalles. 
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- Altres: tornavís, pota de cabra, etc. 
 
b) Anàlisi de riscs 

- Cops, talls, punxades. 
- Projecció de partícules. 

 
c) Mesures preventives 

- Adequat estat de conservació de les eines, mànecs, talls, etc. 
- Coneixement i ús adequats, per part dels treballadors que les facin servir. 
- Endreçament i cura, tant en el magatzem com en la feina, mantenint-les netes i en bon 

estat d’us. 
- Control periòdic de seu estat (comprovació i manteniment). 
- Us de la indumentària per a protecció personal adient al risc: ulleres de seguretat, botes, 

protectors de les mans, etc. 
 
6.7.6.3 Pistola clavadora 

a) Anàlisi de riscs 
Ferides punxents per:  -          rebots.  
    - projeccions. 
    - perforacions. 
b) Mesures preventives 

- Fer servir la càrrega adient segons les instruccions que doni el fabricant. Només amb 
això ja queda eliminat un nombre important de perforacions i de rebots. 

- Fer servir una campana protectora, fins i tot els martells clavadors, en els quals la 
velocitat de sortida és menors que en les pistoles. 

- Mai no s’ha de clavar en: 
- Cantonades: s’ha de fer a una distància mínima de 10 cm. 
- Superfícies corbades. 
- Materials fàcilment perforables. 
- Materials elàstics o molt durs. 
- Materials fràgils i trencadissos. 
- El se ús comporta: 
- No apuntar mai ningú. 
- No tenir-la carregada a la mà. 
- Transportar-la cap avall i descarregada. 
- Fer el tret des de darrera l’eina i no pas al costat. 
- Mantenir l’eina en un estat de conservació adequat. 
- Fer servir sempre casc i ulleres de seguretat. 

 

6.7.7  Mitjans auxiliars 

 
6.7.7.1 Bastides i plataformes de treball 

Al llarg de l’execució de tota l’obra hi haurà etapes i situacions en què serà necessària la utilització 
de plataformes de treball de diversa índole: 
 

- Bastides de cavallets 
- Plataformes volades, de fusta o metàl·liques, amb sistemes de fixació metàl·lics. 
- Plataformes mòbils, amb rodes. 
- Plataformes de fusta, per a enguixar, lliscar, col·locar falsos sostres, peces de pladur, 

etc. 
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Les condicions constructives de les bastides i plataformes de treball les defineix la “Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo”, en el seu article 20, i l’articulat de la subsecció 2ª de 
la “Ordenanza Laboral de la Construcción”. 
 

- “Les plataformes de treball, fixes o mòbils, han d’estar fetes amb materials sòlids; la 
seva estructura i resistència han de ser proporcionades a les càrregues fixes o mòbils 
que hagin de suportar”. 

- “Els pisos i passadissos de les plataformes de treball han de ser antilliscants; cal 
mantenir-los nets d’obstacles i han d’estar proveïts d’un sistema de drenatge que en 
permeti l’eliminació de productes lliscosos”. 

- “Les plataformes que ofereixin perill de caigudes des de més de 2 m. d’alçada han 
d’estar protegides tot al voltant amb baranes i sòcols amb les condicions que assenyala 
l’art.23”. 

- “Quan es treballi sobre plataformes mòbils cal fer servir dispositius de seguretat que 
n’evitin el desplaçament o la caiguda”. 

- Aquestes condicions es complementen amb l’articulat contingut a la subsecció 2ª 
“bastides” de l’Ordenança Laboral de la Construcció. 

- Art. 206:”Els taulons que formen la plataforma de la bastida s’han de disposar de tal 
manera que no se es puguin moure ni tampoc no puguin bascular, relliscar o fer 
qualsevol altre moviment perillós”. 

- Art. 212:”Fins a 3 m. d’alçada es poden fer servir bastides de cavallets metàl·lics fixes, 
sense travaments. Entre 3 i 6 m., d’alçada màxima permesa per a aquest tipus de 
bastides, cal fer servir cavallets metàl·lics armats de bastidors metàl·lics travats”. 

 
a) Anàlisi de riscs 
Que un operari caigui des d’un punt alt per: 

- Plataforma lliscant 
- Obstacles a la plataforma. 
- Fallada dels suports. 
- Trencada o caiguda de la plataforma. 
- Immobilització deficient de la bastida. 
- Interferències amb altres elements i equips mòbils. 

 
b) Mesures preventives 

- Cal netejar-ne la superfície per a evitar-hi l’acumulació d’elements lliscants (greixos, olis, 
etc.). També cal eliminar-ne les incrustacions de formigó adormit. En general, no ha 
d’haver-hi irregularitats a la superfície que dificultin moure-s’hi. Cal fer servir amb sola 
anti-lliscant. 

- Cal revisar els suports de les bastides i els cavallets per a detectar-hi trencades, 
esquerdes o nusos que comportin una disminució de la resistència. En els suports 
metàl·lics cal comprovar que no hi hagi ni fissures ni rovell. De les plataformes volades 
cal comprovar-ne l’estat de conservació i la pressió correcta dels puntals. 

- Els taulons, taulers, etc. que es facin servir de plataforma han de ser sòlids, i han d’estar 
subjectes entre ells i els suports, i no s’han de sobrecarregar. 

- La bastida ( els seus peus) ha d’estar perfectament immobilitzada, especialment si és 
mòbil (amb rodes). El dispositiu de bloqueig ha de funcionar correctament. 

- No s’han de muntar les bastides en zones de pas de vehicles o de persones llevat que es 
talli i es senyalitzi una zona de seguretat adjacent. Tampoc no s’han d’ubicar en zones 
de proveïment amb les grues ni a prop del muntacàrregues de plataforma o de ganxo. 
També cal tenir en compte si es fa algun treball en la seva vertical (a nivell superior o 
inferior) que pugui comportar la caiguda de materials.  

- Les plataformes volades han de tenir protecció perimetral, ja que el personal que 
carrega i descarrega s’hi ha de col·locar per a fer les operacions de rebre i enganxar o 
desenganxar la càrrega. 
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- Les bastides, castellets, etc., encara que no facin els 2m. d’alçada, si són situats a 
l’extrem d’un sostre, (encara que aquest tingui protecció perimetral) cal consider-los 
elements amb perill de caigudes des d’un alçada de més de 2 m. i han de tenir per tant 
la protecció perimetral que estableix l’art. 23 de l’OGSHT. 

 
6.7.7.2 Escales de ma 

S’utilitzaran durant tot l’execució de l’obra, i, molt especialment en fases d’acabaments. 
Per superar alçaries no superiors als 5 m. s’empraran escales de mà senzilles; per a desnivells entre 
5 i 7 m. es podran utilitzar les reforçades; i per a feines puntuals es podran usar les escales “de 
tisora”. No s’utilitzaran escales de tipus extensible. 
Tenint en compte el material de què són fetes, el criteri per a la utilització d’escales de mà serà el 
següent: 

- De ferro: s’usaran només per als desplaçaments en sentit vertical(entre diferents nivells) 
sense desplaçaments laterals; no es faran servir per a realitzar treballs en presència de 
corrent elèctric. 

- D’alumini: recomanables per a la seva lleugeresa i manejabilitat. 
- De fusta: per a realitzar feines de cert durada a nivells diferents, tot permanent els 

desplaçaments e sentit vertical(no laterals). 
 
Les condicions constructores dels diferents tipus d’escales de mà venen definides en l’article 19 de 
l’OGSHT. 

- “Les escales de mà han de tenir sempre les garanties que calen pel que fa a solidesa, 
estabilitat i seguretat i ai s’escau, d’aïllament o incombustió”. 

- “Quan els muntants siguin de fusta , cal que siguin d’una sola peça i els graons han 
d’estar ben enganxats i no només clavats”. 

- “Les escales de mà no s’han de pintar, llevat que es faci amb vernís transparent, per 
evitar que quedin amagats els possibles defectes”. 

- Han d’estar proveïdes de talons, puntes de ferro, grapes o altres mecanismes 
antilliscants als peus, o de ganxos de subjecció a la part superior”.(Cal entendre que els 
diferents elements de fixació són en funció del terreny on s’aguantin. Exemples: 
superfície pintada amb tendència al lliscament: talons de goma; sorra o terra: puntes 
metàl·liques; sòl irregular: grapes amb suport de goma -articulades-). 

 
a) Anàlisi de riscs 
Caigudes des de punts alts: 

- Lliscament de l’escala 
- Fallada del peu de l’escala 
- Trencada d’algun elements de l’escala 
- Situació inadequada de l’escala. 
- Treball incorrecte de l’operari. 
- Us incorrecte de l’escala. 
- Lliscament de l’operaria l’escala. 
- Accident causat per un altre agent material. 

 
b)  Mesures preventives 

- Escales amb tacons amb bon estat d’ús. Ajut d’un altre operari, cas que la base no es 
pugui fixar. 

- Col·locar l’escala amb la inclinació adient (relació entre projecció vertical i horitzontal 
4:1). 

- No col·locar l’escala sobre caixes, maons, etc. que siguin una base dèbil i inestable. 
- Escala en bon estat de conservació: no ha d’haver-hi trencades, esquerdes, ni 

empiulaments en muntants ni en els graons. 
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- Evitar col·locar l’escala en zones de pas de persones o de vehicles ( a la vora o a sobre 
de portes) o en la vertical d’altres feines que, per manca de visibilitat podessin afectar-
la. També cal revisar-ne la col·locació a prop d’elements mòbils. 

- No s’han de fer feines que comportin transmetre vibracions o impactes bruscos a l’escala 
(fer forats a les parets o fixacions als sostres o parets amb la pistola cavadora, per 
exemple) si aquesta no està perfectament immobilitzada( subjecció que complementi els 
tacons o les grapes de la base). 

- No s’han de fer feines que impliquin un desplaçament del cos que alteri ell equilibri del 
centre de gravetat. Treballant en un sostre, el cercle de seguretat és aconsellable que no 
passi dels 25 cms. de radi al voltant del cap de l’operari. Treballant en una paret, no 
s’haurien de superar els 45 cms. a cada cantó del centre del cos en posició vertical. 

- Per pujar i baixar s’ha d’anar de cara a l’escala. 
- Cal eliminar els olis o substàncies lliscants de les escales quan es facin servir en 

ambients on hi hagi lubrificants. 
- Cal eixugar prèviament les escales metàl·liques ni a prop d’instal·lacions elèctriques. 
- No s’han de portar càrregues pujant o baixant per una escala. (L’OGSHT, en el punt 6.g 

de l’art. 19, admet 25Kg. de càrrega màxima portada a pes a braços). 
 

6.7.8 Instal·lació elèctrica provisional d’obra 
 
6.7.8.1 Descripció de la instal·lació 

Amb anterioritat a l’inici de les obres, si en l’edifici no es disposa de la instal·lació adequada,  el 
Promotor durà a terme la tramitació corresponent, davant la companyia subministradora i 
l’organisme oficial competent (Indústria), per a l’obtenció del subministrament elèctric provisional, 
amb la instal·lació de la connexió de servei a la xarxa, i la connexió de servei fins el quadre general 
(CGP) provisional d’obra, passant per la unitat de mesura (comptador d’obra) i la unitat de 
comandament i protecció, així com la instal·lació de força i enllumenat per les necessitats de l’obra, 
des del C.G.P. 
L’instal·lador elèctric, degudament autoritzat, haurà de signar els butlletins o volants d’instal·lació. 
Haurà d’acomplir en tot moment les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i, 
extensivament, les indicacions de la companyia elèctrica subministradora, per que fa a aquest tipus 
d’instal·lació. 
 
La instal·lació elèctrica provisional d’obra constarà dels següents elements: 

a) Quadre general provisional d’obra 
Comprendrà la unitat de mesura i la de comandament i protecció, amb els components següents: 

- Tallacircuits fusibles generals. 
- Comptador. 
- Interruptor diferencial, de 300 mA. 
- Interruptors diferencials, de 30 mA. 
- Interruptor automàtic general. 
- Interruptors automàtics (PIA), per a les diferents línies repartidores fins als quadres de 

distribució. 
- Elements auxiliars: embarrats de distribució, barra de connexió de la línia general de 

presa de terra, premsaestopes en les canalitzacions d’entrada i sortida del quadre. 
 

b) Línies repartidores 
Enllaçant el quadre general amb els quadres de distribució, i podem discórrer aèries, enterrades o 
visites (per terra), en les condicions especificades més endavant. 
 

c)  Quadres de distribució 
Hauran d’estar equipats amb : 
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- Caixes de borns i bases d’endoll estanques, preses de corrent amb presa de posta a 

terra incorporada. 
- Transformador de la tensió, a 24 V. per a zones humides, i a 50 V. per a ambients secs. 
- Interruptor automàtic magnetotèrmic, per a cada presa de corrent. 
- Interruptor diferencial , de 30 mA, per a l’enllumenat i per a màquines portàtils. 
- Barres de distribució i de connexió de la línia de preses de terra. 

 
d) Línies d’utilització 

 
Enllaçant els quadres de distribució amb els diferents receptors: màquines fixes o portàtils; hauran 
de discórrer per terra i/o aèries. 
 
6.7.8.2 Anàlisi de riscs 

En general, els riscos inherents a la instal·lació elèctrica provisional d’obra són: 
- Contactes elèctrics directes. 
- Contactes elèctrics indirectes. 
- Cremades. 
- Incendis. 

 
6.7.8.3 Mesures preventives 

a) Quadres elèctrics 
- Han de tenir aïllament doble, classe II. Quan estiguin en armaris metàl·lics, aquests 

s’han de considerar de classe 0I i han d’anar connectats a terra mitjançant el 
corresponent conductor de protecció. 

- Totes les canalitzacions que entrin o surtin de l’armari han de portar premsaestopes. 
- Els quadres s’han d’obrir amb estris especials, i ha de fer-ho un especialista elèctric 

responsable. 
- Les tapes d’accés als dispositius de protecció han de ser estanques i cal comprovar-ne 

l’existència i el bon estat de conservació. 
- En el quadre no s’hi han de fer forats o perforacions per al pas de fills que anul·lin 

l’efecte de dobles aïllament i disminueixen o n’anul·lin el grau de protecció. 
- En termes generals, de l’interior no han de sortir-ne elements metàl·lics. 
- En cap cas no es pot fer el pont en els dispositius de protecció, tant si són 

magnetotèrmics, com si són diferencials. 
- Cal comprovar diàriament el bon funcionament del disparador del diferencial, mitjançant 

el polsador de prova. 
- Cal comprovar periòdicament, amb els aparells escaients, que es dispari correctament e 

la intensitat de defecte que tingui prefixada. 
 

b)  Preses de corrent 
- Tant les bases d’endoll com els connectors han de ser adequats per a treballs a la 

intempèrie. 
- Si es fan servir allargadors de fil i han d’anar per terra, cal protegir-los de manera 

adequada contra el deteriorament mecànic i han de ser del tipus estanc a l’aigua. 
- Les bases d’endoll han d’incorporar un dispositiu que tapi les parts actives(amb tensió) 

quan sigui retirat el connector o endoll (de la part de la màquina). 
- Totes les preses de corrent han de portar incorporat el conductor de protecció. 
- No s’han de fer servir per alimentar receptors la intensitat nominal dels quals, sigui 

superior a la de les preses. 
- No s’han de connectar diversos receptors a una sola presa de corrent, encara que no en 

superin la intensitat nominal. 
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- La parella mascle-femella d’una presa de corrent ha de ser el mateix tipus; no s’ha de 
servir una base o un connector que s’hagin de forçar per a acoblar-se o que disminueixin 
el grau de protecció (IP) del conjunt. 

 
c)  Línies repartidores 
- Els conductors utilitzats han de ser del tipus de mànega flexible (tensió nominal mínima 

de 1000V) i especials per a treballar en condicions severes. 
 
Aquests conductors es poden instal·lar: 

- Directament a terra, protegint-los en els llocs en puguin patir agressions mecàniques o 
quan estiguin a menys de 2m. d’alçada. 

- A les parets, mitjançant abraçadores que hi estiguin subjectes i que siguin resistents a la 
intempèrie. No s’hi ha de fer servir elements de fixació que malmetin l’aïllament dels 
conductors. 

- Sobre suports, tenint en compte que estiguin a una alçada mínima sobre terra de 
2,50m., sempre que no afectin la feina ni hi hagi circulació rodada; en el cas contrari 
haurà de ser de 6 m. 

- Enterrats, sempre que estiguin protegits contra la corrosió que pugui provocar el terreny 
i amb una cobertura adequada contra les agressions mecàniques. 

 
En aquest cas les línies subterrànies han d’estar senyalitzades convenientment per delimitar-ne la 
trajectòria i la fondària. 
No s’hi han de fer empalmaments. En el cas que calgui allargar-les, s’ha de fer amb una presa de 
corrent intermèdia, de manera que el grau de protecció del conjunt no variï. Si això no fos possible, 
cal fer servir un quadre de connexió en aquells llocs on sigui necessari (ambient humit o conductor). 
Aquests conductors han de portar incorporat el fil de protecció (verd i groc). No es aconsellable l’ús 
d’un fil de protecció separat del fil d’alimentació. 
Cal comprovar periòdicament la continuïtat elèctrica dels fils que estiguin connectats als quadres de 
manera adequada. 
 

d)  Línies d’utilització 
 
Tot el que ha estat indicat a l’apartat anterior val per a aquest; a més a més, cal tenir pressent el 
següent: 

- Els fils elèctrics que van connectats a màquines, moltes de les quals són mòbils, pateixen 
un deteriorament mecànic molt superior, raó per la qual caldrà revisar periòdicament, a 
més de la continuïtat elèctrica, l’estat físic de la cobertura aïllant. 

- Els fils que portin corrent a màquines de la classe II (aïllament doble) i classe III 
(tensions de seguretat) no cal que portin incorporat el conductor de protecció. 

- Els que portin corrent a màquines de classe I (necessitat de contacte de massa) han de 
portar-lo incorporat. 

 
e) Receptors 

 Enllumenat 
- Cal considerar de classe I i 0I tots els punts de llum situats en llocs accessibles, i hauran 

d’estar protegits mitjançant un interruptor diferencial d’alta sensibilitat (30 mA). 
- Les bombetes han d’estar protegides per pantalles protectores. 
- En el cas que estiguin en ambients humits o molt conductors, caldrà utilitzar 

portalàmpades de seguretat estancs a l’aigua i a la pols (amb tensions d’alimentació 
superiors a 50 V). 

- Els portàtils d’enllumenat s’han de fer servir a tensió de seguretat de 24 V en ambients 
humits o conductius. 

 
 Eines portàtils 
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- Sempre que es treballi en ambients humits o conductius, aquestes hauran de ser de 
classe II (aïllament doble – radials-) o bé s’hauran d’alimentar amb tensions de 
seguretat (vibradora). Com a protecció suplementària han d’estar protegides per un 
interruptor diferencial d’alta sensibilitat (30 mA).  

 
 Resta de maquinària d’obra 

- El seu grau de protecció ha de ser el que correspongui per a treballar a la intempèrie. 
- Tenint en compte que la seva alimentació és amb una tensió a 50 V i que són classe 0I i 

I, ha d’estar connectada a la xarxa general de presa de terra. Aquesta ha de tenir una 
resistència òhmica baixa <80_, tenint en compte que el diferencial al qual són 
connectades és de sensibilitat mitjana (300mA). 

 
f)  Mesures preventives de caràcter general 
- No s’ha de treballar en una instal·lació elèctrica sense haver-ne desconnectat prèviament 

la font d’alimentació i haver col·locat la senyalització de descàrrega corresponent. 
- No s’han de deixar a l’abast del personal d’obra, elements de les instal·lacions en servei 

sense les corresponents proteccions a aïllants (fils connectats sense endoll, caixes de 
borns sense coberta, etc.). 

- Cal protegir adequadament tots els conductors, especialment en zones de pas i en llocs 
en què estiguin en contacte amb elements metàl·lics. 

- Cal mesurar mensualment, el valor de la resistència de la presa de terra i controlar el 
funcionament correcte dels dispositius diferencials contra contactes elèctrics indirectes. 

- Quan calgui d’efectuar treballs en instal·lacions amb tensió, i no es pugui treure, aquests 
treballs els ha d’efectuar personal expert i equipat amb elements de protecció personal 
adequats o que estiguin homologats. 

 
 
       

Navata, abril 2014 
 
 
 
           Joaquim Sajet Costa 

        QUIM SAJET ENGINYERIA SLP 
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7. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA - PLÀNOLS – ESQUEMES 
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