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1.0 Full Identificatiu 

1.0.1 Dades del projecte  

Títol: Disseny d’una instal·lació de climatització, mitjançant bomba de calor 

geotèrmica, per un edifici d’oficines.  

Situació: Mollerussa (Lleida)    

Coordenades UTM:  31T, X: 324750, Y: 4611025 

 

1.0.2 Dades del Promotor 

No s’identifica, ja que estem redactant un projecte final de carrera, i es 

considera una cas hipotètic.  

 

1.0.3 Dades del Projectista 

Juanjo González Toledano 

NIF: 43.729.940-V 

joanjo@lleida.org  

 

 

Lleida,  Setembre de 2013 

 Promotor Projectista 

 

   

  Juanjo González Toledano 
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1.1 Objecte 

El objectiu principal d’aquest projecte és el disseny d’una instal·lació de 

climatització per un edifici d’oficines, utilitzant com a principal font de producció 

la energia geotèrmica extreta de l’aigua del subsòl.  

 

1.2 Abast 

L’àmbit d’aplicació d’aquest projecte es centra en les noves instal·lacions de 

climatització d’unes oficines. L’Edifici projectat està situat a la capital del Pla 

d’Urgell, Mollerussa (Lleida). El disseny contempla, única i exclusivament, el 

dimensionament dels elements de producció, acumulació, conducció, i difusió 

de la instal·lació de climatització. Queda fora aquest projecte la instal·lació 

elèctrica, de sanejament, i d’altres instal·lacions que puguin estar associades a 

la instal·lació de climatització.    

 

1.3 Antecedents 

L’edifici considerat te una morfologia arquitectònica molt diversa, fruit de 

diverses ampliacions en diferents èpoques, i dels diferents usos que ha tingut. 

En aquesta nova ampliació i reforma la propietat ha determinat que vol una 

nova instal·lació de climatització eficient, i que garanteixi el confort dels seus 

usuaris. El solar on està situat el edifici disposa de dos pous d’aigua 

subterrània per al seu ús, motiu pel qual el plantejament és un sistema de 

geotèrmia obert.  
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1.4 Normes i referències 

1.4.1 Normativa 

• UNE 157001:2002, Criterios Generales para la elaboración de 

Proyectos.  

• Reglamento Instalaciones térmicas en los Edificios, RITE. 

• Codigo Técnico de la Edificación, CTE. 

 

1.4.2 Bibliografia 

• Cabeza, Lluïsa F., Sistemes de Fred i Climatització, Ed. Paperkite  

• Yunus A. Çengel, Transferència de Calor, Ed. McGraW-Hill 

• Guillermo Llopis, Victor Rodrigo, Guia de la Energia Geotérmica, Ed. 

Fundación de la Energia de la Comunidad de Madrid 

• Agüera Soriano, José, Mecánica de fluidos incomprensibles y 

turbomáquinas hidráulicas, Ed. Ciencia 3 

• Degree-days: theory and aplication, Ed. CIBSE Publications 

 

1.4.3 Software 

• Paquet de Microsoft Office: Excel, Word, i Project. 

• CYPE, Hidro Five 

• LIDER 

• AutoCad 

• PRESTO 

 

1.4.4 Internet 

• Pàgines web d’organismes oficials 

o www.gencat.cat/aca/ 

o www.gencat.cat/icaen/ 

o www.idae.es 
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o www.igc.cat 

o www.igme.es 

• Pàgines web de fabricants de components i equips de producció tèrmica 

o www.ciatesa.es 

o www.climaveneta.com 

o www.hoval.com 

o www.ibaiondo.com 

o www.lapesa.com 

o www.spiraxsarco.es 

o www.carrier.es 

o www.wattsindustries.com 

• Pàgines web de fabricants de sistemes de terra radiant 

o www.rehau.com 

o www.uponor.com 

• Pàgines web de fabricants de components de sistemes de ventilació 

o www.solerpalau.es 

o www.sodeca.com 

o www.trox.es 

o www.isover.net 

• Pàgines web de fabricants d’equips de bombeig 

o www.wilo.com 

o www.grundfoss.com 

• Pàgines web de fabricants sistemes de regulació i control 

o www.honeywell.es 

• Pàgines web relacionades amb la temàtica del projecte 

o www.degreedays.net 
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1.5 Definicions i abreviacions  

1.5.1 Definicions 

 

Cataforesis Tractament per electrodeposició catòdica, és a dir, és un 
mètode de pintat per immersió fonamentat en el 
desplaçament de partícules carregades dins d’un camp 
elèctric cap el pol oposat.  

Energia Final És la energia tal i com s’utilitza al punts de consum; per 
exemple la electricitat o el gas que utilitzem a les nostres 
llars 

Energia Primària És la continguda als combustibles abans de passar pels 
processos de transformació per ser Energia Final 

Entalpia Magnitud termodinàmica que expressa la quantitat 
d’energia captada o cedida per un sistema termodinàmic, 
és a dir, la quantitat d’energia que un sistema pot 
intercanviar amb el seu entorn.  

Gradient 
Geotèrmic 

La relació entre la variació de temperatura i la fondària rep 
el nom de gradient geotèrmic 

Isòtops Cadascun dels àtoms els nuclis dels quals tenen el mateix 
nombre de protons però diferent nombre de neutrons 
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1.5.2 Abreviacions 

 

Acrònim Descripció 

AE Aire de Extracción (Extract Air) 

ASHRAE American Society of Heating, Refrigerating and Air 

Conditioning Engineers 

CFC Clorofluorocarbur, o freó 

clo Índex de indumentària, 1clo=0,155m²·K/W 

COP Coeficient of Performance 

ERR Energy Efficiency Ratio 

IDA Aire Interior (Indoor air) 

IGA International Geothermal Associataion 

INSHT Instituto Nacional de Salut e Higiene en el Trabajo 

met Índex Metabòlic, 1met=58W/m² 

ODA Aire Exterior (Outdoor air) 

PPD Percentatge estimat d’insatisfets 

UNE Una Norma Española 

UTM Universal Transversal Mercator 
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1.6 Requisits del disseny 

A continuació detallarem les bases i dades de partida que són establertes per: 

el promotor, i  les que es deriven de la Normativa, Legislació i Reglamentació 

actual. 

 

1.6.1 Descripció general de l’edifici 

1.6.1.1 Situació i Emplaçament 

L’edifici considerat es troba situat al municipi de Mollerussa, a la comarca del 

Pla d’Urgell, província de Lleida, i emplaçat al mig del nucli urbà. Les 

Coordenades UTM són: 31T, X: 324750 Y: 4611025, amb una altitud de 250m.  

Al Plànol-1 es presenta la situació i emplaçament del edifici considerat en 

aquest projecte.  

 

 
Figura  1.1: Vista aèria de Mollerussa 
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1.6.1.2 Entorn i Climatologia 

La climatologia a la comarca del Pla d’Urgell correspon a un clima Mediterrani 

Continental amb una distribució de la precipitació irregular amb dos màxims, a 

la tardor i la primavera, i un total anual escàs. El règim tèrmic és calorós a 

l’estiu i fred al hivern. L’aridesa és acusada, amb quatre mesos àrids. El 

període lliure de glaçades tan sols comprèn els tres mesos d’estiu i el de 

setembre.  

 

A continuació presentem alguns dels valors mitjos obtinguts a partir de les 

dades registrades a l’estació meteorològica de Mollerussa a  l’any 2011, 

segons el Servei Meteorològic de Catalunya: 

Paràmetres Valors 

Temperatura mitjana anual 14,7ºC 

Temperatura màxima mitjana 21,7ºC 

Temperatura màxima absoluta (20/Agost/2011) 39,4ºC 

Temperatura mínima mitjana 8,3ºC 

Temperatura mínima absoluta  (25/Gener/2011) -9,0ºC 

Taula  1.1: Dades climatològiques de Mollerussa 

 

Un altre aspecte climatològic important a considerar és l’amplitud tèrmica anual, 

definida com la diferència de temperatures mitjanes del mes més fred i del més 

càlid, que a Catalunya són el gener i el juliol, respectivament. Com es pot veure 

al mapa presentat a la Figura  1.2, Mollerussa es troba dins de la zona amb 

major amplitud tèrmica de Catalunya, amb uns valors superiors als 20ºC. 
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Figura  1.2: Mapa amplitud tèrmica 

(Font: Institut Cartogràfic de Catalunya) 

 

1.6.1.3 Arquitectura del Edifici 

L’edifici està emplaçat dins d’una parcel·la rectangular, on es distribueixen: les 

oficines, magatzems de materials i de vehicles. El volum principal està format 

per dos plantes sobre rasant: baixa i primera.    
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Figura  1.3: Vista 3D, Edifici principal  
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A la planta baixa es troba el magatzem de materials i de vehicles, el vestíbul 

d’entrada i un petit despatx amb bany incorporat.  A la planta primera és on 

estan les oficines com a tal, amb diferents despatxos, recepció, sala de visites, 

sala de formació, un office, un petit arxiu i els banys. Als Plànols 2 i 3 es 

presenta la distribució de la planta baixa i primera respectivament. 

 

La edificació ha tingut diverses ampliacions en diferents èpoques. En l’ultima 

d’aquestes ampliacions, a part d’ampliar la superfície útil, també es van 

reformar les façanes i cobertes. Als Plànols 4 i 5 es presenta la planta coberta i 

les façanes del edicifi, respectivament. 

L’edifici té tres façanes i una mitgera. La façana principal està orientada al sud-

est, la posterior al nord-oest, i la mitgera al nord-est. A continuació es 

presenten algunes figures amb imatges en perspectiva de les façanes del 

edifici:  

 

  

 

Figura  1.4: Vista 3D, Façana principal 
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Figura  1.5: Vista 3D, Façana posterior 

 

 

Figura  1.6: Vista 3D, Façana lateral 
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Figura  1.7: Vista 3D, Façana mitgera 
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1.6.1.4 Superfícies 

Les superfícies útils s’especifiquen a continuació, per espai i planta, a les 

següents taules: 

Ref. Espai  Superfície m² 

0.1 Vestíbul principal 19,98 

0.2 Vestíbul magatzem 3,13 

0.3 Despatx  18,80 

0.4 Bany-1 2,58 

0.5 Bany-2 4,76 

0.6 Magatzem-1 317,56 

0.7 Magatzem-2 160,07 

0.8 Magatzem-3 5,11 

  Total  531,99 
Taula  1.2: Superfícies Planta Baixa 

 

Ref. Espai  Superfície m² 

1.1 Dept. Administratiu 49,40 

1.2 Despatx Gerència 20,80 

1.3 Despatx Direcció 21,80 

1.4 Arxiu 7,60 

1.5 Dept. Tècnic-1 24,70 

1.6 Dept. Tècnic-2 17,40 

1.7 Dept. Tècnic-3 17,30 

1.8 Dept. Tècnic-4 17,20 

1.9 Sala Visites 11,90 

1.10 Sala Formació 30,40 

1.11 Office 6,50 

1.12 Bany-1 4,57 

1.13 Bany-2 4,80 

1.14 Bany-3 3,78 

1.15 Passadís 43,52 

1.16 Recepció 26,10 

  Total  307,77 
Taula  1.3: Superfícies Planta Primera 
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Els espais que es climatitzen corresponen a la totalitat dels espais de la planta 

primera i un de planta baixa, exceptuant els banys d’ambdues plantes que són 

sense climatitzar. A la següent taula s’especifiquen, i se indica la superfície i 

volum de cadascun d’ells: 

Ref. Espai  
Superfície 

[m²] Alçada [m] Volum [m³] 

  Planta Baixa       
0.3 Despatx  17,57 2,65 46,56 

  Planta Primera       
1.1 Dept. Administratiu 49,40 2,65 130,91 

1.2 Despatx Gerència 20,80 2,65 55,12 

1.3 Despatx Direcció 21,80 2,65 57,77 

1.4 Arxiu 7,60 2,65 20,14 

1.5 Dept. Tècnic-1 24,70 2,65 65,46 

1.6 Dept. Tècnic-2 17,40 2,65 46,11 

1.7 Dept. Tècnic-3 17,30 2,65 45,85 

1.8 Dept. Tècnic-4 17,20 2,65 45,58 

1.9 Sala  Visites 11,90 2,65 31,54 

1.10 Sala Formació 30,40 2,65 80,56 

1.11 Office 6,50 2,65 17,23 

1.15 Passadís 43,52 2,65 115,33 

1.16 Recepció 26,10 2,65 69,17 

  Total  312,19   827,30 

Taula  1.4: Superficies i Volums dels Espais Climatitzats 

 

1.6.1.5 Ocupació i Horari funcionament 

La ocupació i l’horari de funcionament d’una instal·lació de climatització són 

aspectes de cabdal rellevància, sobretot per l’aspecte de la ventilació, tal com 

especifica el RITE en el seu Mètode indirecte de cabal d’aire exterior per 

persona, qüestió que garanteix la qualitat de l’aire interior.  

La ocupació considerada és la màxima prevista, considerant tots els espais del 

edifici ocupats. En la següent Taula  1.5 es mostren el nombre de persones per 

espai i el total que pot ocupar el edifici.  
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Ref. Espai  Persones/Espai 

  Planta Baixa   
0.3 Despatx  2 

  Planta Primera   
1.1 Dept. Administratiu 2 

1.2 Despatx Gerència 2 

1.3 Despatx Direcció 2 

1.4 Arxiu 1 

1.5 Dept. Tècnic-1 2 

1.6 Dept. Tècnic-2 2 

1.7 Dept. Tècnic-3 2 

1.8 Dept. Tècnic-4 2 

1.9 Sala Visites 2 

1.10 Sala Formació 15 

1.11 Office 1 

1.15 Passadís 1 

1.16 Recepció 1 

  Total  38 

Taula  1.5: Ocupació edifici 

 

L’horari de funcionament de les oficines és de dilluns a divendres de 8 a 20h. 

Es preveu que el nombre total d’hores de funcionament del edifici al any sigui 

de 2000h. 
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1.6.2 Requisits del CTE 

El Codi Tècnic en la Edificació determina al Document Bàsic HE Estalvi 

d’Energia, les regles i procediments que permeten complir les exigències 

bàsiques en estalvi d’energia. Aquest estalvi persegueix l’ús racional de 

l’energia per a la utilització als edificis, reduint el consum de les seves 

instal·lacions a límits sostenibles, i fixant que una part d’aquest consum sigui de 

fonts d’energies renovables.  

Les exigències bàsiques que afecten al projecte que estem redactant es 

desenvolupen a continuació: 

1.6.2.1 Exigència bàsica HE1: Limitació de la demanda energètica 

Aquest exigència bàsica determina que els edificis disposaran d’una envoltant 

de característiques tals que limitin adientment la demanda energètica 

necessària per obtindre el Benestar Tèrmic en funció del clima de la localitat, 

l’ús del edifici i el règim d’estiu i hivern, així com per les seves característiques 

d’aïllament i inèrcia, permeabilitat al aire i exposició a la radiació solar. Reduint 

el risc d’humitat de condensació superficial i intersticials que poden provocar 

perjudicis a les seves característiques i tractant adientment el ponts tèrmics per 

limitar les pèrdues o guany de calor i evitar problemes higromètrics als 

mateixos.   

 

Per fer aquesta comprovació la Exigència Bàsica HE1 permet dos 

procediments alternatius:  

• Opció simplificada, fonamentada en el control indirecte de la demanda 

energètica dels edificis mitjançant la comparació dels tancaments 

exteriors i interiors que componen l’envolvent tèrmica del edifici amb els 

valors límit permesos.  

• Opció general, fonamentada en l’avaluació de la demanda energètica 

dels edificis mitjançant la comparació d’aquesta amb la corresponent a 

un edifici de referència que defineix la mateixa opció.  Per realitzar 
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aquesta comprovació es fa anar el programa LIDER, que és l’aplicació 

informàtica que permet  complir amb l’opció general de verificació de la 

exigència de Limitació de Demanda Energètica establerta al Documento 

Básico de la Habitabilidad y Energía del Código Técnico de la 

Edificación (CTE-HE1) i està patrocinat pel Ministerio de Vivienda i pel 

Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA). 

En el nostre cas, realitzarem el procediment de comprovació amb la opció 

general. Els resultats que hem obtingut de la nostra instal·lació es presenten al 

apartat 2.1.2 del  Annex-1, i com es podrà veure l’edifici compleix amb la 

reglamentació establerta pel CTE.  

 

1.6.2.2 Exigència bàsica HE2: Rendiment de les instal·lacions tèrmiques 

Els edificis han de disposar de instal·lacions tèrmiques adients destinades a 

proporcionar el benestar tèrmic dels seus ocupants. Aquesta exigència es 

desenvolupa al Reglament de Instal·lacions Tèrmiques en les Edificis (RITE), i 

es tractada en el següent apartat 1.6.3.   
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1.6.3 Requisits del RITE 

El Reglament d’instal·lacions Tèrmiques en Edificis, estableix unes exigències 

tècniques que s’han de complir en el disseny i càlcul, execució, manteniment i 

utilització de les instal·lacions tèrmiques. A continuació descriurem aquestes i 

els aspectes que afecten a la instal·lació que estem dissenyant: 

 

1.6.3.1 Exigència de Benestar i Higiene 

Per aplicar aquesta exigència cal que es compleixin les següents prescripcions: 

1.6.3.1.1 Qualitat tèrmica de l’ambient 

Les instal·lacions tèrmiques han de permetre mantindre els paràmetres que 

defineixen l’ambient tèrmic dins d’un interval de valors determinats amb el fi de 

mantindre unes condicions ambientals confortables per als usuaris del edifici.  

La qualitat tèrmica de l’ambient es considera satisfeta en el disseny i 

dimensionat de la instal·lació tèrmica, si els paràmetres que defineixen el 

benestar tèrmic es troben dins del valors establerts a continuació. 

 

Temperatura operativa i humitat relativa  

Les condicions interiors de disseny de la temperatura operativa i de la humitat 

relativa s’han de fixar en base a l’activitat metabòlica de les persones, grau de 

vestimenta i percentatge estimat d’insatisfets (PPD). S’han considerat el valors 

estàndard per a persones amb activitat metabòlica sedentària d’1,2 met, amb 

grau de vestimenta de 0,5 clo a l’estiu i 1 clo al hivern i un PPD entre el 10 i el 

15%.  

Els valors de la temperatura operativa i de humitat relativa estarà compresos 

entre els límits indicats a la següent taula:  
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Taula  1.6: Condicions interiors de disseny 

(Font: RITE, BOE num.207) 

 

La zona de confort amb més aplicabilitat, és la que defineix ASHRAE, que és 

dibuixada sobre un diagrama psicomètric, que relaciona temperatura de l’aire i 

humitat relativa, i que especifica límits de confort en temperatura de l’aire i de 

temperatura interior del recinte, actuant sobre persones en activitat sedentària.  

Aquest diagrama es mostrat en la següent figura:  

 

 
Figura  1.8: Gràfica que mostra les zones de confort al hivern i al estiu per una activitat 

sedentària (Font: ASHRAE) 
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Velocitat mitja de l’aire  

La velocitat de l’aire en la zona ocupada es mantindrà dins els límits de 

benestar, tenint en compte l’activitat de les persones i la seva vestimenta, així 

com la temperatura de l’aire i la intensitat de la turbulència.  

La velocitat mitja  admissible de l’aire a la zona ocupada (v), es calcularà per 

valors de la temperatura seca (t) de l’aire dins dels marges de 20 a 27ºC, i 

donat que el sistema adoptat és de difusió per mescla el valor límit de la 

velocitat de l’aire vindrà donat per l’expressió següent, considerant una 

turbulència del 40% i un PPD per corrents d’aire del 15%: 

 �	 � �
���� 0,07   

Equació  1.1 

 

Per tant, la velocitat mitja admissible de l’aire per mescla serà de 0,17m/s a 

l’estiu i 0,15m/s al hivern. 

 

1.6.3.1.2 Qualitat de l’Aire interior  

Les instal·lacions tèrmiques permetran mantindre una qualitat d’aire interior 

acceptable, als locals ocupats per persones, eliminant contaminants que es 

produeixin de forma habitual durant el us normal del mateixos, aportant un 

cabal suficient d’aire exterior i garantí l’extracció i expulsió de l’aire viciat.  

La qualitat de l’aire interior definirà els nivells de qualitat de l’aire interior, del 

cabal mínim d’aire exterior de ventilació, tipus de filtració de l’aire exterior i el 

tipus d’aire d’extracció que generem. Tots aquestos paràmetres estan 

determinats principalment per l’ús del edifici i la situació. I es desenvolupen a 

continuació :  
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Categoria de la qualitat de l’aire interior en funció del us del edifici  

Pel tipus d’us de l’edifici la qualitat de l’aire interior correspondrà a una de les 

quatre categories indicades a continuació: 

Categoria  Aplicació  

IDA1 (aire d’òptima qualitat) Hospitals, clíniques, laboratoris i llar d’infants 

IDA2 (aire de bona qualitat) Oficines, residències (locals comuns de hotels i 

similars, residències de gent gran i d’estudiants), 

sales de lectura, museus, sales de tribunals, aules 

d’estudi i similars i piscines 

IDA3 (aire de qualitat mitja) Edificis comercials, cinemes, teatres, sales d’actes, 

habitacions d’hotel i similars, restaurants, 

cafeteries, bars, sales de festes, gimnasos, locals 

per fer esport (excepte piscines) i sales 

d’ordinadors. 

IDA4 (aire de qualitat baixa)  

Taula  1.7: Categories de l’aire interior 

 

En el nostre cas al ser un edifici de oficines adoptem el IDA2 (aire de bona 

qualitat). 

 

Cabal mínim de l’aire exterior de ventilació  

El cabal mínim d’aire exterior de ventilació, necessari per assolir les categories 

de qualitat d’aire interior que se indiquen en l’apartat anterior, es calcularan 

segons un dels cinc mètodes que s’especifica al reglament: Mètode indirecte de 

cabal d’aire per persona, Mètode directe per qualitat d’aire percebut, Mètode 

directe per concentració de CO₂, Mètode indirecte de cabal d’aire per unitat de 

superfície, i Mètode de dilució. En aquest projecte s’ha adoptat el Mètode 

indirecte de cabal d’aire exterior per persona. Aquest mètode diu que 

s’utilitzaran els valors de la Taula  1.8 quan les persones tinguin una activitat 

metabòlica al voltant de 1,2met, quan sigui baixa la producció de substàncies 
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contaminants per fonts diferents del esser humà i quan no estigui permès 

fumar. 

 
Taula  1.8: Cabals d’aire exterior 

(Font: RITE, BOE num.207) 

 

Com podem veure a la taula, per la aire de bona qualitat IDA2, li corresponen 

12,5dm³/s per persona.   

 

Filtració aire exterior mínim de ventilació  

L’aire exterior de ventilació, se introduirà degudament filtrat al edifici. Les 

classes de filtració mínimes ha utilitzar, en funció de la qualitat de l’aire exterior 

(ODA) i la qualitat de l’aire interior requerit (IDA), seran les que indica la Taula 

 1.9. 

Categoria  Aplicació  

ODA1 Aire pur que pot contindre partícules sòlides (p.e. pol·len) de forma 

temporal 

ODA2 Aire amb altes concentracions de partícules 

ODA3 Aire amb altes concentracions de contaminants gasosos 

ODA4 Aire amb altes concentracions de contaminants gasosos i 

partícules 

ODA5 Aire amb molt altes concentracions de contaminants gasosos i 

partícules 

Taula  1.9: Categories de l’aire exterior 

En aquest projecte i degut a la situació del edifici considerat, Mollerussa, 

s’adoptarà la ODA2.  
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De la següent taula i partint de les categories d’aire interior i exterior 

considerades anteriorment, es pot extreure les classes de filtració que s’han 

d’aplicar en aquest projecte: 

 

Taula  1.10: Classes de filtració 

(Font: RITE, BOE num.207) 

 

Com es pot veure les classes de filtres que s’han d’incorporar en el disseny,  

per a una IDA2 i ODA2, són del tipus F8.  

Altres aspectes que indica el RITE, i que s’han de considerar en aquest 

projecte, pel que fa la filtració són: 

• S’utilitzaran prefiltres per mantindre net els components de les unitats de 

ventilació i tractament d’aire, així com per prolongar la vida útil dels filtres 

finals. Els prefiltres s’instal·laran a l’entrada de l’aire exterior a la unitat 

de tractament, així com a l’entrada de l’aire de retorn. 

• En totes les seccions de filtratge, excepte les situades en les tomes 

d’aire exterior, es garantirà les condicions de funcionament en sec; la 

humitat relativa de l’aire sempre inferior al 90%. 

• Els aparells de recuperació de calor s’han de protegir sempre amb una 

secció de filtratge de classe F6 o superior.   
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Aire extracció   

En funció del us del edifici o local, l’aire d’extracció es classifica en les següents 

categories:  

Categoria  Aplicació  

AE1  

(baix nivell de contaminació) 

Aire que procedeix de locals en els que les 

emissions més importants de contaminants 

procedeixen dels materials de construcció i 

decoració, a més a mes de les persones. Està 

exclòs l’aire que procedeix de locals on es 

permet fumar. 

AE2 

 (moderat nivell de contaminació) 

Aire de locals ocupats amb més contaminants 

que la categoria anterior, en les que a més, no 

està prohibit fumar.  

AE3  

(alt nivell de contaminació) 

Aire que procedeix de locals amb producció de 

productes químics, humitat, etc. 

AE4  

(molt alt nivell de contaminació) 

Aire que conté substàncies oloroses i 

contaminants perjudicials per la salut en 

concentracions més grans que les permeses en 

l’aire interior de les zones ocupades 

Taula  1.11: Categories de l’aire extracció 

En el nostre cas la categoria ha considerar serà la AE1 (baix nivell de 

contaminació). Sols l’aire d’aquesta categoria , exempt de fum de tabac, pot ser 

retornat als locals.  

 

1.6.3.1.3 Higiene 

De la exigència de Higiene, en aquest projecte, sols és d’aplicació el punt 

relacionat amb l’obertura de servei per la neteja de conductes i plènums d’aire.   

Aquest especifica tres punts que s’han de complir: 
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1. Les xarxes de conductes hauran d’estar equipades amb obertures de 

servei d’acord amb lo indicat a la norma UNE-ENV 12097 per permetre 

les operacions de neteja i desinfecció corresponent. 

2. Els elements instal·lats en una xarxa de conductes hauran de ser 

desmuntables i tindre una obertura d’accés o una secció desmuntable de 

conducte per permetre les operacions de manteniment.   

3. Els falsos sostres deuran tindre registres d’inspecció en correspondència 

amb els registres en conductes i els aparells situats en els mateixos.  

 

1.6.3.1.4 Qualitat de l’ambient acústic 

En condicions normals d’utilització, el risc de molèsties o malalties produïdes  

pel soroll i les vibracions de les instal·lacions tèrmiques, estaran limitades. La 

exigència de qualitat de l’ambient acústic indica que les instal·lacions tèrmiques 

dels edificis deuran complir amb la exigència del document DB-HR Protecció 

front el soroll del Codi Tècnic de l’Edificació, en els apartats que li afectin. A la 

següent Taula  1.12, mostrem els nivell sonors continus que es recomanen no 

sobrepassar segons el tipus de recinte. Com es podrà veure per al cas 

d’oficines el límit màxim és de 45dBA.  

 
Taula  1.12: Nivells sonors equivalents de soroll aeri  

(Font: web del INSHT) 
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1.6.3.2 Exigència d’Eficiència Energètica 

Per complir aquesta exigència la instal·lació tèrmica que dissenyem s’ha de 

calcular, executar, mantenir i utilitzar de tal forma que es redueixi el consum 

d’energia convencional de les instal·lacions tèrmiques i, en conseqüència, les 

emissions de gasos d’efecte hivernacle i altres contaminants atmosfèrics, 

mitjançant el us de sistemes eficients, sistemes de recuperació d’energia, la 

utilització d’energies renovables i de les residuals.   

Per aplicar correctament aquesta exigència en aquest projecte optarem pel 

procediment prescriptiu o simplificat, que consisteix en l’adopció de solucions 

fonamentades en la limitació indirecta del consum d’energia de la instal·lació 

tèrmica mitjançant el compliment dels valors límits i solucions adoptades en 

aquesta secció, per a cada sistema o subsistema dissenyat. En el nostre cas al 

ser una instal·lació inferior als 70kW tèrmics per justificar aquest apartat del 

reglament caldrà que fem una estimació del consum anual d’energia i les 

corresponents emissions de CO₂.  

Els càlculs estimats de consum anual d’energia s’han desenvolupat al apartat 

2.1.3 del Annex-1. A continuació mostrem un resum d’aquestos consums i de 

les emissions de CO₂.  

  E[MJ/mes] E[kWh/mes] 
Emissions de CO₂ 

[kg] 

Gener 38.006,51 10.557,36 6.851,73 

Febrer 36.188,43 10.052,34 6.523,97 

Març 18.353,94 5.098,32 3.308,81 

Abril 15.929,83 4.424,95 2.871,80 

Maig 10.649,69 2.958,25 1.919,90 

Juny 15.455,16 4.293,10 2.786,22 

Juliol 14.335,03 3.981,95 2.584,29 

Agost 22.455,34 6.237,59 4.048,20 

Setembre 9.197,55 2.554,88 1.658,11 

Octubre 9.780,32 2.716,76 1.763,18 

Novembre 23.115,57 6.420,99 4.167,22 

Desembre 33.504,60 9.306,83 6.040,13 

Total anual 246.971,98 68.603,33 44.523,56 
Taula  1.13: Consum energètic i emissions de CO₂ anuals 
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Per al càlcul de les emissions de CO2 adoptarem els 649g/kWh que indica la 

guia tècnica per comptabilització de consums del IDAE. 

 

1.6.3.2.1 Generació de calor i fred 

En la instal·lació estem complint amb la disminució del nivell tèrmic del fluid 

portador, ja que hem dissenyat una instal·lació amb Bomba de Calor i unitat 

terminal de baixa temperatura com el terra radiant. 

Els coeficients de prestacions energètiques EER i COP de la GHP són indicats 

al punt 2.1.4 del Annex-1.  

Amb el fi de facilitar la selecció del tipus i nombre de generador s’estudiaran les 

diferents necessitats al variar l’hora del dia i el mes de l’any, per trobar la 

demanda màxima simultània.   

 

El cabal del fluid caloportador al generador podrà variar per adaptar-se a la 

càrrega tèrmica instantània, entre els límits màxim i mínim establert pel 

fabricant. 

Quant un generador deixi de funcionar, també deuran interrompre el 

funcionament dels equips directament relacionats amb el mateix, excepte, 

aquells que per raons de seguretat o explotació ho requereixen.  

 

1.6.3.2.2 Distribució de calor i fred 

Pel que fa al xarxa de canonades hidràuliques i conductes d’aire, com hem 

optat pel procediment prescriptiu, utilitzarem els gruixos d’aïllament indicats al 

Reglament, a continuació mostrem les taules corresponents per a canonades 

amb fluid calents, freds i per conductes de aire:  
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Taula  1.14: Gruixos mínims d’aïllament per canonades i accessoris que 

transporten fluids calents, per l’interior d’edificis (Font: RITE, BOE num. 207) 

 

 

 
Taula  1.15: Gruixos mínims d’aïllament per canonades i accessoris que transporten 

fluids freds, per l’interior d’edificis (Font: RITE, BOE num. 207) 

 

 

 
Taula  1.16: Gruixos mínims a d’aïllament conducte, per l’interior d’edificis  

(Font: RITE, BOE num. 207) 

 

1.6.3.2.3 Regulació i control 

La instal·lació estarà dotada d’un sistema de control automàtic, que garanteixi 

als locals les condicions de disseny previstes, ajustant els consum d’energia a 

les variacions de la carga tèrmica.  

Segons la capacitat del sistema de climatització, per controlar la temperatura i 

la humitat relativa dels espais, el sistema de control de les condicions 
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termohigrometriques que utilitzarem correspon al THM-C3. A la següent Taula 

 1.17 es pot veure quins aspecte controla aquesta categoria de control: 

 
Taula  1.17: Control de les condicions ambientals 

(Font: RITE, BOE num.207) 

 

Respecte a la qualitat de l’aire interior s’opta pel sistema de control mitjançant 

sondes de CO₂, segons la Taula  1.18 correspon a la categoria IDA-C6. 

 

Taula  1.18: Sistemes de Control Qualitat Aire Interior 

(Font: RITE, BOE num.207) 

El sistema triat per controlar la instal·lació de climatització serà mitjançant 

centraleta de regulació, que regularà la temperatura de impulsió a l’estiu en 

funció de la temperatura exterior, i al hivern en funció de la sonda d’humitat 

interior. I la instal·lació de ventilació mitjançant sondes de CO₂ a cada espai 

ventilat. 
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1.6.3.2.4 Comptabilització de consums 

En el nostre cas, i tot estar per sota de les potencies tèrmiques nominals, que 

obliguen a la comptabilització de consums, superiors a 70kW. S’ha decidit dotar 

la instal·lació d’un sistema de comptatge que permeti consultar el consum 

d’energia elèctrica de la instal·lació de climatització i de la energia tèrmica 

generada per la central de producció. El sistema de comptatge permetrà 

registrar els consums i la generació d’energia mitjançant un DataLogger.    

 

1.6.3.2.5 Recuperació d’energia 

En la instal·lació que estem dissenyant els aspectes que hem d’aplicar per 

recuperar energia se centren en:   

• Recuperació del calor de l’aire d’extracció, el equip de recuperació de calor 

que instal·larem ha de donar cobertura per la ocupació prevista de les 

oficines. El cabal necessari per 38 persones és de 1701,6m³/h (0,5m³/s), i 

les hores de funcionament que es preveuen per aquest equip és inferior a 

2000h/any, per tant, la eficiència haurà de ser superior al 40%, tal com 

indica la següent Taula  1.19: 

 
Taula  1.19: Eficiència de la recuperació 

(Font: RITE, BOE num.207) 

 

En el nostre cas l’equip que instal·lem dona una eficiència del 60%, tal com 

indican les seves especificacions tècniques. Aquesta informació està 

detallada al punt 1.8. 
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• Zonificació de la instal·lació de climatització per obtindre un elevat confort i 

estalvi d’energia. La zonificació tindrà en compte el nombre de plantes del 

edifici i l’orientació d’aquest. En total es defineixen tres zones: el primer és 

la zona façana principal, la segona zona és la façana posterior i la tercera la 

façana lateral. De la zona façana principal penjarà el despatx de planta 

baixa, que és l’únic espai d’aquesta planta climatitzat.  

 
Figura  1.9: Plànol Zonificació Instal·lació Planta Primera 

 

1.6.3.3 Exigència de Seguretat 

Aquest apartat estableix una sèrie de requisit de seguretat i mediambientals per 

als sistemes de climatització. Per garantir la protecció de les persones i del 

medi ambient. Pel tipus de instal·lació que realitzem els aspectes que ens 

afecten són: 
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• L’espai on estarà ubicada la Bomba de Calor Geotèrmica, haurà de 

disposar de ventilació, natural o mecànica. En el nostre cas serà natural, 

l’àrea lliure de l’obertura, A[m²], és el resultat de la següent equació: 

� � 0,14 ∙ �� ��  

Equació  1.2 

On, 

m: càrrega de refrigerant existent al sistema de refrigeració [kg] 

 

La GHP que hem triat té una càrrega de refrigerant R-410A, segons 

especificacions indicades al Annexe-1, de 18kg. Per tant l’àrea lliure de 

ventilació mínima que necessitarem serà de 0,60m². Al plànol de 

Climatització de Planta Baixa, n. 11, se indica que la porta d’accés al lloc on 

està situada la GHP és reixada tota ella, i per tant, complim amb escreix la 

superfície indicada. 

• Per raons de seguretat sanitària, serà necessari interposar, a la connexió 

d’alimentació als circuits tancats interiors des de la xarxa pública, un 

dispositiu, denominat desconector, per evitar el flux d’aigua contaminada de 

la xarxa interior cap a la xarxa pública, en cas de caiguda de pressió de la 

mateixa. El dispositiu estarà precedit per una vàlvula de tancament, un filtre 

i un comptador d’aigua, i funcionarà preferiblement de forma automàtica. A 

la següent figura es pot veure un esquema d’aquest element de seguretat 

sanitària: 
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Figura  1.10: Esquema instal·lació desconector 

(Font: IDAE) 

 

• Tots les unitats terminals disposaran de vàlvules de tancament a 

l’entrada i sortida del fluid portador.  

 

• També es complirà amb la normativa actual vigent sobre condicions de 

protecció contra incendis (CTE SI) que sigui d’aplicació a la instal·lació 

tèrmica. Aquesta qüestió seria motiu d’un projecte específic.  
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1.7 Anàlisi de solucions 

A continuació presentarem les diferents alternatives estudiades per realitzar la 

instal·lació de climatització de l’edifici d’oficines. Abans establirem els criteris 

fonamentals que ens han d’ajudar a prendre la decisió encertada. El sistemes 

que triem han de garantir els aspectes bàsics següents: 

• Renovables  

Com menys dependència tinguem de fonts d’energia fòssils, i més 

renovable sigui la font d’energia que faci funcionar la instal·lació que 

dissenyem, aquesta tindrà un futur més prometedor. L’evolució del sector 

energètic en els propers anys, s’espera molt incert, amb uns combustibles 

fòssils en alça i que cal descartar, en la mida de lo possible. 

• Eficients 

Aspecte importantissim, no sols en climatització, la eficiència ha de ser uns 

dels aspectes més importants, si no el que més, en la selecció d’equips de 

producció. Una instal·lació eficient és garantia d’estalvi. 

• Fiables 

La instal·lació que dissenyem ha de ser fiable, i amb això volem dir que ha 

de realitzar la seva funció sense problemes, i garantint el confort dels 

usuaris, per al qual ha estat dissenyada.   

• Baix cost implantació i explotació  

Portar a terme una instal·lació de climatització per terme general suposa un 

gran inversió en els materials i en els equips que la formen. Avui dia la 

disponibilitat i solucions en climatització és molt amplia, i és un sector en 

constant evolució. Cal que dediquem temps a la selecció dels components 

que volem ficar en la nostra instal·lació, per dedicar els recursos econòmics 

adients, i no de manera desproporcionada. Lligat amb l’aspecte de 

l’eficiència, anteriorment comentat, la inversió que dediquem a equips 

eficients revertirà directament en els costos de explotació, aspecte important 

per l’usuari.   
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1.7.1 Sistema de Producció Tèrmica 

Com a sistema de producció tèrmica entenem l’element o elements que 

generaran l’energia tèrmica necessària per cobrir les necessitats tèrmiques del 

edifici i garantiran el confort dels seus usuaris.  

Tot i que el projecte està determinat per ser amb bomba de calor geotèrmica, 

es vol mostrar en aquest apartat una segona opció que es pot contemplar en 

l’actualitat com a sistema de producció tèrmica. Un dels sistemes de producció 

tèrmica més utilitzats en l’actualitat per a instal·lacions de climatització 

d’oficines i espais comercials és el Sistema de Volum de Refrigerant Variable, 

en endavant VRV.   

 

1.7.1.1 Sistemes de Producció Tèrmica considerats 

A continuació és donarà una vista objectiva dels dos sistemes amb els 

avantatges i inconvenients, primer de la  opció VRV i segon de sistema triat.  

 

1.7.1.1.1 Volum de Refrigerant Variable 

El sistema VRV, és un dels sistemes de climatització que està més implantat en 

l’actualitat per a instal·lacions d’oficines i locals comercials, està fonamentat en 

els sistemes d’expansió directa. El funcionament d’aquest sistema  és anàleg al 

de la bomba de calor. A diferencia de la bomba de calor, el sistema VRV té la 

capacitat, com be diu el seu nom, de variar el cabal de refrigerant aportat a les 

bateries de evaporació-condensació, controlant així les condicions de 

temperatura dels espais a climatitzar. Es pot dir, que el VRV és un sistema 

descentralitzat, format per la unitat exterior, que distribueix el refrigerant a les 

unitats interiors de forma variable, adaptant-se en tot moment a la potència 

necessària per climatitzar cadascun dels espais. 

El funcionament del sistema VRV es fonamenta en el funcionament del motor  

del compressor. Aquest motor que fa funcionar el compressor porta associat un 

variador de freqüència. D’aquesta forma el compressor treballarà a menys o 
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mes potència depenent de la informació que li arribi del sistema de control de la 

instal·lació. Es pot dir que el sistema de regulació de la temperatura és 

proporcional, la quantitat de fluid refrigerant bombejat a les bateries s’adapta 

segons la proximitat a la temperatura del espai respecte el punt de consigna.  

La unitat exterior alimenta simultàniament varies unitats interiors. Aquesta 

unitat exterior genera, i per tant, consumeix solsament la energia que la 

instal·lació està demanant en cada moment. Cada unitat interior climatitza una 

zona de manera independent i segons la demanda. A la següent imatge de la 

Figura  1.11 es mostra un esquema tipus d’aquesta instal·lació. 

 
Figura  1.11: Esquema tipus instal·lació VRV  

(Font: Catàleg City Multi, Mitsubishi Electric) 

 

Els sistemes VRV han aprofitat els avanços de l’electrònica per controlar millor 

les condicions climàtiques dels espais. 

Les eficiències dels equips s’ha incrementat amb l’aplicació de noves 

tecnologies en els components que incorpora. Com és el cas del compressor  

scroll (espiral)  per al refrigerant R-410A,  que aporta amb el seu funcionament 

una disminució de les pèrdues per fricció . 
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Figura  1.12: Esquema compressor Scroll 

(Font, web: www.emersonclimate.com) 

 

Tal com s’ha comentat en el paràgraf anterior el fluid refrigerant que utilitza els 

sistemes VRV és el R-410A. Aquest refrigerant compleix amb les normatives 

actuals. Es considera de alta seguretat per la ASHRAE, ja que en no és tòxic ni 

inflamable.  

Com aquestos equips tenen un control rigurós de tots els paràmetres que 

intervenen en el seu funcionament, presenten una eficiència operativa 

immillorable, que reverteix directament en el seu rendiment. En la següent  

Figura  1.13 es presenta un gràfic amb els COP de dos models actuals de la 

marca Mitsubishi Electric, comparant-la amb un model antic que funcionava 

amb el refrigerant R22, actualment prohibit. .  
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Figura  1.13: Comparativa COP en instal·lació de 8CV, respecte sistemes anterior 

(Font: Catàleg City Multi, Mitsubishi Electric) 

A continuació presentem els avantatges i inconvenients més rellevants del 

sistema VRV: 

• Avantatges: 

o Consum d’energia és baix, ja que s’adapta a la demanda de 

forma immediata. 

o Disponibilitat de fred i calor al mateix temps.  

o Resposta immediata a la demanda dels usuaris. 

o Zonificació precisa.  

• Inconvenients:  

o Cost instal·lació. 

o Alt cost de reparacions. 

o Risc de fugues del fluid refrigerant. 

o El rendiment al hivern amb temperatures per sota de 0º baixa 

enormement. 
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1.7.1.1.2 Bomba de Calor Geotèrmica 

Com s’ha pogut constatar a la Figura  2.69, la Bomba de Calor Geotèrmica, en 

endavant GHP (Geothermal Heat Pump),  és l’aplicació amb més potencia 

instal·lada i la que té un creixement més notori al mon, quan parlem de 

geotèrmia.  

En el rang de temperatures més baixes dels jaciments geotèrmics, el 

aprofitament mitjançant bomba de calor no requereix de condicions 

extraordinàries del terreny, sent amplia la seva disponibilitat com a font 

d’energia renovable i sostenible per un sin fi d’aplicacions tèrmiques.  Les 

seves aplicacions van des de les instal·lacions domèstiques i comercials, per 

ACS, i climatització, de baixa i mitja potència fins a les instal·lacions industrials.  

El concepte de funcionament de la bomba de calor es basa en la màquina de 

Carnot. En extreure el calor d’una font freda i transferir-la a un focus a una 

temperatura més alta, focus calent, tal com es mostra en l’esquema de la 

Figura  1.14.  

  
Figura  1.14: Esquema bomba de Calor 
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Pel seu principi de funcionament la GHP és simplement una bomba de calor 

que transfereix calor a o des de l’aplicació (edifici o procés) al terreny. Això 

suposa una inferior demanda d’energia primària per part del compressor degut 

a que, en molts moments, el subsòl té unes condicions de temperatura més 

favorables que l’aire. 

La majoria de les bombes de calor modernes segueixen el cicle de compressió 

de vapor (Rankine modificat) o un cicle d’absorció. Actualment la Bomba de 

calor ha evolucionat cap equips reversibles que poden refrigerar i escalfar. A la 

següent figura es representen els dos esquemes de funcionament de la Bomba 

de calor, calefacció i refrigeració: 

 

Figura  1.15: Principi de funcionament Bomba de Calor Reversible 

(Font:  web www.inelsacontrols.com) 
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Els components principals que formen la bomba de calor són: 

• Compressor: com diu el seu nom comprimeix el fluid refrigerant dins de 

la bomba de calor i per tant augmenta la temperatura d’aquest també. 

• Condensador: és on el fluid refrigerant cedeix calor a través d’un 

serpentí, fa d’intercanviador. 

• Evaporador: és on el fluid refrigerant absorbeix calor a través d’un 

serpentí, fa d’intercanviador 

• Vàlvula d’expansió: és on el líquid refrigerant s’expandeix, redueix la 

seva pressió i s’evapora parcialment. 

• Vàlvula de quatre vies: component connectat al compressor i al 

evaporador, dos a dos, 

En funció del sentit de funcionament del circuit de la GHP i principalment de la 

vàlvula de quatre vies la màquina treballa en calefacció o refrigeració. 

 

Les GHP es poden classificar bàsicament segons la font del focus fred i calent, 

se indica amb el primer terme la font freda i amb el segon la font calenta, els 

tipus són: 

• Aigua/Aire 

• Aigua/Aigua 

• Terra/Aire 

• Terra/Aigua 

La selecció d’un tipus o altre dependrà dels recursos disponibles per realitzar la 

instal·lació. Si es disposa d’aigua del subsòl, amb cabal suficient i a poca 

profunditat, és evident que la màquina hauria de ser Aigua/Aire o Aigua/Aigua, 

si no, haurà de ser amb captadors o sondes geotèrmiques i per tant seria 

Terra/Aire o Terra/Aigua.  
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Els paràmetres rellevant a considerar en una GHP són els que ens informen de 

la seva eficiència i rendiments, els mes importants són: 

• El rendiment teòric:  

�����ò��� �
��

�� � �� 

Equació  1.3 

On, 

T1 : és la temperatura del focus calent [K] 

T2 : és la temperatura del focus fred [K]  

 

• El rendiment pràctic:  

 

�����à���� � α ∙ ���
��� � ��� 

Equació  1.4 

 

On, 

α : és el coeficient de rendiment, oscil·la entre 0,3 per màquines petites, fins 

0,65 en les de gran potència. 

Tf1 : és la temperatura de condensació del fluid refrigerant [K] 

Tf2 : és la temperatura d’evaporació del fluid refrigerant [K]  
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• El COP mig estacionals ens permet estudiar la viabilitat i interès d’una 

GHP en una aplicació determinada, i és calcula amb la següent equació:  

 

����� 	�!�"��#$"% �
&�

' �'′ 

Equació  1.5 

On, 

Q1: és la calor cedida per la calefacció en el període considerat [kW] 

W: és el treball realitzat pel compressor sobre el període considerat [kW] 

W’: és la resta d’energia consumida pels elements auxiliars en el període 

considerat [kW]  

 

• El rendiment de la GHP treballant en mode refrigeració, EER: 

))* � �+
�� � �+ 

Equació  1.6 

• El rendiment de la GHP treballant en mode calefacció, COP: 

��� � �,
�� � �+ 

Equació  1.7 

 

On, 

Tf: és la temperatura focus fred [ºC]  

Tc: és la temperatura focus calent [ºC]  
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Els avantatges de les GHP són múltiples, ja que apleguen el concepte d’estalvi 

i eficiència, al ser una font d’energia renovable i d’altres avantatges d’integració 

arquitectònica: facilitat de manteniment i poc soroll. També, el fet que el 

concepte de funcionament està fonamentat en tecnologies ben conegudes i en 

constant desenvolupament, i al mercat hi ha disponibilitat d’elements. 

 

1.7.1.2 Selecció del sistema de Producció Tèrmica 

Una vegada descrits els dos sistemes de producció tèrmica considerats, es 

realitzarà una matriu de decisió que valori els aspectes més importants per a 

les dos opcions considerades, i que ens permetrà presentar objectivament quin 

és el sistema més adient per aquest projecte. 

La matriu de decisió valorarà diferents aspectes dels sistemes de producció 

considerats, la puntuació anirà de 0 a 5 punts, considerant de menys a més 

favorable l’aspecte valorat, respectivament. La puntuació final de cada opció 

sortirà de la suma de puntuacions dels aspectes valorats.   

  Opcions  

N. Aspecte a valorar 
Volum 

Refrigerant 
Variable 

Bomba de 
Calor 

Geotèrmica 
1 Seguretat 3 5 
2 Cost Instal·lació 3 3 
3 Cost Explotació 3 5 
4 Cost Manteniment 4 4 
5 Us d’Energies Renovables 2 5 

Total  15 22 
Taula  1.20: Matriu de decisió de sistema de producció 

Com es pot veure en la matriu de decisió, la opció amb Bomba de Calor 

Geotèrmica és la que hem de instal·lar. 
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1.7.2 Unitats Terminals 

Les unitats terminals són aquells elements de la instal·lació de climatització que 

transmeten la potencia tèrmica generada pel sistema de producció. El ventall 

de solucions és molt ampli.   

 

1.7.2.1 Criteris determinants 

El sistema que hem triat garanteix les següents especificacions inherents als 

espais d’oficines: 

• Confort 

En les oficines és molt important que els seus usuaris, pel nombre 

d’hores que s’hi estan i pel tipus de treball que hi realitzen, estiguin en 

un ambient tèrmic i de treball que faciliti la seva feina. El confort tèrmic i 

acústic és un aspecte fonamental per aquestos espais.  

• Sectorització dels espais  

La instal·lació ha de permetre que els diferent usuaris puguin tindre el 

confort desitjat segons l’espai del qual disposen.   

• Versatilitat pel canvi de distribucions  

Aquest aspecte determina que la instal·lació s’ha de poder adaptar ha 

futurs canvis en els espais, sense importants modificacions en la 

instal·lació de climatització.   

• Eficiència  

Estem fent un projecte per oficines i per tant la ocupació dels espais pot 

ser irregular, per tant, els sistema s’ha de poder  adaptar a la demanda 

en tot moment.   

 

A continuació, a la Figura  1.16, mostrarem unes gràfiques que indiquen la 

distribució de temperatura dels sistemes actuals més utilitzats per climatitzar i 

de la distribució ideal.  
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Corba  
Ideal 

Corba  
Terra Radiant 

Corba  
Radiadors  

en parets int. 

Corba 
Radiadors  

en parets ext. 

Corba  
Aire Calent 

Figura  1.16: Gràfiques distribució temperatures segons sistema 

 

Com es pot veure, la distribució ideal de temperatures, mostra que els peus 

han d’estar lleugerament més calents que el cap, i la que més s’aproxima amb 

aquesta distribució ideal és la del terra radiant. La resta de sistemes 

estableixen focus aïllats, i una evident heterogènia horitzontal de temperatures. 

Els sistemes de terra i sostre radiant utilitzen aigua a baixa temperatura, que 

contribueix a la conservació de la energia de producció.  

 

Com l’element de producció que hem seleccionat és GHP, el sistema que millor 

s’adapta a ell és el terra radiant, ja que treballa amb baixes temperatures, i això 

implica altes eficiències de funcionament. La instal·lació del terra radiant s’ha 

dimensionat per a calefacció, i la complementarem amb fan-coils ja que per a 

refrescament li cal més potència a la instal·lació.  

 

1.7.2.2 Descripció del sistema triat 

El sistemes que utilitzarem per aquesta instal·lació, com hem dit anteriorment, 

serà el terra radiant per calefactar i refrigerar, i reforçat a cada espai amb fan-

coils de cassette.  
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1.7.2.2.1 Fan-coils 

Els Fan-coils són equips molt utilitzats en el àmbit dels sector d’oficines i 

comercial. També se’ls coneix com ventiloconvectors, ja que el seu 

funcionament es fonamenta en la convecció produïda per un serpentí i un 

ventilador. Són màquines constituïdes bàsicament pels següents component: 

• Estructura portadora 

• Filtre 

• Grup ventilador 

• Motor elèctric 

• Bateria de intercanvi tèrmic    

 

Les tipologies més habituals, segons vagin instal·lats, són les següents: 

• Conducte 

• Cassette 

• Terra 

• Sostre 

• Paret 

 

També es poden classificar segons el nombre de tubs que els alimenten, 

comercialment n’hi ha de: 

• Dos tubs, és la gama més bàsica, són per instal·lacions que treballen 

amb una sola temperatura, és a dir, o estan en mode calefacció o en 

refrigeració. 

• Quatre tubs, és la gama per instal·lacions que permeten treballar 

simultàniament amb calor i fred. 

 



 
Projecte de disseny d’una instal·lació 
de climatització, mitjançant bomba de 

 calor geotèrmica, per un edifici d’oficines 
 

 Juanjo González Toledano 

 

1. Memòria  63   

1.7.2.2.2 Terra Radiant 

És un dels sistemes actuals de calefacció de més eficiència, i que produeix 

millor confort al seus usuaris. Consisteix en una xarxa de conduccions 

encastades al paviment, per les quals circula aigua a baixa temperatura, entre 

30-50ºC al hivern per escalfar, i entre 14-18ºC per refredar a l’estiu. 

Els tubs es disposen sobre una planxa d’aïllament, amb un espessor de 2-4cm, 

aquesta planxa es col·loca directament sobre el forjat. Entre el tubs i l’aïllament 

es sol col·locar un làmina de plàstic que faci de barrera de vapor. Per fixar els 

tubs al aïllament es pot fer mitjançant les plaques d’aïllament que porten uns 

sortints que faciliten la seva instal·lació o mitjançant unes brides tipus grapa 

que es fixen directament a la planxa d’aïllament i permetin fixar el tub al mateix 

temps. La separació dels tubs ve determinada per les necessitats tèrmiques 

dels espais a climatitzar. I el gruix de morter per sobre de la canonada sol ser 

de 4cm.  

Els circuits de terra radiant han de repartir la temperatura homogèniament als 

espais que donen cobertura. La distància entre tubs i el gruix de morter que els 

recobreix són factors importants. Però també ho és la distribució del tub, que 

pot ser en tres formes bàsiques amb algunes variants. A continuació es 

descriuen els més utilitzats i algunes variants:  

• Serpentí simple, es distribueix el tub formant línies paral·leles d’anada i 

tornada, mantenint la equidistància. A nivell d’execució és la forma més 

simple, però per a separacions entre tubs inferior a 24cm presenten 

dificultats en les corbes de 180º. La distribució de la temperatura és poc 

homogènia, es sol escalfar més els trams d’inici que els finals. A la 

següent imatge es mostra la distribució tipus:  
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Figura  1.17: Distribució en serpentí simple 

 

• Serpentí doble, és una variant del sistema anterior i consisteix en 

intercalar una línia d’anada amb una de tornada. A la següent imatge es 

mostra la distribució d’aquest tipus:  

 
Figura  1.18: Distribució en serpentí doble 

 

• Espiral, en aquest distribució és situen els tubs des dels límits del espai 

fins al centre, deixant entre línies paral·leles dues distàncies per poder 

tornar amb el tub per cada dues línies. Aquesta distribució és la que 

millor homogeneïtza la temperatura en la superfície radiant. 

 
Figura  1.19: Distribució en espiral 
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• Espiral amb diferencial, aquesta variant de la distribució en espiral 

consisteix en reduir la distancia entre tubs a les zones on coincideix una 

finestra, així és millora el diferencial tèrmic, tal com es pot veure a la 

següent figura: 

 
Figura  1.20: Distribució en espiral diferencial 

 

• Espiral partida, aquesta variant és l’adient quan tenim tres parets 

exteriors en una mateixa sala, a la següent figura es mostra aquesta 

distribució: 

 
Figura  1.21: Distribució en espiral partida 
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1.7.3 Ventilació i recuperació de calor 

La instal·lació de ventilació i recuperació de calor no permet moltes variants per 

al que respecta sistemes d’aplicació. La instal·lació es realitzarà amb els equips 

que avui dia ofereix el mercat per aquest tipus de instal·lacions.  

El equip de ventilació-recuperació, també anomenats recuperadors de calor, 

són uns aparell de ventilació que extreuen l’aire viciat del interior dels espais i 

el substitueixen per aire net impulsat de l’exterior, aprofitant al mateix temps les 

propietats de temperatura i humitat de l’aire que extraiem del espai, e 

intercanviem amb l’aire que impulsem. És a dir, el recuperadors de calor ens 

ajuden a aprofitar les propietats tèrmiques del aire interior i al mateix temps ens 

ventilen adientment l’espai amb aire exterior.   

1.7.3.1 Descripció dels sistemes de ventilació-recuperació existents 

Actualment les tipologies que hi ha al mercat d’equips de ventilació amb 

recuperació, es poden classificar bàsicament segons la secció de intercanvi, i 

són les següents: 

• Flux creuat  

Són el tipus més utilitzat en l’actualitat, permeten grans superfícies 

d’intercanvi en espais reduïts. Poden arribar fins a cabals de 90.000m³/h. 

Les eficiències que dona estan entre els 55-85%.  

• Flux Paral·lel   

S’utilitzen preferentment en instal·lacions petites i mitges de ventilació, de 

50 fins a 2.250m³/h. I poden donar eficiències més altes que els anteriors, 

fins al 95% 

• Rotatius 

Estan indicats en instal·lacions de grans cabals fins a 150.000m³/h. 

La mayoria d’equips permeten la instal·lació de diferents complements segons 

les necessitats de la instal·lació, alguns dels que es poden instal·lar són: 
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• Filtres 

Són components que garanteixen la qualitat de l’aire interior. El RITE 

estableix uns mínims que s’han de complir. 

• By-pass  

Aquest dispositiu consisteix en un sistema de desvia el flux d’aire per a que 

no passi per l’ intercanviador del recuperador, la utilitat és per aprofitar al 

màxim les condicions ambientals 

• Sistemes de post tractament d’aire   

Aquestos sistemes poden ser: resistència elèctrica i bateria d’aigua si es vol 

afegir un plus de temperatura al aire introduït de l’exterior. A l’estiu es pot 

incorporar un bateria d’aigua freda per reduir la temperatura de l’aire que 

introduïm de l’exterior.  

• Refredament adiabàtic  

Aquest sistema consisteix en refredar l’aire mitjançant la humectació del 

mateix, i al ser el procés adiabàtic no s’hi afegeix o extreu calor. 

• Variador de freqüència  

Incorporant aquest element s’aconsegueix regular els cabals de ventilació 

en funció dels sistema de control implementat (sondes de CO₂ , detectors 

de presencia) i es regula els ventiladors dels equips.   

 

 

1.7.3.2 Justificació de la solució adoptada 

El sistema de ventilació i recuperació de calor es realitzarà mitjançant un 

recuperador de calor de flux creuat, que donarà servei a tots els espais amb 

ocupació permanent, que són els de planta primera.  

Alguns aspectes que ens marquen la selecció del sistema triat són: 

• La instal·lació de ventilació-recuperació haurà de funcionar 

autònomament, amb sistemes eficients. 
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• El equip que instal·lem ha de garantir la ventilació que estableix el RITE. 

• Tot i que el cabal de ventilació és inferior als 0,5m³/s, que marca el RITE 

per complir amb la recuperació d’energia, s’ha pres la decisió de 

incorporar la ventilació amb recuperació, per les bondats del sistema pel 

que fa al estalvi energètic. 
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1.8 Resultats finals 

1.8.1 Necessitats Tèrmiques de l’Edifici 

Al apartat 2.1.1 del Annex-1 es mostren els càlculs realitzats per obtindre les 

càrregues tèrmiques del edifici, de cada espai i planta. A continuació 

mostrarem unes taules resum amb les càrregues tèrmiques de refrigeració i 

calefacció per planta: 

Conjunt 
Potència total 

(W) 

Planta Baixa 1565.1 

Planta Primera 23574.7 

Total 25139.8  
Taula  1.21: Resum Càrregues tèrmiques de refrigeració 

 

Conjunt 
Potència total 

(W) 

Planta Baixa 1834.2 

Planta Primera 27224.6 

Total 29058.8  
Taula  1.22: Resum càrregues tèrmiques de calefacció 
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1.8.2 Definició del sistema 

En el present projecte es pretén fer el disseny d’una instal·lació de climatització 

d’unes oficines mitjançant bomba de calor geotèrmica. Una vegada fet el anàlisi 

de solucions, seleccionats i dimensionats els equips es procedeix a descriure 

els components més importants de la instal·lació: 

1.8.2.1 Instal·lació Climatització 

1.8.2.1.1 Bomba de Calor Geotèrmica 

La bomba de calor geotèrmica que s’ha seleccionat per aquest projecte, tal 

com indica l’apartat 2.1.4.3 del Annex-1, és el model Thermalia R43 Dual de la 

marca Hoval. A la següent taula es mostren les característiques principals: 

Característiques  Unitat  Valor  
Potència Frigorífica  kW 20,3-40,6 
Pot. absorbida  kW 4,1-8,2 
EER - 4,9 
Potència Calorífica              kW 21,5-43 
Pot. Absorbida kW 5-10 
COP - 4,3 
Nº. Compressors - 2 
Nivell pot. Sonora dB(A) 56-58 
Tipus Refrigerant - R410C 
Càrrega Refrigerant kg 2x9 
Cabal aigua min. m³/h - 
Cabal aigua max. m³/h 8,3 (Nominal) 

Taula  1.23: Característiques Bomba de Calor Thermalia R43 Dual de Hoval 

 
Figura  1.22: Imatge del model de GHP de Hoval a instal·lar 

Al Plànol n. 11, Climatització de PB, es veu la seva ubicació del GHP dins de la 

instal·lació. Com es pot veure la màquina és a l’interior d’uns dels magatzems 
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del Edifici, s’ha determinat aquesta ubicació per la proximitat als punts de 

captació i reinjecció d’aigua subterrània, i al mateix temps als punts de consum 

del edifici als quals ha de donar servei. A la següent figura es mostra una 

imatge amb les mides mínimes de separació, per facilitar el manteniment, amb 

les que s’ha de fer el muntatge del equip: 

 
Figura  1.23: Separacions mínimes GHP 

(Font: Catàleg Hoval) 

La màquina porta de sèrie un quadre elèctric amb regulador TopTronic integrat 

que permet fer les funcions de regulació del equip.  

 

1.8.2.1.2 Fluid Caloportador 

El fluid caloportador en aquesta instal·lació serà el aigua de xarxa, no caldrà de 

que se li afegeixi cap additiu, tipus anticongelant, ja que totes les conduccions 

van aïllades i van per l’interior del edifici. 

  



 
Projecte de disseny d’una instal·lació 
de climatització, mitjançant bomba de 

 calor geotèrmica, per un edifici d’oficines 
 

 Juanjo González Toledano 

 

1. Memòria  72   

1.8.2.1.3 Terra Radiant 

Per la instal·lació del terra radiant s’han triat components de la marca de 

referència Uponor, per als components radiants, i de la marca Honeywell, per al 

sistema de regulació i control, a continuació descrivim aquestos components 

que formen part de la instal·lació: 

 

1.8.2.1.3.1 Sòcol perimetral 

S’instal·larà una banda d’escuma de polietilè, com a sòcol perimetral, per 

absorbir les possibles dilatacions produïdes pel morter de ciment col·locat 

sobre els tubs emissors.  

 

1.8.2.1.3.2 Additiu per al morter 

Aquest líquid s’ha d’afegir a la barreja del morter que es col·locarà sobre el tubs 

del Terra Radiant. La seva funció és la d’afavorir el perfecte contacte entre el 

morter i els tubs, i per evitar d’aquesta forma les inclusions d’aire que 

perjudicarien la transmissió de calor. La proporció de mortert adient per cada 

50 kg de ciment  és la següent: 

• 50kg de ciment (Tipus CEM 42.5 Tipus I o II) 

• 220kg de sorra 

• 20-25 Litres d’aigua 

• 0,3kg d’additiu 

 

1.8.2.1.3.3 Aïllament Terra Radiant 

L’aïllament del terra radiant que s’ha de instal·lar és el de la gama Innova 

Autofijación de Uponor, aquest aïllament junt amb el tub Evalpex, que 

descriurem al següent punt, permeten realitzar la instal·lació amb molta 

celeritat, ja que s’instal·len més m² en menys temps. L’aïllament té propietats 

tèrmiques i acústiques, i porta una quadricula impresa per facilitar la instal·lació 
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del tub. El tub s’adhereix quan entren en contacte amb la placa d’aïllament. Les 

propietats més rellevants d’aquest panell són: 

• Gruix del aïllament 25mm. 

• Aïllament acustic 28dB 

• Carga admisible 4kN/m² 

• Resistència tèrmica 0,56m²K/W 

• Conductivitat tèrmica 0,043W/mK 

• Reacció al foc EN-13501-1 Euroclase E 

En la següent figura es mostra una imatge del sistema:  

 

Figura  1.24:Imatge del sistema panell auto fixació  

(Font: Uponor) 

 

1.8.2.1.3.4 Tub Terra Radiant 

El tub que s’instal·larà per al terra radiant és de polietilè reticulat de Ø16x1.8  

de la sèrie Evalpex Autofixació de la marca Uponor. Aquest tipus de tub és de 

polietilè reticulat, que aporta més durabilitat, flexibilitat i seguretat. A més a més 

incorpora una capa de etilvinil-acohol que impedeix l’entrada d’oxigen en la 

instal·lació i preserva l’aigua. També te poca contracció, bona estabilitat 

dimensional, i baixa transmissió acústica.  Altres propietats d’aquest tipus de 

tub s’especifiquen a continuació: 

• Conductivitat tèrmica 0,35W/mºC 
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• Temperatura de treball -100 a 110ºC 

El dimensionament del diàmetre d’aquest tub i la separació que han de portar 

els tubs a cada circuit estan indicats al punt 2.1.4.1 del Annex-1, també al 

Plànol n.10 se indica aquesta informació.  

 

Figura  1.25: Imatge del Tub EvalPex per al terra radian  

(Font: Uponor) 

La distribució del tub es realitzarà en espiral per ser la distribució que millor 

homogeneïtza la temperatura en la superfície radiant.   

 

1.8.2.1.3.5 Col·lector Terra Radiant 

S’instal·larà un col·lector de Terra Radiant per cada circuit principal, en total 

seran tres, de la marca Uponor. Amb aquestos tres circuits és sectoritza la 

instal·lació del Terra Radiant segons l’orientació del edifici. Cada col·lector 

donarà servei als circuits secundaris de la instal·lació, que van dels 8 a les 9 

sortides.  

El tipus de col·lector és modular, i està fabricat en poliamida, pot suportar 

temperatures fins a 95ºC i pressions de 6bar. Porta com a equipament 

termòmetres i purgadors per cada sortida, impulsió i retorn, i caudalímetres per 

facilitar l’equilibrat dels circuits secundaris. La seva instal·lació serà en un 

armari encastat a la paret, al Plànol n.10 se indica la ubicació. Aquestos 

col·lectors seran alimentats per les conduccions hidràuliques des de sota.  
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Figura  1.26: Imatge Col·lector Terra Radiant  

(Font: Uponor) 

En la següent taula mostrem la relació de col·lectors i circuits de Terra Radiant que hi 

ha a la instal·lació, i al mateix temps la superfície i la longitud de tub de cada circuit:  

 

Ref. Espai  
Superfície Metres de Tub 

Su[m²] Mc*[m] 

  Col·lector-1     

C1.1 Dept. Administratiu 16,47 100,57 

C1.2 Dept. Administratiu 16,47 96,57 

C1.3 Dept. Administratiu 16,47 93,57 

C1.4 Despatx Gerència 10,40 80,80 

C1.5 Despatx Gerència 10,40 80,80 

C1.6 Office 6,50 56,50 

C1.7 Passadís 14,51 81,79 

C1.8 Recepció 13,05 79,78 

C1.9 Recepció 13,05 79,78 

  Total Col·lector-1 117,31 750,14 
        

  Col·lector-2     

C2.1 Despatx Direcció 10,90 88,30 

C2.2 Despatx Direcció 10,90 85,30 

C2.3 Arxiu 7,60 55,20 

C2.4 Dept. Tècnic-1 12,35 98,45 

C2.5 Dept. Tècnic-1 12,35 95,45 

C2.6 Sala Formació 10,13 84,93 

C2.7 Sala Formació 10,13 84,93 

C2.8 Sala Formació 10,13 84,93 

C2.9 Passadís 14,51 85,79 
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  Total Col·lector-2 99,01 763,29 
        
  Col·lector-3     

C3.1 Dept. Tècnic-2 8,70 80,90 

C3.2 Dept. Tècnic-2 8,70 77,90 

C3.3 Dept. Tècnic-3 8,65 76,55 

C3.4 Dept. Tècnic-3 8,65 73,55 

C3.5 Dept. Tècnic-4 8,60 63,20 

C3.6 Dept. Tècnic-4 8,60 60,20 

C3.7 Sala Visites 11,90 97,30 

C3.8 Passadís 14,51 85,79 

  Total Col·lector-3 78,31 615,39 

        

  Total 294,62 2.128,81 
Taula  1.24: Relació de col·lectors i circuits del Terra Radiant 

 

1.8.2.1.4 Regulació Terra Radiant 

Per la regulació del terra radiant instal·larem un sistema de la marca Honeywell, 

fabricant de referència en control i regulació, que dona solució per al control del 

terra radiant per calor i fred. Aquest sistema integra tots els component de 

control i regulació necessaris per al correcte funcionament de la instal·lació del 

terra radiant. L’esquema de funcionament se indica al plànol n.15, esquema de 

principi, i a continuació el mostrem en la següent figura. 

 
Figura  1.27: Esquema Control Terra Radiant 
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Els components bàsics del sistema de regulació són: 

• Controlador Terra Radiant(CTR) 

• Sonda Temperatura Exterior (STE) 

• Sonda Temperatura Ambient (STA) 

• Sonda Humitat (SH) 

• Sonda Temperatura Impulsió (STI) 

 

1.8.2.1.4.1 Controlador Terra Radiant 

L’equip principal, que s’instal·larà o permetrà configurar els paràmetres de 

confort de la instal·lació de Terra radiant és el controlador AQ3000 de 

Honeywell. Cada circuit de Terra Radiant de la instal·lació estarà controlat per 

un d’aquestos equips. La seva ubicació ha de ser pròxima als elements de 

control: bomba recirculadora i vàlvula de barrejadora. Al plànol n.11 se indica 

aquesta ubicació.  

El controlador AQ3000 és configurable, amb compensació per temperatura 

exterior per calor i fred.   

 

Figura  1.28: Imatge Controlador AQ3000  

(Font: Honeywell) 
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El controlador AQ3000 controlarà els següents sistemes del terra radiant 

individuals que requereix: 

• Control Calor i Fred 

• Compensació per temperatura exterior 

• Control Vàlvula de barreja 

• Control de la Bomba recirculadora 

• Control Humitat 

• Control Temperatura Ambient  

 

Aquestes funcions depenen del sensors instal·lats i de la configuració del 

controlador. Al Annex-4 s’adjunta documentació específica d’aquest 

component.  

En la instal·lació que hem dissenyat, per al control de la calefacció, l’equip 

controla la temperatura de impulsió segons la corba d’escalfament amb la 

temperatura exterior, amb la instal·lació de la sonda de temperatura ambient 

també es compensa la corba d’escalfament. Per al control de la refrigeració, 

l’equip regula en funció de la sonda de humitat, i així evita les condensacions, 

de tal forma que la temperatura superficial no sigui mai inferior a la del punt de 

rosada.  

 

1.8.2.1.4.2 Sonda Temperatura Exterior 

La sonda temperatura exterior que s’ha de instal·lar, una per als tres circuits de 

terra radiant, és el model AF20 de Honeywell. Amb les dades de la temperatura 

exterior que aportarà aquesta sonda el controlador AQ3000 compensarà la 

corba de regulació.   

La seva ubicació serà la façana més orientada al nord, i en un lloc alt i fora de 

l’abast de ombres d’altres elements de la façana. Està fabricada per suportar 

les inclemències del temps. Al plànol n.10 se indica la seva ubicació.  
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Figura  1.29: Imatge Sensor Temperatura Exterior AF20  

(Font: Honeywell) 

 

1.8.2.1.4.3 Sonda Temperatura Ambient 

La sonda temperatura ambient o termòstat, que s’ha de instal·lar, una per cada 

circuit de terra radiant, és el model T6360B de Honeywell. Aquest component 

permetrà coneixer al controlador quina és la temperatura ambient d’aquell 

circuit i al mateix temps quina és el punt de consigna establert per l’usuari. La 

seva ubicació serà en les sales del edifici amb major ocupació i que estiguin 

dins del abast del circuit al qual pertanyin.  Al plànol n.10 se indica les seves 

ubicacions dins del espais del edifici.  

 
Figura  1.30: Termostat Ambient T6360B 

 (Font: Honeywell) 
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1.8.2.1.4.4 Sonda Humitat 

La sonda humitat que s’ha de instal·lar, una per cada circuit de terra radiant, és 

el model AH7012A1009 de Honeywell. Aquesta sonda és de cabdal 

importància en les instal·lacions de Terra Radiant quan funcionen en mode 

refrigeració, ja que permeten reaccionar a la instal·lació abans de que es 

produeixin condensacions en la instal·lació.   

La seva ubicació serà en les sales del edifici amb major ocupació i que estiguin 

dins del abast del circuit al qual pertanyin.  Al plànol n.10 se indica les seves 

ubicacions dins del espais del edifici.  

 
Figura  1.31: Imatge Sonda Humitat H7012A1009  

(Font: Honeywell) 

 

1.8.2.1.4.5 Sonda Temperatura Impulsió 

La sonda temperatura impulsió o de immersió que s’ha de instal·lar, una per 

cada circuit de terra radiant, és el model VF20 de Honeywell. La informació que 

doni la sonda al controlador del Terra Radiant permetrà regular el funcionament 

d’aquest.  

La seva ubicació serà en el ramal de impulsió de cada circuit, entre la vàlvula 

barrejadora i la bomba.  Al plànol n.15, esquema de principi, se indica les seves 

ubicacions. 
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Figura  1.32: Imatge Sonda Temperatura Impulsió VF20  

(Font: Honeywell) 

 

1.8.2.1.5 Vàlvula barrejadora 

La vàlvula barrejadora que s’ha de instal·lar, una per cada circuit de terra 

radiant, és el model VU4144C de Honeywell, per una conducció de ¾”. La seva 

ubicació serà en el ramal de unió del de impulsió i del de retorn de cada circuit 

de terra radiant, després de la vàlvula de bola i abans de la sonda de impulsió.  

Al plànol n.15, esquema de principi, se indica la ubicació.  

 
Figura  1.33: Imatge Vàlvula Barrejadora de 3 vies VU4144C  

(Font: Honeywell) 
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1.8.2.1.6 Fan coils 

Per reforçar la instal·lació de climatització, sobretot quan hi hagi demanda de 

refrigeració, s’instal·laran fan-coils als espais del edifici amb ocupació 

permanent o amb previsió de màxima ocupació.   

 

La selecció dels Fan-Coils ha estat realitzada al punt 2.1.4.2 del Annex-1. El 

model seleccionat ha estat el 42GW de la marca Carrier, segons les 

necessitats de cada espai les mides dels equips varien, la relació d’equips es 

mostra en la següent taula: 

Id. Espai  Equip Fan-Coil 

Potència Refrigeració Potència Calefacció 

Màx. 
[kW] 

Nom. 
[kW] 

Mín. 
[kW] 

Màx. 
[kW] 

Nom. 
[kW] 

Mín. 
[kW] 

  Planta Baixa               

FC-01 Despatx  Carrier 42GW 209C 2,40 1,80 1,55 3,20 2,50 2,20 

  Planta Primera               

FC-02 Dept. Administratiu Carrier 42GW 309C 4,00 2,90 1,90 5,00 4,00 2,50 

FC-03 Despatx Gerència Carrier 42GW 209C 2,40 1,80 1,55 3,20 2,50 2,20 

FC-04 Despatx Direcció Carrier 42GW 209C 2,40 1,80 1,55 3,20 2,50 2,20 

FC-05 Dept. Tècnic-1 Carrier 42GW 209C 2,40 1,80 1,55 3,20 2,50 2,20 

FC-06 Dept. Tècnic-2 Carrier 42GW 209C 2,40 1,80 1,55 3,20 2,50 2,20 

FC-07 Dept. Tècnic-3 Carrier 42GW 209C 2,40 1,80 1,55 3,20 2,50 2,20 

FC-08 Dept. Tècnic-4 Carrier 42GW 209C 2,40 1,80 1,55 3,20 2,50 2,20 

FC-09 Sala  Visites Carrier 42GW 209C 2,40 1,80 1,55 3,20 2,50 2,20 

FC-10 Sala Formació Carrier 42GW 609C 7,20 5,50 3,70 10,00 7,40 4,60 

FC-11 Recepció Carrier 42GW 209C 2,40 1,80 1,55 3,20 2,50 2,20 

Taula  1.25: Relació Fan-coils de la instal·lació 

 

El model seleccionat incorpora la caixa de control en l’exterior de la unitat, i ve 

equipat amb el termòstat elèctric mural, per ser muntat a la paret del espai on 

s’hagi d’instal·lar el Fan-Coil. La mateixa unitat porta incorporada de fàbrica la 

vàlvula de dos vies o tres vies, en el nostre cas serà de dos vies. Aquestes 

vàlvules venen completament aïllades per evitar les fugues d’aigua i al mateix 

temps faciliten la instal·lació del equip. 



 
Projecte de disseny d’una instal·lació 
de climatització, mitjançant bomba de 

 calor geotèrmica, per un edifici d’oficines 
 

 Juanjo González Toledano 

 

1. Memòria  83   

 
Figura  1.34: Vista model Fan-Coil 42GW de Carrier 

 

La instal·lació dels Fan-coils funcionà segons la demanda de confort del usuari. 

En cada espai on estigui ubicat un equip, els seus usuaris decidiran si 

necessiten activar-lo per reforçar la instal·lació de climatització del seu espai 

mitjançant el termòstat de cada equip, en la següent figura es mostra un 

esquema del funcionament del equip: 

 

Figura  1.35: Esquema funcionament Fan-coil 
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1.8.2.1.7 Bombes recirculadores i de captació 

La instal·lació tindrà dos tipologies de bombes:  recirculadores per la instal·lació 

de climatització, i de captació per extreure l’aigua del subsòl. La selecció dels 

models i mides de les bombes s’ha realitzat al punt 2.1.6.8 del Annex-1. Al 

Plànols n.11 i 15 se indiquen la seva ubicació dins la instal·lació 

A continuació mostrem les referències i característiques més rellevants dels 

equips que s’han de instal·lar: 

Ref. Circuit 
Cabal  

[m³/h] 

Pèrdues 
de 

càrrega 
[mmca] Referència Bomba 

Pot. 
Motor 
[kW] Connexió 

B1 Fan-Coils 5,47 1.813,17 Stratos 40/1-1-4 CAN 0,130 DN40 

B2 Recuperador 0,91 427,30 Yonos Pico 25/1-8 0,075 G1-1/2 

B3 Terra Radiant, Col·lector-1 1,14 548,58 Yonos Pico 25/1-8 0,075 G1-1/2 

B4 Terra Radiant, Col·lector-2 2,05 534,27 Yonos Pico 30/1-8 0,075 G2 

B5 Terra Radiant, Col·lector-3 1,22 303,51 Yonos Pico 25/1-8 0,075 G1-1/2 

B6 Captació aigua subterrània 8,30 5.666,16 TWI 5 505 0,900 Rp 1-1/4 

B7 Recirculació GHP 7,30 1.189,09 Stratos 50/1-12 CAN 0,600 DN50 

Taula  1.26: Relació de bombes de la instal·lació 

Per a les bombes recirculadores s’han triat dos models de la marca Wilo: un 

per a grans cabals i un altre per cabals més petits, el Stratos i el Yonos Pico, 

respectivament. Tan un model con l’altre corresponent a la gama de la marca 

Wilo per a instal·lacions de climatització. Són bombes de rotor humit, amb 

regulació electrònica de la potencia, i es consideren equips d’alta eficiència. 

Està construïdes amb un recobriment de la carcassa amb cataforesis, per evitar 

la corrosió per formació d’aigua de condensació.  

Les bombes dels cinc circuits que formen la instal·lació de climatització se 

instal·laran lo més pròximes al col·lector de impulsió. Tindran una vàlvula de 

bola a l’entrada i una altra a la sortida per poder sectoritzar-les en cas d’averia. 

Per garantir el sentit del flux tindran una vàlvula antiretorn a la sortida i un 

maniguet elàstic per absorbir possibles vibracions. S’instal·larà un manòmetre 

en paral·lel a cada bomba per poder llegir la pressió del circuit, i també 

disposaran d’un filtre de partícules a l’entrada.  
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En el cas de la bomba recirculadora, aquesta se instal·larà entre el dipòsit de 

inèrcia i la GHP, al tub de retorn. I disposarà dels mateixos component 

hidràulics que les altres cinc bombes recirculadores. 

 

Figura  1.36: Imatge bomba recirculadora Stratos  

(Font: Wilo) 

 

 

Figura  1.37: Imatge bomba recirculadora Yonos Pico 

(Font: Wilo) 

 

Per a la bomba de captació s’ha triat una bomba submergible de la marca Wilo, 

en concret el model TWI 5, aquest model està recomanat per instal·lacions de 

captació d’aigua, per impulsar des de pous, cisternes i dipòsit, i per d’altres 

aplicacions de reg i d’aprofitament d’aigües pluvials.  La bomba és totalment 

cilíndrica, amb un diàmetre de 5”, i fa la aspiració mitjançant un filtre que hi ha 

en la part inferior. Està construïda completament en acer inoxidable AISI-304. 
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Figura  1.38: Imatge Bomba Captació TWI 5  

(Font: Wilo) 

 

1.8.2.1.8 Dipòsit inèrcia 

El dipòsit de inèrcia ha estat dimensionat al punt 2.1.4.4 del Annex-1, el volum 

mínim d’acumulació necessari ha de ser de 729 Litres. El model que s’ha de 

instal·lar és el Geiser de la marca Lapesa, que va des del 50 litres fins als 1500, 

en el nostre cas el volum que més s’aproxima és el de 800 Litres que correspon 

a la referència del fabricant G-800-I, que és el que hem de instal·lar.  

Aquest equip està fabricat en acer al carbono, i és per instal·lació vertical a 

sobre del terra, i està indicat per instal·lacions en circuits tancats de refrigeració 

i/o calefacció. Aquest model ve aïllat tèrmicament amb escuma rígida de 

poliuretà injectat, lliure de CFC i amb acabat exterior amb forro desmuntable. 

Les característiques i dimensions se indiquen en la següent taula: 

 
Taula  1.27: Característiques tècniques dipòsit inèrcia  

(Font: Catàleg Lapesa) 
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El seu muntatge s’ha de realitzar a continuació de la GHP, en sèrie, i caldrà 

que porti una vàlvula de buidat, un purgador en la part superior, i vàlvules per 

sectoritzar-lo completament de la instal·lació, tal com s’indica al esquema de 

principi, Plànol n.15.  

 

1.8.2.1.9 Vas d’expansió 

El vas d’expansió com a element de seguretat a d’absorbir les dilatacions del 

fluid caloportador contingut en el circuit de la instal·lació. El dimensionat s’ha 

realitzat al punt 2.1.4.7 del Annex-1, i determina que el volum mínim necessari 

ha de ser de 13,6 Litres. El model que s’ha de instal·lar és la Sèrie CMF de la 

marca Ibaiondo, que va des dels 5 fins als 35 Litres, en el nostre cas el volum 

que més s’aproxima als requeriments és el de 18 Litres que correspon a la 

referència del fabricant 18 CMF, que és el que hem de instal·lar.  

Aquest vas d’expansió està recomanat per instal·lacions de calefacció i 

refrigeració, porta una membrana fixa, no recanviable, i protecció anticorrosió 

dels materials que estaran en contacte amb l’aigua.  

 
Figura  1.39: Especificacions del Vas d’Expansió  

(Font: Catàleg Ibaiondo) 

 

El seu muntatge ha de ser a la conducció de retorn, amb el fi d’evitar que la 

temperatura de l’aigua pugui fer malbé la membrana, i en l’aspiració de la 

bomba de recirculació, tal com indica el esquema de principi, Plànol n.15. 
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1.8.2.1.10 Conduccions 

Els diàmetres ha instal·lar són els que s’especifiquen al apartat 2.1.4.5 del 

Annex-1, també estan especificats els traçats i els diàmetres de les 

conduccions als plànols: n.15, n.11 i n.12 , esquema de principi, climatització 

planta baixa i planta primera respectivament.   

Les conduccions de distribució del fluid caloportador que hi ha a la instal·lació 

són de dos material diferents: 

• Tub PERT-AL-PERT, conegut també con multicapa. 

• Tub en acer al carbono. 

Totes les conduccions que parteixen del col·lector de impulsió fins als punts de 

consum es realitzaran mitjançant tub PERT-AL-PERT, de la marca PIPEX, els 

diàmetres que s’instal·laran aniran des del Ø20x2 fins al Ø50x4,3. Les 

propietats més destacables d’aquest tipus de conduccions són: 

o Resistència a la corrosió i als agents químics 

o Mínimes pèrdues de càrrega 

o Simplicitat en la instal·lació 

o Lleugeresa 

o Etc... 

En les següents taules se indiquen les propietats físiques i tèrmiques d’aquest 

tipus de conducció: 

 
Taula  1.28: Propietats tubs multicapa PIPEX  

(Font: catàleg comercial PIPEXsystems S.A.) 
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Les conduccions de la bomba de calor fins al dipòsit de inèrcia i les que 

parteixen del dipòsit cap els col·lectors, de impulsió i retorn, i els propis 

col·lectors seran en acer al carbono. Els diàmetres que s’utilitzaran seran el 

DN75 i el DN150.   

 

1.8.2.1.11 Aïllament Conduccions 

L’aïllament que s’ha de instal·lar a totes les conduccions hidràuliques serà del 

tipus Armaflex, de la marca Isover. És un material aïllant molt flexible, amb alta 

resistència a la difusió del vapor d’aigua, té baixa conductivitat tèrmica i porta 

protecció antimicrobiana. També és autoadhesiu per facilitar la seva instal·lació. 

A la següent figura es mostra una imatge d’aquest tipus d’aïllament: 

 
Figura  1.40: Imatge tipus aïllament (Font: Catàleg Isover) 

 

Els gruixos d’aïllament seran els marcats pel RITE segons el diàmetre de la 

conducció, si el fluid és calent o fred, i segons passi la conducció per l’interior o 

l’exterior de l’edifici. En el nostre cas les conduccions van totes per l’interior del 

edifici i poden portar fred o calor, per tant, prendrem la opció més restrictiva. Al 

punt 2.1.4.6 se determinen e indiquen els gruixos dels aïllaments que s’han de 

instal·lar per a cada diàmetre. Al plànols de climatització n. 11 i 12 també se 

indica.  
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1.8.2.1.12 Vàlvula de seguretat 

S’instal·laran vàlvules de seguretat del tipus SM110 de la marca Honeywell. El 

seu funcionament és mitjançant una molla tarada a una pressió de fàbrica, si la 

força d’obertura que actua sota la vàlvula és superior a la de la molla, la vàlvula 

s’aixeca i permet la sortida del fluid. A la instal·lació està previst el seu 

muntatge en dos punts: un després del desconector de la xarxa d’aigua i una 

altra en el tub del vas d’expansió, tant una com l’altra estaran tardes a 3bar que 

és la pressió màxima del circuit tancat de la instal·lació.  

 
Figura  1.41: Imatge Vàlvula seguretat SM110  

(Font: Honeywell) 

 

1.8.2.1.13 Filtre de partícules 

S’instal·laran filtres de partícules del tipus Y de la marca SpiraxSarco. La 

instal·lació d’aquestos components serà abans de cada bomba recirculadora i a 

l’entrada de cada element terminal: Fan-coil i recuperador. Al esquema de 

principi, Plànol n.15, són indicades la seva ubicació. 

 
Figura  1.42: Imatge Filtre partícules  

(Font: Catàleg SpiraxSarco) 
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1.8.2.1.14 Vàlvula d’equilibrat 

S’instal·laran vàlvules d’equilibrat del model STAD de la marca TA Hydronics, a 

la sortida de cada Fan-coil, abans de la vàlvula de dos vies, i un altra al tub 

general de retorn que alimenta tots els Fan-coils just abans del col·lector de 

retorn. Amb aquestos components podrem equilibra el circuit ajustant els 

cabals segons les necessitats de cada equip. 

 
Figura  1.43: Vàlvula d’equilbrat STAD  

(Font: TA Hydronics) 

 

1.8.2.1.15 Vàlvula d’esfera 

S’instal·laran vàlvules d’esfera tipus Fig.206 de la marca SpiraxSarco, a totes 

les conduccions de la instal·lació, tal com indica el esquema de principi, Plànol 

n.15. La funció d’aquestos component és permetre la sectorització de 

component per realitzar tasques de manteniment i reparació dels equips 

 
Figura  1.44: Vàlvula d’esfera 

(Font: Catàleg SpiraxSarco) 

 



 
Projecte de disseny d’una instal·lació 
de climatització, mitjançant bomba de 

 calor geotèrmica, per un edifici d’oficines 
 

 Juanjo González Toledano 

 

1. Memòria  92   

1.8.2.1.16 Vàlvula antiretorn 

S’instal·laran vàlvules antiretorn tipus LCV1 de la marca SpiraxSarco, després 

de cada bomba recirculadora, tal com indica el esquema de principi, Plànol 

n.15. La funció d’aquestos component és la de garantir el sentit de flux dels 

circuits per a que no hi hagi retorn indesitjats, com poden ser cop d’ariet. 

 
Figura  1.45: Vàlvula de retenció LCV1 

(Font: Catàleg SpiraxSarco) 

 

1.8.2.1.17 Sistema de desconnexió de la xarxa d’aigua  

Tal como determina el RITE, i així ho indiquem al punt 1.6.3.3, la instal·lació de 

climatització ha de tindre un dispositiu de seguretat per evitar el reflux d’aigua 

no potable cap a la xarxa pública d’aigua. El model triat és el BA009 1” de la 

marca Watts Industries. A la següent figura mostrem una imatge d’aquest 

element: 

 

Figura  1.46: Esquema secció sistema desconnexió xarxa aigua 

(Font: Catàleg Watts Industries) 
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Com es pot veure al esquema anterior, aquest component incorpora dos 

vàlvules antiretorn i una de buidat. Quan l’aigua entra al dispositiu de la xarxa 

pública la pressió desplaça la molla de la primera vàlvula antiretorn i permet 

omplir la camara inter-mitja, al mateix temps tanca la vàlvula de buidat, i 

comença a obrir la segona vàlvula antiretorn per entrar en les conduccions de 

la instal·lació interior. En el moment que no hi ha caudal de la xarxa pública les 

antiretorn estan tancades. 

Aquest dispositiu s’ha de instal·lar en la conducció prevista per l’omplenat de la 

instal·lació, tal com se indica al plànol n.15. El muntatge d’aquest element s’ha 

de fer després d’un comptador d’aigua per controlar l’entrada d’aigua de la 

xarxa general.  

1.8.2.1.18 Comptador d’energia 

S’instal·larà un comptador d’energia, que permeti portar un control de la 

producció tèrmica de la instal·lació. El model seleccionat és la Serie EW773 de 

Honeywell, que permet portar registres de històrics de consum de fins a 24 

mesos, i la interconnexió amb software de control i gestió. Aquest component 

ha de anar instal·lat al tub de retorn de la GHP, tal com mostra el esquema de 

principi, Plànol n.15, on se indica la seva ubicació. 

 

Figura  1.47: Imatge Comptador Energia EW773  

(Font: Honeywell) 
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1.8.2.2 Instal·lació Ventilació  

1.8.2.2.1 Elements de difusió 

Els elements de difusió de la instal·lació de ventilació i recuperació han estat 

dimensionats al punt 2.1.5.1 del Annex-1. Els components de difusió que hi 

haurà a la instal·lació són:  

• Difusors rotacionals per la impulsió, se instal·laran el model DCS-N160 

de la marca Trox. Aquest tipus de difusor afavoreix una ràpida unificació 

de la temperatura i velocitat de l’aire 

• Reixes de retorn, se instal·laran el model AH de la marca Trox, de les 

següent mides: 75 i 425mm, d’alçada i amplada respectivament. 

• Comportes motoritzades, se instal·larà el model AK de la marca Trox, i 

haurà de dos mides, 160 i 250 de diàmetre. Aquesta comporta és del 

tipus papallona, té una junta de goma que li permet un tancament 

estanc, i estan concebudes pel tancament de conductes.   

 

Als Plànols 13 i 14 se indica la ubicació de tots aquestos component.  

 

1.8.2.2.2 Conductes de ventilació 

Els conductes de ventilació que s’han de instal·lar en aquesta instal·lació seran 

de dos tipus:  

• Conducte autoportant de secció rectangular, per als trams principals, 

secundaris i derivacions. El tipus de conducte serà el Climaver Neto , de 

la marca Isover. És un conducte fabricat amb fibra de vidre, recobert 

exteriorment amb paper d’alumini i interiorment amb un teixit per facilitar 

la neteja i donar-li propietats acústiques, i té un gruix de 25mm. Algunes 

de les propietats tècniques es mostren en la següent taula:   
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Taula  1.29: Propietats Climaver Neto  

(Font: Catàleg Isover) 

 

 
Figura  1.48: Conducte autoportant Climaver Neto  

(Font: Catàleg Isover) 

• Conducte flexible aïllat, per connectar les comportes de Ø160 amb els 

difusor rotacionals. El tipus de conducte serà el Flexiber-D de Isover. Els 

trams han de ser inferiors al 1,5m, tal com indica el RITE. Per 

conexionar-los al conducte rectangular s’ha de fer mitjançant accessoris 

normalitzats, tipus maneguets corona.  

 Algunes de les propietats més importants es mostren en la següent 

taula: 

 

Taula  1.30: Propietats Flexiver-D  

(Font: Catàleg Isover) 
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Figura  1.49: Conducte flexible aïllat Flexiver-D  

(Font: Catàleg Isover) 

 

Les dimensions dels conductes s’ha determinat al punt 2.1.5.2 del Annex-1, i 

també estan indicats als Plànol n.13 i 14. 

 

1.8.2.2.3 Recuperador de calor 

L’equip que s’instal·larà al edifici per realitzar la ventilació i recuperació de calor 

dels espais ha estat determinat al punt 2.1.5.3 del Annex-1, el model 

seleccionat és el CADB-N DC 30+F7+F7 de la marca Soler&Palau, en 

configuració horitzontal, tal com es mostra en la imatge de la següent figura: 

 

Figura  1.50: Imatge Recuperador de Calor CADB/T-N  

(Font: Catàleg Soler&Palau) 

El CADB/T-N és un model de recuperador de calor amb intercanviador de flux 

creuat, està muntat sobre un xassís d’acer galvanitzat amb doble aïllament 

interior termo-acústic ininflamable de fibra de vidre de 25mm de gruix. El equip 

permet configurar fàcilment les sortides i entrades d’aire segons la instal·lació. 
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Porta de sèrie els filtres F7 a la aportació i la extracció d’aire, i una bateria 

d’aigua incorporada. També està previst que porti variador de freqüència per 

ajustar el cabal a la demanda de la instal·lació, segons marqui el control del 

sistema. 

 

Figura  1.51: Esquema funcionament recuperador 

(Font: Catàleg Soler&Palau) 

 

1.8.2.2.4 Regulació ventilació-recuperació 

La regulació de la instal·lació de ventilació-recuperació es realitzarà mitjançant 

components de la marca Honeywell, al igual que el control del Terra Radiant. 

D’aquesta forma la integració de sistemes és més fàcil per la unificació de la 

marca de control.  

El funcionament del control consistirà en fer treballar al recuperador al cabal 

que requereixi la instal·lació, segons el nombre de sondes de CO₂ que s’activin. 

El controlador obrirà les comportes que donen servei a les reixes dels espais 

on s’ha activat la detecció de CO₂. L’aire que se renovarà dels espais se 

incorporarà temperat segons la estació del any, mitjançant la bateria que porta 

l’equip de recuperació. Els components que integren la instal·lació de control 

són: 

• Controlador Ventilació-Recuperador (CVR) 

• Pressòstat (SPC) 
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• Sonda de CO₂ (SCO) 

L’esquema del control se mostra en la següent figura:  

 
Figura  1.52: Esquema Control Ventilació-Recuperació 

 

1.8.2.2.4.1 Controlador Ventilador-Recuperador 

S’instal·larà el controlador W7760C de la marca Honeywell. Aquest equip és 

totalment configurable i es pot connectar a qualsevol PC. Permet ser expandit 

amb més mòduls per ampliar el control.  

 

Figura  1.53: Imatge Controlador W7760C 

(Font: catàleg Honeywell) 

 

1.8.2.2.4.2 Pressòstat 

El pressòstat que s’instal·larà serà el model DPS200 de la marca Honeywell. 

Aquest dispositiu es situarà a la sortida del recuperador de calor, en el 
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conducte de impulsió, tal com s’indica al esquema de control de funcionament, 

del recuperador, Plànol n.15. La seva funció serà informar al controlador de les 

variacions de la pressió, segons la demanda de la instal·lació. 

 

Figura  1.54: Imatge pressòstat DPS  

(Font: Catàleg Honeywell) 

 

1.8.2.2.4.3 Sonda de CO₂ 

S’instal·larà una sonda de CO₂ a cada espai que hagi d’estar ventilat tal com 

indica els Plànols n. 13 y 14, el model seleccionat és el C7632A de Honeywell. 

La seva instal·lació és mural, i es recomana sigui instal·lat a una alçada de 

1,5m i en lloc on no estigui exposat a corrents d’aire.  

 

Figura  1.55: Imatge Sonda CO₂ C7632A 

(Font: Catàleg Honeywell) 
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1.9 Planificació 

En aquest apartat mostrem la planificació realitzada per a la realització d’aquest 

projecte final de carrera. Mitjançant un diagrama de Gantt representem les 

tasques realitzades i la distribució d’aquestes al llarg del temps.  

 

 
Figura  1.56: Diagrama de Gantt 

 

1.10 Ordre de prioritat entre els documents bàsics 

L’ordre de prioritat dels documents bàsics d’aquest projecte s’estableix a 

continuació: 

1. Plànols 

2. Plec de Condicions 

3. Pressupost 

4. Memòria 
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2.1 Annex-1: Càlculs del Projecte 

2.1.1 Tancaments 

Els tancament són tots aquells elements que fan d’evolvent i delimiten els 

espais de la edificació. Considerem com a tal les parets, murs, forjats, soleres, 

cobertes, portes i finestres.  

Per a poder determinar els paràmetres característics de la evolvent tèrmica del 

edifici considerat en aquest projecte, necessitem determinar el Coeficient global 

de transmissió d’escalfor de cada tancament. Com més petit és aquest 

coeficient, menor és el flux de calor del interior cap el exterior, i per tant, millor 

aïllament ofereix el tancament. 

Mitjançant la Equació-1 també es pot obtindre aquest coeficient, que depèn de 

les característiques dels materials que formen el tancament. En el nostre cas 

l’obtindrem a partir de la base de dades del programa HidroFive de Cype 

utilitzat per la càlcul de les càrregues tèrmiques.  

 - � �
.
/.0∑

23
430

.
/56728 �

   

 Equació-1  

On: 

U: és el Coeficient global de transmissió d’escalfor [W/m²·ºC] 

h₁: és el Coeficient de convecció interior [W/m²·ºC] 

h₂: és el Coeficient de convecció exterior [W/m²·ºC] 

λi: és el Conductivitat tèrmica del material [W/m·ºC] 

ei: és el Gruix de la capa de material [m]  
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La conductivitat tèrmica és una propietat intrínseca del material que mesura la 

capacitat d’aquest per conduir calor. Els coeficients de convecció interior i 

exterior venen determinats per les condicions del tancament, interior o exterior, 

vertical o horitzontal, entre d’altres. 

Les propietats físiques més rellevants dels materials utilitzats en les diferents 

capes que formen els tancaments del edifici, en les seves diferents versions, 

són descrits en les següents taules:  

 

Capes 

Material e ρ λ RT Cp µ 

1 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 
50 mm 

24 2140 1.03 0.233 1000 10 

1 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 
50 mm 

27 2140 1.03 0.262 1000 10 

1 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 
50 mm 28 2140 1.03 0.272 1000 10 

1/2 pie LM métrico o catalán 40 mm< G 
< 50 mm 11.5 2170 0.991 0.116 1000 10 

Acero Inoxidable 0.6 7900 17 0.000353 460 1000000 

Aluminio 0.8 2700 230 3.48e-005 880 1000000 

Aluminio 1 2700 230 4.35e-005 880 1000000 

BC con mortero aislante  espesor 140 
mm 

14 1020 0.324 0.432 1000 10 

BH convencional espesor 200 mm 20 860 0.923 0.217 1000 10 

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 1.5 1150 0.57 0.0263 1000 6 

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 1.8 1150 0.57 0.0316 1000 6 

Enlucido de yeso d < 1000 1.5 900 0.4 0.0375 1000 6 

Granito [2500 < d < 2700] 1.3 2600 2.8 0.00464 1000 10000 

Hormigón armado 2300 < d < 2500 30 2400 2.3 0.13 1000 80 

Hormigón armado 2300 < d < 2500 50 2400 2.3 0.217 1000 80 

Hormigón armado d > 2500 25 2600 2.5 0.1 1000 80 

Mortero de cemento o cal para 
albañilería y para revoco/enlucido 1250 
< d < 1450 

1 1350 0.7 0.0143 1000 10 

Mortero de cemento o cal para 
albañilería y para revoco/enlucido 1250 
< d < 1450 

1.3 1350 0.7 0.0186 1000 10 

Mortero de cemento o cal para 
albañilería y para revoco/enlucido 1250 
< d < 1450 

1.5 1350 0.7 0.0214 1000 10 
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Capes 

Material e ρ λ RT Cp µ 

Mortero de cemento o cal para 
albañilería y para revoco/enlucido 1250 
< d < 1450 

1.75 1350 0.7 0.025 1000 10 

Mortero de cemento o cal para 
albañilería y para revoco/enlucido 1250 
< d < 1450 

2 1350 0.7 0.0286 1000 10 

Mortero de cemento o cal para 
albañilería y para revoco/enlucido 1800 
< d < 2000 

5 1900 1.3 0.0385 1000 10 

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 2 40 0.041 0.488 1000 1 

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 2.5 40 0.041 0.61 1000 1 

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 3 40 0.041 0.732 1000 1 

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 4 40 0.041 0.976 1000 1 

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 5 40 0.041 1.22 1000 1 

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 6 40 0.041 1.46 1000 1 

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 8 40 0.041 1.95 1000 1 

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 10 40 0.041 2.44 1000 1 

Mármol [2600 < d < 2800] 3 2700 3.5 0.00857 1000 10000 

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 
900 

1.5 825 0.25 0.06 1000 4 

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 
900 2.5 825 0.25 0.1 1000 4 

Plaqueta o baldosa cerámica 2.5 2000 1 0.025 800 30 

Polietileno alta densidad [HDPE] 0.2 980 0.5 0.004 1800 100000 

Tabicón de LH doble  [60 mm < E < 90 
mm] 6 930 0.432 0.139 1000 10 

Tabicón de LH doble  [60 mm < E < 90 
mm] 

7 930 0.432 0.162 1000 10 

Tabicón de LH triple Gran Formato 100 
mm < E < 110 mm 

10 620 0.206 0.485 1000 10 

Tabicón de LH triple Gran Formato 100 
mm < E < 110 mm 11 620 0.206 0.534 1000 10 

Tabique de LH sencillo [40 mm < 
Espesor < 60 mm] 5 1000 0.445 0.112 1000 10 

Tablero contrachapado 250 < d < 350 1 300 0.11 0.0909 1600 50 

XPS Expandido con dióxido de carbono 
CO2 [ 0.034 W/[mK]] 1 37.5 0.034 0.294 1000 100 

XPS Expandido con dióxido de carbono 
CO2 [ 0.034 W/[mK]] 6 37.5 0.034 1.76 1000 100 
 

Abreviatures utilitzades 

e Gruix (cm) RT Resistència tèrmica (m²K/W) 

ρ Densitat (kg/m³) Cp Calor específic (J/kgK) 

λ Conductivitat tèrmica(W/mK) µ Factor de resistència a la difusió del vapor 
d'aigua 

  
Taula  2.1: Propietats dels materials que formen Parets, Forjats, Soleres i Cobertes  

(Font: CYPE) 
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Vidres 

Material UVidre g⊥ 

Envidrament doble amb cambra d'aire (12/12/12 mm) 2.80 0.66  
Abreviatures utilitzades 

UVidre Coeficient de transmissió (W/m²K) g⊥ Factor solar 
  

Taula  2.2: Propietats Vidres Fusteries Exteriors  

(Font: CYPE) 

 

Marcs 

Material UMarc 

Metàl�lico, amb trencament de pont tèrmic 4.00  
Abreviatures utilitzades 

UMarc Coeficient de transmissió (W/m²K) 
 

Taula  2.3: Propietats Marcs Fusteries Exteriors (Font: CYPE) 

Després de presentar les propietats físiques més rellevants dels materials que 

formen els tancaments del edifici, és el moment de descriure les capes que 

forment part de cada tipus de tancament. A continuació fem una descripció de 

totes les tipologies utilitzades en aquest edifici, indicant la seva designació i la 

superfície total que hi ha de cadascuna. Les tipologies estan organitzades en: 

Tancaments Verticals i Horitzontals. La seva ubicació dins l’arquitectura del 

edifici ve definida als plànols presentats al apartat tres, en concret als Plànols 

7, 8 i 9. 

  



2. Annexes 

2.1.1.1 Tancaments Verticals

Dins d’aquesta designació estan totes les parets exteriors(façanes i mitgeres), 

parets interiors (divisòries i parets simples), portes i finestres.

F_30 
 

Paret de façana de 30cm de gruix, revestit en pedra, amb fulla exterior de maó foradat triple 
de 10 cm, aïllament de llana mineral de 4 cm d'espessor amb barrera de vapor incorporada, 
cambra d'aire sense ventilar de 2 cm, fulla interior de maó 
amb guix de 15mm. 

 

Limitació de la demanda energètica

Taula 2.4: Característiques Tancament Vertical tipus F_30 (Font:CYPE)

 

F_30_02 
 

Paret de façana simple de 30cm, formada per bloc ceràmic català de 28cm i revestiment per 
les dos cares amb morter de ciment de 10mm.

 
Limitació de la demanda energètica•  

Taula 2.5:Característiques Tancament Vertical tipus F_30_02 (Font:CYPE)
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Tancaments Verticals 

Dins d’aquesta designació estan totes les parets exteriors(façanes i mitgeres), 

parets interiors (divisòries i parets simples), portes i finestres. 

Superfície total 44

Paret de façana de 30cm de gruix, revestit en pedra, amb fulla exterior de maó foradat triple 
de 10 cm, aïllament de llana mineral de 4 cm d'espessor amb barrera de vapor incorporada, 
cambra d'aire sense ventilar de 2 cm, fulla interior de maó foradat triple de 10 cm i guarnit 

  
Llistat de capes: 

   1 - Granito [2500 < d < 2700] 

   2 - Mortero de cemento o cal para albañilería y 
para revoco/enlucido 1250 < d < 1450

   3 - Tabicón de LH triple Gran Formato 100 mm 
< E < 110 mm 

   4 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 

   5 - Polietileno alta densidad [HDPE] 

   6 - Cambra d'aire sense ventilar 

   7 - Tabicón de LH triple Gran Formato 100 mm 
< E < 110 mm 

   8 - Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 

Espessor total:  
  

Limitació de la demanda energètica Um: 0.43 W/m²K 

: Característiques Tancament Vertical tipus F_30 (Font:CYPE)

Superfície

Paret de façana simple de 30cm, formada per bloc ceràmic català de 28cm i revestiment per 
les dos cares amb morter de ciment de 10mm. 

  
Llistat de capes: 

   1 - Mortero de cemento o cal para albañilería y 
para revoco/enlucido 1250 < d < 1450

   2 - 1 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 
mm 

   3 - Mortero de cemento o cal para albañilería y 
para revoco/enlucido 1250 < d < 1450

Espessor total:  
  

Limitació de la demanda energètica Um: 2.13 W/m²K 

:Característiques Tancament Vertical tipus F_30_02 (Font:CYPE)
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Dins d’aquesta designació estan totes les parets exteriors(façanes i mitgeres), 

 

Superfície total 44.17 m² 

Paret de façana de 30cm de gruix, revestit en pedra, amb fulla exterior de maó foradat triple 
de 10 cm, aïllament de llana mineral de 4 cm d'espessor amb barrera de vapor incorporada, 

foradat triple de 10 cm i guarnit 

1.3 cm 

Mortero de cemento o cal para albañilería y 
para revoco/enlucido 1250 < d < 1450 

1 cm 

Formato 100 mm 10 cm 

4 cm 

0.2 cm 

2 cm 

Tabicón de LH triple Gran Formato 100 mm 10 cm 

 1.5 cm 

30 cm 

: Característiques Tancament Vertical tipus F_30 (Font:CYPE) 

Superfície total 151.99 m² 

Paret de façana simple de 30cm, formada per bloc ceràmic català de 28cm i revestiment per 

Mortero de cemento o cal para albañilería y 
< d < 1450 

1 cm 

1 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 28 cm 

Mortero de cemento o cal para albañilería y 
para revoco/enlucido 1250 < d < 1450 

1 cm 

30 cm 

:Característiques Tancament Vertical tipus F_30_02 (Font:CYPE) 
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F_36 
 

Paret de façana de 36cm de gruix, formada per revestiment exterior amb panell d'alumini 
amb aïllament, bloc ceràmic de 24cm, aïllament de llana mineral de 25mm, barrera de 
vapor, tabic ceràmic de 6cm i revestiment de placa de guix laminat de 15mm.

 

Limitació de la demanda energètica 
Taula 2.6: Característiques Tancament Vertical tipus F_36 (Font:CYPE)

 

 

F_32 
 

Paret de façana de 32cm de gruix, revestit en morter, amb fulla exterior de maó foradat 
triple de 11 cm, aïllament de llana mineral de 6 cm d'espessor amb barrera de vapor 
incorporada, cambra d'aire sense ventilar de 2 cm, fulla interior
cm i guarnit amb de guix. 

 

Limitació de la demanda energètica

Taula 2.7: Característiques Tancament Vertical tipus F_32(Font:CYPE)
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Superfície total 88.18 m²

Paret de façana de 36cm de gruix, formada per revestiment exterior amb panell d'alumini 
aïllament, bloc ceràmic de 24cm, aïllament de llana mineral de 25mm, barrera de 

vapor, tabic ceràmic de 6cm i revestiment de placa de guix laminat de 15mm.

  
Llistat de capes: 

   1 - Aluminio 

   2 - XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 
[ 0.034 W/[mK]] 

   3 - 1 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 
mm 

   4 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 

   5 - Polietileno alta densidad [HDPE] 

   6 - Tabicón de LH doble  [60 mm < E < 90 
mm] 

   7 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 
900 

Espessor total:  
  

Limitació de la demanda energètica Um: 0.66 W/m²K 

: Característiques Tancament Vertical tipus F_36 (Font:CYPE)

Superfície

Paret de façana de 32cm de gruix, revestit en morter, amb fulla exterior de maó foradat 
triple de 11 cm, aïllament de llana mineral de 6 cm d'espessor amb barrera de vapor 
incorporada, cambra d'aire sense ventilar de 2 cm, fulla interior de maó foradat triple de 10 

  
Llistat de capes: 

   1 - Mortero de cemento o cal para albañilería y 
para revoco/enlucido 1250 < d < 1450

   2 - Tabicón de LH triple Gran Formato 100 mm 
< E < 110 mm 

   3 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 

   4 - Polietileno alta densidad [HDPE] 

   5 - Cambra d'aire sense ventilar 

   6 - Tabicón de LH triple Gran Formato 100 mm 
< E < 110 mm 

   7 - Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 

Espessor total:  
  

Limitació de la demanda energètica Um: 0.35 W/m²K 

: Característiques Tancament Vertical tipus F_32(Font:CYPE)
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Superfície total 88.18 m² 

Paret de façana de 36cm de gruix, formada per revestiment exterior amb panell d'alumini 
aïllament, bloc ceràmic de 24cm, aïllament de llana mineral de 25mm, barrera de 

vapor, tabic ceràmic de 6cm i revestiment de placa de guix laminat de 15mm. 

0.8 cm 

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 1 cm 

1 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 24 cm 

2.5 cm 

0.2 cm 

Tabicón de LH doble  [60 mm < E < 90 6 cm 

yeso laminado [PYL] 750 < d < 1.5 cm 

36 cm 

: Característiques Tancament Vertical tipus F_36 (Font:CYPE) 

Superfície total 75.03 m² 

Paret de façana de 32cm de gruix, revestit en morter, amb fulla exterior de maó foradat 
triple de 11 cm, aïllament de llana mineral de 6 cm d'espessor amb barrera de vapor 

de maó foradat triple de 10 

Mortero de cemento o cal para albañilería y 
para revoco/enlucido 1250 < d < 1450 

1.3 cm 

Tabicón de LH triple Gran Formato 100 mm 11 cm 

6 cm 

0.2 cm 

2 cm 

Tabicón de LH triple Gran Formato 100 mm 10 cm 

 1.5 cm 

32 cm 

: Característiques Tancament Vertical tipus F_32(Font:CYPE) 
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M_32 
 

Paret mitgera de 32cm de gruix, formada per bloc de formigó de 20cm, aïllament de llana 
mineral de 4cm, barrera de vapor, i trasdós amb tabic ceràmic de 5cm i enguixat de 18mm.

 
Limitació de la demanda energètica 

Taula 2.8: Característiques Tancament Vertical tipus M_32 (Font:CYPE)

 

 

M_20 - TR2.1 
 

Paret mitgera de 20cm de gruix, formada per bloc ceràmi aïllant de 14cm revestit per la cara 
exterior amb morter de ciment, i per la cara interior trasdos amb aïllament de llana mineral 
de 3cm i placa de guix de 15mm.

 
Limitació de la demanda energètica

Taula 2.9: Característiques Tancament Vertical tipus M_20

 

 
Projecte de disseny d’una instal·lació
de climatització, mitjanç ant bomba de

 calor geotèrmica, per un edifici d’oficines
 

 Juanjo González Toledano

 

Superfície total 28.50 m²

gruix, formada per bloc de formigó de 20cm, aïllament de llana 
mineral de 4cm, barrera de vapor, i trasdós amb tabic ceràmic de 5cm i enguixat de 18mm.

  
Llistat de capes: 

   1 - BH convencional espesor 200 mm 

   2 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 

   3 - Polietileno alta densidad [HDPE] 

   4 - Tabique de LH sencillo [40 mm < Espesor < 
60 mm] 

   5 - Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 

Espessor total:  
  

Limitació de la demanda energètica Um: 0.54 W/m²K 

: Característiques Tancament Vertical tipus M_32 (Font:CYPE)

Superfície total 23.41 m²

Paret mitgera de 20cm de gruix, formada per bloc ceràmi aïllant de 14cm revestit per la cara 
exterior amb morter de ciment, i per la cara interior trasdos amb aïllament de llana mineral 
de 3cm i placa de guix de 15mm. 

  
Llistat de capes: 

   1 - Mortero de cemento o cal para albañilería y 
para revoco/enlucido 1250 < d < 1450

   2 - BC con mortero aislante  espesor 140 mm

   3 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 

   4 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 
900 

Espessor total:  
  

Limitació de la demanda energètica Um: 0.66 W/m²K 

: Característiques Tancament Vertical tipus M_20-TR2.1 (Font:CYPE)
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Superfície total 28.50 m² 

gruix, formada per bloc de formigó de 20cm, aïllament de llana 
mineral de 4cm, barrera de vapor, i trasdós amb tabic ceràmic de 5cm i enguixat de 18mm. 

 20 cm 

5 cm 

0.2 cm 

Tabique de LH sencillo [40 mm < Espesor < 5 cm 

 1.8 cm 

32 cm 

: Característiques Tancament Vertical tipus M_32 (Font:CYPE) 

Superfície total 23.41 m² 

Paret mitgera de 20cm de gruix, formada per bloc ceràmi aïllant de 14cm revestit per la cara 
exterior amb morter de ciment, i per la cara interior trasdos amb aïllament de llana mineral 

Mortero de cemento o cal para albañilería y 
para revoco/enlucido 1250 < d < 1450 

1.5 cm 

BC con mortero aislante  espesor 140 mm 14 cm 

3 cm 

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 1.5 cm 

20 cm 

TR2.1 (Font:CYPE) 
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M_30 
 

Paret mitgera de 30cm de gruix, formada per maó ceràmic de 28cm, i amb revestiment de 
morter per la cara interior de 

 
Limitació de la demanda energètica

Taula 2.10: Característiques Tancament Vertical tipus M_30 (Font:CYPE)

 

P_20 - TR1.2 
 

Paret simple de 20cm de gruix, formada per maó ceràmic de 11.5cm, separació de 1cm i 
trasdos amb aïllament de llana mineral de 5cm i revestiment amb placa de guix laminat de 
25mm. 

 
Limitació de la demanda energètica

Protecció front al soroll 

Seguretat en cas d'incendi  
Taula 2.11: Característiques Tancament Vertical tipus P_20
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Superfície total 154.12 m²

Paret mitgera de 30cm de gruix, formada per maó ceràmic de 28cm, i amb revestiment de 
morter per la cara interior de 20mm. 

  
Llistat de capes: 

   1 - 1 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 
mm 

   2 - Mortero de cemento o cal para albañilería y 
para revoco/enlucido 1250 < d < 1450

Espessor total:  
  

Limitació de la demanda energètica Um: 1.78 W/m²K 

: Característiques Tancament Vertical tipus M_30 (Font:CYPE)

Superfície total 132.13 m²

Paret simple de 20cm de gruix, formada per maó ceràmic de 11.5cm, separació de 1cm i 
trasdos amb aïllament de llana mineral de 5cm i revestiment amb placa de guix laminat de 

  
Llistat de capes: 

   1 - 1/2 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 
50 mm 

   2 - Separación 

   3 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 

   4 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 
900 

Espessor total:  
  

Limitació de la demanda energètica Um: 0.54 W/m²K 

Massa superficial: 272.18 kg / m² 

Massa superficial de l'element base: 249.55 kg / m²

Índex global de reducció acústica, ponderat A., R
dBA 

Millora de l'índex global de reducció acústica, ponderat A, 
del revestiment, ∆RA: 10 dBA 

Resistència al foc: EI 30 

: Característiques Tancament Vertical tipus P_20-TR1.2 (Font:CYPE)
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Superfície total 154.12 m² 

Paret mitgera de 30cm de gruix, formada per maó ceràmic de 28cm, i amb revestiment de 

1 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 28 cm 

Mortero de cemento o cal para albañilería y 
para revoco/enlucido 1250 < d < 1450 

2 cm 

30 cm 

: Característiques Tancament Vertical tipus M_30 (Font:CYPE) 

Superfície total 132.13 m² 

Paret simple de 20cm de gruix, formada per maó ceràmic de 11.5cm, separació de 1cm i 
trasdos amb aïllament de llana mineral de 5cm i revestiment amb placa de guix laminat de 

1/2 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 11.5 cm 

1 cm 

5 cm 

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 2.5 cm 

20 cm 

Massa superficial de l'element base: 249.55 kg / m² 

Índex global de reducció acústica, ponderat A., RA: 49.0 

Millora de l'índex global de reducció acústica, ponderat A, 

TR1.2 (Font:CYPE) 
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D_08 
 

Paret divisoria de 8cm de gruix, tipus modular, formada per estructura de perfileria 
d'alumini, amb aïllament de llana 

 
Limitació de la demanda energètica

Protecció front al soroll 

Seguretat en cas d'incendi  
Taula 2.12: Característiques Tancament Vertical tipus D_08 (Font:CYPE)

 

  

P_15 
 

Paret simple de 15cm de gruix, formada per 
per les dos cares amb morte de ciment de 17,5mm.

 
Limitació de la demanda energètica

Protecció front al soroll 

Seguretat en cas d'incendi  
Taula 2.13: Característiques Tancament Vertical tipus P_15 (Font:CYPE)
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Superfície total 178.84 m²

Paret divisoria de 8cm de gruix, tipus modular, formada per estructura de perfileria 
d'alumini, amb aïllament de llana mineral i contratxapat de fusta a les dos cares.

  
Llistat de capes: 

   1 - Tablero contrachapado 250 < d < 350

   2 - Aluminio (B) 

   3 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 

   4 - Aluminio (B) 

   5 - Tablero contrachapado 250 < d < 350

Espessor total:  
  

Limitació de la demanda energètica Um: 0.71 W/m²K 

Massa superficial: 61.60 kg / m² 

Recolzada en bandes elàstiques (B) 

Índex global de reducció acústica, ponderat A., R
dBA 

Resistència al foc: EI 30 

Característiques Tancament Vertical tipus D_08 (Font:CYPE)

Superfície total 92.93 m²

Paret simple de 15cm de gruix, formada per bloc ceràmic català de 11,5cm, i revestiment 
per les dos cares amb morte de ciment de 17,5mm. 

  
Llistat de capes: 

   1 - Mortero de cemento o cal para albañilería 
y para revoco/enlucido 1250 < d < 1450

   2 - 1/2 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 
50 mm 

   3 - Mortero de cemento o cal para albañilería 
y para revoco/enlucido 1250 < d < 1450

Espessor total:  
  

Limitació de la demanda energètica Um: 2.35 W/m²K 

Massa superficial: 296.80 kg / m² 

Índex global de reducció acústica, ponderat A., R
dBA 

Resistència al foc: EI 30 

: Característiques Tancament Vertical tipus P_15 (Font:CYPE)
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Superfície total 178.84 m² 

Paret divisoria de 8cm de gruix, tipus modular, formada per estructura de perfileria 
mineral i contratxapat de fusta a les dos cares. 

Tablero contrachapado 250 < d < 350 1 cm 

1 cm 

4 cm 

1 cm 

250 < d < 350 1 cm 

8 cm 

Índex global de reducció acústica, ponderat A., RA: 34.7 

Característiques Tancament Vertical tipus D_08 (Font:CYPE) 

Superfície total 92.93 m² 

bloc ceràmic català de 11,5cm, i revestiment 

Mortero de cemento o cal para albañilería 
y para revoco/enlucido 1250 < d < 1450 

1.75 cm 

40 mm< G < 11.5 cm 

Mortero de cemento o cal para albañilería 
y para revoco/enlucido 1250 < d < 1450 

1.75 cm 

15 cm 

Índex global de reducció acústica, ponderat A., RA: 51.7 

: Característiques Tancament Vertical tipus P_15 (Font:CYPE) 
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D_10 
 

Paret divisoria d'una fulla de 10cm de gruix, fomada per maó ceràmic foradat doble de 7 cm, 
amb revestiment de guix de 1.5 cm a cada cara.

 
Limitació de la demanda energètica

Protecció front al soroll 

Seguretat en cas d'incendi  
Taula 2.14: Característiques Tancament Vertical tipus D_10 (Font:CYPE)

 

 

P_30 
 

Paret simple de 30cm, formada per bloc ceràmic català de 27cm, amb revestiment per les 
dos cares amb placa de guix laminat de 15mm.

 
Limitació de la demanda energètica

Protecció front al soroll 

Seguretat en cas d'incendi  
Taula 2.15: Característiques Tancament Vertical tipus P_30 (Font:CYPE)

 

 
Projecte de disseny d’una instal·lació
de climatització, mitjanç ant bomba de
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Superfície total 69.26 m²

Paret divisoria d'una fulla de 10cm de gruix, fomada per maó ceràmic foradat doble de 7 cm, 
amb revestiment de guix de 1.5 cm a cada cara. 

  
Llistat de capes: 

   1 - Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 

   2 - Tabicón de LH doble  [60 mm < E < 90 
mm] 

   3 - Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 

Espessor total:  
  

Limitació de la demanda energètica Um: 2.11 W/m²K 

Massa superficial: 99.60 kg / m² 

Índex global de reducció acústica, ponderat A., R
dBA 

Resistència al foc: EI 180 

: Característiques Tancament Vertical tipus D_10 (Font:CYPE)

Superfície total 74.78 m²

Paret simple de 30cm, formada per bloc ceràmic català de 27cm, amb revestiment per les 
dos cares amb placa de guix laminat de 15mm. 

  
Llistat de capes: 

   1 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 
900 

   2 - 1 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 
mm 

   3 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 
900 

Espessor total:  
  

Limitació de la demanda energètica Um: 1.56 W/m²K 

Massa superficial: 602.55 kg / m² 

Índex global de reducció acústica, ponderat A., R
dBA 

Resistència al foc: EI 30 

: Característiques Tancament Vertical tipus P_30 (Font:CYPE)
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Superfície total 69.26 m² 

Paret divisoria d'una fulla de 10cm de gruix, fomada per maó ceràmic foradat doble de 7 cm, 

 1.5 cm 

Tabicón de LH doble  [60 mm < E < 90 7 cm 

 1.5 cm 

10 cm 

reducció acústica, ponderat A., RA: 38.2 

: Característiques Tancament Vertical tipus D_10 (Font:CYPE) 

Superfície total 74.78 m² 

Paret simple de 30cm, formada per bloc ceràmic català de 27cm, amb revestiment per les 

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 1.5 cm 

mm< G < 50 27 cm 

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 1.5 cm 

30 cm 

ponderat A., RA: 63.0 

: Característiques Tancament Vertical tipus P_30 (Font:CYPE) 
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Finestres 

Tipus Acristalament MM 
UMar

c 
FM Pa CM UBuit FS FH  

Tipus 1 
Envidrament doble 
amb cambra d'aire 
(12/12/12 mm) 

Metàl�lico, 
amb 
trencament de 
pont tèrmic 

4.00 
0.1
0 

Classe 
4 

Obscur 
(0.80) 

2.9
2 

0.7
4 

0.4
5  

Tipus 1 
Envidrament doble 
amb cambra d'aire 
(12/12/12 mm) 

Metàl�lico, 
amb 
trencament de 
pont tèrmic 

4.00 
0.0
9 

Classe 
4 

Obscur 
(0.80) 

2.9
1 

0.7
4 

0.4
5  

Tipus 1 
Envidrament doble 
amb cambra d'aire 
(12/12/12 mm) 

Metàl�lico, 
amb 
trencament de 
pont tèrmic 

4.00 
0.0
6 

Classe 
4 

Obscur 
(0.80) 

2.8
7 

0.7
9 

0.5
0  

Tipus 1 
Envidrament doble 
amb cambra d'aire 
(12/12/12 mm) 

Metàl�lico, 
amb 
trencament de 
pont tèrmic 

4.00 
0.0
8 

Classe 
4 

Obscur 
(0.80) 

2.9
0 

0.7
4 

0.4
6  

Tipus 1 
(x3) 

Envidrament doble 
amb cambra d'aire 
(12/12/12 mm) (x3) 

Metàl�lico, 
amb 
trencament de 
pont tèrmic 

4.00 
0.0
7 

Classe 
4 

Obscur 
(0.80) 

2.8
9 

0.7
9 

0.4
9 

 

Tipus 1 
Envidrament doble 
amb cambra d'aire 
(12/12/12 mm) 

Metàl�lico, 
amb 
trencament de 
pont tèrmic 

4.00 
0.0
7 

Classe 
4 

Obscur 
(0.80) 

2.8
8 

0.7
9 

0.4
9 

 

Tipus 1 
(x2) 

Envidrament doble 
amb cambra d'aire 
(12/12/12 mm) (x2) 

Metàl�lico, 
amb 
trencament de 
pont tèrmic 

4.00 
0.0
7 

Classe 
4 

Obscur 
(0.80) 

2.8
9 

0.7
4 

0.4
6 

 

Tipus 1 
(x3) 

Envidrament doble 
amb cambra d'aire 
(12/12/12 mm) (x3) 

Metàl�lico, 
amb 
trencament de 
pont tèrmic 

4.00 
0.0
7 

Classe 
4 

Obscur 
(0.80) 

2.8
9 

1.0
0 

0.6
2 

 

Tipus 1 
Envidrament doble 
amb cambra d'aire 
(12/12/12 mm) 

Metàl�lico, 
amb 
trencament de 
pont tèrmic 

4.00 
0.0
7 

Classe 
4 

Obscur 
(0.80) 

2.8
8 

1.0
0 

0.6
2 

 

Tipus 1 
(x2) 

Envidrament doble 
amb cambra d'aire 
(12/12/12 mm) (x2) 

Metàl�lico, 
amb 
trencament de 
pont tèrmic 

4.00 
0.0
7 

Classe 
4 

Obscur 
(0.80) 

2.8
8 

0.8
6 

0.5
4 

 

 
Abreviatures utilitzades 

MM Material del marc UBuit Coeficient de transmissió (W/m²K) 

UMarc Coeficient de transmissió (W/m²K) FS Factor d'ombra 

FM Fracció de marc FH Factor solar modificat 

Pa Permeabilitat a l'aire de la fusteria CM Color del marc (absortivitat) 
  

Taula  2.16: Característiques Finestres (Font: CYPE) 
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Material 

De fusta 

De cristall  

EI2 t-C5 Resistència al foc en minuts

UPorta Coeficient de transmissió (W/m²K)
  

Taula 2

 

 

2.1.1.2 Tancaments Horitzontals

Dins d’aquesta designació estan tots els forjats, soleres i cobertes definits en 

aquest edifici.   

Losa 50cm - S.XPS60.M50.MC (AP)
 

Llosa de 50 cm de cantell. Amb llosa flotant de 5 cm de gruix amb aïllant tèrmic (poliestirè) 
de 60 mm de gruix i acabat de mosaic ceràmic.

Limitació de la demanda energètica

 
Taula 2.18: Característiques Tancament Horitzontal tipus Losa 50cm (Font:CYPE)
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Portes 

UPorta 

2.20  

2.50 0.50

Abreviatures utilitzades 

Resistència al foc en minuts g⊥ Factor solar 

Coeficient de transmissió (W/m²K)   

.17: Característiques Portes (Font:CYPE) 

Tancaments Horitzontals 

Dins d’aquesta designació estan tots els forjats, soleres i cobertes definits en 

S.XPS60.M50.MC (AP) Superfície total 42.33 m²

Llosa de 50 cm de cantell. Amb llosa flotant de 5 cm de gruix amb aïllant tèrmic (poliestirè) 
60 mm de gruix i acabat de mosaic ceràmic. 

 

  
Llistat de capes: 

   1 - Plaqueta o baldosa cerámica 

   2 - Mortero de cemento o cal para albañilería 
y para revoco/enlucido 1800 < d < 2000

   3 - XPS Expandido con dióxido de carbono 
CO2 [ 0.034 W/[mK]] 

   4 - Hormigón armado 2300 < d < 2500

   5 - Polietileno alta densidad [HDPE] 

Espessor total:  
  

Limitació de la demanda energètica Us: 0.28 W/m²K 

(Per una solera recolzada, amb longitud 
= 11.3 m) 

Solera amb banda d'aïllament perimètric (amplada 1.5 m 
i resistència tèrmica: 1.47 m²K/W) 

Característiques Tancament Horitzontal tipus Losa 50cm (Font:CYPE)
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g⊥ 

0.50 

Dins d’aquesta designació estan tots els forjats, soleres i cobertes definits en 

Superfície total 42.33 m² 

Llosa de 50 cm de cantell. Amb llosa flotant de 5 cm de gruix amb aïllant tèrmic (poliestirè) 

2.5 cm 

Mortero de cemento o cal para albañilería 
y para revoco/enlucido 1800 < d < 2000 

5 cm 

XPS Expandido con dióxido de carbono 6 cm 

Hormigón armado 2300 < d < 2500 50 cm 

0.2 cm 

63.7 cm 

(Per una solera recolzada, amb longitud característica B' 

Solera amb banda d'aïllament perimètric (amplada 1.5 m 

Característiques Tancament Horitzontal tipus Losa 50cm (Font:CYPE) 
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Losa 50cm - S.P (AP) 
 

Llosa de 50 cm de cantell. Amb acabat de pedra.

Limitació de la demanda energètica

Taula 2.19: Característiques Tancament Horitzontal tipus Losa 50cm (Font:CYPE)

 

T04.PA - Forjat_Col_30 - 
 

Fals terra suspès (panell conglomerat de fibres sintètique (PA)) de
càmara d'aire de 30 d'alçada i estès d'aïllant tèrmic (llana mineral (MW)) de 60 mm de 
gruix.. Forjat Canto 30cm, format per xapa colaborant Amb llosa flotant de 5 cm de gruix 
amb aïllant tèrmic (poliestirè) de 60 mm de gruix i acabat 

Limitació de la demanda energètica

Protecció front al soroll 

Taula 2.20: Característiques Tancament Horitzontal tipus T04.PA (Font:CYPE)
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Superfície total 491.62 m²

Llosa de 50 cm de cantell. Amb acabat de pedra. 

 

  
Llistat de capes: 

   1 - Mármol [2600 < d < 2800] 

   2 - Hormigón armado 2300 < d < 2500

   3 - Polietileno alta densidad [HDPE] 

Espessor total:  
  

Limitació de la demanda energètica Us: 0.32 W/m²K 

(Per una solera recolzada, amb longitud característica B' 
= 11.3 m) 

Solera amb banda d'aïllament perimètric (amplada 1.5 m 
i resistència tèrmica: 1.47 m²K/W) 

: Característiques Tancament Horitzontal tipus Losa 50cm (Font:CYPE)

 S.XPS60.M50.MC Superfície total 40.71 m²

Fals terra suspès (panell conglomerat de fibres sintètique (PA)) de 20 mm de gruix. amb 
càmara d'aire de 30 d'alçada i estès d'aïllant tèrmic (llana mineral (MW)) de 60 mm de 
gruix.. Forjat Canto 30cm, format per xapa colaborant Amb llosa flotant de 5 cm de gruix 
amb aïllant tèrmic (poliestirè) de 60 mm de gruix i acabat de mosaic ceràmic.

 

  
Llistat de capes: 

   1 - Plaqueta o baldosa cerámica 

   2 - Mortero de cemento o cal para albañilería 
y para revoco/enlucido 1800 < d < 2000

   3 - XPS Expandido con dióxido de carbono 
CO2 [ 0.034 W/[mK]] 

   4 - Hormigón armado 2300 < d < 2500

   5 - Cambra d'aire sense ventilar 

   6 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 

   7 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 

Espessor total:  
  

Limitació de la demanda energètica U (flux descendent): 0.23 W/m²K 

U (flux ascendent): 0.23 W/m²K 

(forjat exposat a la intempèrie, U: 0.24 W/m²K)

Massa superficial: 870.45 kg / m² 

Massa superficial de l'element base: 720.00 kg / m²

Índex global de reducció acústica, ponderat A., R
dBA 

Nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat, 
Ln,w: 67.2 dB 

: Característiques Tancament Horitzontal tipus T04.PA (Font:CYPE)
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Superfície total 491.62 m² 

3 cm 

Hormigón armado 2300 < d < 2500 50 cm 

0.2 cm 

53.2 cm 

(Per una solera recolzada, amb longitud característica B' 

Solera amb banda d'aïllament perimètric (amplada 1.5 m 

: Característiques Tancament Horitzontal tipus Losa 50cm (Font:CYPE) 

Superfície total 40.71 m² 

20 mm de gruix. amb 
càmara d'aire de 30 d'alçada i estès d'aïllant tèrmic (llana mineral (MW)) de 60 mm de 
gruix.. Forjat Canto 30cm, format per xapa colaborant Amb llosa flotant de 5 cm de gruix 

de mosaic ceràmic. 

2.5 cm 

Mortero de cemento o cal para albañilería 
y para revoco/enlucido 1800 < d < 2000 

5 cm 

XPS Expandido con dióxido de carbono 6 cm 

Hormigón armado 2300 < d < 2500 30 cm 

30 cm 

6 cm 

2 cm 

81.5 cm 

(forjat exposat a la intempèrie, U: 0.24 W/m²K) 

Massa superficial de l'element base: 720.00 kg / m² 

acústica, ponderat A., RA: 65.8 

Nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat, 

: Característiques Tancament Horitzontal tipus T04.PA (Font:CYPE) 
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Forjat_Col_30 - S.XPS60.M50.MC
 

Forjat Canto 30cm, format per xapa colaborant Amb llosa flotant de 5 cm de gruix amb 
aïllant tèrmic (poliestirè) de 60 mm de gruix i acabat de mosaic ceràmic.

Limitació de la demanda energètica

Protecció front al soroll 

Taula 2.21: Característiques Tancament Horitzontal 

T04.PA - Losa 25 Aisl Superior
 

Fals terra suspès (panell conglomerat de fibres sintètique (PA)) de 20 mm de gruix. amb 
càmara d'aire de 30 d'alçada i estès d'aïllant tèrmic (llana mineral (MW))
gruix.. Llosa massísa de 25 cm de cantell, amb estesa de llana mineral de 80 mm d'espessor 
com a aïllant tèrmic, per a soport de coberta inclinada sobre paredons alleugerits.

Limitació de la demanda energètica

Protecció front al soroll 
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S.XPS60.M50.MC Superfície total 259.95 m²

Forjat Canto 30cm, format per xapa colaborant Amb llosa flotant de 5 cm de gruix amb 
aïllant tèrmic (poliestirè) de 60 mm de gruix i acabat de mosaic ceràmic. 

 

  
Llistat de capes: 

   1 - Plaqueta o baldosa cerámica 

   2 - Mortero de cemento o cal para albañilería 
y para revoco/enlucido 1800 < d < 2000

   3 - XPS Expandido con dióxido de carbono 
CO2 [ 0.034 W/[mK]] 

   4 - Hormigón armado 2300 < d < 2500

Espessor total:  
  

Limitació de la demanda energètica U (flux descendent): 0.44 W/m²K 

U (flux ascendent): 0.46 W/m²K 

(forjat exposat a la intempèrie, U: 0.48 W/m²K)

Massa superficial: 867.25 kg / m² 

Massa superficial de l'element base: 720.00 kg / m²

Índex global de reducció acústica, ponderat A., R
dBA 

Nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat, 
Ln,w: 67.2 dB 

: Característiques Tancament Horitzontal tipus Forjat Col 30 (Font:CYPE)

 

Losa 25 Aisl Superior Superfície total 304.26 m²

Fals terra suspès (panell conglomerat de fibres sintètique (PA)) de 20 mm de gruix. amb 
càmara d'aire de 30 d'alçada i estès d'aïllant tèrmic (llana mineral (MW))
gruix.. Llosa massísa de 25 cm de cantell, amb estesa de llana mineral de 80 mm d'espessor 
com a aïllant tèrmic, per a soport de coberta inclinada sobre paredons alleugerits.

 

  
Llistat de capes: 

   1 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 

   2 - Hormigón armado d > 2500 

   3 - Cambra d'aire sense ventilar 

   4 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 

   5 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 

Espessor total:  
  

Limitació de la demanda energètica U (flux descendent): 0.22 W/m²K 

U (flux ascendent): 0.23 W/m²K 

(forjat exposat a la intempèrie, U: 0.23 W/m²K)

Massa superficial: 656.40 kg / m² 

Massa superficial de l'element base: 650.00 kg / m²

Índex global de reducció acústica, ponderat A., R
dBA 
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Superfície total 259.95 m² 

Forjat Canto 30cm, format per xapa colaborant Amb llosa flotant de 5 cm de gruix amb 

2.5 cm 

Mortero de cemento o cal para albañilería 
y para revoco/enlucido 1800 < d < 2000 

5 cm 

XPS Expandido con dióxido de carbono 6 cm 

Hormigón armado 2300 < d < 2500 30 cm 

43.5 cm 

(forjat exposat a la intempèrie, U: 0.48 W/m²K) 

720.00 kg / m² 

Índex global de reducció acústica, ponderat A., RA: 65.8 

Nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat, 

tipus Forjat Col 30 (Font:CYPE) 

Superfície total 304.26 m² 

Fals terra suspès (panell conglomerat de fibres sintètique (PA)) de 20 mm de gruix. amb 
càmara d'aire de 30 d'alçada i estès d'aïllant tèrmic (llana mineral (MW)) de 60 mm de 
gruix.. Llosa massísa de 25 cm de cantell, amb estesa de llana mineral de 80 mm d'espessor 
com a aïllant tèrmic, per a soport de coberta inclinada sobre paredons alleugerits. 

8 cm 

25 cm 

30 cm 

6 cm 

2 cm 

71 cm 

(forjat exposat a la intempèrie, U: 0.23 W/m²K) 

Massa superficial de l'element base: 650.00 kg / m² 

acústica, ponderat A., RA: 64.2 



2. Annexes 

 
Taula 2.22: Característiques Tancament Horitzontal tipus T04.PA (Font:CYPE)

Enl15 - Losa 25 Aisl Superior
 

Sostre amb enlluït de guix. Llosa massísa de 25 cm de cantell, amb estesa de llana mineral 
de 80 mm d'espessor com a aïllant tèrmic, per a soport de coberta inclinada sobre paredons 
alleugerits. 

Limitació de la demanda energètica

Protecció front al soroll 

Taula 2.23: Característiques Tancament Horitzontal tipus Enl15 (Font:CYPE)

Coberta_Sandvitx 
 

Coberta inclinada de xapa d'acer inoxidable, sistema panel sandwich, amb llana mineral de 
100 mm de gruix com a aïllament tèrmic.

Limitació de la demanda energètica

Protecció front al soroll 

Protecció en front a la humitat

Taula 2.24: Característiques Tancament Coberta tipus Coberta Sandvitx 
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Nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat, 
Ln,w: 68.8 dB 

Característiques Tancament Horitzontal tipus T04.PA (Font:CYPE)

l Superior Superfície total 3.96 m²

Sostre amb enlluït de guix. Llosa massísa de 25 cm de cantell, amb estesa de llana mineral 
de 80 mm d'espessor com a aïllant tèrmic, per a soport de coberta inclinada sobre paredons 

 

  
Llistat de capes: 

   1 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 

   2 - Hormigón armado d > 2500 

   3 - Enlucido de yeso d < 1000 

Espessor total:  
  

Limitació de la demanda energètica U (flux descendent): 0.41 W/m²K 

U (flux ascendent): 0.44 W/m²K 

(forjat exposat a la intempèrie, U: 0.45 W/m²K)

Massa superficial: 666.70 kg / m² 

Massa superficial de l'element base: 663.50 kg / m²

Índex global de reducció acústica, ponderat A., R
dBA 

Nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat, 
Ln,w: 68.5 dB 

Característiques Tancament Horitzontal tipus Enl15 (Font:CYPE)

Superfície total 212.76 m²

d'acer inoxidable, sistema panel sandwich, amb llana mineral de 
100 mm de gruix com a aïllament tèrmic. 

 

  
Llistat de capes: 

   1 - Acero Inoxidable 

   2 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 

   3 - Acero Inoxidable 

Espessor total:  
  

Limitació de la demanda energètica Uc refrigeració: 0.38 W/m²K 

Uc calefacció: 0.39 W/m²K 

Massa superficial: 98.80 kg / m² 

Índex global de reducció acústica, ponderat A. per 
assaig, RA: 36.0 dBA 

en front a la humitat Tipus de coberta: Tauler multicapa sobre entramat 
estructural 

Tipus d'impermeabilització: Sistema de plaques

: Característiques Tancament Coberta tipus Coberta Sandvitx 
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Nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat, 

Característiques Tancament Horitzontal tipus T04.PA (Font:CYPE) 

Superfície total 3.96 m² 

Sostre amb enlluït de guix. Llosa massísa de 25 cm de cantell, amb estesa de llana mineral 
de 80 mm d'espessor com a aïllant tèrmic, per a soport de coberta inclinada sobre paredons 

8 cm 

25 cm 

1.5 cm 

34.5 cm 

(forjat exposat a la intempèrie, U: 0.45 W/m²K) 

Massa superficial de l'element base: 663.50 kg / m² 

Índex global de reducció acústica, ponderat A., RA: 64.5 

pressió de soroll d'impactes normalitzat, 

Característiques Tancament Horitzontal tipus Enl15 (Font:CYPE) 

Superfície total 212.76 m² 

d'acer inoxidable, sistema panel sandwich, amb llana mineral de 

0.6 cm 

10 cm 

0.6 cm 

11.2 cm 

Índex global de reducció acústica, ponderat A. per 

Tipus de coberta: Tauler multicapa sobre entramat 

Tipus d'impermeabilització: Sistema de plaques 

: Característiques Tancament Coberta tipus Coberta Sandvitx (Font:CYPE) 
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2.1.2 Càrregues tèrmiques del edifici  

Com a càrrega tèrmica d’un local o edifici es considera la potència de 

refrigeració o calefacció necessària per garantir les condicions de confort dels 

seus ocupants, en les condicions exteriors més desfavorables i tenint en 

compte la utilització que es fa. El seu resultat és la suma de les càrregues 

sensibles i latents. Com a càrrega sensible es considera la potencia tèrmica 

que produeix la modificació de la temperatura seca de l’aire, i per latent la 

càrrega tèrmica produïda per la introducció de vapor d’aigua a l’ambient.   

Les càrregues tèrmiques es divideixen en exteriors i interiors, com el seu nom 

indica es refereixen als valors que procedeixen del interior del local i de 

l’exterior. Els factors que les determinen són: 

• Exteriors, 

o Tancaments exteriors 

o Ventilació 

o Infiltració 

• Interiors, 

o Tancaments interiors 

o Ocupació 

o Il·luminació 

o Altres càrregues, com per exemple ordinadors, etc... 
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Per al càlcul de les càrregues tèrmiques de climatització de l’edifici que és 

objecte aquest projecte, s’ha pres la decisió de realitzar-lo amb el programa 

HidroFive de CYPE. Software de Enginyeria de reconegut prestigi dins del mon 

professional. 

  
Figura  2.1: Imatge Software 

 

2.1.2.1 Descripció del programa de càlcul HidroFive 

El Programa HidroFive és un mòdul que es troba dins del Software per 

Arquitectura, Enginyeria i Construcció, desenvolupat per CYPE amb la 

col·laboració d’alguns dels principals fabricants de equips de producció de fred i 

calor, com són: Ciatesa, Hitecsa, Lennox, York i Saunier Duval. 

A continuació intentarem fer una bàsica introducció en el funcionament 

d’aquest software, i de la introducció de dades que hem fet per poder fer el 

càlcul de càrregues tèrmiques de l’edifici.  

 

La primera finestra que surt al obrir el programa mostra els mòduls que el 

software ofereix a nivell de càlculs d’enginyeria: estructures, electricitat, 

instal·lacions edificis, pressupostos, etc..tal com es pot apreciar a la Imatge 2.2. 

En el nostre cas anirem directament al mòdul de instal·lacions de climatització, 

Sistema HidroFive. 
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Figura  2.2: Finestra Entrada Programa 

Una vegada estem dins del mòdul del programa el primer pas que ens demana 

es donar d’alta el document com a obra nova, tal com es pot veure a la Imatge 

2.3. Una vegada introduït la identificació del document i una breu descripció, 

ens demana si és una obra buida o introduïda amb models CAD, tal com es 

veu a la Imatge 2.4, en el nostre cas especifiquem obra buida. 
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Figura  2.3: Finestra alta obra 

 

 

Figura  2.4: Finestra introducció models 

Les següents dades que ens demana el programa és el tipus de projecte,  

marcarem Locals i Oficines, i després les dades de l’Edifici, Promotor i 

Projectista,  tal com es pot veure a les Imatges 2.5 i 2.6 respectivament. 
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Figura  2.5: Finestra definició tipus projecte 

 

 

Figura  2.6: Finestra dades del projecte 

Tot seguit el software ens demana la localització de la instal·lació motiu del 

càlcul, a nivell de província i municipi. A les imatges 2.7 i 2.8 es pot apreciar les 

finestres d’entrada d’aquestes dues dades. 
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Figura  2.7: Finestra Entrada Emplaçament 

 

 

Figura  2.8: Finestra Entrada Situació 

Unes altres dades que demana el programa són la configuració de preus, ja 

que el software permet la elaboració de pressupostos de la instal·lació. Tal com 

es pot apreciar a la Figura 2.9. 
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Figura  2.9: Finestra dades del projecte 

A la següent Figura 2.10, es pot veure la finestra on introduirem el nombre de 

plantes que formen l’obra, i l’alçada lliure de cadascuna d’elles.  

 

Figura  2.10: Finestra nombre de plantes 

Les següents dades que hem de introduir és el tipus de càlcul que volem 

realitzar (Climatització, Refrigeració o Calefacció), i les condicions climàtiques 

(valors predefinits pel programa o introduïts per l’usuari). En el nostre cas 

seleccionem Valors introduïts per l’usuari, i introduirem les dades del Institut 
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Meteorològic de Catalunya de l’any 2011 per Mollerussa, al apartat 1.6.1.2 de 

la Memòria estan indicades. 

 

Figura  2.11: Finestra del Tipus de Càlcul i Condicions climàtiques 

 

El programa ens dona la possibilitat de incorporar com a plantilla base els 

arxius CAD que tinguem de l’obra. D’aquesta forma es facilita la delimitació 

dels espais que formen el edifici.  A les següents Figures 2.12, 2.13 i 2.14 es 

mostra: la finestra per importar les plantilles i les vistes de les dos plantes de 

l’obra introduïdes com a plantilles, respectivament.  
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Figura  2.12: Finestra introducció plantilles CAD 

 

 

Figura  2.13: Vista entrada plantilla planta baixa 
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Figura  2.14: Vista entrada plantilla planta primera 

Amb el següent formulari, mostrat a la Figura 2.15, el programa ens permet 

determinar  els coeficients de majoració que volem considerar en el càlcul de 

càrregues, i d’altres valors per si utilitzéssim la opció del càlcul de la instal·lació 

de climatització.  

 

Figura  2.15: Finestra Opcions 
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A continuació hem de començar a definir els tipus de tancaments que tindrem  

a l’obra: finestres, tancaments verticals i tancament horitzontals. A les Figures 

2.16, 2.17 i 2.18 es presenta una mostra d’alguns dels tipus definits.  

 

Figura  2.16: Finestra definició tipus finestra 

 

 

Figura  2.17: Finestra definició tipus tancament vertical 
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Figura  2.18: Finestra definició tipus tancament horitzontal 

 

El següent pas seria dibuixar les parets, forjats, cobertes, portes i finestres que 

tenim de cadascuna de les plantes, aprofitant com a base les plantilles CAD 

que hem introduït prèviament.   

 

Una vegada hàgim delimitat tots els espais que tenim, amb els corresponent 

tancaments, podem definir-los considerant cadascun d’ells com un recinte 

determinat. Al menú recintes seleccionem Nou, tal com es pot veure a la Figura 

2.19, per donar d’alta cadascun d’ells.  
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Figura  2.19: Finestra per donar d’alta el recinte 

 

Una vegada definit el nom de designació de cadascun dels recintes es defineix 

el tipus de terra i sostre que te, tal com es mostra a les Figures 2.20, 2.21 i 2.22 

respectivament. 

 

Figura  2.20: Finestra definició dades recinte 
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Figura  2.21: Finestra definició tipus de terra del recinte 

 

 

Figura  2.22: Finestra definició tipus de sostre del recinte 

 

Ara s’ha de definir l’ús de cada recinte i les seves condicions de confort tèrmic, 

ocupació, ventilació, il·luminació i d’altres càrregues. A les següents Figures 



 
Projecte de disseny d’una instal·lació 
de climatització, mitjançant bomba de 

 calor geotèrmica, per un edifici d’oficines 
 

 Juanjo González Toledano 

 

2. Annexes  133   

2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27 i 2.28 es mostra les finestres per la introducció 

d’aquestes dades.  

 

Figura  2.23: Finestra definició del tipus de recinte 

 

 

Figura  2.24: Finestra definició condicions del tipus de recinte 
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Figura  2.25: Finestra definició ocupació del tipus de recinte 

 

 

 

Figura  2.26: Finestra definició il·luminació del tipus de recinte 
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Figura  2.27: Finestra definició ventilació del tipus de recinte 

 

 

 

Figura  2.28: Finestra definició altres càrregues del tipus de recinte 
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Quan tinguem definits tots els recintes, ja podem seleccionar la opció per fer el 

càlcul de càrregues tèrmiques de l’edifici. Al menú resultats pitgem Calcular, tal 

com es mostra a la Figura 2.29, per a que se iniciï el procés de càlcul.  

 

Figura  2.29: Finestra inici càlcul de càrregues 

 

Una vegada finalitzat el procés de càlcul els resultats es poden visualitzar anant 

al menú Arxiu, seleccionant Imprimir i pitjant Llistat de l’obra: llavors se’ns 

mostrarà la finestra amb els documents que podem seleccionar per visualitzar i 

consultar, tal com es mostra a la següent Figura 2.30: 
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Figura  2.30: Finestra per seleccionar el documents que volem consultar 

 

El Software de HidroFive permet realitzar també la exportació complerta al 

programa LIDER, única eina que permet complir amb la opció general de la 

Exigència Bàsica HE-1 del CTE.   

Aquesta opció agilitza la tasca de disseny, ja que permet realitzar aquesta 

comprovació aprofitant del treball previ de definició realitzat amb el programa 

HidroFive. A les següents Figures 2.31 i 2.32 es mostra els passos ha seguir 

per realitzar l’exportació a LIDER.  
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Figura  2.31: Finestra per iniciar l’exportació a LIDER 

 

 

Figura  2.32: Finestra Opcions exportació a LIDER 
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Una vegada realitzat la exportació el programa et permet guarda l’arxiu generat 

i executar el programa LIDER, tot seguit, per fer la comprovació que especifica 

el CTE, a la Figura 2.33 es mostra la finestra de selecció que presenta al 

programa:  

 

Figura  2.33: Finestra per guardar la exportació a LIDER 

Al apartat 2.2 d’aquest mateix Annex-1, es mostren els resultats obtinguts amb 

el programa LIDER.  

 

2.1.2.2 Dades de Partida considerades pel programa HidroFive 

Les dades de partida que considera el programa HydroFive de CYPE, per 

realitzar el càlcul de càrregues tèrmiques, són les següents: 

• Terme municipal: Mollerussa 

• Latitud (graus): 41.63 graus 

• Altitud sobre el nivell del mar: 250 m 

• Percentil per a estiu: 5.0 % 

• Temperatura seca estiu: 39.40 °C 
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• Temperatura humida estiu: 22.50 °C 

• Oscil·lació mitja diària: 8.4 °C 

• Oscil·lació mitja anual: 27.5 °C 

• Percentil per a hivern: 97.5 % 

• Temperatura seca al hivern: -9.0 °C 

• Humitat relativa al hivern: 90 % 

• Velocitat del vent: 3.6 m/s 

• Temperatura del terreny: 6.07 °C 

• Percentatge de majoració per l'orientació N: 20 % 

• Percentatge de majoració per l'orientació S: 0 % 

• Percentatge de majoració per l'orientació E: 10 % 

• Percentatge de majoració per l'orientació O: 10 % 

• Suplement d'intermitència per calefacció: 5 % 

• Percentatge de càrregues degut a la pròpia instal·lació: 3 % 

• Percentatge de majoració de càrregues (Hivern): 10 % 

• Percentatge de majoració de càrregues (Estiu): 10 % 

 

 
A continuació es mostren els valors de condicions interiors de disseny 

utilitzades al projecte: 

  

Referència 
Condicions interiors de disseny 

Temperatura d'estiu Temperatura d'hivern Humitat relativa interior 

Cuina 25 20 50 

Oficines 24 20 50 

Passadissos o distribuïdors 25 20 50 

Sales d'espera 25 20 50 

Sales de reunions 24 20 50 

Vestíbuls 25 20 50 

Zones comuns 25 20 50 
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2.1.2.3 Resultats obtinguts del programa HidroFive 

2.1.2.4 Càrregues tèrmiques de Refrigeració 

 
CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte   Conjunt de recintes  

Despatx (Oficines)  Planta Baixa 
 

Condicions de projecte   
Internes   Externes  

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 38.8 °C  

Humitat relativa interior = 50.0 %  Temperatura humida = 22.5 °C  
 

Càrregues de refrigeració a les 18h (16 hora solar)  del dia 22 de Agost C. LATENT 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   
Tipus   Orientació   Superfície (m²)   U (W/(m²K))   Pes (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   

Façana  SE  14.1  0.43  192  Intermig  38.2  
Mitgera    22.3  0.54  247    28.9  

 

 85.60 

58.94 
 

Tancaments interiors   
Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²K))   Pes (kg/m²)   Teq. (°C)   

Paret interior  21.2  0.71  62  30.8  
Paret interior  11.4  0.54  272  29.2  

Sostre  18.0  0.23  870  29.3  
Buit interior  2.1  2.20    31.4  
Buit interior  2.0  2.20    31.4  

 

 
101.42 

31.79 

21.51 

33.67 

32.23 
 

Total estructural  365.16 

Ocupants   
Activitat   Nº persones   C.lat/per (W)   C.sen/per (W)  

Assegut o treball molt lleuger  2  46.40  65.42 
 

92.80 130.85 

Il·luminació   
Tipus   Potència (W)   Coef. il·luminació  

Fluorescent amb reactància  188.27  1.12 
 

 
210.86 

Instal·lacions i altres càrregues  94.13 

Càrregues interiors  92.80 435.84 

Càrregues interiors totals  528.64 

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació  3.0 % 
 

 24.03 
 

Majoració de càrregues  10.0 % 
 

9.28 
 

80.10 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE :  0.90 
 

Càrregues internes totals  
 

102.08 905.13 

Potència tèrmica interna total  1007.21 

Ventilació   
Cabal de ventilació total (m³/h)   

90.0  
 

94.04 413.12 

Majoració de càrregues  10.0 % 
 

9.40 
 

41.31 
 

Càrregues de ventilació  103.45 454.43 

Potència tèrmica de ventilació total  557.88 

Potència tèrmica  205.53 1359.56 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 18.8 m²  83.1 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA 
TOTAL : 1565.1 W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)  

Recinte  Conjunt de recintes  

Dept. Administratiu (Oficines)  Planta Primera 
 

Condicions de projecte    
Internes  Externes 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 39.4 °C  

Humitat relativa interior = 50.0 %  Temperatura humida = 22.5 °C  
 

Càrregues de refrigeració a les 17h (15 hora solar)  del dia 22 de Agost 
C. 
LATENT 
(W) 

C. 
SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors    
Tipus  Orientació   Superfície (m²)   U (W/(m²K))   Pes (kg/m²)   Color  Teq. (°C)   

Façana  SE  26.6  0.66  607  Obscur  38.3  
Mitgera    12.7  0.66  177    28.9  

 

 250.74 

40.92 
 

Finestres exteriors    
Núm. 
finestres  Orientaci

ó  Superfície total 
(m²)  U 

(W/(m²K))  Coef. radiació 
solar  Guany 

(W/m²)  

2  SE  2.1  2.92  0.05  46.6  
1  SE  3.6  2.87  0.05  46.2  
2  SE  3.6  2.90  0.05  46.4  

 

 97.78 

165.30 

165.86 
 

 

Tancaments interiors    
Tipus  Superfície (m²)   U (W/(m²K))   Pes (kg/m²)   Teq. (°C)   

Paret interior  2.5  2.11  100  30.4  
Paret interior  14.9  0.71  62  25.0  
Paret interior  16.6  1.56  603  25.0  

Sostre  23.5  0.23  870  29.3  
Sostre  23.9  0.46  867  29.2  
Sostre  49.4  0.22  656  29.3  

Buit interior  1.9  2.20    31.7  
Buit interior  2.1  2.20    25.0  
Buit interior  1.7  2.20    25.0  

 

 

33.46 

10.53 

25.91 

28.92 

56.98 

57.63 

31.66 

4.55 

3.79 
 

Total estructural  974.02 

Ocupants    
Activitat  Nº persones   C.lat/per (W)   C.sen/per (W)  

Assegut o treball molt lleuger  2  46.40  65.42 
 

92.80 130.85 

Il·luminació    
Tipus  Potència (W)   Coef. il·luminació  

Fluorescent amb reactància  494.47  1.12 
 

 
553.81 

Instal·lacions i altres càrregues   247.24 

Càrregues interiors  92.80 931.90 

Càrregues interiors totals  1024.70 

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació 3.0 % 
 

 57.18 
 

Majoració de càrregues 10.0 % 
 

9.28 
 

190.59 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE :  0.95 
 

Càrregues internes totals  
 

102.08 2153.69 

Potència tèrmica interna total  2255.77 

Ventilació    
Cabal de ventilació total (m³/h)   

90.0  
 

76.80 429.87 

Majoració de càrregues 10.0 % 
 

7.68 
 

42.99 
 

Càrregues de ventilació  84.49 472.86 

Potència tèrmica de ventilació total  557.34 

Potència tèrmica  186.57 2626.54 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 49.4 m²  56.9 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL 
: 2813.1 W 
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 CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)  

Recinte  Conjunt de recintes  

Despatx Gerència (Oficines)  Planta Primera 
 

Condicions de projecte    
Internes  Externes 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 39.4 °C  

Humitat relativa interior = 50.0 %  Temperatura humida = 22.5 °C  
 

Càrregues de refrigeració a les 17h (15 hora solar)  del dia 22 de Agost 
C. 
LATENT 
(W) 

C. 
SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors    
Tipus  Orientació   Superfície (m²)   U (W/(m²K))   Pes (kg/m²)   Color  Teq. (°C)   

Façana  SE  12.5  0.66  607  Obscur  38.3  
 

 
117.87 

 

Finestres exteriors    
Núm. 
finestres  Orientaci

ó  Superfície total 
(m²)  U 

(W/(m²K))  Coef. radiació 
solar  Guany 

(W/m²)  

1  SE  2.0  2.89  0.05  46.3  
 

 
94.31 

 

 

Tancaments interiors    
Tipus  Superfície (m²)   U (W/(m²K))   Pes (kg/m²)   Teq. (°C)   

Paret interior  12.8  1.56  603  25.0  
Sostre  20.0  0.46  867  29.2  
Sostre  20.8  0.22  656  29.3  

Buit interior  1.7  2.20    25.0  
 

 
19.96 

47.84 

24.29 

3.75 
 

Total estructural  308.01 

Ocupants    
Activitat  Nº persones   C.lat/per (W)   C.sen/per (W)  

Assegut o treball molt lleuger  2  46.40  65.42 
 

92.80 130.85 

Il·luminació    
Tipus  Potència (W)   Coef. il·luminació  

Fluorescent amb reactància  208.46  1.12 
 

 
233.47 

Instal·lacions i altres càrregues   104.23 

Càrregues interiors  92.80 468.55 

Càrregues interiors totals  561.35 

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació 3.0 % 
 

 23.30 
 

Majoració de càrregues 10.0 % 
 

9.28 
 

77.66 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE :  0.90 
 

Càrregues internes totals  
 

102.08 877.51 

Potència tèrmica interna total  979.59 

Ventilació    
Cabal de ventilació total (m³/h)   

90.0  
 

76.80 429.87 

Majoració de càrregues 10.0 % 
 

7.68 
 

42.99 
 

Càrregues de ventilació  84.49 472.86 

Potència tèrmica de ventilació total  557.34 

Potència tèrmica  186.57 1350.37 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 20.8 m²  73.7 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL 
: 1536.9 W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)  

Recinte  Conjunt de recintes  

Despatx Direcció (Oficines)  Planta Primera 
 

Condicions de projecte    
Internes  Externes 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 39.4 °C  

Humitat relativa interior = 50.0 %  Temperatura humida = 22.5 °C  
 

Càrregues de refrigeració a les 17h (15 hora solar)  del dia 22 de Agost 
C. 
LATENT 
(W) 

C. 
SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors    
Tipus  Orientació   Superfície (m²)   U (W/(m²K))   Pes (kg/m²)   Color  Teq. (°C)   

Façana  SO  14.3  0.66  607  Obscur  38.0  
Façana  SE  9.1  0.66  607  Obscur  38.3  

 

 132.41 

85.50 
 

Finestres exteriors    
Núm. 
finestres  Orientaci

ó  Superfície total 
(m²)  U 

(W/(m²K))  Coef. radiació 
solar  Guany 

(W/m²)  

1  SO  2.1  2.88  0.05  61.6  
1  SE  2.0  2.89  0.05  46.3  

 

 
132.05 

94.31 
 

 

Tancaments interiors    
Tipus  Superfície (m²)   U (W/(m²K))   Pes (kg/m²)   Teq. (°C)   

Paret interior  13.0  2.11  100  25.0  
Paret interior  0.6  1.56  603  25.0  

Sostre  21.4  0.46  867  29.2  
Sostre  21.8  0.22  656  29.3  

Buit interior  2.1  2.20    25.0  
 

 
27.46 

0.93 

51.15 

25.41 

4.55 
 

Total estructural  553.78 

Ocupants    
Activitat  Nº persones   C.lat/per (W)   C.sen/per (W)  

Assegut o treball molt lleuger  2  46.40  65.42 
 

92.80 130.85 

Il·luminació    
Tipus  Potència (W)   Coef. il·luminació  

Fluorescent amb reactància  218.03  1.12 
 

 
244.20 

Instal·lacions i altres càrregues   109.02 

Càrregues interiors  92.80 484.06 

Càrregues interiors totals  576.86 

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació 3.0 % 
 

 31.14 
 

Majoració de càrregues 10.0 % 
 

9.28 
 

103.78 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE :  0.92 
 

Càrregues internes totals  
 

102.08 1172.76 

Potència tèrmica interna total  1274.84 

Ventilació    
Cabal de ventilació total (m³/h)   

90.0  
 

76.80 429.87 

Majoració de càrregues 10.0 % 
 

7.68 
 

42.99 
 

Càrregues de ventilació  84.49 472.86 

Potència tèrmica de ventilació total  557.34 

Potència tèrmica  186.57 1645.61 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 21.8 m²  84.0 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL 
: 1832.2 W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)  

Recinte  Conjunt de recintes  

Dept. Tècnic-1 (Oficines)  Planta Primera 
 

Condicions de projecte    
Internes  Externes 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 39.4 °C  

Humitat relativa interior = 50.0 %  Temperatura humida = 22.5 °C  
 

Càrregues de refrigeració a les 17h (15 hora solar)  del dia 22 de Agost 
C. 
LATENT 
(W) 

C. 
SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors    
Tipus  Orientació   Superfície (m²)   U (W/(m²K))   Pes (kg/m²)   Color  Teq. (°C)   

Façana  SO  15.4  0.66  607  Obscur  38.0  
 

 
142.37 

 

Finestres exteriors    
Núm. 
finestres  Orientaci

ó  Superfície total 
(m²)  U 

(W/(m²K))  Coef. radiació 
solar  Guany 

(W/m²)  

2  SO  3.9  2.89  0.05  61.6  
 

 
237.16 

 

 

Tancaments interiors    
Tipus  Superfície (m²)   U (W/(m²K))   Pes (kg/m²)   Teq. (°C)   

Paret interior  10.5  1.56  603  25.0  
Paret interior  15.1  0.71  62  25.0  

Sostre  24.4  0.46  867  29.2  
Sostre  24.7  0.22  656  29.3  

Buit interior  4.1  2.20    25.0  
 

 
16.34 

10.65 

58.26 

28.74 

9.10 
 

Total estructural  502.61 

Ocupants    
Activitat  Nº persones   C.lat/per (W)   C.sen/per (W)  

Assegut o treball molt lleuger  2  46.40  65.42 
 

92.80 130.85 

Il·luminació    
Tipus  Potència (W)   Coef. il·luminació  

Fluorescent amb reactància  246.62  1.12 
 

 
276.21 

Instal·lacions i altres càrregues   123.31 

Càrregues interiors  92.80 530.37 

Càrregues interiors totals  623.17 

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació 3.0 % 
 

 30.99 
 

Majoració de càrregues 10.0 % 
 

9.28 
 

103.30 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE :  0.92 
 

Càrregues internes totals  
 

102.08 1167.27 

Potència tèrmica interna total  1269.35 

Ventilació    
Cabal de ventilació total (m³/h)   

90.0  
 

76.80 429.87 

Majoració de càrregues 10.0 % 
 

7.68 
 

42.99 
 

Càrregues de ventilació  84.49 472.86 

Potència tèrmica de ventilació total  557.34 

Potència tèrmica  186.57 1640.13 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 24.7 m²  74.1 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL 
: 1826.7 W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)  

Recinte  Conjunt de recintes  

Dept. Tècnic-2 (Oficines)  Planta Primera 
 

Condicions de projecte    
Internes  Externes 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 38.8 °C  

Humitat relativa interior = 50.0 %  Temperatura humida = 22.5 °C  
 

Càrregues de refrigeració a les 18h (16 hora solar)  del dia 1 de Juliol 
C. 
LATENT 
(W) 

C. 
SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors    
Tipus  Orientació   Superfície (m²)   U (W/(m²K))   Pes (kg/m²)   Color  Teq. (°C)   

Façana  NO  10.9  0.35  169  Obscur  33.9  
Façana  SO  9.7  0.66  607  Obscur  37.8  

 

 37.66 

89.11 
 

Finestres exteriors    
Núm. 
finestres  Orientaci

ó  Superfície total 
(m²)  U 

(W/(m²K))  Coef. radiació 
solar  Guany 

(W/m²)  

2  NO  3.8  2.89  0.05  46.3  
 

 
178.41 

 

 

Tancaments interiors    
Tipus  Superfície (m²)   U (W/(m²K))   Pes (kg/m²)   Teq. (°C)   

Paret interior  2.1  0.71  62  25.0  
Sostre  17.3  0.46  867  29.1  
Sostre  17.4  0.22  656  29.3  

Buit interior  2.1  2.20    25.0  
 

 
1.48 

41.13 

20.30 

4.55 
 

Total estructural  372.64 

Ocupants    
Activitat  Nº persones   C.lat/per (W)   C.sen/per (W)  

Assegut o treball molt lleuger  2  46.40  65.42 
 

92.80 130.85 

Il·luminació    
Tipus  Potència (W)   Coef. il·luminació  

Fluorescent amb reactància  174.02  1.12 
 

 
194.90 

Instal·lacions i altres càrregues   87.01 

Càrregues interiors  92.80 412.76 

Càrregues interiors totals  505.56 

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació 3.0 % 
 

 23.56 
 

Majoració de càrregues 10.0 % 
 

9.28 
 

78.54 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE :  0.90 
 

Càrregues internes totals  
 

102.08 887.50 

Potència tèrmica interna total  989.58 

Ventilació    
Cabal de ventilació total (m³/h)   

90.0  
 

94.04 413.12 

Majoració de càrregues 10.0 % 
 

9.40 
 

41.31 
 

Càrregues de ventilació  103.45 454.43 

Potència tèrmica de ventilació total  557.88 

Potència tèrmica  205.53 1341.94 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 17.4 m²  88.9 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL 
: 1547.5 W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)  

Recinte  Conjunt de recintes  

Dept. Tècnic-3 (Oficines)  Planta Primera 
 

Condicions de projecte    
Internes  Externes 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 38.8 °C  

Humitat relativa interior = 50.0 %  Temperatura humida = 22.5 °C  
 

Càrregues de refrigeració a les 18h (16 hora solar)  del dia 1 de Juliol 
C. 
LATENT 
(W) 

C. 
SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors    
Tipus  Orientació   Superfície (m²)   U (W/(m²K))   Pes (kg/m²)   Color  Teq. (°C)   

Façana  NO  10.6  0.35  169  Obscur  33.9  
 

 
36.70 

 

Finestres exteriors    
Núm. 
finestres  Orientaci

ó  Superfície total 
(m²)  U 

(W/(m²K))  Coef. radiació 
solar  Guany 

(W/m²)  

2  NO  4.0  2.88  0.05  46.4  
 

 
185.65 

 

 

Tancaments interiors    
Tipus  Superfície (m²)   U (W/(m²K))   Pes (kg/m²)   Teq. (°C)   

Paret interior  12.5  0.71  62  25.0  
Sostre  16.7  0.46  867  29.1  
Sostre  17.3  0.22  656  29.3  

Buit interior  2.1  2.20    25.0  
 

 
8.85 

39.89 

20.13 

4.55 
 

Total estructural  295.76 

Ocupants    
Activitat  Nº persones   C.lat/per (W)   C.sen/per (W)  

Assegut o treball molt lleuger  2  46.40  65.42 
 

92.80 130.85 

Il·luminació    
Tipus  Potència (W)   Coef. il·luminació  

Fluorescent amb reactància  172.55  1.12 
 

 
193.26 

Instal·lacions i altres càrregues   86.28 

Càrregues interiors  92.80 410.38 

Càrregues interiors totals  503.18 

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació 3.0 % 
 

 21.18 
 

Majoració de càrregues 10.0 % 
 

9.28 
 

70.61 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE :  0.89 
 

Càrregues internes totals  
 

102.08 797.94 

Potència tèrmica interna total  900.02 

Ventilació    
Cabal de ventilació total (m³/h)   

90.0  
 

94.04 413.12 

Majoració de càrregues 10.0 % 
 

9.40 
 

41.31 
 

Càrregues de ventilació  103.45 454.43 

Potència tèrmica de ventilació total  557.88 

Potència tèrmica  205.53 1252.38 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 17.3 m²  84.5 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL 
: 1457.9 W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)  

Recinte  Conjunt de recintes  

Dept. Tècnic-4 (Oficines)  Planta Primera 
 

Condicions de projecte    
Internes  Externes 

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 39.4 °C  

Humitat relativa interior = 50.0 %  Temperatura humida = 22.5 °C  
 

Càrregues de refrigeració a les 17h (15 hora solar)  del dia 1 de Juliol 
C. 
LATENT 
(W) 

C. 
SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors    
Tipus  Orientació   Superfície (m²)   U (W/(m²K))   Pes (kg/m²)   Color  Teq. (°C)   

Façana  NE  7.6  0.35  169  Obscur  38.6  
Façana  NO  14.5  0.35  169  Obscur  33.9  

 

 38.66 

49.97 
 

Finestres exteriors    
Núm. 
finestres  Orientaci

ó  Superfície total 
(m²)  U 

(W/(m²K))  Coef. radiació 
solar  Guany 

(W/m²)  

1  NE  2.1  2.88  0.05  46.8  
 

 
100.41 

 

 

Tancaments interiors    
Tipus  Superfície (m²)   U (W/(m²K))   Pes (kg/m²)   Teq. (°C)   

Paret interior  12.5  0.71  62  25.0  
Sostre  17.2  0.46  867  29.2  
Sostre  17.2  0.22  656  29.3  

Buit interior  2.1  2.20    25.0  
 

 
8.78 

40.96 

19.99 

4.55 
 

Total estructural  263.32 

Ocupants    
Activitat  Nº persones   C.lat/per (W)   C.sen/per (W)  

Assegut o treball molt lleuger  2  46.40  65.42 
 

92.80 130.85 

Il·luminació    
Tipus  Potència (W)   Coef. il·luminació  

Fluorescent amb reactància  171.50  1.12 
 

 
192.08 

Instal·lacions i altres càrregues   85.75 

Càrregues interiors  92.80 408.68 

Càrregues interiors totals  501.48 

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació 3.0 % 
 

 20.16 
 

Majoració de càrregues 10.0 % 
 

9.28 
 

67.20 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE :  0.88 
 

Càrregues internes totals  
 

102.08 759.35 

Potència tèrmica interna total  861.43 

Ventilació    
Cabal de ventilació total (m³/h)   

90.0  
 

76.80 429.87 

Majoració de càrregues 10.0 % 
 

7.68 
 

42.99 
 

Càrregues de ventilació  84.49 472.86 

Potència tèrmica de ventilació total  557.34 

Potència tèrmica  186.57 1232.21 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 17.2 m²  82.7 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL :  1418.8 W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte   Conjunt de recintes  

Arxiu (Zones comuns)  Planta Primera 
 

Condicions de projecte   
Internes   Externes  

Temperatura interior = 25.0 °C  Temperatura exterior = 38.8 °C  

Humitat relativa interior = 50.0 %  Temperatura humida = 22.5 °C  
 

Càrregues de refrigeració a les 16h (14 hora solar)  del dia 1 de Agost C. LATENT 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   
Tipus   Orientació   Superfície (m²)   U (W/(m²K))   Pes (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   

Façana  SO  6.0  0.66  607  Obscur  38.1  
 

 
51.92 

 

Tancaments interiors   
Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²K))   Pes (kg/m²)   Teq. (°C)   

Paret interior  10.5  2.11  100  24.0  
Paret interior  10.5  1.56  603  24.0  

Sostre  7.5  0.46  867  29.7  
Sostre  6.3  0.22  656  29.8  

 

 
-22.11 

-16.34 

16.32 

6.60 
 

Total estructural  36.39 

Ocupants   
Activitat   Nº persones   C.lat/per (W)   C.sen/per (W)  

Assegut o en repòs  1  43.50  55.07 
 

43.50 55.07 

Il·luminació   
Tipus   Potència (W)   Coef. il·luminació  

Fluorescent amb reactància  76.12  1.12 
 

 
85.25 

Càrregues interiors  43.50 140.32 

Càrregues interiors totals  183.82 

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació  3.0 % 
 

 5.30 
 

Majoració de càrregues  10.0 % 
 

4.35 
 

17.67 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE :  0.81 
 

Càrregues internes totals  
 

47.85 199.68 

Potència tèrmica interna total  247.53 

Ventilació   
Cabal de ventilació total (m³/h)   

45.0  
 

26.10 192.60 

Majoració de càrregues  10.0 % 
 

2.61 
 

19.26 
 

Càrregues de ventilació  28.71 211.86 

Potència tèrmica de ventilació total  240.58 

Potència tèrmica  76.56 411.55 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 7.6 m²  64.1 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA 
TOTAL : 488.1 W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)  

Recinte  Conjunt de recintes  

Sala Visites (Sales d'espera)  Planta Primera 
 

Condicions de projecte    
Internes  Externes 

Temperatura interior = 25.0 °C  Temperatura exterior = 39.4 °C  

Humitat relativa interior = 50.0 %  Temperatura humida = 22.5 °C  
 

Càrregues de refrigeració a les 17h (15 hora solar)  del dia 1 de Juliol 
C. 
LATENT 
(W) 

C. 
SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors    
Tipus  Orientació   Superfície (m²)   U (W/(m²K))   Pes (kg/m²)   Color  Teq. (°C)   

Façana  NE  9.0  0.35  169  Obscur  38.6  
 

 
42.56 

 

Finestres exteriors    
Núm. 
finestres  Orientaci

ó  Superfície total 
(m²)  U 

(W/(m²K))  Coef. radiació 
solar  Guany 

(W/m²)  

1  NE  2.1  2.88  0.05  43.9  
 

 
94.23 

 

 

Tancaments interiors    
Tipus  Superfície (m²)   U (W/(m²K))   Pes (kg/m²)   Teq. (°C)   

Paret interior  8.8  0.71  62  24.0  
Sostre  11.8  0.46  867  29.7  
Sostre  11.9  0.22  656  29.8  

 

 -6.23 

25.42 

12.57 
 

Total estructural  168.55 

Ocupants    
Activitat  Nº persones   C.lat/per (W)   C.sen/per (W)  

Assegut o en repòs  2  43.50  55.07 
 

87.00 110.13 

Il·luminació    
Tipus  Potència (W)   Coef. il·luminació  

Fluorescent amb reactància  119.16  1.12 
 

 
133.46 

Instal·lacions i  altres càrregues   59.58 

Càrregues interiors  87.00 303.17 

Càrregues interiors totals  390.17 

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació 3.0 % 
 

 14.15 
 

Majoració de càrregues 10.0 % 
 

8.70 
 

47.17 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE :  0.85 
 

Càrregues internes totals  
 

95.70 533.03 

Potència tèrmica interna total  628.73 

Ventilació    
Cabal de ventilació total (m³/h)   

90.0  
 

34.97 401.96 

Majoració de càrregues 10.0 % 
 

3.50 
 

40.20 
 

Càrregues de ventilació  38.47 442.15 

Potència tèrmica de ventilació total  480.62 

Potència tèrmica  134.17 975.18 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 11.9 m²  93.1 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL 
: 1109.3 W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)  

Recinte   Conjunt de recintes  

Sala Formació (Sales de reunions)  Planta Primera 
 

Condicions de projecte    
Internes   Externes  

Temperatura interior = 24.0 °C  Temperatura exterior = 38.8 °C  

Humitat relativa interior = 50.0 %  Temperatura humida = 22.5 °C  
 

Càrregues de refrigeració a les 16h (14 hora solar)  del dia 1 de Juliol 
C. 
LATENT 
(W) 

C. 
SENSIBLE 
(W) 

Tancaments interiors    
Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²K))   Pes (kg/m²)   Teq. (°C)   

Paret interior  16.4  1.56  603  29.0  
Paret interior  42.8  0.71  62  25.0  

Sostre  29.6  0.46  867  29.2  
Sostre  30.4  0.22  656  29.3  

Buit interior  4.1  2.20    25.0  
 

 
127.98 

30.19 

71.01 

35.41 

9.10 
 

Total estructural  273.69 

Ocupants    
Activitat   Nº persones   C.lat/per (W)   C.sen/per (W)  

Assegut o en repòs  15  34.80  63.24 
 

522.00 948.65 

Il·luminació    
Tipus   Potència (W)   Coef. il·luminació  

Fluorescent amb reactància  303.97  1.12 
 

 
340.45 

Instal·lacions i altres càrregues   60.79 

Càrregues interiors  522.00 1349.89 

Càrregues interiors totals  1871.89 

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació  3.0 % 
 

 48.71 
 

Majoració de càrregues  10.0 % 
 

52.20 
 

162.36 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE :  0.76 
 

Càrregues internes totals  
 

574.20 1834.65 

Potència tèrmica interna total  2408.85 

Ventilació    
Cabal de ventilació total (m³/h)   

675.0  
 

705.31 3098.40 

Majoració de càrregues  10.0 % 
 

70.53 
 

309.84 
 

Càrregues de ventilació  775.85 3408.25 

Potència tèrmica de ventilació total  4184.09 

Potència tèrmica  1350.05 5242.89 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 30.4 
m² 216.9 W/m² 

 

POTÈNCIA TÈRMICA 
TOTAL : 6592.9 W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)  

Recinte   Conjunt de recintes  

Office (Zones comuns)  Planta Primera 
 

Condicions de projecte    
Internes   Externes  

Temperatura interior = 25.0 °C  Temperatura exterior = 38.8 °C  

Humitat relativa interior = 50.0 %  Temperatura humida = 22.5 °C  
 

Càrregues de refrigeració a les 16h (14 hora solar)  del dia 1 de Juliol C. LATENT 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments interiors    
Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²K))   Pes (kg/m²)   Teq. (°C)   

Sostre  6.1  0.46  867  29.7  
Sostre  6.1  0.22  656  29.8  

 

 13.27 

6.42 
 

Total estructural  19.69 

Ocupants    
Activitat   Nº persones   C.lat/per (W)   C.sen/per (W)  

Assegut o en repòs  1  43.50  55.07 
 

43.50 55.07 

Il·luminació    
Tipus   Potència (W)   Coef. il·luminació  

Fluorescent amb reactància  64.65  1.12 
 

 
72.41 

Càrregues interiors  43.50 127.47 

Càrregues interiors totals  170.97 

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació  3.0 % 
 

 4.41 
 

Majoració de càrregues  10.0 % 
 

4.35 
 

14.72 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE :  0.78 
 

Càrregues internes totals  
 

47.85 166.29 

Potència tèrmica interna total  214.14 

Ventilació    
Cabal de ventilació total (m³/h)   

45.0  
 

26.10 192.60 

Majoració de càrregues  10.0 % 
 

2.61 
 

19.26 
 

Càrregues de ventilació  28.71 211.86 

Potència tèrmica de ventilació total  240.58 

Potència tèrmica  76.56 378.16 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 6.5 m²  70.3 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL :  454.7 W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte   Conjunt de recintes  

Recepció (Vestíbuls)  Planta Primera 
 

Condicions de projecte   
Internes   Externes  

Temperatura interior = 25.0 °C  Temperatura exterior = 38.8 °C  

Humitat relativa interior = 50.0 %  Temperatura humida = 22.5 °C  
 

Càrregues de refrigeració a les 18h (16 hora solar)  del dia 1 de Juliol C. LATENT 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   
Tipus   Orientació   Superfície (m²)   U (W/(m²K))   Pes (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   

Façana  NO  7.8  0.35  169  Obscur  33.9  
Façana  NE  10.2  0.35  169  Obscur  39.0  

 

 24.30 

49.86 
 

Tancaments interiors   
Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²K))   Pes (kg/m²)   Teq. (°C)   

Paret interior  14.1  1.56  603  26.0  
Paret interior  14.0  0.71  62  24.0  
Paret interior  2.9  2.11  100  31.3  
Paret interior  5.6  0.54  272  29.7  

Sostre  13.8  0.23  870  29.8  
Sostre  11.2  0.46  867  29.6  
Sostre  25.9  0.22  656  29.8  

Buit interior  2.1  2.20    24.0  
 

 

22.58 

-9.88 

38.01 

14.23 

15.41 

24.18 

27.33 

-4.55 
 

Total estructural  201.47 

Ocupants   
Activitat   Nº persones   C.lat/per (W)   C.sen/per (W)  

Assegut o en repòs  1  43.50  55.07 
 

43.50 55.07 

Il·luminació   
Tipus   Potència (W)   Coef. il·luminació  

Fluorescent amb reactància  260.54  1.12 
 

 
291.81 

Instal·lacions i altres càrregues  130.27 

Càrregues interiors  43.50 477.15 

Càrregues interiors totals  520.65 

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació  3.0 % 
 

 20.36 
 

Majoració de càrregues  10.0 % 
 

4.35 
 

67.86 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE :  0.94 
 

Càrregues internes totals  
 

47.85 766.84 

Potència tèrmica interna total  814.69 

Ventilació   
Cabal de ventilació total (m³/h)   

45.0  
 

26.10 192.60 

Majoració de càrregues  10.0 % 
 

2.61 
 

19.26 
 

Càrregues de ventilació  28.71 211.86 

Potència tèrmica de ventilació total  240.58 

Potència tèrmica  76.56 978.70 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 26.1 m²  40.5 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL :  1055.3 W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)  

Recinte   Conjunt de recintes  

Passadís (Passadissos o distribuïdors)  Planta Primera 
 

Condicions de projecte    
Internes   Externes  

Temperatura interior = 25.0 °C  Temperatura exterior = 38.8 °C  

Humitat relativa interior = 50.0 %  Temperatura humida = 22.5 °C  
 

Càrregues de refrigeració a les 18h (16 hora solar)  del dia 1 de Juliol C. LATENT 
(W) 

C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments interiors    
Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²K))   Pes (kg/m²)   Teq. (°C)   

Paret interior  77.9  0.71  62  24.0  
Paret interior  14.9  2.11  100  30.5  
Paret interior  29.5  1.56  603  25.6  
Paret interior  5.2  2.35  297  30.0  

Sostre  43.1  0.46  867  29.6  
Sostre  43.1  0.22  656  29.8  

Buit interior  16.5  2.20    24.0  
Buit interior  1.7  2.20    24.0  
Buit interior  1.7  2.20    24.0  
Buit interior  1.8  2.20    31.9  
Buit interior  1.7  2.20    31.9  

 

 

-54.97 

171.10 

29.33 

60.80 

92.76 

45.53 

-36.40 

-3.75 

-3.79 

28.05 

25.67 
 

Total estructural  354.33 

Ocupants    
Activitat   Nº persones   C.lat/per (W)   C.sen/per (W)  

De peu o marxa lenta  1  72.50  55.07 
 

72.50 55.07 

Il·luminació    
Tipus   Potència (W)   Coef. il·luminació  

Fluorescent amb reactància  435.40  1.12 
 

 
487.64 

Càrregues interiors  72.50 542.71 

Càrregues interiors totals  615.21 

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació  3.0 % 
 

 26.91 
 

Majoració de càrregues  10.0 % 
 

7.25 
 

89.70 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE :  0.93 
 

Càrregues internes totals  
 

79.75 1013.65 

Potència tèrmica interna total  1093.40 

Ventilació    
Cabal de ventilació total (m³/h)   

75.0  
 

43.51 321.07 

Majoració de càrregues  10.0 % 
 

4.35 
 

32.11 
 

Càrregues de ventilació  47.86 353.18 

Potència tèrmica de ventilació total  401.04 

Potència tèrmica  127.61 1366.83 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 43.5 m²  34.3 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL :  1494.4 W 
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2.1.2.5 Càrregues tèrmiques de Calefacció 

 

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)  
Recinte  Conjunt de recintes  

Despatx (Oficines)  Planta Baixa 
 

Condicions de projecte  
Internes  Externes 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = -9.0 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Humitat relativa exterior = 90.0 % 
 

Càrregues tèrmiques de calefacció C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus  Orientació   Superfície (m²)   U (W/(m²K))   Pes (kg/m²)   Color  

Façana  SE  14.1  0.43  192  Intermig  
Mitgera    22.3  0.54  247    

 

183.60 

66.52 
 

Forjats inferiors   

Tipus  Superfície (m²)   U (W/(m²K))   Pes (kg/m²)   

Losa 50cm  18.8  0.28  1349  
 

74.55 
 

Tancaments interiors   

Tipus  Superfície (m²)   U (W/(m²K))   Pes (kg/m²)   

Paret interior  21.2  0.71  62  
Paret interior  11.4  0.54  272  

Sostre  18.0  0.23  870  
Buit interior  2.1  2.20    
Buit interior  2.0  2.20    

 

216.84 

89.18 

60.87 

65.97 

63.16 
 

Total estructural  820.69 

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús  5.0 % 
 

41.03 
 

Majoració de càrregues  10.0 % 
 

82.07 
 

Càrregues internes totals  
 

943.79 

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)   

90.0  
 

809.49 

Majoració de càrregues  10.0 % 
 

80.95 
 

Potència tèrmica de ventilació total  890.44 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 18.8 
m² 

97.4 
W/m² 

 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL 
: 

1834.2 
W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)  
Recinte  Conjunt de recintes  

Dept. Administratiu (Oficines)  Planta Primera 
 

Condicions de projecte  
Internes  Externes 

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = -9.0 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Humitat relativa exterior = 90.0 % 
 

Càrregues tèrmiques de calefacció C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus  Orientació   Superfície (m²)   U (W/(m²K))   Pes (kg/m²)   Color  

Façana  SE  26.6  0.66  607  Obscur  
Mitgera    12.7  0.66  177    

 

535.71 

46.35 
 

Finestres exteriors   

Núm. finestres   Orientació   Superfície total (m²)   U (W/(m²K))   

2  SE  2.1  2.92  
1  SE  3.6  2.87  
2  SE  3.6  2.90  

 

186.16 

312.76 

314.65 
 

 

Tancaments interiors   

Tipus  Superfície (m²)   U (W/(m²K))   Pes (kg/m²)   

Paret interior  2.5  2.11  100  
Sostre  23.5  0.23  870  
Sostre  23.9  0.44  867  
Sostre  49.4  0.23  656  

Buit interior  1.9  2.20    
 

76.09 

76.80 

150.51 

163.61 

59.62 
 

Total estructural  1922.26 

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús  5.0 % 
 

96.11 
 

Majoració de càrregues  10.0 % 
 

192.23 
 

Càrregues internes totals  
 

2210.60 

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)   

90.0  
 

809.49 

Majoració de càrregues  10.0 % 
 

80.95 
 

Potència tèrmica de ventilació total  890.44 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 49.4 m²  62.7 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL :  3101.0 W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)  
Recinte   Conjunt de recintes  

Despatx Gerència (Oficines)  Planta Primera 
 

Condicions de projecte   

Internes   Externes  

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = -9.0 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Humitat relativa exterior = 90.0 % 
 

Càrregues tèrmiques de calefacció C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus   Orientació   Superfície (m²)   U (W/(m²K))   Pes (kg/m²)   Color   

Façana  SE  12.5  0.66  607  Obscur  
 

251.82 
 

Finestres exteriors   

Núm. finestres   Orientació   Superfície total (m²)   U (W/(m²K))   

1  SE  2.0  2.89  
 

178.79 
 

 

Tancaments interiors   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²K))   Pes (kg/m²)   

Sostre  20.0  0.44  867  
Sostre  20.8  0.23  656  

 

126.36 

68.97 
 

Total estructural  625.94 
Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús  5.0 % 
 

31.30 
 

Majoració de càrregues  10.0 % 
 

62.59 
 

Càrregues internes totals  
 

719.83 

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)   

90.0  
 

809.49 

Majoració de càrregues  10.0 % 
 

80.95 
 

Potència tèrmica de ventilació total  890.44 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 20.8 m²  77.2 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL :  1610.3 W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)  
Recinte   Conjunt de recintes  

Despatx Direcció (Oficines)  Planta Primera 
 

Condicions de projecte   

Internes   Externes  

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = -9.0 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Humitat relativa exterior = 90.0 % 
 

Càrregues tèrmiques de calefacció C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus   Orientació   Superfície (m²)   U (W/(m²K))   Pes (kg/m²)   Color   

Façana  SO  14.3  0.66  607  Obscur  
Façana  SE  9.1  0.66  607  Obscur  

 

274.69 

182.68 
 

Finestres exteriors   

Núm. finestres   Orientació   Superfície total (m²)   U (W/(m²K))   

1  SO  2.1  2.88  
1  SE  2.0  2.89  

 

179.39 

178.79 
 

 

Tancaments interiors   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²K))   Pes (kg/m²)   

Sostre  21.4  0.44  867  
Sostre  21.8  0.23  656  

 

135.12 

72.14 
 

Total estructural  1022.82 

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús  5.0 % 
 

51.14 
 

Majoració de càrregues  10.0 % 
 

102.28 
 

Càrregues internes totals  
 

1176.24 

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)   

90.0  
 

809.49 

Majoració de càrregues  10.0 % 
 

80.95 
 

Potència tèrmica de ventilació total  890.44 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 21.8 m²  94.8 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL :  2066.7 W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)  
Recinte   Conjunt de recintes  

Dept. Tècnic-1 (Oficines)  Planta Primera 
 

Condicions de projecte   

Internes   Externes  

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = -9.0 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Humitat relativa exterior = 90.0 % 
 

Càrregues tèrmiques de calefacció C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus   Orientació   Superfície (m²)   U (W/(m²K))   Pes (kg/m²)   Color   

Façana  SO  15.4  0.66  607  Obscur  
 

295.36 
 

Finestres exteriors   

Núm. finestres   Orientació   Superfície total (m²)   U (W/(m²K))   

2  SO  3.9  2.89  
 

322.53 
 

 

Tancaments interiors   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²K))   Pes (kg/m²)   

Sostre  24.4  0.44  867  
Sostre  24.7  0.23  656  

 

153.89 

81.60 
 

Total estructural  853.37 
Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús  5.0 % 
 

42.67 
 

Majoració de càrregues  10.0 % 
 

85.34 
 

Càrregues internes totals  
 

981.38 

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)   

90.0  
 

809.49 

Majoració de càrregues  10.0 % 
 

80.95 
 

Potència tèrmica de ventilació total  890.44 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 24.7 m²  75.9 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL :  1871.8 W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)  
Recinte   Conjunt de recintes  

Dept. Tècnic-2 (Oficines)  Planta Primera 
 

Condicions de projecte   

Internes   Externes  

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = -9.0 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Humitat relativa exterior = 90.0 % 
 

Càrregues tèrmiques de calefacció C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus   Orientació   Superfície (m²)   U (W/(m²K))   Pes (kg/m²)   Color   

Façana  NO  10.9  0.35  169  Obscur  
Façana  SO  9.7  0.66  607  Obscur  

 

126.39 

186.88 
 

Finestres exteriors   

Núm. finestres   Orientació   Superfície total (m²)   U (W/(m²K))   

2  NO  3.8  2.89  
 

370.72 
 

 

Tancaments interiors   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²K))   Pes (kg/m²)   

Sostre  17.3  0.44  867  
Sostre  17.4  0.23  656  

 

108.92 

57.58 
 

Total estructural  850.48 

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús  5.0 % 
 

42.52 
 

Majoració de càrregues  10.0 % 
 

85.05 
 

Càrregues internes totals  
 

978.06 

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)   

90.0  
 

809.49 

Majoració de càrregues  10.0 % 
 

80.95 
 

Potència tèrmica de ventilació total  890.44 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 17.4 m²  107.4 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL :  1868.5 W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)  
Recinte   Conjunt de recintes  

Dept. Tècnic-3 (Oficines)  Planta Primera 
 

Condicions de projecte   

Internes   Externes  

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = -9.0 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Humitat relativa exterior = 90.0 % 
 

Càrregues tèrmiques de calefacció C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus   Orientació   Superfície (m²)   U (W/(m²K))   Pes (kg/m²)   Color   

Façana  NO  10.6  0.35  169  Obscur  
 

123.18 
 

Finestres exteriors   

Núm. finestres   Orientació   Superfície total (m²)   U (W/(m²K))   

2  NO  4.0  2.88  
 

385.16 
 

 

Tancaments interiors   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²K))   Pes (kg/m²)   

Sostre  16.7  0.44  867  
Sostre  17.3  0.23  656  

 

105.64 

57.09 
 

Total estructural  671.07 
Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús  5.0 % 
 

33.55 
 

Majoració de càrregues  10.0 % 
 

67.11 
 

Càrregues internes totals  
 

771.73 

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)   

90.0  
 

809.49 

Majoració de càrregues  10.0 % 
 

80.95 
 

Potència tèrmica de ventilació total  890.44 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 17.3 m²  96.3 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL :  1662.2 W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)  
Recinte   Conjunt de recintes  

Dept. Tècnic-4 (Oficines)  Planta Primera 
 

Condicions de projecte   

Internes   Externes  

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = -9.0 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Humitat relativa exterior = 90.0 % 
 

Càrregues tèrmiques de calefacció C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus   Orientació   Superfície (m²)   U (W/(m²K))   Pes (kg/m²)   Color   

Façana  NE  7.6  0.35  169  Obscur  
Façana  NO  14.5  0.35  169  Obscur  

 

88.08 

168.62 
 

Finestres exteriors   

Núm. finestres   Orientació   Superfície total (m²)   U (W/(m²K))   

1  NE  2.1  2.88  
 

206.29 
 

 

Tancaments interiors   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²K))   Pes (kg/m²)   

Sostre  17.2  0.44  867  
Sostre  17.2  0.23  656  

 

108.19 

56.74 
 

Total estructural  627.91 

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús  5.0 % 
 

31.40 
 

Majoració de càrregues  10.0 % 
 

62.79 
 

Càrregues internes totals  
 

722.10 

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)   

90.0  
 

809.49 

Majoració de càrregues  10.0 % 
 

80.95 
 

Potència tèrmica de ventilació total  890.44 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 17.2 m²  94.0 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL :  1612.5 W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)  
Recinte   Conjunt de recintes  

Arxiu (Zones comuns)  Planta Primera 
 

Condicions de projecte   

Internes   Externes  

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = -9.0 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Humitat relativa exterior = 90.0 % 
 

Càrregues tèrmiques de calefacció C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus   Orientació   Superfície (m²)   U (W/(m²K))   Pes (kg/m²)   Color   

Façana  SO  6.0  0.66  607  Obscur  
 

114.64 
 

Tancaments interiors   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²K))   Pes (kg/m²)   

Sostre  7.5  0.44  867  
Sostre  7.0  0.23  656  

 

47.49 

23.25 
 

Total estructural  185.38 

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús  5.0 % 
 

9.27 
 

Majoració de càrregues  10.0 % 
 

18.54 
 

Càrregues internes totals  
 

213.19 

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)   

45.0  
 

404.75 

Majoració de càrregues  10.0 % 
 

40.47 
 

Potència tèrmica de ventilació total  445.22 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 7.6 m² 86.5 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL :  658.4 W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)  
Recinte   Conjunt de recintes  

Sala Visites (Sales d'espera)  Planta Primera 
 

Condicions de projecte   

Internes   Externes  

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = -9.0 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Humitat relativa exterior = 90.0 % 
 

Càrregues tèrmiques de calefacció C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus   Orientació   Superfície (m²)   U (W/(m²K))   Pes (kg/m²)   Color   

Façana  NE  9.0  0.35  169  Obscur  
 

104.08 
 

Finestres exteriors   

Núm. finestres   Orientació   Superfície total (m²)   U (W/(m²K))   

1  NE  2.1  2.88  
 

206.29 
 

 

Tancaments interiors   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²K))   Pes (kg/m²)   

Sostre  11.8  0.44  867  
Sostre  11.9  0.23  656  

 

74.36 

39.43 
 

Total estructural  424.15 
Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús  5.0 % 
 

21.21 
 

Majoració de càrregues  10.0 % 
 

42.42 
 

Càrregues internes totals  
 

487.77 

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)   

90.0  
 

809.49 

Majoració de càrregues  10.0 % 
 

80.95 
 

Potència tèrmica de ventilació total  890.44 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 11.9 m²  115.7 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL :  1378.2 W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)  

Recinte   Conjunt de recintes  

Sala Formació (Sales de reunions)  Planta Primera 
 

Condicions de projecte   

Internes   Externes  

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = -9.0 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Humitat relativa exterior = 90.0 % 
 

Càrregues tèrmiques de calefacció C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments interiors   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²K))   Pes (kg/m²)   

Paret interior  16.4  1.56  603  
Sostre  29.6  0.44  867  
Sostre  30.4  0.23  656  

 

370.30 

186.73 

100.58 
 

Total estructural  657.60 
Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús  5.0 % 
 

32.88 
 

Majoració de càrregues  10.0 % 
 

65.76 
 

Càrregues internes totals  
 

756.24 

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)   

675.0  
 

6071.20 

Majoració de càrregues  10.0 % 
 

607.12 
 

Potència tèrmica de ventilació total  6678.32 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 30.4 
m² 

244.6 
W/m² 

 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL 
: 

7434.6 
W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)  

Recinte   Conjunt de recintes  

Office (Zones comuns)  Planta Primera 
 

Condicions de projecte   

Internes   Externes  

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = -9.0 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Humitat relativa exterior = 90.0 % 
 

Càrregues tèrmiques de calefacció C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments interiors   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²K))   Pes (kg/m²)   

Sostre  6.1  0.44  867  
Sostre  6.1  0.23  656  

 

38.62 

20.15 
 

Total estructural  58.76 

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús  5.0 % 
 

2.94 
 

Majoració de càrregues  10.0 % 
 

5.88 
 

Càrregues internes totals  
 

67.58 

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)   

45.0  
 

404.75 

Majoració de càrregues  10.0 % 
 

40.47 
 

Potència tèrmica de ventilació total  445.22 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 6.5 m²  79.3 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL :  512.8 W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)  
Recinte   Conjunt de recintes  

Recepció (Vestíbuls)  Planta Primera 
 

Condicions de projecte   

Internes   Externes  

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = -9.0 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Humitat relativa exterior = 90.0 % 
 

Càrregues tèrmiques de calefacció C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus   Orientació   Superfície (m²)   U (W/(m²K))   Pes (kg/m²)   Color   

Façana  NO  7.8  0.35  169  Obscur  
Façana  NE  10.2  0.35  169  Obscur  

 

90.66 

118.65 
 

Tancaments interiors   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²K))   Pes (kg/m²)   

Paret interior  2.9  2.11  100  
Paret interior  5.2  1.56  603  
Paret interior  5.6  0.54  272  

Sostre  13.8  0.23  870  
Sostre  11.2  0.44  867  
Sostre  25.9  0.23  656  

 

87.67 

116.70 

44.20 

45.23 

70.94 

85.63 
 

Total estructural  659.70 

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús  5.0 % 
 

32.98 
 

Majoració de càrregues  10.0 % 
 

65.97 
 

Càrregues internes totals  
 

758.65 

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)   

45.0  
 

404.75 

Majoració de càrregues  10.0 % 
 

40.47 
 

Potència tèrmica de ventilació total  445.22 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 26.1 m²  46.2 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL :  1203.9 W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)  

Recinte   Conjunt de recintes  

Passadís (Passadissos o distribuïdors)  Planta Primera 
 

Condicions de projecte   

Internes   Externes  

Temperatura interior = 20.0 °C  Temperatura exterior = -9.0 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %  Humitat relativa exterior = 90.0 % 
 

Càrregues tèrmiques de calefacció C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments interiors   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²K))   Pes (kg/m²)   

Paret interior  8.7  1.56  603  
Paret interior  13.2  2.11  100  
Paret interior  5.2  2.35  297  

Sostre  43.1  0.44  867  
Sostre  43.1  0.23  656  

Buit interior  1.8  2.20    
Buit interior  1.7  2.20    

 

197.38 

402.78 

177.84 

272.11 

142.65 

58.95 

53.95 
 

Total estructural  1305.67 

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús  5.0 % 
 

65.28 
 

Majoració de càrregues  10.0 % 
 

130.57 
 

Càrregues internes totals  
 

1501.52 

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)   

75.0  
 

674.71 

Majoració de càrregues  10.0 % 
 

67.47 
 

Potència tèrmica de ventilació total  742.18 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 43.5 
m² 

51.5 
W/m² 

 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL 
: 

2243.7 
W 
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2.1.2.6 Resum de Càrregues tèrmiques 

2.1.2.6.1 Resum de càrregues tèrmiques de refrigeració per espai  

 
Conjunt: Planta Baixa 

Recinte Planta 

Subtotals Càrrega interna Ventilació Potència tèrmica 

Estructural 
(W) 

Sensible 
interior 

(W) 

Total 
interior 

(W) 

Sensible 
(W) 

Total 
(W) 

Cabdal 
(m³/h) 

Sensible 
(W) 

Càrrega 
total 
(W) 

Per 
superfície 
(W/m²) 

Sensible 
(W) 

Total 
(W) 

Despatx 
Planta 
baixa 

365.16 435.84 528.64 905.13 1007.21 90.00 454.43 557.88 83.13 1359.56 1565.09 

Total   90.0      
Càrrega total simultània   1565.1  

  
Conjunt: Planta Primera 

Recinte Planta 

Subtotals Càrrega interna Ventilació Potència tèrmica 

Estructural 
(W) 

Sensible 
interior 

(W) 

Total interior 
(W) 

Sensible 
(W) 

Total 
(W) 

Cabdal 
(m³/h) 

Sensible 
(W) 

Càrrega 
total 
(W) 

Per 
superfície 
(W/m²) 

Sensible 
(W) 

Total 
(W) 

Dept. 
Administratiu 

Planta 
Primera 974.02 931.90 1024.70 2153.69 2255.77 90.00 472.86 557.34 56.89 2626.54 2813.11 

Despatx 
Gerència 

Planta 
Primera 308.01 468.55 561.35 877.51 979.59 90.00 472.86 557.34 73.73 1350.37 1536.93 

Despatx 
Direcció 

Planta 
Primera 553.78 484.06 576.86 1172.76 1274.84 90.00 472.86 557.34 84.03 1645.61 1832.18 

Dept. 
Tècnic-1 

Planta 
Primera 

502.61 530.37 623.17 1167.27 1269.35 90.00 472.86 557.34 74.07 1640.13 1826.69 

Dept. 
Tècnic-2 

Planta 
Primera 

372.64 412.76 505.56 887.50 989.58 90.00 454.43 557.88 88.92 1341.94 1547.46 

Dept. 
Tècnic-3 

Planta 
Primera 

295.76 410.38 503.18 797.94 900.02 90.00 454.43 557.88 84.49 1252.38 1457.90 

Dept. 
Tècnic-4 

Planta 
Primera 263.32 408.68 501.48 759.35 861.43 90.00 472.86 557.34 82.73 1232.21 1418.78 

Arxiu 
Planta 
Primera 36.39 140.32 183.82 199.68 247.53 45.00 211.86 240.58 64.12 411.55 488.11 

Sala Visites 
Planta 
Primera 168.55 303.17 390.17 533.03 628.73 90.00 442.15 480.62 93.10 975.18 1109.35 

Sala 
Formació 

Planta 
Primera 273.69 1349.89 1871.89 1834.65 2408.85 675.00 3408.25 4184.09 216.89 5242.89 6592.94 

Office Planta 
Primera 

19.69 127.47 170.97 166.29 214.14 45.00 211.86 240.58 70.33 378.16 454.72 

Recepció Planta 
Primera 

201.47 477.15 520.65 766.84 814.69 45.00 211.86 240.58 40.50 978.70 1055.27 

Passadís Planta 
Primera 

354.33 542.71 615.21 1013.65 1093.40 75.02 353.18 401.04 34.32 1366.83 1494.44 

Total   1605.0      
Càrrega total simultània   23574.7 
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2.1.2.6.2 Resum de càrregues tèrmiques de calefacció per espai   

 

Conjunt: Planta Baixa 

Recinte Planta Càrrega interna sensible 
(W) 

Ventilació Potència 

Cabdal 
(m³/h) 

Càrrega total 
(W) 

Per superfície 
(W/m²) 

Total 
(W) 

Despatx Planta baixa 943.79 90.00 890.44 97.43 1834.23 
Total   90.0    

Càrrega total simultània   1834.2  
  

Conjunt: Planta Primera 

Recinte Planta 

Càrrega 
interna 
sensible 

(W) 

Ventilació Potència 

Cabdal 
(m³/h) 

Càrrega 
total 
(W) 

Per 
superfície 
(W/m²) 

Total 
(W) 

Dept. Administratiu Planta 
Primera 

2210.60 90.00 890.44 62.71 3101.04 

Despatx Gerència 
Planta 
Primera 

719.83 90.00 890.44 77.25 1610.27 

Despatx Direcció 
Planta 
Primera 1176.24 90.00 890.44 94.79 2066.69 

Dept. Tècnic-1 Planta 
Primera 

981.38 90.00 890.44 75.90 1871.82 

Dept. Tècnic-2 
Planta 
Primera 978.06 90.00 890.44 107.37 1868.50 

Dept. Tècnic-3 
Planta 
Primera 771.73 90.00 890.44 96.33 1662.17 

Dept. Tècnic-4 Planta 
Primera 

722.10 90.00 890.44 94.03 1612.54 

Arxiu 
Planta 
Primera 213.19 45.00 445.22 86.50 658.41 

Sala Visites Planta 
Primera 

487.77 90.00 890.44 115.66 1378.22 

Sala Formació 
Planta 
Primera 

756.24 675.00 6678.32 244.58 7434.56 

Office 
Planta 
Primera 67.58 45.00 445.22 79.32 512.80 

Recepció Planta 
Primera 

758.65 45.00 445.22 46.21 1203.87 

Passadís 
Planta 
Primera 

1501.52 75.02 742.18 51.53 2243.70 

Total   1605.0    

Càrrega total simultània   27224.6  
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2.1.2.6.3 Resum de càrregues tèrmiques per Planta  

 

Refrigeració 

Conjunt Potència per superfície 
(W/m²) 

Potència total 
(W) 

Planta Baixa 37.0 1565.1 

Planta Primera 75.9 23574.7 

Total 25139.8  
  

Calefacció 

Conjunt 
Potència per superfície 

(W/m²) 
Potència total 

(W) 

Planta Baixa 43.4 1834.2 

Planta Primera 87.7 27224.6 

Total 29058.8  
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2.1.3 Compliment del CTE: LIDER 

El Código Técnico de la Edificación, en la seva secció HE-1, defineix com 

verificar la limitació de la demanda energètica als edificis, i permet dos maneres 

per comprovar-ho: la opció simplificada i la general. En el nostre cas farem anar 

la opció general, que fa anar el programa LIDER per realitzar la comprovació. 

A continuació mostrem els resultats obtinguts amb el programa, i que 

justifiquen el compliment del CTE. 
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Projecte de disseny d’una instal·lació 
de climatització, mitjançant bomba de 

 calor geotèrmica, per un edifici d’oficines 
 

 Juanjo González Toledano 

 

2. Annexes  188   

2.1.4 Càlcul energètic de la instal·lació de climat ització 

El càlcul estimatiu del consum energètic de la instal·lació de climatització ho 

realitzarem mitjançant el mètode dels Graus-Dia (Degree-Days). Els Graus-Dia 

és una eina utilitzada actualment per avaluar el consum d’energia als edificis. 

L’origen d’aquesta sistema de càlcul ve dels estudis realitzats per Sir Richard 

Strachey al 1878, on avaluava les condicions dels cultius agrícoles, per 

identificar la durada de la temporada de creixement d’aquestos. Gran part de la 

terminologia utilitzada i la base sobre la que els graus dia estan calculats tenen 

el seu origen al seu treball. 

Els Graus-Dia són un resum de les diferencies entre la temperatura exterior i 

una de referència (o base) de temperatura, durant un període de temps 

especificat, generalment un mes, encara que podrien ser setmanals, o inclòs 

horaris. D’aquesta forma tindrem dos tipus de Graus-Dia: de calefacció i 

refrigeració. 

Per temperatura base es considera la temperatura exterior en la que el nostre 

edifici està en condicions de confort, és a dir, és la temperatura exterior en la 

que els sistemes de calefacció i refrigeració no necessiten treballar per 

mantindre les condicions de confort del edifici.  

Per calcular els graus dia i la temperatura base hi ha diferents mètodes, a 

continuació anomenem els de més rellevància:  

• La fórmula de Hitchins 

• El mètode de Erbs, utilitzar a Estats Units i recomanat per ASHRAE. 

• Fórmula Bristish Gas o McVicker, que és el mètode estàndard que fan 

anar al Regne Unit, també és coneguda com les equacions de la oficina 

meteorològica. 

Per al càlcul dels Graus-Dia en aquest projecte farem anar el mètode estàndard 

del Regne Unit.  
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Les dades les obtindrem una vegada hagin determinat la temperatura base, de 

calefacció i refrigeració, indispensable per al càlcul dels Graus-Dia. 

En aquest projecte per determinar la temperatura base, Tb[°C], utilitzarem la 

fórmula de A. Auliciems, a partir d’aquesta obtindrem un temperatura base de 

referència amb els límits inferior i superior en ±2,5, la formula és la següent: 

�9 � 17,6 ; 0,31 ∙ �� 

Equació  2.1 

On, 

Tm: és la temperatura mitja (anual o mensual) [°C]  

La temperatura mitja que adoptarem és la de 13,6ºC, que és la que dona el 

Institut Meteorològic de Catalunya per a la sèrie climàtica del 1971-2000. Amb 

aquesta temperatura el valor de la temperatura base que obtenim és la 

següent: 

�9 � 21,8 ? 2,5 

On per calcular el Graus-Dia de calefacció farem anar 19ºC i els de refrigeració 

24ºC. Els Graus-Dia de calefacció i refrigeració, per una temperatura base de 

19ºC i de 24ºC respectivament se mostren en la següent taula: 

  G F M A M J J A S O N D 

GDcal 439 418 212 184 69 13 14 5 47 106 267 387 

Gdref 0 0 0 0 31 95 87 146 34 4 0 0 

Taula  2.25: Graus-Dia mensuals any 2012 

(Font: www.degreedays.net)  

La equació que ens relaciona els Graus-Dia amb el consum d’energia és la 

següent:  

) � � ∙ - ∙ AB ∙ ∆D 
Equació  2.2 
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On, 

E: és la energia consumida de calefacció o refrigeració [MJ/mes] 

A: és la superfície de l’envolvent de l’edifici [m²] 

U: és el coeficient global de transmissió d’escalfor [W/m²·°C] 

GD: són els graus-dia de calefacció o refrigeració[°C dia/mes] 

∆t: és el temps [s] 

 

Per poder aplicar la Equació  2.2 primer haurem de determinar el coeficient 

A·U[W/°C], per calefacció i per refrigeració. Sabem  que les necessitat 

tèrmiques totals són directament proporcionals a la diferencia de temperatura 

interior-exterior per el coeficient de pèrdues de calor, per tant, amb la equació 

següent podrem obtindre aquestos valors: 

&E � � ∙ - ∙ F��$� � ��G�H 
Equació  2.3 

On, 

QT: són les necessitats tèrmiques de calefacció o refrigeració[kW] 

A: és la superfície de l’envolvent de l’edifici [m²] 

U: és el coeficient global de transmissió d’escalfor [W/m²·°C] 

Tint: és la temperatura interior de confort al hivern o l’estiu [°C ] 

Text: és la temperatura exterior més extrema al hivern i al estiu[°C] 
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Les necessitats tèrmiques de calefacció i refrigeració les coneixem del càlcul de 

càrregues tèrmiques realitzat a l’apartat 2.1.1, i les temperatures interior i 

exterior també. Per tant, podem coneixer els valor que pren el coeficient U·A 

per calefacció i refrigeració, a la següent taula es mostren el resultats d’aplicar 

la Equació  2.3:  

Necessitats 
tèrmiques 

[W] 
Tint 
[°C] 

Text 
[°C] 

U·A 
[W/°C] 

Calefacció 29.058,80 20 -9 1.002,03 

Refrigeració 25.139,80 25 39,4 -1.745,82 

Taula  2.26:Valors coeficient U·A 

Ara ja podem realitzar el càlcul d’energia anual per calefacció i refrigeració, 

aplicant la Equació  2.2. A continuació mostrarem els resultats obtinguts amb 

una taula i un gràfic per la calefacció i la refrigeració respectivament: 

  GD[°C/mes] UA[W/°C] Ecal[MJ/mes] Ecal[kWh/mes] 

Gener 439,00 1.002,03 38.006,51 10.557,36 

Febrer 418,00 1.002,03 36.188,43 10.052,34 

Març 212,00 1.002,03 18.353,94 5.098,32 

Abril 184,00 1.002,03 15.929,83 4.424,95 

Maig 69,00 1.002,03 5.973,69 1.659,36 

Juny 13,00 1.002,03 1.125,48 312,63 

Juliol 14,00 1.002,03 1.212,05 336,68 

Agost 5,00 1.002,03 432,88 120,24 

Setembre 47,00 1.002,03 4.069,03 1.130,29 

Octubre 106,00 1.002,03 9.176,97 2.549,16 

Novembre 267,00 1.002,03 23.115,57 6.420,99 

Desembre 387,00 1.002,03 33.504,60 9.306,83 

Total [Energia/any] 187.088,97 51.969,16 
Taula  2.27: Resultats consum anual energia calefacció 
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Figura  2.34: Gràfic consum energia anual de calefacció 

  GD[°C/mes] UA[W/°C] Eref[MJ/mes] Eref[kWh/mes] 

Gener 0,00 1.745,82 0,00 0,00 

Febrer 0,00 1.745,82 0,00 0,00 

Març 0,00 1.745,82 0,00 0,00 

Abril 0,00 1.745,82 0,00 0,00 

Maig 31,00 1.745,82 4.676,00 1.298,89 

Juny 95,00 1.745,82 14.329,69 3.980,47 

Juliol 87,00 1.745,82 13.122,98 3.645,27 

Agost 146,00 1.745,82 22.022,46 6.117,35 

Setembre 34,00 1.745,82 5.128,52 1.424,59 

Octubre 4,00 1.745,82 603,36 167,60 

Novembre 0,00 1.745,82 0,00 0,00 

Desembre 0,00 1.745,82 0,00 0,00 

Total [Energia/any] 59.883,00 16.634,17 
Taula  2.28: Resultats consum anual energia refrigeració 

 
Figura  2.35: Gràfic consum energia anual de refrigeració 
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El consum energètic anual de la instal·lació de climatització el mostrem a la 

següent taula i gràfica: 

  E[MJ/mes] E[kWh/mes] 

Gener 38.006,51 10.557,36 

Febrer 36.188,43 10.052,34 

Març 18.353,94 5.098,32 

Abril 15.929,83 4.424,95 

Maig 10.649,69 2.958,25 

Juny 15.455,16 4.293,10 

Juliol 14.335,03 3.981,95 

Agost 22.455,34 6.237,59 

Setembre 9.197,55 2.554,88 

Octubre 9.780,32 2.716,76 

Novembre 23.115,57 6.420,99 

Desembre 33.504,60 9.306,83 

Total [Energia/any] 246.971,98 68.603,33 
Taula  2.29: Consum energètic anual instal·lació de climatització 

 

 
Figura  2.36: Gràfic consum energètic anual instal·lació climatització 
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2.1.5 Càlculs de la instal·lació de climatització 

2.1.5.1 Terra Radiant 

En aquest projecte la majoria de espais de Planta Primera estan climatitzats 

per circuits independents de terra radiant. En els espais de Planta Baixa no 

està previst la instal·lació de terra radiant ja que la utilització d’aquestos és 

esporàdica.  

Per definir el sistema del terra radiant es requereix determinar els següents 

paràmetres: 

• Potència tèrmica corregida. 

• Determinació de la distancia de separació entre canonades. 

• Metres lineals de tub necessari. 

• Cabal dels circuits i de la instal·lació.  

• Determinació de la pèrdua de càrrega. 

 

A continuació realitzem els càlculs necessaris per determinar els paràmetres 

anteriors.  

2.1.5.1.1 Potència tèrmica corregida 

Primer de tot, necessitem determinar la potència tèrmica necessària per unitat 

de superfície calefactora, q* [W/m²], definida com: 

I∗ � �∗
K�$�  

Equació  2.4 

On: 

P*: és la Potència tèrmica necessària [W] 

Sint: és la Superfície habitable [m²] 
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La potència tèrmica necessari, P*,  ja es disposa del càlcul de les càrregues 

tèrmiques del edifici, realitzat al punt 2.1.1 del Annex-1. Per realitzar aquest 

càlcul prendrem la Potència de calefacció.    

Les dades per estança de la Potència tèrmica necessària per unitat de 

superfície calculades es mostren a la següent taula: 

Ref. Espai  Sint [m²] P*[W] q*[W/m²] 

1.1 Dept. Administratiu 49,40 3.101,04 62,77 

1.2 Despatx Gerència 20,80 1.610,27 77,42 

1.3 Despatx Direcció 21,80 2.066,69 94,80 

1.4 Arxiu 7,60 658,41 86,63 

1.5 Dept. Tècnic-1 24,70 1.871,82 75,78 

1.6 Dept. Tècnic-2 17,40 1.868,50 107,39 

1.7 Dept. Tècnic-3 17,30 1.662,17 96,08 

1.8 Dept. Tècnic-4 17,20 1.612,54 93,75 

1.9 Sala Visites 11,90 1.378,22 115,82 

1.10 Sala Formació 30,40 7.434,56 244,56 

1.11 Office 6,50 512,80 78,89 

1.15 Passadís 43,52 2.243,70 51,56 

1.16 Recepció 26,10 1.203,87 46,13 

  Total 294,62 27.224,59   

Taula  2.30: Potencia tèrmica necessària per unitat de superfície 

 

A continuació hem de calcular la Potència tèrmica corregida, qh[W/m²] , aplicant 

uns coeficients, segons la següent equació:  

IL � M! ∙ M� ∙ M$ ∙ M�N ∙ I∗ 

Equació  2.5 

On: 

cs: és el Coeficient de seguretat, per defecte 1,1[-]  

cp: és el Coeficient de correcció que te en compte el número de parets exteriors 

de l’estança [-]  
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cn: és el Coeficient  de correcció en funció de l’orientació geogràfica de 

l’estança [-]  

cpv: és el Coeficient de correcció en funció del paviment utilitzat [-] 

q*: és la Potència tèrmica necessària per unitat de superfície [W/m²] 

 

Per determinar el Coeficient cp, que te en compte el numero de parets 

exterirors de l’estança, i el Coeficient cn  que te en compte la orientació 

geogràfica de l’estança si es troba en orientació nord, haurem de extreure-ho 

de la següent Taula  2.31: 

Altres Estances Tipus d’estança 

1 2 3 Lavabo Cuina 

1 1,1 1,2 1,3 0,9 

Si a més  la orientació és Nord 

1,05 1,1 1,15 1,1 1,15 

Taula  2.31: Coeficients correctors cp i cn 

El Coeficient cpv, fa la correcció en funció del paviment utilitzat, i aquest valor 

l’extraurem de la següent gràfica:  

 

Figura  2.37: Gràfica Factors de correcció segons els tipus i gruixos de paviment 
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En el nostre cas tots els paviments del edifici climatitzat s’han realitzat amb 

rajoles de 15mm de gruix, per tant prendrem com a factor 1,15. 

A continuació mostrem per estança els coeficients de correcció considerats i els 

resultats obtinguts per a la Potència tèrmica corregida per unitat de superfície, 

qh, resultat de l’aplicació de la Equació 3.2. En la següent Taula 3.3 es mostren 

els valors i resultats:    

Ref. Espai  q*[W/m²] Cs Cp Cn Cpv qh [W/m²] 

1.1 Dept. Administratiu 62,77 1,1 1 1 1,15 79,41 

1.2 Despatx Gerència 77,42 1,1 1 1 1,15 97,93 

1.3 Despatx Direcció 94,80 1,1 1,1 1 1,15 131,92 

1.4 Arxiu 86,63 1,1 1 1 1,15 109,59 

1.5 Dept. Tècnic-1 75,78 1,1 1 1 1,15 95,86 

1.6 Dept. Tècnic-2 107,39 1,1 1,1 1,05 1,15 156,90 

1.7 Dept. Tècnic-3 96,08 1,1 1 1,05 1,15 127,62 

1.8 Dept. Tècnic-4 93,75 1,1 1 1,05 1,15 124,53 

1.9 Sala Visites 115,82 1,1 1 1 1,15 146,51 

1.10 Sala Formació 244,56 1,1 1 1 1,15 309,37 

1.11 Office 78,89 1,1 1 1 1,15 99,80 

1.15 Passadís 51,56 1,1 1 1 1,15 65,22 

1.16 Recepció 46,13 1,1 1 1 1,15 58,35 

Taula  2.32: Càlcul de la Potència Tèrmica Corregida per unitat de superfície 

 

Ara que disposem de la Potència corregida, qh,  podem obtindre la Potència 

necessària de cada estança, Ph [W], , i que serà la que ha de subministrar la 

superfície útil d’aquestes. La superfície útil, Su, i l’habitable ,Sh, en el nostre cas 

es consideren iguals, ja que no es descompten els mobles, elements de bany i 

etc...Aquesta decisió es justifica per que els espais d’oficines són molt 

susceptibles de variar la seva distribució. L’equació que farem anar és la 

següent: 

PL � IL ∙ KL  

Equació  2.6 
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On: 

qh: és la Potència corregida per unitat de superfície [W/m²]  

Sh: és la Superfície habitable [m²] 

I per obtindre la Potència corregida per unitat de superfície útil, qu [W/m²], 

aplicarem la següent equació: 

IP �
�L
KP � IL ∙

KL
KP 

Equació  2.7 

On: 

Ph: és la Potència necessària a l’estança [W]  

qh: és la Potència corregida per unitat de superfície [W/m²]  

Sh: és la Superfície habitable [m²]  

Su: és la Superfície útil [m²]  

 

En la següent Taula  2.33 mostres els resultat obtinguts de l’aplicació de 

l’equació anterior:  

Ref. Espai  Sint [m²] qh [W/m²] Ph[W] Su[m²] qu[W/m²] 

1.1 Dept. Administratiu 49,40 79,41 3922,82 49,40 79,41 

1.2 Despatx Gerència 20,80 97,93 2036,99 20,80 97,93 

1.3 Despatx Direcció 21,80 131,92 2875,80 21,80 131,92 

1.4 Arxiu 7,60 109,59 832,89 7,60 109,59 

1.5 Dept. Tècnic-1 24,70 95,86 2367,85 24,70 95,86 

1.6 Dept. Tècnic-2 17,40 156,90 2730,02 17,40 156,90 

1.7 Dept. Tècnic-3 17,30 127,62 2207,78 17,30 127,62 

1.8 Dept. Tècnic-4 17,20 124,53 2141,86 17,20 124,53 

1.9 Sala Visites 11,90 146,51 1743,45 11,90 146,51 

1.10 Sala Formació 30,40 309,37 9404,72 30,40 309,37 

1.11 Office 6,50 99,80 648,69 6,50 99,80 

1.15 Passadís 43,52 65,22 2838,28 43,52 65,22 
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1.16 Recepció 26,10 58,35 1522,90 26,10 58,35 

  Total 294,62   35.274,03 294,62   

Taula  2.33: Resultats Potència corregida per unitat de superfície útil 

Ara que coneixem la Potència corregida per unitat de superfície útil, qu, podem 

estimar la temperatura a la superfície del terra amb la gràfica de la Figura  2.38. 

La temperatura màxima recomanada de la superfície del terra depèn de l’ús de 

l’estança i pot oscil·lar entre 26 i 35ºC,  veure Taula  2.34.  

 

Figura  2.38: Gràfica Temperatura Superfície del terra en funció de la seva emissivitat 

tèrmica  

Estància Ts [ºC] 

Habitatges, zones d’estar 26-29 

Banys, Lavabos 33 

Zones Laterals amb grans finestrals 35 

Oficines 25 

Esglésies 26 

Poliesportius, etc.. 25 

Piscines, banys públics, etc.. 29 

Taula  2.34: Temperatures màximes en règim permanent recomanables per a 

superfície de terra 
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En el nostre cas adoptarem els 25ºC per tindre un projecte de climatització per 

Oficines, tal com hem senyalitzat a la Taula  2.34.  

 

2.1.5.1.2 Determinació de la distancia de separació entre canonades. 

Per determinar la separació entre tubs hem de conèixer el cabal que circula per 

cada circuit i el salt tèrmic, ∆T,  entre les conduccions de anada i retorn. A la 

següent Taula  2.35 s’estableixen per unes temperatures d’anada i retorn unes 

hipotètiques temperatures mitjanes de l’aigua del circuit, i el salt tèrmic 

corresponent.  

Tanada Tretorn Tm ∆T 
35 29 32 6 
40 32 36 8 
45 35 40 10 
50 38 44 12 

Taula  2.35: Hipòtesi de temperatures de l’aigua en els circuits 

 

Per calcular el salt tèrmic de la nostra instal·lació, T*[ ºC], farem anar la següent 

equació: 

 �∗ � �� � �"   

Equació  2.8 

On:  

Tm: és la Temperatura mitja de l’aigua del circuit [ºC]  

Ta: és la Temperatura ambient de disseny [ºC]  

 

Però primer haurem de trobar la T* a la gràfica presentada a la Figura  2.39. Per 

poder fer-ho haurem d’agafar el circuit amb major càrrega tèrmica per 

superfície útil, qu,  i amb quin valor de T* es pot cobrir la demanda de calor per 

les distàncies de separació indicades, que són les més habituals tècnica i 

comercialment. També s’ha de confirmar que la superfície màxima indicada a la 
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Taula  2.36 no es supera per a la separació seleccionada. Si es superes 

aquesta superfície màxima caldria fer més circuits. Com a norma s’han d’evitar 

els circuits de Terra Radiant amb més de 120m lineals de canonada de 16/20 o 

més de 100m de 12/16. 

d 5 8 10 15 16 20 25 30 33 
m/m² 23 14 12 8,4 8 6,5 5,5 4,8 4,4 

Smax     12/16 5 8 9,5 14 14 17 20 23 25 
m²          16/20 6 9,5 11 16 16,5 20,5 24 27,5 30 

Taula  2.36: Metre lineals necessaris per m² de circuit en funció de la distància de 
separació entre canonades, i superfície màxima recomanada del circuit en funció de la 

distància de separació entre canonades i del diàmetre del tub 
 

Tal com es pot veure a la Taula  2.33, les majors càrregues tèrmiques per 

superfície útil, qu, que tenim corresponen a la Sala de Formació: 309,37/m². 

Però  no les prendrem per a la determinació de la separació, per què són dos 

casos que es veuen incrementats per les càrregues de ventilació, relacionades 

aquestes amb el nombre de ocupants considerats en el càlcul per aquestes 

estances. Llavors, per a la selecció agafarem el tercer cas amb més  càrrega 

tèrmica per superfície útil, que és el Dept. Tècnic-2 amb 156,9W/m².  

 

Hipòtesis Temperatura Ambient, Ta=20ºC 
Tanada Tretorn Tm ∆T T* 

35 29 32 6 12 
40 32 36 8 16 
45 35 40 10 20 
50 38 44 12 24 

Taula  2.37: Taula Salt tèrmic T* segons la temperatura ambient interior Ta 
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Figura  2.39: Gràfica Emissió tèrmica del terra en funció del salt tèrmic Tm-Ts i la 

distància de separació entre canonades 16/20 

 

En el nostre cas prendrem el criteri de fer la instal·lació amb canonada de 

12/16, per ser la més habitual comercialment i la que millor s’adapta a les 

corbes i als radis de gir petits.  

Una vegada s’ha triat la T*, a la mateixa gràfica s’agafaran les separacions 

entre canonades per cadascun dels espais, Q��	RM�S. Com en aquesta gràfica 

es consideren les distàncies per canonades de 16/20, haurem de calcular la 

separació per les canonades de 12/16 amb la següent relació : 

 Q�T � UVW
�,�    

Equació  2.9 
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Ref. Espai  Su[m²] ∆T d20[cm] d16[cm] m/m2 
Smax 
[m²] 

Nº. 
Circuits 

1.1 Dept. Administratiu 49,40 8,00 30 25 5,50 23,00 3 

1.2 Despatx Gerència 20,80 8,00 20 15 7,00 17,50 2 

1.3 Despatx Direcció 21,80 8,00 20 15 7,00 17,50 2 

1.4 Arxiu 7,60 8,00 20 15 7,00 17,50 1 

1.5 Dept. Tècnic-1 24,70 8,00 20 15 7,00 17,50 2 

1.6 Dept. Tècnic-2 17,40 8,00 20 15 7,00 17,50 2 

1.7 Dept. Tècnic-3 17,30 8,00 20 15 7,00 17,50 2 

1.8 Dept. Tècnic-4 17,20 8,00 20 15 7,00 17,50 2 

1.9 Sala Visites 11,90 8,00 20 15 7,00 17,50 1 

1.10 Sala Formació 30,40 8,00 20 15 7,00 17,50 3 

1.11 Office 6,50 8,00 20 15 7,00 17,50 1 

1.15 Passadís 43,52 8,00 30 25 5,50 23,00 3 

1.16 Recepció 26,10 8,00 30 25 5,50 23,00 2 

  Total 294,62           26 

Taula  2.38: Resultats distancia entre canonades i nombre de circuits per espai 

 

2.1.5.1.3 Metres lineals de tub necessari  

Una vegada tinguem la separació de les canonades de cada espai, es pot 

calcular la longitud de canonada amb  la següent equació: 

 X� � F� ��⁄ H ∙ K�   

Equació  2.10 

On:  

Sc: és la superfície útil del circuit [m²]  

m/m²: és troba a la Taula  2.36  

 

Per tindre en consideració els metres de canonada que hi ha de cada circuit al 

seu col·lector hem definit el X�*[m], que el seu valor correspon a la suma dels 

metres de canonada fins al col·lector més els calculats amb X�. A la taula 

següent es mostren aquestes dades: 
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Ref. Espai  Su[m²] m/m2 Mc[m] 
Distancia al 

col·lector [m] Mc*[m] 

C1.1 Dept. Administratiu 16,47 5,50 90,57 10,00 100,57 

C1.2 Dept. Administratiu 16,47 5,50 90,57 6,00 96,57 

C1.3 Dept. Administratiu 16,47 5,50 90,57 3,00 93,57 

              

C1.4 Despatx Gerència 10,40 7,00 72,80 8,00 80,80 

C1.5 Despatx Gerència 10,40 7,00 72,80 8,00 80,80 

              

C2.1 Despatx Direcció 10,90 7,00 76,30 12,00 88,30 

C2.2 Despatx Direcció 10,90 7,00 76,30 9,00 85,30 

              

C2.3 Arxiu 7,60 7,00 53,20 2,00 55,20 

              

C2.4 Dept. Tècnic-1 12,35 7,00 86,45 12,00 98,45 

C2.5 Dept. Tècnic-1 12,35 7,00 86,45 9,00 95,45 

              

C3.1 Dept. Tècnic-2 8,70 7,00 60,90 20,00 80,90 

C3.2 Dept. Tècnic-2 8,70 7,00 60,90 17,00 77,90 

              

C3.3 Dept. Tècnic-3 8,65 7,00 60,55 16,00 76,55 

C3.4 Dept. Tècnic-3 8,65 7,00 60,55 13,00 73,55 

              

C3.5 Dept. Tècnic-4 8,60 7,00 60,20 3,00 63,20 

C3.6 Dept. Tècnic-4 8,60 7,00 60,20 0,00 60,20 

              

C3.7 Sala Visites 11,90 7,00 83,30 14,00 97,30 

              

C2.6 Sala Formació 10,13 7,00 70,93 14,00 84,93 

C2.7 Sala Formació 10,13 7,00 70,93 14,00 84,93 

C2.8 Sala Formació 10,13 7,00 70,93 14,00 84,93 

              

C1.6 Office 6,50 7,00 45,50 11,00 56,50 

              

C1.7 Passadís 14,51 5,50 79,79 2,00 81,79 

C2.9 Passadís 14,51 5,50 79,79 6,00 85,79 

C3.8 Passadís 14,51 5,50 79,79 6,00 85,79 

              

C1.8 Recepció 13,05 5,50 71,78 8,00 79,78 

C1.9 Recepció 13,05 5,50 71,78 8,00 79,78 

  Total 294,62       2.128,81 
Taula 2.10: Metros lineals de conduccions per cada circuit 
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2.1.5.1.4 Cabal dels circuits, de la instal·lació i pèrdua de càrrega 

El cabal de disseny de cada circuit, Cc [l/h], es determina amb la següent 

equació: 

 �� � Z5∙[5
∆E    

Equació  2.11 

On:  

qc: és la potència corregida per unitat de superfície útil [W/m²]  

Sc: és la superfície útil del circuit [m²]  

∆T: Salt tèrmic [ºC], determinat a la Taula 3.7  

I el cabal de disseny de la instal·lació amb: 

 � � ∑ ��3�    

Equació  2.12 

On: 

��3 : és el cabal de cada circuit [l/h]  

 

Ref. Espai  Su[m²] qu[W/m²] ∆T Cc[l/h] 

  Col·lector-1         

C1.1 Dept. Administratiu 16,47 79,41 8,00 163 

C1.2 Dept. Administratiu 16,47 79,41 8,00 163 

C1.3 Dept. Administratiu 16,47 79,41 8,00 163 

C1.4 Despatx Gerència 10,40 97,93 8,00 127 

C1.5 Despatx Gerència 10,40 97,93 8,00 127 

C1.6 Office 6,50 99,80 8,00 81 

C1.7 Passadís 14,51 65,22 8,00 118 

C1.8 Recepció 13,05 58,35 8,00 95 

C1.9 Recepció 13,05 58,35 8,00 95 
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  Total Col·lector-1 117,31     1134,69 
            

  Col·lector-2         

C2.1 Despatx Direcció 10,90 131,92 8,00 180 

C2.2 Despatx Direcció 10,90 131,92 8,00 180 

C2.3 Arxiu 7,60 109,59 8,00 104 

C2.4 Dept. Tècnic-1 12,35 95,86 8,00 148 

C2.5 Dept. Tècnic-1 12,35 95,86 8,00 148 

C2.6 Sala Formació 10,13 309,37 8,00 392 

C2.7 Sala Formació 10,13 309,37 8,00 392 

C2.8 Sala Formació 10,13 309,37 8,00 392 

C2.9 Passadís 14,51 65,22 8,00 118 

  Total Col·lector-2 99,01     2053,42 
            
  Col·lector-3         

C3.1 Dept. Tècnic-2 8,70 156,90 8,00 171 

C3.2 Dept. Tècnic-2 8,70 156,90 8,00 171 

C3.3 Dept. Tècnic-3 8,65 127,62 8,00 138 

C3.4 Dept. Tècnic-3 8,65 127,62 8,00 138 

C3.5 Dept. Tècnic-4 8,60 124,53 8,00 134 

C3.6 Dept. Tècnic-4 8,60 124,53 8,00 134 

C3.7 Sala Visites 11,90 146,51 8,00 218 

C3.8 Passadís 14,51 65,22 8,00 118 

  Total Col·lector-3 78,31     1221,15 

            

  Total 294,62     4.409,25 
Taula 2.11: Cabals de cada circuit i per col·lector 

 

La pèrdua de càrrega per metre lineal de canonada,  pc [mmca], es càlcula a 

amb la següent eqüació i amb la grafica de la Imatge 2. : 

    \� � ��M]/� ∙ X�     

Equació  2.13 

On:  

mmca/m: és la pèrdua per metre lineal, s’obté de la gràfica de la imatge  

Mc: és la longitud de canonada de cada circuit  [m]  
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Figura  2.40: Gràfica caiguda de pressio en canonades de plàstic de 12/16 i 16/20  

 

I la pèrdua de càrrega total de la instal·lació, p [mmca], té en compte les 

pèrdues en els accessoris, i es calcula amb la següent equació que aplica un 

coeficient de majoració de 1,2 a la pèrdua de cada circuit per compensar 

aquestos accessoris. 

\ � 1,2	 ∙_\�3
�

 

Equació  2.14 

A continuació, a la Taula  2.39 , es presenten les pèrdues de càrrega de cada 

circuit, col·lector i totals de la instal·lació. 
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Ref. Espai  Su[m²] [mmca/m] pc[mmca] 

  Col·lector-1       

C1.1 Dept. Administratiu 16,47 19,0 1.910,77 

C1.2 Dept. Administratiu 16,47 19,0 1.834,77 

C1.3 Dept. Administratiu 16,47 19,0 1.777,77 

C1.4 Despatx Gerència 10,40 14,0 1.131,20 

C1.5 Despatx Gerència 10,40 14,0 1.131,20 

C1.6 Office 6,50 9,0 508,50 

C1.7 Passadís 14,51 9,0 736,08 

C1.8 Recepció 13,05 9,0 717,98 

C1.9 Recepció 13,05 9,0 717,98 

  Total Col·lector-1 117,31   10.466,23 
          

  Col·lector-2       

C2.1 Despatx Direcció 10,90 20,0 1.766,00 

C2.2 Despatx Direcció 10,90 20,0 1.706,00 

C2.3 Arxiu 7,60 9,0 496,80 

C2.4 Dept. Tècnic-1 12,35 15,0 1.476,75 

C2.5 Dept. Tècnic-1 12,35 15,0 1.431,75 

C2.6 Sala Formació 10,13 60,0 5.096,00 

C2.7 Sala Formació 10,13 60,0 5.096,00 

C2.8 Sala Formació 10,13 60,0 5.096,00 

C2.9 Passadís 14,51 9,0 772,08 

  Total Col·lector-2 99,01   22.937,38 
          
  Col·lector-3       

C3.1 Dept. Tècnic-2 8,70 20,0 1.618,00 

C3.2 Dept. Tècnic-2 8,70 20,0 1.558,00 

C3.3 Dept. Tècnic-3 8,65 14,0 1.071,70 

C3.4 Dept. Tècnic-3 8,65 14,0 1.029,70 

C3.5 Dept. Tècnic-4 8,60 14,0 884,80 

C3.6 Dept. Tècnic-4 8,60 14,0 842,80 

C3.7 Sala Visites 11,90 28,0 2.724,40 

C3.8 Passadís 14,51 9,0 772,08 

  Total Col·lector-3 78,31   10.501,48 

          

  Total 294,62   43.905,09 

p 52.686,11 
Taula  2.39: Resultats pèrdues de càrrega instal·lació 
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2.1.5.1.5 Canonades generals 

Les canonades generals o muntants són les que alimentaran als col·lectors del 

terra radiant des de les bombes des de on parteixen les conduccions fins al 

col·lector, aquestes seran amb conduccions multicapa. Per determinar el 

diàmetre adient d’aquestes farem anar la gràfica de la Figura  2.41 per a 

conduccions de PERT-AL-PERT(multicapa). Es considera una caiguda de 

pressió inferior a 20mmca/m.  

 

Figura  2.41: Gràfica selecció diàmetre comercial de la canonada multicapa en funció 

del cabal (Font: Manual Tècnic PipexSystems, S.A.) 

 A la següent taula es mostres els diàmetres seleccionats:  

       Pèrdua de càrrega   

Ref. Conducció Cc[l/h] Cc[l/s] mmca/m Pa/m 
Diàmetre 
Conducció 

C1 Col·lector-1 1135 0,31 20 200 32x3 

C2 Col·lector-2 2053 0,57 20 200 40x3,7 

C3 Col·lector-3 1221 0,34 20 200 32x3 

Taula  2.40: Diàmetres seleccionats de canonades generals terra radiant 
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2.1.5.2 Fan-Coils 

Els tipus de Fan-coils que proposarem per realitzar la selecció han de complir  

amb els següents factors que ens venen determinats pel projecte: 

1. Per la potencia de refrigeració del espai on s’han de instal·lar. Les 

potencies necessàries en la majoria dels espais  van des de 1 fins a 

1,9kW, i en el cas del Dept. Administració i la Sala de Formació les 

potencies són de 2,6 i 6,5kW respectivament. 

2. El tipus de fan-coil serà de sostre, tipus cassette per a que se integri al 

sostre practicable. 

3. El equips sols ha de portar una bateria, és a dir, ha de ser de dos tubs. 

Per realitzar la selecció hem triat dos models de dos marques de referència en 

el mon de la climatització, Carrier i York. Per poder fer la comparació ens hem 

basat en les mateixes condicions establertes per la certificació Eurovent per a 

equips de dos tubs, aquestes condicions són: 

• Refrigeració 

o Temperatura aire entrada 27ºC 

o Temperatura aigua entrada 7ºC 

o Temperatura sortida 12ºC 

• Calefacció 

o Temperatura aire entrada 20ºC 

o Temperatura aigua entrada 50ºC  

 

A continuació mostrem les característiques més rellevants per als models amb 

potencies de refrigeració entre 1 i 1,9kW:  

Marca i Model Carrier  
42GW 209C 

York  
YHK 20-2 

Característiques  Unitat  Valor  Valor  
Potència Frigorífica  kW 2,4 - 1,8 - 1,55 1,98 - 1,63 - 1,27 
Potència Calorifica kW 3,2 - 2,5 - 2,2 2,64 - 2,12 -1,62 
Caudal aire m³/h 660 - 450 - 360 610 - 420 - 310 
Caudal aigua  l/s 0,11 - 0,09 -0,07 0,09 - 0,07 - 0,06 
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Nivell potencia sonora dB (A) 47 - 37 - 32 49 - 40 - 33 
Pot. Absorbida W 23-10-7 57-32-25 
Contingut aigua l 0,55 0,8 
Caiguda pressió aigua, ref. kPa 11,1-6,5-4,9 10-7-4,5 
Caiguda pressió aigua, cal. kPa 10,9-5,6-4 9-6-4 

Taula  2.41: Característiques Fan-Coils proposats potencia entre 1 i 1,9kW 

 

A continuació mostrem les característiques més rellevants per als models amb 

potencies de refrigeració de 2,8kW:  

Marca i Model Carrier  
42GW 309C 

York  
YHK 40-2 

Característiques  Unitat  Valor  Valor  
Potència Frigorífica  kW 4 - 2,9 - 1,9 4,33 - 3,34 - 2,25 
Potència Calorífica kW 5 - 4 - 2,5 5,23 - 3,93 - 2,56 
Caudal aire m³/h 735 - 505 -320 710 - 500 - 320 
Caudal aigua  l/s 0,19 - 0,14 -0,09 0,21 - 0,16 - 0,11 
Nivell potencia sonora dB (A) 52 - 44 - 32 53 - 45 - 33 
Pot. Absorbida W 33 - 14 -7 68 - 44 - 25 
Contingut aigua l 1,1 2,1 
Caiguda pressió aigua, ref. kPa 11 - 6,2 - 2,9 15,1 - 9,4 - 4,6 
Caiguda pressió aigua, cal. kPa 11,1 - 5,2 - 1,9 11,4 - 7,3 - 3,5 

Taula  2.42: Característiques Fan-Coils proposats potencia 2,8kW 

 

A continuació mostrem les característiques més rellevants per als models amb 

potencies de refrigeració de 6,5kW:  

Marca i Model Carrier  
42GW 609C 

York  
YHK 95-2 

Característiques  Unitat  Valor  Valor  
Potència Frigorífica  kW 7,2 - 5,5 - 3,7 9,51 - 6,78 - 5,31 
Potència Calorífica kW 10 - 7,4 - 4,6 10,7 - 7,34 - 5,61 
Caudal aire m³/h 1160 - 825 - 500 1500 - 970 - 710 
Caudal aigua  l/s 0,34 - 0,26 - 0,18 0,45 - 0,32 - 0,25 
Nivell potencia sonora dB (A) 53 - 46 - 37 53 - 40 - 34 
Pot. Absorbida W 46 - 23 - 9 120 - 63 - 42 
Contingut aigua l 2,4 4 
Caiguda pressió aigua, ref. kPa 11,6 - 7 - 3,4 26,9 - 14,7 - 9,4 
Caiguda pressió aigua, cal. kPa 10,5 - 6,6 - 3,3 23 - 12,4 - 7,9 

Taula  2.43: Característiques Fan-Coils proposats potencia 6,5kW 

 

Tot i que hem presentat tres mides de cada marca, la selecció ha de determinar 

una única marca, tot i que les prestacions d’alguna mida siguin més favorables 
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que els de la marca seleccionada. Per les dades presentades, la selecció del 

Fan-coil serà de la marca Carrier, i ho argumentem en els següents aspectes: 

1. Les potencies frigorífiques dels models de Carrier són més pròximes a 

les necessàries. 

2. El consum elèctric dels models de Carrier és notablement inferior que els 

de York. 

3. El nivell de potència sonora de la majoria de mides de Carrier són 

inferiors als de York. 

 

2.1.5.3 Bomba de Calor Geotèrmica 

Per realitzar la selecció de la GHP presentarem dos models, un de la marca 

CIAT i l’altre de HOVAL. Comercialment, en l’actualitat, els productes dirigits 

cap a la geotèrmia són molt dispars, cada fabricant té les seves peculiaritats 

producte del seu Know-How. Per tant, existeix una elevada dificultat en la 

comparació de productes de diferents fabricants.  

La selecció d’aquestos dos models és pels següents motius:  

• CIAT és un dels fabricants de referència en GHP, i presentarem un dels 

models que comercialitza des de fa més de 8 anys, el Dynaciat ILG. 

   

• HOVAL, és un fabricant de calderes consolidat a Europa i hem agafat el 

seu innovador model de GHP, Thermalia,  amb dos compressors amb el 

qual es presenta al sector de la geotèrmia.  
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A continuació mostrem una taula amb les característiques més rellevants dels 

dos models: 

Marca i Model CIAT  
Dynaciat ILG120V 

HOVAL 
Thermalia R43 Dual 

Característiques  Unitat  Valor  Valor  
Potència Frigorífica  kW 29,2 20,3-40,6 
Pot. absorbida  kW 8 4,1-8,2 
EER - 3,65 4,9 
Potència Calorífica              kW 38,9 21,5-43 
Pot. Absorbida kW 9,1 5-10 
COP - 4,27 4,3 
Nº. Compressors - 1 2 
Nivell pot. Sonora dB(A) 67 56-58 
Tipus Refrigerant - R410A R410C 
Càrrega Refrigerant kg 3,25 2x9 
Cabal aigua min. m³/h 5 - 
Cabal aigua max. m³/h 14 8,3 (Nominal) 

Taula  2.44: Característiques tècniques models proposats GHP 

Per poder realitzar una selecció objectiva dels dos models de GHP considerats, 

realitzarem una matriu de decisió que valorarà diferents aspectes, la puntuació 

anirà de 0 a 5 punts, considerant de menys a més favorable l’aspecte valorat, 

respectivament. La puntuació final de cada opció sortirà de la suma de 

puntuacions dels aspectes valorats.   

  Opcions  

N. Aspecte a valorar CIAT  
Dynaciat ILG120V  

HOVAL 
Thermalia R43 Dual  

1 Adaptació a les necessitats 
tèrmiques reals 

5 3 

2 Eficiència 4 5 
3 Modulació potencia 0 5 
4 Consum energètic 4 4 
5 Cabals necessaris d’aigua 3 5 
6 Sistema innovador 4 5 

Total  20 27 
 

A la vista del resultat de la matriu de decisió és evident que el model de Hoval , 

Thermalia R43 Dual, és la que hem de seleccionar per a la instal·lació.  
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2.1.5.4 Càlcul del Dipòsit de inèrcia 

Per evitar continues arrancades i parades de la unitat de producció tèrmica, 

provocada per les ràpides variacions de temperatura del fluid caloportador del 

circuit, cal instal·lar un dipòsit de inèrcia. Per a que els intervals d’arrencada i 

paro de la màquina siguin superiors a un temps donat, t[min], podem estimar el 

volum d’aquest, V[L], amb la següent equació: 

` � �+
���� � ��N ∙

D
60 

Equació  2.15 

On, 

Pf: és la potencia frigorífica de la màquina [kcal/h] 

Tret: és la temperatura de retorn de l’aigua dels circuits, 20ºC 

Tev: és la temperatura de retorn a l’evaporador, 12ºC 

t: és el temps mínim de la màquina arrancada [min]  

 

Per al càlcul del volum del dipòsit de inèrcia considerem els següents valors 

per: 

• La potencia frigorífica és la màxima que pot donar la GHP, 40,6kW que 

equival a 35.000kcal/h. 

• El temps mínim de funcionament de la màquina arrancada considerem 

10minuts. 

Amb aquestos valors el volum del dipòsit d’inèrcia haurà de ser com a mínim 

de: 

` � 729	RbcDdefS  
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2.1.5.5 Conduccions dels circuits de distribució 

Les conduccions del terra radiant han estat dimensionades al apartat 2.1.4.1 

d’aquest mateix Annex-1. A continuació dimensionarem la resta de 

conduccions de la instal·lació de climatització, que són: 

• Circuit alimentació Fan-coils 

• Circuit alimentació recuperador 

• Circuit captació aigua subterrània 

• Connexió GHP amb Dipòsit Inèrcia 

• Col·lector Impulsió i de Retorn 

 

El càlcul de les conduccions es realitza triant el diàmetre per un cabal conegut, 

de forma que la pèrdua de càrrega per metre lineal de canonada sigui constant, 

e inferior a 20mmca/m.  

Primer de tot, haurem de determinar els cabals circulants de cada circuit, 

Cc[l/h], si no disposem d’aquesta informació ho calcularem amb la següent 

equació: 

�� �
&�

�� ∙ ∆� 

Equació  2.16 

On, 

Qt: és la potencia tèrmica necessària [kcal/h] 

Ce: és el calor específic de l’aigua [kcal/kg ºC] 

∆T: és la diferencia temperatura anada/retorn [ºC] 
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Circuit alimentació Fan-Coils  

Els cabals d’aquest circuit venen determinat per les característiques tècniques 

dels Fan-Coils, en aquest cas es considerarà en el cas més desfavorable de 

funcionament, és a dir, a màxima potencia frigorífica. En la següent taula se 

identifiquen els espais i els models de fan-coils que se instal·laran amb el 

corresponent cabal de funcionament:  

Ref. Espai  

Potència 
Frigorífica 

[kW] Equip Fan-Coil 
Cabal max. 

[l/s] 

  Planta Baixa       
0.3 Despatx  1.565,09 Carrier 42GW 209C 0,11 

  Planta Primera       
1.1 Dept. Administratiu 2.813,11 Carrier 42GW 309C 0,19 

1.2 Despatx Gerència 1.536,93 Carrier 42GW 209C 0,11 

1.3 Despatx Direcció 1.832,18 Carrier 42GW 209C 0,11 

1.5 Dept. Tècnic-1 1.826,69 Carrier 42GW 209C 0,11 

1.6 Dept. Tècnic-2 1.547,46 Carrier 42GW 209C 0,11 

1.7 Dept. Tècnic-3 1.457,90 Carrier 42GW 209C 0,11 

1.8 Dept. Tècnic-4 1.418,78 Carrier 42GW 209C 0,11 

1.9 Sala  Visites 1.109,35 Carrier 42GW 209C 0,11 

1.10 Sala Formació 6.592,94 Carrier 42GW 609C 0,34 

1.16 Recepció 1.055,27 Carrier 42GW 209C 0,11 

  Total 25.192,97   1,52 
Taula  2.45: Cabals circuit Fan-Coils 

 

Circuit alimentació recuperador  

El cabal d’aquest circuit ve determinat per les característiques tècniques del 

recuperador, segons documentació del equip seleccionat, presentem les dades 

en la següent taula: 

Ref. Equip 

Pot. Tèrmica bateria 

80/60°C [kW] 
Cabal max. 

[l/h] 
Cabal max. 

[l/s] 

RC-01 CADB-N DC 30 21,20 914,40 0,25 

Taula  2.46: Cabal circuit recuperador 
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Circuit captació aigua subterrània  

El cabal d’aquest circuit ve determinat per les característiques tècniques de la 

GHP, segons documentació del equip seleccionat, a potència màxima de la 

màquina es requereix el següent cabal indicat a la taula: 

Ref. Equip 
Cabal max. 

[m³/h] 
Cabal max. 

[l/s] 

GHP-01 THERMALIA R 43 DUAL 8,30 2,31 

Taula  2.47: Cabal circuit captació aigua subterrània 

 

Connexió GHP amb Dipòsit Inèrcia 

El cabal d’aquest circuit ve determinat per les característiques tècniques de la 

GHP, segons documentació del equip seleccionat aquesta requereix el cabal  

indicat a la següent taula: 

Ref. Element 
Cabal max. 

[m³/h] 
Cabal max. 

[l/s] 

CGI Connexió GHP-Dip. Inèrcia 7,30 2,03 

Taula  2.48: Cabal connexió GHP amb Dipòsit inèrcia  

 

Connexió Dipòsit Inèrcia amb Col·lectors 

El cabal que s’ha considerat per aquestos elements de la instal·lació correspon 

a la suma dels cabals de tots els circuits de climatització, a la següent taula 

s’identifiquen:  

Ref. Element 
Cabal max. 

[m³/h] 
Cabal max. 

[l/s] 

COL Col·lector Impulsió/Retorn 10,80 3,00 

Taula  2.49: Cabals Col·lectors de impulsió-retorn 
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Col·lectors 

Es considera el mateix cabal considerat per la connexió del Dipòsit de Inèrcia 

amb el Col·lector. 

 

Una vegada tenim tots els cabals dels circuits, seleccionem el diàmetre de cada 

tram que forma cadascun dels circuits. La selecció del diàmetre és en funció 

dels cabals que porta cada tram, de la pèrdua de càrrega (inferior a 20mmca), 

de la velocitat de l’aigua (entre 0,5 i 1,5m/s), i de la temperatura de l’aigua. Els 

materials que utilitzarem seran: 

• PERT-AL-PERT(multicapa), per a les conduccions que van del col·lector 

de impulsió fins als punts de consum. Amb la gràfica de la Figura  2.41 

utilitzada per al terra radiant realitzarem la selecció.  

• Acer al Carbono, per les conduccions que van des de la GHP fins al 

col·lector de impulsió inclòs aquest. Amb la següent gràfica 

seleccionarem els diàmetres: 

 
Figura  2.42: Gràfica selecció diàmetre comercial de la canonada acer en funció del 

cabal 
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A la següent taula es presenten els diàmetres seleccionat per cada tram de 

circuit, tant de anada com de retorn: 

Ref. Circuit / Tram 

Cabal 
max. 
[l/s] 

Diàmetre 
[mm] 

Pèrdua 
de 

càrrega 
[kPa/m] 

Velocitat 
[m/s] 

CF Circuit Fancoils         

CF-AB PB-General 1,52 50x4,6 0,15 1,16 

CF-BC PB-Despaxt 0,11 20x2 0,15 0,55 

CF-CD PB-Muntant 1,41 50x4,6 0,15 1,07 

CF-DE P1-General 1,41 50x4,6 0,15 1,07 

CF-EF P1-Sala Formació 0,34 32x3 0,15 0,64 

CF-FG P1-Dept. Tècnic-1 0,11 20x2 0,15 0,55 

CF-GH P1-General Façana N 0,44 40x3,7 0,15 0,53 

CF-HI P1-General Façana S 0,52 40x3,7 0,15 0,62 

CF-IJ P1-Dept. Tècnic-2 0,11 20x2 0,15 0,55 

CF-JK P1-Dept. Tècnic-3 0,11 20x2 0,15 0,55 

CF-KL P1-Dept. Tècnic-4 0,11 20x2 0,15 0,55 

CF-LM P1-Sala Visites 0,11 20x2 0,15 0,55 

CF-MN P1-Gerencia 0,34 20x2 0,15 0,55 

CF-NO P1-Direcció 0,11 20x2 0,15 0,55 

CF-OP P1-Administració 0,19 25X2,3 0,15 0,58 

C-PQ P1-Recepció 0,11 20x2 0,15 0,55 

            

CR Circuit Recuperador         

CR-AB PB-General 0,25 32x3 0,15 0,47 

            

CC Circuit Captació         

CC-AB PB-General 2,31 40x3,7 0,15 2,77 

            

CT Circuit Terra Radiant         

CT-1 Col·lector-1 0,32 32x3 0,20 0,58 

CT-2 Col·lector-2 0,57 40x3,7 0,20 0,68 

CT-3 Col·lector-3 0,34 32x3 0,20 0,64 

            

CGI Connexió GHP-Inèrcia         

CGI Sortida GHP 2,03 DN75 0,15 0,45 

          

CIC 
Connexió Dip.Inèrcia-

Col·lector         

CIC Connexió 3,00 DN75 0,15 0,68 
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COL Col·lector Impulsió-Retorn         

COL Col·lector 3,00 DN150 0,15 0,17 

            

Taula  2.50: Diàmetres conduccions circuits distribució 

 

Ara que tenim definits els diàmetres de les conduccions dels circuits, hem de 

calcular les pèrdues de càrrega totals de cada circuit. Les pèrdues de càrrega 

totals de cada circuit corresponen a la suma de les pèrdues de càrrega 

generats pels metres de conducció més les de les pèrdues singulars, 

corresponents a les que es produeixen pels accessoris de la instal·lació 

(reduccions, vàlvules, colzes, etc....). Per calcular les pèrdues singulars farem 

anar la següent equació: 

∆� � 	g ∙ �
�

2h ∙ i 

Equació  2.17 

On, 

∆P: són les pèrdues de carrega del accessori [mmca] 

ε: és el coeficient propi del accessori [-] 

v: és la velocitat de l’aigua en aquell tram [m/s] 

ϒ: és la densitat del fluid [kg/m³]  

 

A la següent taula mostrem els coeficients de resistència dels accessoris més 

usuals, i que farem anar a l’hora de calcular les pèrdues de càrrega singulars 

de cada circuit: 
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Taula  2.51: Coeficients de resistència accessoris 

 

El càlcul de les pèrdues de càrrega totals el realitzarem considerant el tram de 

més distancia, des del col·lector de impulsió fins a l’últim equip de consum o 

element de connexió. Per a cada circuit es considera: 

• Circuits de terra radiant, se considera cada col·lector com independent.  

• Circuit del recuperador és únic. 

• Circuit de captació d’aigua subterrània es considera únic.  

• Circuit Fan-coils, el punt de consum més desfavorable és el Fan-Coil 

del Despatx de Planta Baixa.  

• Connexió GHP dipòsit de inèrcia és únic. 

• Col·lector Impulsió i Retorn, són únics. 

En la següent taula mostrem els resultats obtinguts: 

Ref. Circuit / Tram 

Cabal 
max. 
[l/s] 

Diàmetre 
[mm] 

Pèrdua de 
càrrega 

contínua 
[mmca/m] 

Velocitat 
[m/s] 

Longitud  
tram  
[m] 

Pèrdues singulars Total 
Pèrdues 
Singulars 
[mmca] 

Total 
Pèrdues 

Continues 
[mmca] 

Colzes Vàlvules 

Ut. ε Ut. ε 

CF Circuit Fancoils                       

CF-

AB PB-General 1,52 50x4,6 15,29 1,16 15 1 0,50 1 1,50 137,17 229,36 
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CF-

BC PB-Despaxt 0,11 20x2 15,29 0,55 20 1 0,50 1 1,50 30,84 305,81 

        (inclou les pèrdues del Fancoil 1110mmca)                Pèrdues de càrrega Totals, Circuit Fan-Coils 1.813,17 

CR Circuit Recuperador                       

CR-

AB PB-General 0,25 32x3 15,29 0,47 25 2 0,50 2 1,50 45,04 382,26 

Pèrdues de càrrega Totals, Circuit Recuperador 427,30 

CC Circuit Captació                       

CC-

AB PB-General 2,31 40x3,7 15,29 2,77 12 2 0,50 2 1,50 1.564,30 183,49 

  Muntant Vertical                     3.000,00 

 

GHP                     918,37 

Pèrdues de càrrega Totals, Circuit Captació  5.666,16 

CT Circuit TR                        

CT-1 Col·lector-1 0,32 32x3 20,00 0,58 24 2 0,50 2 1,50 68,58 480,00 

Pèrdues de càrrega Totals, Col·lector-1 TR 548,58 

CT-2 Col·lector-2 0,57 40x3,7 20,00 0,68 22 2 0,50 2 1,50 94,27 440,00 

Pèrdues de càrrega Totals, Col·lector-2 TR 534,27 

CT-3 Col·lector-3 0,34 32x3 20,00 0,64 11 2 0,50 2 1,50 83,51 220,00 

Pèrdues de càrrega Totals, Col·lector-3 TR 303,51 

CGI Connexió GHP-Inèrcia                       

CGI Sortida GHP 2,03 DN75 15,29 0,45 6 1 0,5 2 1,50 36,12 91,74 

 

GHP                     1.061,22 

              Pèrdues de càrrega Totals, Sortida GHP 1.189,09 

CIC 
Connexió Dip.Inèrcia-

Col·lector                       

CIC Connexió 3,00 DN75 15,29 0,68 3 2 0,5 2 1,50 94,27 45,87 

                 Pèrdues de càrrega Totals, Col·lector 140,14 

COL 
Col·lector Impulsió-

Retorn                       

COL Col·lector 3,00 DN150 15,29 0,17 3 0 0,5 0 1,50 0,00 45,87 

                 Pèrdues de càrrega Totals, Col·lector 45,87 

Taula  2.52: Pèrdues de càrrega totals de cada circuit 

 

2.1.5.6 Aïllament de les conduccions 

L’aïllament de les conduccions es determinarà segons el mètode prescriptiu 

establert per RITE a la IT1.2.2.2.1. Segons les taules de gruixos d’aïllament en 

funció de la temperatura del fluid caloportador, presentades al apartat 1.6.3.2.2 

de la memòria, i segons els diàmetres que tenim a la instal·lació els gruixos 

d’aïllament van des de 25 a 35mm, tal com es pot veure a la següent taula: 
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Ref. Circuit / Tram 
Diàmetre 

[mm] 

Aïllament 
segons RITE 

[mm] 

CF Circuit Fancoils     

CF-AB PB-General 50x4,6 30 

CF-BC PB-Despaxt 20x2 25 

CF-CD PB-Muntant 50x4,6 30 

CF-DE P1-General 50x4,6 30 

CF-EF P1-Sala Formació 32x3 25 

CF-FG P1-Dept. Tècnic-1 20x2 25 

CF-GH P1-General Façana N 40x3,7 30 

CF-HI P1-General Façana S 40x3,7 30 

CF-IJ P1-Dept. Tècnic-2 20x2 25 

CF-JK P1-Dept. Tècnic-3 20x2 25 

CF-KL P1-Dept. Tècnic-4 20x2 25 

CF-LM P1-Sala Visites 20x2 25 

CF-MN P1-Gerencia 20x2 25 

CF-NO P1-Direcció 20x2 25 

CF-OP P1-Administració 25X2,3 25 

C-PQ P1-Recepció 20x2 25 

        

CR Circuit Recuperador     

CR-AB PB-General 32x3 25 

        

CC Circuit Captació     

CC-AB PB-General 40x3,7 30 

        

CT Circuit Terra Radiant     

CT-1 Col·lector-1 32x3 25 

CT-2 Col·lector-2 40x3,7 30 

CT-3 Col·lector-3 32x3 25 

        

CGI Connexió GHP-Inèrcia     

CGI Sortida GHP DN75 30 

      

CIC 
Connexió Dip.Inèrcia-

Col·lector     

CIC Connexió DN75 30 

        

COL Col·lector Impulsió-Retorn     

COL Col·lector DN150 35 

        

Taula  2.53: Gruixos d’aïllament de les conduccions de la instal·lació 
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2.1.5.7 Vas d’expansió 

El vas d’expansió és un dels element més importants a les instal·lacions de 

climatització, on el fluid caloportador pateix canvis de temperatura, que generen 

dilatacions a les conduccions hidràuliques del fluid.  De vasos d’expansió hi ha 

de tipus obert i de tancat, actualment s’utilitzen els tancats per la seva 

simplicitat de instal·lació.  

Per al seu dimensionament  aplicarem la següent formula: 

Ù � �̀ ∙ �� ∙ �"9�
�"9���"9�  

Equació  2.18 

On, 

Vd: és el volum del dipòsit [m³] 

Vi: és el volum que conté la instal·lació [m³] 

Cc: és el coeficient de dilatació de l’aigua per una temperatura donada[-] 

Pabt: és la pressió absoluta màxima de treball [bar] 

Pabm: és la pressió absoluta altura manomètrica [bar] 

 

Per obtindre el coeficient de dilatació de l’aigua, Cc, a una certa temperatura 

podem utilitzar la següent equació: 

�� �
3.24 ∙ �� ; 102.13 ∙ � � 2708,3

1000000  

Equació  2.19 

On, 
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T: és la temperatura màxima de l’aigua en la instal·lació [ºC]  

 

A continuació mostrem els valors que pren el coeficient de dilatació de l’aigua 

per algunes temperatures de l’aigua, i es mostren en la següent taula: 

T [°C] 20 30 40 50 60 70 

Cc [-] 0,0006 0,0033 0,0066 0,0105 0,0151 0,0203 

Taula  2.54: Coeficient de dilatació de l’aigua per algunes temperatures 

A continuació es comptabilitzen els metros lineals de conduccions per 

determinar el contingut de fluid en els circuits, el contingut de fluid en els equips 

que és conegut la dada, i per a la resta de components que es desconeix 

s’aplica un increment del 15%.  A la següent taula mostrem els valors que hem 

obtingut: 

Component Quant. Ut. 
Volum 
[m³/ut] 

Volum 
[m³] 

          
Canonades         

Canonada D16x2 2128,81 m 0,000113 0,241 

Canonada D20x2 81 m 0,000201 0,016 

Canonada D25x2,3 8 m 0,000327 0,003 

Canonada D32x3 128 m 0,000531 0,068 

Canonada D40x3,7 109 m 0,000835 0,091 

Canonada D50x4,6 68 m 0,001307 0,089 

          

          

Equips         

Dipòsit de inercia 1 u 0,80000 0,800 

Fancoil Cassette 42GW 209C 9 u 0,00055 0,005 

Fancoil Cassette 42GW 309C 1 u 0,00110 0,001 

Fancoil Cassette 42GW 609C 1 u 0,00240 0,002 

          

SubTotal 1,316 

Increment 15% 0,197 

Total 1,513 
Taula  2.55: Comptabilització volum fluid caloportador en la instal·lació 



 
Projecte de disseny d’una instal·lació 
de climatització, mitjançant bomba de 

 calor geotèrmica, per un edifici d’oficines 
 

 Juanjo González Toledano 

 

2. Annexes  226   

La pressió absoluta màxima de treball, Pabs[bar], es consideren 3[bar] que la 

pressió de la vàlvula de seguretat de la instal·lació, i per la pressió absoluta 

altura manomètrica, Pabm [bar], es consideren 8[mca] que equival a 0,8[bar]. El 

coeficient de dilatació tèrmica, Cc[-], es considera el de 50[ºC], que és la 

temperatura màxima de treball de la instal·lació, i que li correspon  un valor de 

0,0105 segons la Taula  2.54. 

Amb els valores descrits anteriorment el volum del vas d’expansió haurà de ser 

com a mínim de: 

Ù � 13,6	RbcDdefS  
 

2.1.5.8 Bombes de recirculació i captació 

Per realitzar la selecció de les bombes de circulació i captació fem anar les 

dades obtingues en l’apartat anterior: cabals i pèrdues de càrrega de cada 

circuit. En la següent taula indiquem aquestos valors per cada circuit: 

Ref. Circuit 
Cabal  

[m³/h] 
Pèrdues de 

càrrega [mmca] 

B1 Fan-Coils 5,47 1.813,17 

B2 Recuperador 0,91 427,30 

B3 Terra Radiant, Col·lector-1 1,14 548,58 

B4 Terra Radiant, Col·lector-2 2,05 534,27 

B5 Terra Radiant, Col·lector-3 1,22 303,51 

B6 Captació aigua subterrània 8,30 5.666,16 

B7 Recirculació GHP 7,30 1.235,45 

Taula  2.56: Requeriments per les bombes de la instal·lació 

Per fer la selecció de les bombes hem utilitzat el programa de selecció de la 

marca de bombes Wilo, fabricant de referència, que ens permet fer la tria més 

encertada per a cada tipus de circuit segons l’aplicació. Amb els valors 

anteriors presentats de cada circuit i la corba característica de cada bomba 

obtenim el punt de servei òptim de la bomba. A continuació indiquem les dades 

de cada bomba seleccionada per circuit:  
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• Circuit Fan-coils 

La bomba seleccionada, per als requeriments indicats en la Taula 

anterior, és el model Stratos 40/1-4 CAN de Wilo. És un tipus de bomba 

denominada com d’alta eficiència i de rotor humit.  

 
Figura  2.43: Dades selecció bomba circuit Fan-Coils 

• Circuit Recuperador 

La bomba seleccionada, per als requeriments indicats en la Taula 

anterior, és el model Yonos PICO 25/1-8 de Wilo. És un tipus de bomba 

denominada com d’alta eficiència i de rotor humit .  

 
Figura  2.44: Dades selecció bomba circuit recuperador 
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• Circuits Terra Radiant  

Per als circuits del terra radiant s’ha seleccionat el model Yonos Pico de 

Wilo en diferents mides segons el circuit. Per al Col·lector-1 i 3 el model 

Yonos Pico 25/1-8 i per al Col·lector-2 el Yonos Pico 30/1-8.  

  

Figura  2.45: Dades selecció bomba Col·lector-1 i 3 de Terra Radiant 

 

 
Figura  2.46: Dades selecció bomba Col·lector-2 de Terra Radiant 
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• Captació aigua subterrània 

La bomba seleccionada, per als requeriments indicats en la Taula 

anterior, és el model TWI 5 505 de Wilo. És un tipus de bomba 

submergible fabricada amb cos en Acer Inoxidable AISI-304.  

 

Figura  2.47: Dades selecció bomba captació aigua subterrània 

• Recirculació GHP 

La bomba seleccionada, per als requeriments indicats en la Taula 

anterior, és el model Stratos 50/1-12 CAN de Wilo. És un tipus de bomba 

d’alta eficiència de rotor humit.  

 
Figura  2.48: Dades selecció bomba recirculadora GHP 
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2.1.6 Càlculs de la instal·lació de ventilació i re cuperació 

La instal·lació de ventilació i recuperació s’haurà de dimensionar segons els 

requeriments del RITE, tal com es va indicar al apartat 1.6.3 de la memòria. A 

mode de resum, presentem a la següent taula els cabals que s’han de 

considerar en funció del tipus d’espai de la instal·lació: 

Referència 

Cabals de ventilació Qualitat de l'aire interior 

Per persona 
(m³/h) 

IDA / IDA min. 
(m³/h) 

Fumador 
(m³/(h�m²)) 

  Bany no calefactat 
  Buit d'ascensor 

Cuina 45.0 IDA 2 No 
  Local sense climatitzar 
  Magatzem / Arxiu 

Oficines 45.0 IDA 2 No 

Passadissos o distribuïdors  IDA 2 No 

Sales d'espera 45.0 IDA 2 No 

Sales de reunions 45.0 IDA 2 No 

Vestíbuls 45.0 IDA 2 No 

Zones comuns 45.0 IDA 2 No 

Taula  2.57: Cabals ventilació segons RITE 

 

A continuació indiquem en la següent taula, els cabals de ventilació calculats 

per a la instal·lació, segons espai, que sorgeixen de l’aplicació del RITE: 

Ref. Espai  
Superfície 

[m²] 
Alçada 

[m] 
Volum 

[m³] Ocupació 

Ventilació  
per 

persona 
[m³/h]  

Ventilació 
Espai 

[m³/h] 

  Planta Baixa             
0.3 Despatx 17,57 2,65 46,56 2 45,00 90,00 

  Planta Primera             

1.1 
Dept. 

Administratiu 49,40 2,65 130,91 2 45,00 90,00 

1.2 Despatx Gerència 20,80 2,65 55,12 2 45,00 90,00 

1.3 Despatx Direcció 21,80 2,65 57,77 2 45,00 90,00 

1.4 Arxiu 7,60 2,65 20,14 1 45,00 45,00 

1.5 Dept. Tècnic-1 24,70 2,65 65,46 2 45,00 90,00 

1.6 Dept. Tècnic-2 17,40 2,65 46,11 2 45,00 90,00 

1.7 Dept. Tècnic-3 17,30 2,65 45,85 2 45,00 90,00 

1.8 Dept. Tècnic-4 17,20 2,65 45,58 2 45,00 90,00 
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1.9 Sala Visites 11,90 2,65 31,54 2 45,00 90,00 

1.10 Sala Formació 30,40 2,65 80,56 15 45,00 675,00 

1.11 Office 6,50 2,65 17,23 1 45,00 45,00 

1.15 Passadís 43,52 2,65 115,33 1 45,00 45,00 

1.16 Recepció 26,10 2,65 69,17 1 45,00 45,00 

  Total  294,62   780,74 36   1.665,00 

Taula  2.58: Cabals ventilació de la instal·lació 

 

2.1.6.1 Components de difusió 

Els elements de difusió d’aire per a la ventilació dels espais s’unificaran a un 

model per als components de impulsió i un altres per als de retorn. La selecció 

es realitzarà dins de la gama de productes d’un dels principals fabricants de 

referència al mon, Trox Technik. Els factor determinants que hem de tindre en 

compte en la selecció de les reixes són: 

• El cabal de ventilació. 

• La velocitat de l’aire no haurà de superar els 0,15m/s a la zona de 

habitabilitat. 

• I el nivell de soroll serà inferior als 45dB(A).  

Les reixes seleccionades per a la impulsió són el model DCS-N de la marca 

Trox, mida 160, amb un area efectiva de sortida de 0,006m². Aquest model 

afavoreix la integració dels elements de difusió en el sostre de plaques 

practicables, al estar construït com si fos una placa de sostre. A la següent 

imatge es presenta el model: 

 
Figura  2.49: Imatge model reixa impulsió 
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Aquest model és del tipus rotacional, que garanteix una ràpida unificació de la 

temperatura i de la velocitat de l’aire.  

Com hem vist a la taula anterior, els cabals de ventilació de la majoria dels 

espais de la instal·lació es mouen entre els 45 i 110m³/h, excepte la sala de 

formació, que és la de més superfície i ocupació que requereix 675m³/h. El 

criteri serà instal·lar una reixa de impulsió i una de retorn en tots els espais amb 

una cabal inferior a 150m³/h, i en la sala de formació quatre de impulsió i quatre 

de retorn. 

La següent gràfica de la Figura  2.50 representa les corbes cabal-velocitat per al 

model de reixa rotacional DCS-N160. Com es pot veure, per a una velocitat de 

0,15m/s i una distancia entre sostre i la zona de habitabilitat de 1,8m els cabals 

es mouen entre 145 i 200m³/h. 

 
H1: Distància entre sostre i zona habitabilitat 

A: Espai entre dos difusors 

Figura  2.50: Gràfica velocitat-cabal model DCS-N160 de Trox 

(Font: Catàleg Trox) 
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I a la següent gràfica de la Figura  2.51 podem comprovar el nivell de soroll i la 

pèrdua de càrrega per a la reixa rotacional que hem seleccionat de la mida 160. 

Com es pot veure per cabals inferiors o iguals als 200m³/h estem per sota de 

45dB(A) i amb una pèrdua de carrega inferior a 50Pa. 

 
Figura  2.51: Gràfica pèrdua càrrega i soroll reixa rotacional 

(Font: Catàleg Trox) 

 

Per tindre una instal·lació més eficient que funcioni quan realment és necessari, 

és a dir, quan l’espai a ventilar estigui ocupat i el nivell de CO₂ estigui per sobre 

dels límits establerts, cada sala tindrà una comporta motoritzada de Ø160 que 

donarà servei a la reixa de impulsió. En el cas de la sala de formació que n’hi 

ha quatre reixes se incorporarà una sola comporta de Ø250 al conducte que els 

hi dona servei. Amb aquestos components el recuperador funcionarà amb el 

cabal que toca segons la demanda dels espais.   

A la següent figura es mostra una imatge del tipus de comporta que s’hi 

instal·larà: 
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Figura  2.52: Imatge model comporta motoritzada 

(Font: Catàleg Trox) 

A la següent gràfica es mostra la pèrdua de càrrega i el soroll segons el cabal 

per a cada mida de comporta: 

 
Figura  2.53: Gràfica pèrdua càrrega i soroll comporta motoritzada 

(Font: Catàleg Trox) 

Per a la reixa de retorn hem seleccionat un model de lames fixes en alumini, la 

sèrie AH de Trox. A la següent imatge es mostra el model seleccionat: 
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Figura  2.54: Imatge model reixa retorn 

(Font: Catàleg Trox) 

El dimensionat d’aquesta reixa de retorn vindrà determinat per l’àrea efectiva 

lliure que tingui, que ha ser igual o superior al area efectiva lliure de la reixa de 

impulsió seleccionada anteriorment. Com s’ha indicat la reixa de impulsió DCS-

N160 te una àrea efectiva de 0,006m², i les de retorn seleccionades tenen una 

àrea efectiva de 0,009m², que corresponen a la mida de 75x425. A la següent 

taula es mostren aquest valor per a la mida seleccionada: 

 
Taula  2.59: Àrea efectiva reixa retorn 

(Font: Catàleg Trox) 
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2.1.6.2 Conductes de ventilació 

El càlcul de conductes de ventilació ho realitzarem mitjançant gràfiques on 

seleccionarem el diàmetre del conducte en funció d’un cabal i de la pèrdua de 

càrrega per metre de conducte, que ha de ser inferior al 0,15mmcda. La 

velocitat màxima de l’aire en conductes es recomana que estigui entre 2,5 i 

4m/s per oficines. 

Per tindre les pèrdues de carrèga de la instal·lació de conductes d’aire hem de 

calcular la pèrdua de càrrega total, ∆Pt [mmca], que són les generades per la 

longitud del conducte, ∆Pc, per altres elements que intervenen en la instal·lació 

(reixes, comportes, etc...) ,∆Pe, i les generades per les singularitats del 

conducte (reduccions, derivacions), ∆Ps. Amb aquesta dada podrem 

seleccionar el ventilador adient per la instal·lació.  

∆�D � ∆�M ; ∆�e ; ∆�f 
Equació  2.20 

∆�f � � ∙ k ∙ ��
�

2  

Equació  2.21 

On, 

C: és el coeficient de la singularitat del conducte, segons taules [-] 

Vp: és la velocitat de l’aire [m/s] 

ρ: és la densitat de l’aire en condicions normals, 1,2[kg/m³] 

 

A continuació mostrem la taula de coeficients de singularitats per conductes 

rectangulars, que farem anar per al càlcul de la pèrdua de càrrega total de la 

instal·lació: 
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Taula  2.60: Coeficients de singularitat per conductes rectangulars 

 

El diàmetre equivalent, De[mm], d’un conducte és igual diàmetre circular que 

genera la mateixa pèrdua de pressió a igual cabal, si el coeficient de fricció és 

el mateix, per a conductes de secció rectangular és calcula amb la següent 

equació: 

B� � 1,3 ∙ F] ∙ lH
�,T�m

F] ; lH�,�m 

Equació  2.22 

On, 

a: és el ample del conducte [mm] 

b: és l’alçada del conducte [mm] 

 

El valor òptim en conductes rectangulars per la relació entre el ample i l’alçada 

és 1:1, sense ser recomanable sobrepassar el 5:1. 
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A partir de la següent gràfica, mostrada a la Figura  2.55, seleccionarem el 

diàmetre circular per cada tram de conducte, en funció del cabal que passa i 

del la pèrdua de carrega fixada. També haurem de comprovar que per al 

diàmetre seleccionat la velocitat és admissible, si no haurem de seleccionar un 

diàmetre major. 

 
Figura  2.55: Gràfica pèrdues de càrrega conductes circulars 
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Una vegada tenim el diàmetre de conducte de cada tram de la instal·lació, el 

passem a secció rectangular. Utilitzarem la següent gràfica per seleccionar la 

conducció equivalent: 

 
Figura  2.56: Gràfica de conducció equivalent de secció rectangular 

 

Una vegada tenim establert la secció del conducte podem realitzar el càlcul de 

les pèrdues de càrrega totals de la instal·lació. Coneixem les pèrdues dels 

accessoris de la instal·lació: reixes i comportes. Calculem les pèrdues per les 

singularitats del conducte, amb els coeficients corresponents, i tenim la pèrdua 

per metre de conducte de cada tram, i la seva longitud. Tots aquestos aspectes 

estan detallats en la següent taula: 
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Taula  2.61: Càlcul conductes de ventilació 

 

2.1.6.3 Equip de ventilació i recuperació 

El equip que seleccionarem per ventilar i recuperar el calor dels espais de la 

instal·lació, ha de donar el cabal requerit i tindre suficient pressió disponible per 

vèncer la pèrdua de càrrega total de la instal·lació. Aquestos valors han estat 

calculats en els apartats anteriors, i són els següents:  

• Cabal 1665m³/h  

• Pèrdua de càrrega 20,4mmca 

La selecció del equip es realitzarà dins de la gama de productes d’un dels 

principals fabricants de referència al mon, Soler&Palau. El model seleccionat és 

el CADB-N DC 30+F7+F7, que compleix amb escreix els requeriments de la 

instal·lació. A la següent taula es poden veure les característiques principals 

d’aquest equips:  
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Taula  2.62: Característiques tècniques recuperador model CADT 

(Font: Catàleg S&P) 

En les figures següents es mostren les gràfiques de eficiència i la corba 

característica del equip seleccionat:   

 
Figura  2.57: Gràfica eficiència recuperador amb Text:-5ºC, Tint:20ºC i  

HR interior del 80% (Font: Catàleg S&P) 

 

 

Figura  2.58: Gràfica corba característica recuperador  

(Font: Catàleg S&P) 
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Com es pot extreure de les gràfiques anteriors el model seleccionat està per 

sobre de la eficiència requerida pel RITE, i el equip funcionaria amb garanties 

per donar el cabal necessari i pressió disponible.   



 
Projecte de disseny d’una instal·lació 
de climatització, mitjançant bomba de 

 calor geotèrmica, per un edifici d’oficines 
 

 Juanjo González Toledano 

 

2. Annexes  243   

2.2 Annex-2: Energia Geotèrmica 

En aquest Annex-2 donarem una visió general de la font d’Energia Geotèrmica, 

on es presentaran les tipologies, els sistemes de captació, els seu usos i altres 

dades de referència.  

 

2.2.1 Introducció a l’Energia Geotèrmica 

Per Energia Geotèrmica entenem com la energia que prové del calor interior de 

la terra, que es troba emmagatzemada per sota de la superfície sòlida 

d’aquesta, i que pot ser recuperada i explotada per l’home. Aquest calor interior 

es genera degut als següents factors:  

• La desintegració d’isòtops radioactius, presents a l’escorça i al mantell. 

• Calor inicial que es va alliberar durant la formació del planeta terra, fa 

4.500 milions d’anys, y que encara està arribant a la superfície.  

• Moviments diferencials entre les diferents capes que constitueixen la 

Terra. 

• Al Calor Latent de cristalització del nucli extern. 

 

Figura  2.59: Distribució de temperatures a l’interior de la Terra  

(Font: Institut Geològic de Catalunya) 
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Les grans diferencies de temperatura entre la superfície de la Terra i les 

existents al seu interior generen un flux continu de calor cap a la superfície. La 

energia estimada que arriba per segon a la superfície terrestre, en forma de 

calor, per conducció, radiació i convecció és de 42x10¹²J. 

El gradient geotèrmic és la variació de temperatura en funció de la profunditat, i 

s’expressa en ºC/Km. Aquesta magnitud es mesura amb sondejos i te un valor 

mig per a tot el planeta de 3,3ºC per cada 100m. El producte del gradient 

geotèrmic i la conductivitat tèrmica ens proporciona el flux d’energia en forma 

de calor, per unitat de superfície i per unitat de temps, que s’expressa en 

mW/m². Aquest flux de calor terrestre és del ordre de 60mW/m², tot i que en 

alguns lloc de la terra, amb elevat potencial geotèrmic, aquest valor pot estar 

en unitats de centena o milers. 

 

2.2.2 Tipologies de Geotèrmia 

Com a jaciment geotèrmic entenem una zona del subsòl que és susceptible de 

ser aprofitada per generar energia. Els jaciments geotèrmics es classifiquen en 

funció del nivell energètic del recurs que contenen, també anomenat potencial 

entàlpic, la classificació més usual és la següent: 

• Alta temperatura: més de 150ºC. El seu ús està destinat a la producció 

d’energia elèctrica a partir de vapor d’aigua. 

• Mitja temperatura: entre 90 i 150ºC. El seu ús està destinat a la 

generació d’electricitat, amb un rendiment menor que els d’Alta 

Temperatura, i també per a sistemes de calefacció urbans (District 

Heating)  o usos industrials. 

• Baixa Temperatura: entre 30 i 90ºC. El seu ús és centra en aplicacions 

tèrmiques per a sistemes de calefacció urbana (District Heating) i en 

processos industrials i d’aigües termals.  

• Molt  baixa temperatura: menys de 30ºC. El seu ús és com a 

intercanviador tèrmic en sistemes de climatització amb bomba de calor. 
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En la següent Figura  2.60 es mostren els llocs del mon amb més possibilitats 

de trobar recursos geotèrmics de alta, baixa i molt baixa temperatura. 

 

Figura  2.60: Recursos mundials de jaciment geotèrmics  

(Font: Geothermie-Perspectives) 

Les possibilitats d’utilització de l’energia geotèrmica són molt amplies, segons 

la temperatura del jaciment geotèrmic són més adients uns o altres tipus de 

aplicacions. A continuació mostrem a la següent Figura  2.61 una classificació 

dels tipus de instal·lacions que es poden desenvolupar en funció de la 

temperatura del jaciment:   

ç 

Figura  2.61: Principals usos de la energia geotèrmica en funció de la temperatura  

(Font: Geothermie-Perspectives) 
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2.2.3 Sistemes de captació 

Exceptuant les fonts termals que emanen espontàniament, la gran majoria dels 

jaciments geotèrmics necessiten de sondejos que permetin elevar l’aigua i/o el 

vapor fins la superfície. Les tècniques actuals de perforació del subsòl per 

arribar als jaciments de baixa, mitja i molt altra temperatura són: 

• Perforació per roto percussió amb martell, fins a 300m de profunditat. 

• Perforació amb percussió per cable, fins a 600m de profunditat. 

• Perforació amb trepano, també denominat Rotary, fins a 5.000m de 

profunditat. 

Pel que fa als jaciments de molt baixa temperatura, els tipus de captació que es 

realitza per explotar el recurs utilitzen sistemes més superficials, aquestos són: 

• Sondes geotèrmiques  

Consisteix en realitzar perforacions de 10 a 15 cm de diàmetre i de 20 

fins a 100m de profunditat, per on es farà passar una canonada plàstica 

que baixarà per la perforació i tornarà a pujar. Per aquesta canonada 

circularà un fluid, normalment aigua i anticongelant, que realitzarà el 

intercanvi tèrmic amb el terreny durant el trajecte de baixada i pujada.  

 

Figura  2.62: Representació esquemàtica sistema sondes geotèrmiques verticals 
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• Col·lectors horitzontals soterrats  

Consisteix en fer esteses de canonada plàstiques en sentit horitzontal, 

simulant un serpentí lineal, que es soterrarà a una profunditat de entre 1 

i 2m  per fer de intercanviador amb el terreny. I al igual que les sondes, 

per la canonada circula aigua amb anticongelant. 

 

Figura  2.63: Representació esquemàtica sistema col·lector geotèrmic 

 

 

• Sondejos de captació d’aigua  

Consisteix en aprofitar l’aigua del subsòl, normalment de la capa 

freàtica. La instal·lació requereix d’un pou de captació i una altre per 

reinjectar l’aigua al subsòl, a vegades l’aigua també es pot avocar a la 

xarxa de clavegueram. Aquest sistema utilitza la mateixa aigua de 

captació com a fluid de intercanvi tèrmic. Aquest sistema també es 

coneix com a sistema de intercanvi obert, ja que el fluid no es troba en 

un circuit tancat, com en la resta de tipologies descrites. 
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Figura  2.64: Representació esquemàtica sondejos captació aigua subsòl 

 

• Fonaments geotèrmics  

Tenen la mateixa filosofia que les sondes geotèrmiques, però aprofitant 

la realització de la fonamentació amb pilots dels edificis s’implementa al 

mateix temps les sondes per a la geotèrmia. Les armadures i les 

conduccions comparteixen el mateix espai. 

 

Figura  2.65: Representació Fonamentació Geotèrmica 
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Aquestos tipus de captació de baixa temperatura, més superficials, es 

fonamenten en la capacitat del terra d’acumular calor, i de mantindre una 

temperatura sensiblement constant a determinada profunditat tot l’any. La 

superfície del terra intercanvia calor amb la atmosfera i pateix les variacions 

diàries de temperatura fins un profunditat de 0,5m. A pocs metres de 

profunditat la temperatura es manté relativament estable entre 7 i 13ºC. A la 

següent  figura és pot veure un gràfic tipus de les temperatures del subsòl a 

poca profunditat.  

 
Figura  2.66: Distribució de la temperatura del subsòl a profunditats superficials, per un 

localització determinada sense especificar 

2.2.4 Situació Actual 

Actualment a l’Estat Espanyol la Energia Geotèrmica presenta una reduïda 

presencia, tot i el seu gran potencial: tant per usos tèrmics a nivell domèstic i a 

nivell industrial per generació d’electricitat. Avui per avui, tampoc existeixen 

instal·lacions geotèrmiques d’alta temperatura per a generació d’electricitat, tot i 

que si existeix un creixent interès per desenvolupar projectes d’aquest tipus.  

En la següent Figura  2.67 es pot veure una gràfica, i la seva corresponent 

taula, del consum d’energia Final a l’Estat Espanyol al 2011, on es constata 

l’escassa presencia de l’energia geotèrmica i l’elevada dependència de 

combustibles fòssils.  
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Figura  2.67: Gràfica Consum Energia Final a l’Estat Español, any 2011  

(Font: IDAE) 

 

Pel que fa a la resta del mon, la situació és totalment oposada. En els últims 15 

anys degut a les exigències ambientals de reducció de les emissions de CO₂ a 

l’atmosfera i sobretot a les variacions al alça dels preus des combustibles 

fòssils hi hagut molts països que han potenciat l’energia geotèrmica . Per  

produir electricitat utilitzant energia geotèrmica destaquen sobretot Estats Units, 

Filipines, Itàlia, Mèxic, Indonèsia i Japó. A la següent  Figura  2.68 es presenten 

els principals productors d’energia elèctrica geotèrmica. 

 

Figura  2.68: Principals països productors d’energia elèctrica Geotèrmica, any 2010 

(Font: International Geothermal Association, Autor: Bertani) 
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I per a la resta de aplicacions que es poden donar amb la Energia Geotèrmica 

també esta havent un fort increment en instal·lacions que fan ús directament de 

la font, com per exemple: Bombes de calor geotèrmiques per climatitzar, 

instal·lacions d’escalfament de piscines i balnearis, aplicacions industrials, 

etc...En la següent Figura  2.69 es pot veure un gràfic amb l’evolució de les 

diferents aplicacions d’energia geotèrmica al mon, des del 1995 i durant els 

següents 15 anys. 

 

Figura  2.69: Gràfic de l’evolució de les aplicacions de la energia geotèrmica al mon 

(Font: International Geothermal Association, Autors: Lund i Bertani) 

 

2.2.5 Recurs sostenible 

La Energia Geotèrmica és el recurs energètic  més gran que existeix al planeta. 

Tot i que la Terra és va refredant, doncs cedeix més calor del que produeix, el 

ritme d’aquest refredament és de uns 130ºC cada mil milions d’anys. És també 

una font d’energia duradora que no depèn de les condicions climatològiques.  

Per ser una energia que no necessita cremar combustibles, podem dir que és 

una energia neta i que contribueix escassament a l’emissió de gasos d’efecte 

hivernacle. A continuació mostrem, a la Figura  2.70, una gràfica que presenta 

les emissions de CO₂ en instal·lacions de producció d’electricitat segons la 
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energia primària per produir-la, i com es pot veure la geotèrmia es una de les 

energies amb els nivell d’emissió més reduïts, i està a anys llum dels nivells 

d’emissió dels combustibles fòssils.  

 

Figura  2.70: Gràfica comparativa emissions de CO₂ segons la font de producció 

d’electricitat 

(Font: IGA, Autor: Richter 2012) 

La Geotèrmia és una energia continua, ja que no depèn del clima, i està 

disponible les 24 hores els 365 dies al any. És eficient ja que els jaciments 

geotèrmics garanteixen estabilitat en les temperatures del subsòl aprofitades. 

També podem dir que és una energia per tots i local: per tots per que està 

disponible a qualsevol lloc de la terra i local perquè es pot consumir al mateix 

lloc de captació.    

Per tot lo dit anteriorment,  podem dir que la energia geotèrmica és una energia 

renovable i un recurs sostenible.  

 

2.2.6 Dades Geotèrmiques a Catalunya 

El Institut Geològic de Catalunya esta realitzant una tasca de divulgació del 

coneixement, que es té a data d’avui, de la geotèrmia a Catalunya. Ha realitzat 

un Atles de Geotèrmia de Catalunya per millorar el coneixement d’aquest 

recurs. A continuació mostrem una sèrie de mapes que identifiquen alguns 
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paràmetres geotèrmics calculats segons les dades de temperatura de les 

estacions meteorològiques, entre el 2001 i el 2008, i les recopilades amb 

sondejos realitzats per tot el territori.   

 

Al següent mapa de la Figura  2.71 es representa el model climatològic que 

mostra les temperatures superficials mitjanes anuals reduïdes a nivell del mar 

per a tota Catalunya. La reducció de les temperatures permet interpolar entre 

les observacions de les estacions meteorològiques , eliminant l'efecte tèrmic 

associat a la diferència d'alçades entre estacions. La temperatura reduïda es 

calcula aplicant el gradient atmosfèric local de -5ºC/km a la temperatura 

mesurada a les estacions meteorològiques. Aquest mapa permet obtenir la 

temperatura mitjana superficial a qualsevol punt del territori coneguda la seva 

cota topogràfica i és una dada essencial per a qualsevol aplicació geotèrmica. 

El mapa de temperatures superficials reduïdes a nivell del mar posa de 

manifest les variacions tèrmiques al territori causades per la dinàmica 

atmosfèrica, la insolació, la cobertora vegetal i les masses d'aigua i regadius. 

 

Figura  2.71: Mapa de temperatures superficials reduïdes (mitjana anual) (Font: IGC) 
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A la Figura  2.72 i la Figura  2.73 es representen els models que combinen 

mesures tèrmiques del subsòl i dades climatològiques. Mostra les diferencies 

entre la temperatura superficial i la temperatura a 100m de profunditat a l’estiu i 

al hivern respectivament: 

 

Figura  2.72: Mapa salt tèrmic a l’estiu (Font: IGC) 

 

El anterior mapa del salt tèrmic a l’estiu mostra la diferència entre la 

temperatura a 100m de profunditat i la temperatura atmosfèrica mitjana a 

l'estiu. Els valors obtinguts (dominantment negatius) indiquen que la 

temperatura a 100 metres de profunditat és inferior que la de la superfície. 

L'eficiència tèrmica d'un sistema de climatització és proporcional al salt tèrmic. 

Cal destacar els valors màxims de salt tèrmic estival en comarques com el 

Pallars Jussà i la Noguera, així com a la zona de Tarragona i el Delta de l'Ebre. 
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Figura  2.73: Mapa salt tèrmic al hivern (Font: IGC) 

 

El anterior mapa del salt tèrmic al hivern mostra la diferència entre la 

temperatura a 100m de profunditat i la temperatura atmosfèrica mitjana al 

hivern. Els valors obtinguts (dominantment positius) indiquen que la 

temperatura a 100 metres de profunditat és superior que la de la superfície. Cal 

destacar els valors màxims de salt tèrmic hivernal als Pirineus i a les Planes de 

Ponent. 
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2.3 Annex-3: Aigües Subterrànies 

En aquest apartat es descriu un dels principals aspectes del projecte que 

condicionen la solució tècnica del mateix; les aigües Subterrànies, que  són 

existents al solar on es disposa l’edifici objecte d’aquest Projecte. 

Es considera com aigües subterrànies aquelles que es troben sota la superfície 

terrestre, i que s’acumulen en aqüífers. Quan el volum d’aigua acumulat sota 

terra és considerable i clarament diferenciat, llavors es pot dir massa d’aigua 

subterrània. 

 

2.3.1 Situació Actual a Catalunya  

Actualment a Catalunya, les aigües subterrànies tenen una gran importància en 

l’abastament d’aigua per al subministrament de la industria i l’agricultura. Es 

considera, aproximadament, el 35% del total dels recursos hídrics utilitzats. Els 

recursos d’aigua subterrània disponible s’estimen superiors a 900hm³/any.  

Per part de la administració competent, en aquest cas la Generalitat de 

Catalunya i la seva Agencia Catalana de l’Aigua (ACA), s’han inventariat les 

captacions d’aigua subterrània en 11.079 punts, tot i que es reconeix que 

aquest numero pot ser significativament superior ja que fins fa uns anys no era 

obligatori registrar davant l’administració aquest tipus de captacions. Amb les 

dades inventariades s’han generat els següents mapes mostrats a la 

Figura  2.74 i 

Figura  2.75. Com es podrà observar les majors densitats de pous es donen en 

les formacions al·luvials i planes costaneres. 

Les extraccions anuals totals d’aigua subterrània s’han quantificat en uns 

50hm³/any, el 42% dels quals es destina a l’agricultura i 35% per abastament 

aproximadament. El 23% restant del volum extret es destina a usos industrials. 

Tanmateix, aquests percentatges varien molt d’una massa d’aigua a l’altra. 
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Figura  2.74: Distribució dels punts d’extracció d’aigua subterrània  

(Font: ACA) 

 

 

Figura  2.75: Estimació de l’extracció anual a cada massa d’aigua 

(Font: ACA) 



 
Projecte de disseny d’una instal·lació 
de climatització, mitjançant bomba de 

 calor geotèrmica, per un edifici d’oficines 
 

 Juanjo González Toledano 

 

2. Annexes  258   

2.3.2 Identificació i localització geogràfica  

La massa d’aigua subterrània existent a Mollerussa pertany a la demarcació 

geogràfica de Lleida, i a la conca hidrogràfica del riu Segre. La seva designació 

és Al·luvial d’Urgell. Els  municipis que estan inclosos dins d’aquesta conca 

són: 

• Amb inclusió total: Vilanova de Bellpuig, el Palau d’Anglesola, Golmés i 

el Poal.  

• Amb inclusió parcial: Anglesola, Arbeca, Alcoletge, Linyola, Vila-sama, 

Vilagrassa, Agramunt, Puigvert d’Agramunt, Barbens, Preixana, 

Tornabous, Miralcamp, Tàrrega, Castellnou de Seana, Sidamon, Bellvís, 

Bellpuig, Penelles, Mollerussa, Belianes, Ivars d’Urgell, La Fuliola i Sant 

Martí de Riucorb. 

La extensió d’aquesta massa d’aigua és de un 275km². La seva delimitació 

geogràfica correspon a la Plana d’Urgell, situada al marge esquerre del riu 

Segre, i format pels al·luvials dels rius Corb i Cervera. A la següent Figura  2.76 

es pot veure una mapa amb la situació geogràfica de la massa d’aigua.  

 

Figura  2.76: Situació geològica del l’Al·luvial d’Urgell  (Font: CHE 2004) 
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Dels registres de captació anteriorment mencionats al  2.3.1 podem mostrar les 

dades corresponents a les extraccions que es donen al Al·luvial d’Ugell, que es 

presenten en la següent Taula  2.63, i els punts d’extracció registrats 

administrativament, són mostrats al mapa de la Figura  2.77: 

  
Extraccions 
Totals Any 

Extraccions 
Agricultura 

Extraccions 
Industrials 

Extraccions 
Abastament 

Massa d'Aigua 
Subterrània hm³/any hm³/any % hm³/any % hm³/any % 
Al·luvial 

d'Urgell 18,1 14,4 79,5 3,3 18,20 0,4 2,4 

Taula  2.63: Extraccions anuals totals i per sectors 

 

 

Figura  2.77: Mapa de distribució dels punts d’extracció d’aigua subterrània  

per tipus captació (Font: ACA)  
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2.3.3 Caracterització de la massa d’aigua 

La massa d’aigua del Al·luvial d’Urgell està formada pels següents aqüifers: 

• Aqüífer dels dipòsits al·luvials del riu Corb 

• Aqüífer dels dipòsits al·luvials del riu Cervera 

• Aqüífer dels gresos d’Ugell  

Aquesta zona correspon a la Plana d’Urgell, i les seves característiques 

geològiques mostres una alternança de graves, sorres, llims i capes argiloses 

amb gruixos de entre 5 i 15m, i la distribució típica dels ventalls al·luvials. 

La recàrrega d’aquesta massa d’aigua és natural, mitjançant la infiltració a 

partir dels regadius del Canal d’Urgell, de les precipitacions i dels rius Corb i 

Cervera. I les zones de descàrrega són principalment cap els rius.  

El flux d’aquesta massa d’aigua és cap el Nord-oest, seguint el pendent 

regional de la topografia, amb inflexions en els cursos d’aigua naturals. 

La piezometria, considerant-la com el nivell de la superfície lliure de l’aigua 

sobre el nivell del mar, està molt condicionada pel reg mitjançant els canals 

principals i auxiliar d’Urgell. Les oscil·lacions del nivell freàtic, incrementades 

pel reg, poden atènyer els 10m. 

Pel que fa als paràmetres químics, predominen les aigües bicarbonatades 

càlciques a mixtes sulfatades bicarbonatades càlciques. La mineralització varia 

d’alta per a les roques bicarbonatades càlciques a molt alta per a les roques 

mixtes sulfatades bicarbonatades càlciques. També s’aprecia un elevat 

contingut en sulfat, que pot estar relacionat amb la litologia de l’aqüífer i per 

tant no es considera com afecció. A la següent Taula  2.64 es mostren alguns 

dels paràmetres químics registrats.  
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Taula  2.64: Taula de paràmetres químics registrats  

(Font: ACA) 

 

2.3.4 Paràmetres importants a considerar en aquest projecte 

Com ja se ha dit anteriorment, el solar on s’ubica el edifici d’aquest projecte 

disposa de dos pous de captació d’aigua subterrània des de fa molts anys. 

Segons referències de la propietat aquestos pous sempre han estat al solar , i 

el seu us sempre ha estat a la seva disposició per desenvolupar les activitats 

que han realitzat. La existència d’aquestos pous i la certesa que aquestos 

garantiran el cabal necessari per al funcionament de la instal·lació de 

climatització, determinen l’aplicació d’una instal·lació de climatització 

geotèrmica per dissenyar la instal·lació de climatització.  

A continuació descriurem els paràmetres més importants a considerar en el 

disseny de la instal·lació. 

 

2.3.4.1 Situació dels pous 

El pous de captació d’aigua subterrània que disposem es troben un a l’interior 

de l’edificació i l’altre al pati exterior. La situació exacta i la distància entre ells 

és indicat al plànol següent:. 

 



2. Annexes 

Figura 

 

Els dos pous estan construïts de la mateixa forma, mitjançant peces 

prefabricades de formigó 

disposades horitzontalment i verticalment, tal com es pot veure a la secció 

constructiva de la figura següent. 

A les tapes del extrems del tram horitzontal hi ha practicades unes perforacions 

per facilitar l’entrada de l’aigua al pou. 

4 metres al fondo del pou, a partir dels 1,5

el nivell freàtic. 
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Figura 2.78: Situació dels pous de captació 

Els dos pous estan construïts de la mateixa forma, mitjançant peces 

prefabricades de formigó cilíndriques de 1m de diàmetre i 1,2 de llargada, 

disposades horitzontalment i verticalment, tal com es pot veure a la secció 

figura següent.  

les tapes del extrems del tram horitzontal hi ha practicades unes perforacions 

per facilitar l’entrada de l’aigua al pou. La fondària dels pous de capt

4 metres al fondo del pou, a partir dels 1,5-2 metres de profunditat s’estabilitza 

d’una instal·lació  
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Els dos pous estan construïts de la mateixa forma, mitjançant peces 

cilíndriques de 1m de diàmetre i 1,2 de llargada, 

disposades horitzontalment i verticalment, tal com es pot veure a la secció 

les tapes del extrems del tram horitzontal hi ha practicades unes perforacions 

La fondària dels pous de captació és de 

2 metres de profunditat s’estabilitza 
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Figura  2.79: Secció constructiva pou de captació 

 

El criteri per determinar quin dels pous serà el de captació i quin el de 

reinjecció, s’estableix segons la circulació de la massa d’aigua subterrània. El 

pou de captació ha d’estar aigües a dalt d’aquest flux i el de reinjecció aigües a 

vall, per evitar el refredament continu de l’aigua subterrània. En el cas del 

Al·luvial d’Urgell, el flux regional és cap al Nord Oest, tal com van indicar al 

apartat 2.3.3 d’aquest mateix annex. A la següent figura s’esquematitza 

aquesta qüestió: 

 
Figura  2.80: Plànol orientació flux d’aigua 
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2.3.4.2 Temperatura de l’aigua 

La temperatura de l’aigua subterrània captada no s’ha pogut determinar amb 

mesures reals, i el criteri que es pren per fixar una temperatura pels càlculs es 

fonamenta en un estudi del Instituto Geológico y Minero de España, que afirma 

que el criteri per determinar la temperatura de l’aigua de captació es pot fer en 

base al gradient geotèrmic mig 2,5-3ºC/100m, i a partir de la temperatura mitja 

anual de la localitat en qüestió.    

En el cas de Mollerussa la temperatura mitja anual és de 14,7ºC, segons les 

dades del Institut Meteorològic de Catalunya, indicades a la Taula  1.1. Per tant, 

la temperatura que hem de considerar de l’aigua de captació al nostre solar, 

tenint en compte una profunditat de captació de 4m, serà de 14,82ºC. 

 

2.3.4.3 Cabal disponible 

Sobre el cabal disponible dels pous de captació no es tenen dades registrades i 

per tant caldrà realitzar algunes comprovacions experimentals. S’han establert 

uns assajos que consisteixen en: bombejar aigua dels pous durant un espai de 

temps determinat i a cabal constant, i posteriorment comprovar la recuperació 

del nivell freàtic d’aquestos. La prova s’ha de realitzar dos vegades: una a 

l’estació seca i un altra a la de pluges.  

La seqüència que s’ha de seguir per fer la prova experimental és la següent: 

1. Lectura nivell aigua del pou.  

2. Bombar aigua d’un dels pous de captació durant 24 hores de forma 

continuada. 

3. Lectura nivell aigua del pou al finalitzar les 24 hores. 

4. Comprovar recuperació nivell aigua del pou cada 6 hores, des del 

moment que finalitza el bombeig i fins que recuperi el seu nivell inicial. 

La bomba per bombejar l’aigua del subsòl haurà de ser d’un cabal igual o 

superior al cabal màxim que estableix la Bomba de Calor Geotèrmica que hem 

dimensionat per la instal·lació, d’aquesta forma podrem garantir que l’aqüífer 
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donarà el cabal necessari per la instal·lació de climatització. Aquesta mateixa 

prova s’haurà de realitzar per l’altre pou. 

 

2.3.4.4 Característiques físico-químiques de l’aigua 

A la Taula  2.64 s’han presentat els paràmetres fisico-químics registrats de les 

aigües subterrànies que tenim a la nostra disposició per fer funcionar la nostra 

instal·lació de climatització. Els compostos químics que són més rellevants i 

hem de considerar alhora del disseny de la instal·lació són: el contingut de Ca²⁺ 

i el Mg²⁺, aquestos compostos ens informen de la duresa de l’aigua, i la 

combinació d’ells dona el Carbonat de Calci, la seva formula és CaCO³. La 

duresa registrada per les aigües subterrànies a la zona de Mollerussa és de 

653,2mg/L. Aquest valor està molt per sobre dels índex de referència, tal com 

es pot veure a la següent Taula  2.65, i per tant podem dir que tenim una aigua 

amb una duresa molt dura. Aquesta circumstància ens obliga a incorporar tots 

elements de la instal·lació, que estiguin en contacte amb l’aigua del subsòl, de 

materials resistents al atac d’aigües dures. 

 

Taula  2.65: Referència duresa de l’aigua  

(Font: Fundación Centro Canario del Agua) 
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2.4 Annex-4: Documentació tècnica components 

Tota la documentació especifica dels components indicats en aquest projecte 

està en format digital, i es pot consultar al CD d’aquest projecte. 
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3.1 Plànol-1: Situació i Emplaçament 
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3.2 Plànol-2: Arquitectura, Distribució Planta Baix a 

  



 
Projecte de disseny d’una instal·lació  
de climatització, mitjançant bomba de 

 calor geotèrmica, per un edifici d’oficines 
 

 Juanjo González Toledano 

 

3. Plànols  272   
 

3.3 Plànol-3: Arquitectura, Distribució Planta Prim era 
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3.4 Plànol-4: Arquitectura, Planta Coberta 
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3.5 Plànol-5: Arquitectura, Façanes 
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3.6 Plànol-6: Arquitectura, Seccions  
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3.7 Plànol-7: Arquitectura, Tipologia Tancaments Pl anta Baixa 
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3.8 Plànol-8: Arquitectura, Tipologia Tancaments Pl anta 

Primera 
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3.9 Plànol-9: Arquitectura, Tipologia Cobertes i Fo rjats 
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3.10 Plànol-10: Instal·lacions, Terra Radiant Plant a Primera 

  



 
Projecte de disseny d’una instal·lació  
de climatització, mitjançant bomba de 

 calor geotèrmica, per un edifici d’oficines 
 

 Juanjo González Toledano 

 

3. Plànols  280   
 

3.11 Plànol-11: Instal·lacions, Climatització Plant a Baixa 
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3.12 Plànol-12: Instal·lacions, Climatització Plant a Primera 
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3.13 Plànol-13: Instal·lacions, Ventilació Planta B aixa 
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3.14 Plànol-14: Instal·lacions, Ventilació Planta P rimera 
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3.15 Plànol-15: Esquema Principi Instal·lació Clima tització 
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4.1 Plec de Condicions Generals 

4.1.1 Despeses generades per proves i assajos 

Totes les despeses dels assaigs, anàlisis i proves realitzats pel laboratori i, en 

general, per persones que no intervinguin directament a l'obra seran per 

compte del propietari o del promotor (art. 3.1. del Decret 375/1988. Generalitat 

de Catalunya) 

 

4.1.2 Termini de garantia 

El termini de garantia haurà d'estipular-se en el contracte i en qualsevol cas mai 

no haurà de ser inferior a dotze mesos. 

 

4.1.3 Normativa d’Obligat Compliment 

Segons figura en el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE), aprovat mitjançant Reial 

decret 314/2006, de 17 de març, el projecte definirà les obres projectades amb 

el detall adequat a les seves característiques, de manera que pugui comprovar-

se que les solucions proposades compleixen les exigències bàsiques del CTE i 

altra normativa aplicable.  

La instal·lació de climatització dissenyada s’haurà d’executar complint la 

normativa i reglaments vigents: 

• Reglamento Instalaciones térmicas en los Edificios, RITE. 

• Codigo Técnico de la Edificación, CTE. 

 

 

  



 
Projecte de disseny d’una instal·lació  
de climatització, mitjançant bomba de 

 calor geotèrmica, per un edifici d’oficines 
 

 Juanjo González Toledano 

 

4. Plec de Condicions  288 
 

4.2 Plec de Condicions Tècniques  

Els productes, equips i sistemes subministrats haurien de complir les 

condicions que sobre ells s'especifiquen en els diferents documents que 

componen el Projecte. Així mateix, les seves qualitats seran acords amb les 

diferents normes que sobre ells estiguin publicades i que tindran un caràcter de 

complementarietat a aquest apartat del Plec. Tindran preferència en quant a la 

seva acceptabilitat aquells materials que estiguin en possessió de Document 

d'Idoneïtat Tècnica que avali les seves qualitats, emès per Organismes Tècnics 

reconeguts. 

Per part del Constructor o Contractista ha d'existir obligació de comunicar als 

subministradors de productes les qualitats que s'exigeixen per als distints 

materials, aconsellant-se que prèviament a l'ocupació dels mateixos se sol·liciti 

l'aprovació del Director d'Execució de l'Obra i de les entitats i laboratoris 

encarregats del control de qualitat de l'obra. 

El Contractista serà responsable que els materials empleats compleixin amb les 

condicions exigides, independentment del nivell de control de qualitat que 

s'estableixi per a l'acceptació dels mateixos. 

El Contractista notificarà al Director d'Execució de l'Obra, amb suficient 

antelació, la procedència dels materials que es proposi utilitzar, aportant, quan 

així ho sol·liciti el Director d'Execució de l'Obra, les mostres i dades 

necessàries per a decidir sobre la seva acceptació. 

Aquests materials seran reconeguts pel director d'Execució de l'Obra abans de 

la seva ocupació en obra, sense l'aprovació de la qual no podran ser apilats en 

obra ni es podrà procedir a la seva col·locació. Així mateix, encara després de 

col·locats en obra, aquells materials que presentin defectes no percebuts en el 

primer reconeixement, sempre que vagi en perjudici del bon acabat de l'obra, 

seran retirats de l'obra. Tots les despeses que això ocasionés seran a càrrec 

del Contractista. 
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El fet que el Contractista subcontracti qualsevol partida d'obra no li eximeix de 

la seva responsabilitat. 

La simple inspecció o examen per part dels Tècnics no suposa la recepció 

absoluta dels mateixos, sent els oportuns assajos els quals determinin la seva 

idoneïtat, no extingint-se la responsabilitat contractual del Contractista a 

aquests efectes fins a la recepció definitiva de l'obra. 

 

4.2.1 Prescripcions sobre els materials 

A continuació es detallen les partides d’obra d’acord amb els amidaments 

considerats en el projecte, l’ordre segueix alfabèticament la codificació de les 

partides presentades als amidaments i pressupost. 

 

E7C2          AÏLLAMENTS AMB PLANXES DE POLIESTIRÈ                             

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació d'aïllament amb plaques i feltres de diferents materials. 

S'han considerat els materials següents: 

- Plaques de poliestirè extruït 

- Plaques de poliestirè expandit 

- Plaques de poliestirè expandit moldejat per a terra radiant 

- Plaques de poliestirè expandit amb ranures en una de les seves cares 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Amb morter 

- Amb adhesiu 

- Fixades mecànicament 

- Amb emulsió bituminosa 

- Fixades als connectors que uneixen la paret passant amb l'estructura i subjectes a aquests mitjançant volanderes de plàstic 

- Sense adherir 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Aïllament amb plaques, feltres i làmines: 

- Preparació de l'element (retalls, etc.) 

- Neteja i preparació del suport 

- Col·locació de l'element 

CONDICIONS GENERALS: 

L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit. 

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 

Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a trencajunt. 

Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. 

En les plaques que van fixades als connectors, el junt entre les plaques no ha de coincidir amb el connector de la paret. 

Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de l'aïllament. 

Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color blanc o tel decoratiu), aquesta ha de quedar 

situada a la cara vista de l'aïllament. 

Quan l'aïllament porta paper kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb cinta adhesiva. 

Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm 

Distància entre punts de fixació:  <= 70 cm 

PLAQUES MOLDEJADES PER A TERRA RADIANT: 

Les plaques han de quedar encaixades per les vores, col·locades de manera que les ranures per a allotjar els conductes de calefacció, 

quedin alineades i siguin contínues. 

La cara llisa de la placa ha de quedar recolzada sobre la base del paviment i els resalts per a suport dels conductors, han de quedar a la 

part superior. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h. 

El suport ha de ser net. 

L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació. 

El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar. 

El poliuretà i el poliestirè s’ha de protegir d’una exposició solar molt llarga. 

En les plaques col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessàries perquè ni el vent ni d'altres accions no el 

desplacin. 
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Qualsevol set a la barrera de vapor, produït durant l'execució, ha de ser reparat amb cinta adhesiva impermeable al vapor. 

PLAQUES COL·LOCADES AMB ADHESIU, OXIASFALT, EMULSIÓ BITUMINOSA O PASTA DE GUIX: 

El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols, greixos, olis, etc.). 

El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a buits, d'acord amb els criteris següents: 

- Forats d'1 m2 com a màxim: No es dedueixen 

- Forats de més d'1 m2: Es dedueixen el 100% 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

ED11          DESGUASSOS                                                       

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Desguassos d'aparells sanitaris amb tub de plom o PVC, des de l'aparell fins al baixant, caixa sifònica o clavegueró. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col·locació dels tubs 

- Fixació dels tubs 

- Col·locació d'accessoris 

- Execució d'unions necessàries 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El ramal muntat ha de ser estanc. 

No han de quedar sense subjecció les distàncies superiors a 70 cm. 

El ramal no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. 

El pas a través d'elements estructurals ha de tenir una franquícia entre 10 i 15 mm que s'ha d'ataconar amb massilla elàstica. 

Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. 

Si un desguàs de plom es connecta a un tub de PVC, s'ha de soldar al seu extrem un anell de llautó. La connexió ha de portar interposat 

un anell de cautxú i ha de quedar segellada amb massilla elàstica. 

Pendent:  >= 2,5% 
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Radi interior de les curvatures:  >= 1,5 x D tub 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

El procés d’instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

EE44          CONDUCTES CIRCULARS DE MATERIALS COMPOSTOS                       

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Conductes flexibles muntats superficialment. 

S'han considerat els materials següents: 

- Capes d'alumini, fibra i PVC 

- Alumini, espiral d'acer i alumini encolat 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col·locació dels suports per a muntatge superficial 

- Col·locació dels tubs recolzats sobre estructura, i connectats per mitjà de maniguets i accessoris 

CONDICIONS GENERALS: 

Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instal·lacions mecàniques o elèctriques, ni ser travessats per 

aquestes. 

S'han d’instal·lar els conductes muntats superficialment. 

Cal que el recorregut d'aquests tubs no canviï de direcció bruscament, les corbes han de ser de radi ampli, i no hi ha mínims 

especificats. 

Les unions s'han de fer amb maniguets mascles i accessoris del mateix diàmetre nominal. 

La fixació als accessoris s'ha de fer amb abraçadora extensible de fleixos de xapa galvanitzada de 0,5 mm i passador de corda de piano. 

Cal que durant el recorregut recolzin en tota la seva llargària sobre una estructura (cels rasos, etc.), perquè la seva extrema flexibilitat 

n'impossibilita la sustentació per suport d'abraçadores. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 

Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 

Correción de errores del Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas de 

Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de 

los Edificios. 

Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprobó el 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementaria y se crea la Comisión Asesora 

para las Instalaciones Térmicas de los Edificios 

*UNE 100101:1984 Conductos para transporte de aire. Dimensiones y tolerancias. 

 

EE51          CONDUCTES RECTANGULARS DE FIBRA MINERAL                          

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Conducte per a transport d’aire en instal·lacions de climatització de planxa d'acer galvanitzat, fibra mineral o poliisocianurat, muntat. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Conductes de fibra mineral o poliisocianurat encastats en cel ras 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Conductes de fibra mineral o poliisocianurat: 

- Col·locació dels suports dels conductes 

- Col·locació dels conductes units per junts reforçats amb grapes 

- Segellat de les unions 

- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de conductes, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Ha de quedar fixat sòlidament al sistema de suport, amb el mètode de subjecció disposat pel fabricant. El conducte col·locat ha de 

resistir els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l’aire i a les vibracions que es puguin produir durant el funcionament. 

Les parts del conducte que s’hagin de manipular, han de ser accessibles. 

Tots els components que conformen el conducte han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, es faran servir els accessoris 

subministrats pel mateix fabricant, o bé els expressament aprovats per aquest. 
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No s’han de transmetre esforços entre els conductes o accessoris i el sistema de suport. 

El sistema de suport no ha de debilitar l’estructura de l’edifici i la relació entre la càrrega que grava sobre l’element d’ancoratge i la 

càrrega que determina l’arrencament del mateix no ha de ser mai inferior a 1:4. 

Si els conductes estan penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 10° respect e a la vertical. Els suports s'han de 

col·locar a prop de les unions entre els trams. 

Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instal·lacions mecàniques o elèctriques, ni ser travessats per 

aquestes. 

El conjunt acabat ha de ser estanc a la pressió de treball. 

CONDUCTES DE FIBRA MINERAL O POLIISOCIANURAT: 

Han d’estar fetes totes les unions i tots els junts han d’estar segellats. 

Les unions han d'estar comprimides i a tocar. 

En els conductes de fibra mineral, l'execució de plecs i unions per conducte, colzes, reduccions, etc., s'han de fer segons l'UNE 100-105. 

També han de complir aquesta norma els reforços i la separació de suports d'acord amb la pressió de treball i la rigidesa del plafó. 

El segellat ha de ser continu al llarg de les unions longitudinals i transversals. La cinta ha de cavalcar >= 25 mm sobre cada peça que 

s'ha d'unir. 

El recobriment ha de quedar a la superfície exterior del conducte. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 

El muntatge i les unions del conducte s’han de fer seguint les instruccions del fabricant. 

S’ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les especificades al projecte. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 

Els conductes s’han d’inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació. Es tindrà cura de no embrutar els conductes durant les 

operacions de muntatge. 

Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. 

CONDUCTES DE FIBRA MINERAL O POLIISOCIANURAT: 

La superfície per segellar ha de ser neta i seca i ha d'estar a una temperatura >= 10°C. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície instal·lada segons les especificacions de la DT, amidada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 
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Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 

Correción de errores del Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas de 

Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de 

los Edificios. 

Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprobó el 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementaria y se crea la Comisión Asesora 

para las Instalaciones Térmicas de los Edificios 

*UNE 100101:1984 Conductos para transporte de aire. Dimensiones y tolerancias. 

CONDUCTES DE FIBRA MINERAL O POLIISOCIANURAT: 

*UNE 100105:1984 Conductos de fibra de vidrio para transporte de aire. 

 

EE6R          RECOBRIMENTS D'AÏLLAMENTS                                        

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Recobriments d'aïllaments tèrmics de conductes amb planxa d'alumini. 

S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents: 

- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un llocs fàcilment accessibles 

- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris 

- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Replanteig de la unitat d’obra 

- Tallat i plegat de la planxa 

- Col·locació de la planxa sobre l’aïllament del conducte 

- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de planxa, restes d’aïllaments, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

El recobriment ha de ser continu al llarg de tot el conducte no deixant en cap punt al descobert l'aïllament tèrmic. 

Les singularitats del conducte s’han de resoldre amb els accessoris adequats. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
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El muntatge s’ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. 

S’ha de seguir l’ordre de muntatge indicat a la DT. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 

Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de planxa, etc. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície de recobriment , amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per 

connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

EE91          COL·LECTORS PER A TERRA RADIANT                                  

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Conjunt de col.lectors i vàlvules per a instal.lacions de terra radiant. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig de la unitat d’obra 

- Colocació i fixació del colector en la seva posició definitiva 

- Execució de totes les connexions 

- Regulació de les condicions de funcionament 

- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

El col.lector ha de quedar connectat a les aixetes d’entrada i sortida d’aigua del circuit de la caldera, així com a les sortides i entrades de 

cadascun dels circuits als que alimenta. 

Cada circuit ha de quedar regulat per un únic joc de vàlvules. Ha de quedar correctament regulat en la impulsió i en el retorn, de manera 

que les seves condicions de funcionament (cabal, pressió i temperatura) siguin les especificades al projecte. 

Les connexions hidràuliques han de ser estanques a la pressió de proba. Les connexions han d’estar fetes amb els materials i 

accessoris subministrats pel mateix fabricant, o els expressament autoritzats per aquest. 

Tots els elements de maniobra, control i connexió han de quedar visibles i accessibles per al seu manteniment. 

No s’han de transmetre esforços entre el col.lector i la resta d’elements que formen la instal.lació. 
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Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 

El procés de muntatge s’ha de fer seguint les instruccions de la DT del fabricant. S’ha de seguir la seqüència de muntatge proposada 

per aquest. 

No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva unió. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 

Un cop acabades les feines de muntatge es procedirà a la retirada de la obra de tot el material sobrant  (restes d’embalatges, retalls de 

tubs, etc.). 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 

Correción de errores del Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas de 

Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de 

los Edificios. 

Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprobó el 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementaria y se crea la Comisión Asesora 

para las Instalaciones Térmicas de los Edificios 

 

EEH           PLANTES DE REFREDAMENT D'AIGUA I BOMBA DE CALOR                  

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Plantes refredadores d’aigua o bomba de calor muntades sobre bancada. 

S’han considerat els següents tipus d’aparells: 

- Plantes refredadores d’aigua o bomba de calor condensades per aire, amb ventiladors axials o centrífugs, equipades amb compressor 

hermètic rotatiu o alternatiu 

- Plantes refredadores d’aigua o bomba de calor condensades per aire, amb ventiladors axials o centrífugs, equipades amb compressor 

semihermètic alternatiu o de cargol 

- Plantes refredadores d’aigua o bomba de calor condensades per aigua equipades amb compressor hermètic rotatiu o alternatiu 

- Plantes refredadores d’aigua o bomba de calor condensades per aigua equipades amb compressor semihermètic alternatiu o de cargol 



 
Projecte de disseny d’una instal·lació  
de climatització, mitjançant bomba de 

 calor geotèrmica, per un edifici d’oficines 
 

 Juanjo González Toledano 

 

4. Plec de Condicions  298 
 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Replanteig de la unitat d’obra 

- Fixació de l’aparell a la bancada 

- Connexió a la xarxa elèctrica 

- Connexió al circuit de control 

- Connexió dels tubs del circuit d’aigua 

- Connexió a la xarxa de drenatge 

- Posada en marxa del equip 

- Prova de servei 

- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Ha de quedar fixada sòlidament a l’estructura de suport pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant i amb el sistema de 

fixació disposat pel fabricant. No s'han de transmetre vibracions ni sorolls a l’estructura de suport. 

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels 

equips han d’estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 

Els elements de mesura, control, protecció i maniobra s’han d’instal·lar en llocs visibles i fàcilment accessibles, sense necessitat de 

desmuntar cap part de la instal·lació, particularment quan compleixin funcions de seguretat. 

Els equips que necessitin operacions periòdiques de manteniment han de situar-se en emplaçaments que permetin la plena 

accessibilitat de totes les seves parts, atenent als requeriments mínims més exigents entre els marcats per la reglamentació vigent i les 

recomanacions del fabricant. 

Per aquells equips proveïts d’elements que per una o altre raó hagin de quedar ocults, s’ha de preveure un sistema de fàcil accés per 

mitjà de portes, mampares, pannells o altres elements. La situació exacte d’aquests elements d’accés ha de ser indicada durant la fase 

de muntatge i quedarà reflectida en els plànols finals de la instal·lació. 

Les parts mòbils de l’aparell, com ara ventiladors i comportes, s’han de poder moure lliurement sense entrar en contacte amb elements 

de l’obra, el conducte o la pròpia instal·lació. 

Ha d’estar connectat a la xarxa d’alimentació elèctrica, la de protecció elèctrica, i la de control, amb cables de les seccions i tipus 

indicats a les instruccions tècniques del fabricant i que compleixin les especificacions fixades a les seves partides d’obra. 

La instal·lació elèctrica de potència i la de control no poden anar sota el mateix conducte. En cas d’anar muntada sota una canal, 

aleshores han d’anar en compartiments diferents. 

Les connexions elèctriques han d’estar fetes a dintre de les caixes de connexió. 

No ha de ser possible el contacte accidental amb les parts elèctricament actives un cop acabades les feines de muntatge. 
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Els cables elèctrics han de quedar subjectats per la coberta a la carcassa de la caixa de connexions o de l’aparell, de manera que no es 

transmetin esforços a la connexió elèctrica. 

Els conductors de fase, el neutre i el de protecció, han de quedar rígidament fixats mitjançant pressió de cargol als borns de connexió. 

No s’han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs, canals o cables) i els components de l’equip. 

Els cables elèctrics han d’entrar als aparells pels punts previstos pel fabricant. 

Les connexions dels equips i aparells a les canonades ha d’estar feta de manera que entre la canonada i l’aparell no es transmeti cap 

esforç, degut al propi pes i les vibracions. 

Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a l'equip en cas de reparació o substitució. 

Els aparells han de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o sorolls inacceptables. 

La prova de servei ha d’estar feta. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 

El muntatge s’ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S’ha de seguir la seqüència de muntatge 

proposada pel fabricant. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques de l’aparell. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte. 

Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments. 

Les connexions de la instal·lació frigorífica i les connexions de desguàs han de ser estanques. Han d'anar segellades amb el sistema 

d'estanquitat aprovat pel fabricant. 

Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les rebabes que hi puguin haver. Els extrems 

de les canonades han d’estar preparats d’acord amb el sistema de connexió que s’hagi de fer. Entre les dues parts de les unions s’ha 

d’interposar el material necessari per a la obtenció d’una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i pressió de servei. 

No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva unió. 

Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones 

Frigorificas. 

Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
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Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 

Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprobó el 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementaria y se crea la Comisión Asesora 

para las Instalaciones Térmicas de los Edificios 

*UNE-EN 60335-1:1997 Seguridad en los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales. 

 

EEJ6          FAN-COILS TIPUS CASSETE                                          

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Fan-coils de tipus cassette, col·locats. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig de la unitat d’obra 

- Fixació de la unitat en el seu emplaçament 

- Connexió del circuit d’aigua 

- Connexió del conducte de recollida de condensats, si és el cas 

- Connexió a la xarxa elèctrica 

- Connexió al termòstat i altres comandaments, si és el cas 

- Posada en marxa del equip 

- Prova de servei 

- Retirada de l’obra dels embalatges, retalls de tubs, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha de quedar sòlidament fixat en el seu lloc d’emplaçament. 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Ha d’estar connectat al circuit d’aigua de la instal·lació centralitzada de condicionament. 

La sortida de condensats, quan n’hi hagi, ha d’estar connectada a la xarxa corresponent. 

Totes les unions del circuit d’aigua han de ser estanques. 

Ha d’estar connectat a la xarxa d’alimentació i protecció elèctrica. 

Si l’aparell no té termòstat intern, aleshores ha de quedar connectat al termòstat ambient. 

Si disposa d’altres comandaments, com ara un programador horari, etc. ha de quedar connectat als mateixos. 

L’espai lliure d’accés a l’aparell ha de ser suficient per a permetre d’extreure i manipular el filtre, i fer el manteniment general de l’aparell. 
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Els tubs han d'anar col·locats sobre suports adients. 

No s’han de transmetre esforços entre l’aparell i els elements de la instal·lació. 

Totes les alimentacions, retorns i desguassos han d'anar convenientment aïllats. 

L'aparell ha de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o sorolls inacceptables. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 20 mm 

- Nivell:  ± 2 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 

L’estanquitat de les unions s’ha d’aconseguir amb els junts subministrats amb l’equip, o en el seu defecte amb mètodes aprovats pel 

fabricant. 

Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la del motor del ventilador. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte. 

No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva unió. 

Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments. 

No s’han de forçar els tubs ni les boques de connexió en el moment de fer les unions. 

Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a l'equip en cas de reparació o substitució. 

Els accessoris de l'equip com ara vàlvules, instruments de mesura i control, maniguets antivibratoris, filtres, etc. han d’instal·lar-se abans 

de la part desmuntable de connexió, cap a la xarxa de distribució. 

La posada en marxa de l’equip i la prova de servei han de ser fetes per personal especialitzat. 

Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 

Correción de errores del Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas de 

Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de 

los Edificios. 
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Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprobó el 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementaria y se crea la Comisión Asesora 

para las Instalaciones Térmicas de los Edificios 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

UNE-EN 60335-1:2002 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales. 

EEK1          REIXETES D'IMPULSIÓ O RETORN D'UNA FILERA D'ALETES 

FIXES HORITZONTALS 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Reixetes d'impulsió o retorn d'alumini. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Fixades al bastiment 

- Recolzades sobre el bastidor 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Reixetes fixades al bastiment: 

- Col·locació del bastiment de muntatge 

- Fixació de la reixeta al bastiment 

Reixetes recolzades sobre bastiment: 

- Col·locació de la reixeta a pressió en el seu allotjament 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Ha de quedar plana sobre l'allotjament. 

La reixeta fixada al bastiment, ha de quedar sòlidament unida al bastiment de muntatge per mitjà del marc collat amb visos o a pressió. 

La reixeta recolzada sobre el bastiment, ha de quedar situada en el seu allotjament i exercir una certa pressió. Ha de ser manipulable 

manualment. 

Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte. 

Si la unitat terminal de retorn no incorpora cap dispositiu de recollida de brutícia, la seva part inferior ha de quedar a una distancia 

mínima de 10 cm del terra. 

Si la unitat terminal d'impulsió permet l'entrada d'un cos estrany de grandària superior o igual a 10 mm, aleshores aquesta ha d'anar 

col·locada a una distancia mínima de 2 m del terra, mesurada respecte a la seva part inferior. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
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Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 

La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 

Correción de errores del Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas de 

Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de 

los Edificios. 

Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprobó el 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementaria y se crea la Comisión Asesora 

para las Instalaciones Térmicas de los Edificios 

 

EEKB          DIFUSORS ROTACIONALS                                             

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Difusors rotacionals amb difusor frontal de planxa d’acer galvanitzat, plenum de connexió de planxa d’acer galvanitzat i comporta de 

regulació, muntats suspesos. 

La execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig de la unitat d’obra 

- Fixació del plènum a l’obra 

- Fixació del difusor frontal al plènum 

- Regulació del cabal amb l’apertura de la comporta del plenum 

- Retirada de l’obra de restes d’embalatges, retalls de conductes, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Ha de quedar sòlidament fixat a l’estructura del edifici pels punts de subjecció del plenum. 

Ha de quedar anivellat. 

Ha de quedar feta la connexió del plènum amb el conducte. La connexió ha de ser estanca i no s’han de transmetre esforços entre el 

conducte i el difusor. 

Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte. 
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Si la unitat terminal d'impulsió permet l'entrada d'un cos estrany de grandària superior o igual a 10 mm, aleshores aquesta ha d'anar 

col·locada a una distancia mínima de 2 m del terra, mesurada respecte a la seva part inferior. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 

S'ha de comprovar que les característiques de l’element corresponen a les especificades al projecte. 

El difusor s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La col·locació i regulació del difusor s’ha de fer seguint les instruccions del fabricant. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 

L’actuació sobre la comporta de regulació s’ha de fer amb el difusor frontal col·locat en la seva posició definitiva. 

Un cop instal·lat es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de conductes, etc. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 

 

EEKQ          COMPORTES DE REGULACIÓ                                           

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Aquest plec de condicions tècniques es vàlid per a les següents unitats d’obra: 

- Comportes tallafocs muntades entre conductes i fixades a l’obra amb morter de ciment 

- Accessoris per a comportes tallafocs 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig de la unitat d'obra 

- Fixació de la comporta a l’obra 

- Fixació dels conductes a banda i banda de la comporta 

- Execució de les connexions elèctriques i de control, si és el cas 

- Comprovació del funcionament 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, restes de materials, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 
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La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

La comporta ha d’estar fixada a l’obra amb morter de ciment o formigó. Els buits d’obra al voltant de la comporta que no es puguin 

reomplir amb morter o formigó han de quedar reomplerts amb llana de roca o qualsevol altre material compatible amb la comporta i 

aprovat pel fabricant . En cap cas, l’espai al voltant de la comporta ha de tenir una resistència al foc inferior al de la pròpia comporta. 

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions de 

l’aparell han d’estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 

Les parts mòbils de la comporta no han d’entrar en contacte amb cap element constructiu o amb altres parts de la instal-lació. 

No s’han de transmetre esforços entre la fixació o els conductes i la comporta que en puguin afectar el funcionament. 

Les parts de la comporta que necessitin un manteniment o una regulació han de ser fàcilment accessibles un cop col-locada la 

comporta. 

Els conductes han d’anar fixats a la comporta al llarg de tot el seu perímetre. La unió ha de ser estanca. 

Les connexions elèctriques i les de la xarxa de control han d’estar fetes. 

Per a les connexions es faran servir els cables de les seccions i tipus especificats a la DT del fabricant. 

Durant el funcionament, i sota qualsevol condició de càrrega, la comporta no ha de provocar vibracions o sorolls inacceptables. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 

Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La col·locació de la comporta s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S’ha de seguir la seqüència 

de muntatge proposada pel fabricant. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques corresponen a les especificades al projecte. 

Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments. 

Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels conductes per a eliminar les rebaves que hi puguin haver. 

Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

EEM3          VENTILADORS-EXTRACTORS                                           

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Extractors per a corrent monofàsic o trifàsic, instal·lats. 
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S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Encastats 

- Muntats a la finestra 

- Muntats en conducte 

- Muntats en teulada 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Extractors muntats a la finestra: 

- Col·locació del bastiment en el forat del vidre corresponent 

- Fixació de l'extractor al bastiment 

- Connexió a la xarxa elèctrica 

- Prova de servei 

Extractors encastats a la paret: 

- Fixació de l'extractor amb tacs i visos al forat corresponent 

- Connexió a la xarxa elèctrica 

- Prova de servei 

Extractors muntats en conducte: 

- Muntat de l’extractor en el tub 

- Connexió de la xarxa elèctrica 

- Prova de servei 

Extractors de teulada: 

- Col·locació de l’extractor o dels accessoris de transició en l’orifici corresponent 

- Fixació de l’extractor a l’extrem del tub o a l’accessori de transició corresponent 

- Connexió a la xarxa elèctrica  

- Prova de servei 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

S'ha de connectar a la xarxa d'alimentació elèctrica, i comprovar que la tensió disponible sigui l'adient. S'ha de comprovar, també, que el 

sentit de gir és el que li correspon. 

La distància entre el pla de la boca de l’extractor i qualsevol obstacle ha de ser superior a dues vegades el diàmetre equivalent a la boca 

de descàrrega. 
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EXTRACTOR MUNTAT EN FINESTRA: 

L'extractor muntat a la finestra ha d'anar encastat en un vidre i s'ha de fixar entre el marc i el bastiment que se subministra juntament 

amb l'extractor. 

EXTRACTOR ENCASTAT A LA PARET: 

L'extractor que va encastat a la paret, ha d'anar fixat mitjançant visos i tacs, aprofitant els forats que hi ha en el marc de l'extractor. 

EXTRACTOR MUNTAT EN TUB: 

En els extractors muntats en tubs, s’han d’instal·lar un tram de conducte rectilini entre la boca i la derivació o bifurcació de longitud igual 

a la longitud eficaç. Els canvis de secció dels tubs s’han de realitzar a una distància de la boca igual o superior al de la distància eficaç. 

EXTRACTOR DE TEULADA: 

El conducte instal·lat ha de tenir el mateix diàmetre que la boca d’aspiració de l’extractor. 

És recomanable la instal·lació dels extractors de teulada per sota de la línia del carener. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

 

EEU1          PURGADORS AUTOMÀTICS                                             

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Purgadors de llautó de posició vertical amb connexió per rosca instal·lats. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació del tub que ha de rebre el purgador amb mini, estopa o pasta i cintes 

- Roscat del purgador al tub 

- Prova de servei 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha d'estar situat a la posició reflectida a la DT, tant pel que fa a la situació espacial, com a la posició dins de l'esquema. 

S'ha d’instal·lar el circuit d'anada, 1,5 m per sobre de l'última derivació. 

Ha de ser estanc a la pressió i temperatura de treball. 
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Ha d'estar proveit d'un recipient de desguàs connectat a la xarxa de sanejament. 

Si el tub al que es connecta és d'acer, el junt d'estanquitat s'ha de fer amb mini i estopa, pastes o cinta. 

Si el tub al que es connecta és de coure, es disposarà una peça especial de llautó roscada al purgador i soldada per capilaritat al tub de 

coure. 

El seu eix principal ha de ser vertical. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Verticalitat:  ± 2 mm/10 cm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 

Correción de errores del Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas de 

Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de 

los Edificios. 

Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprobó el 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementaria y se crea la Comisión Asesora 

para las Instalaciones Térmicas de los Edificios 

*Orden de 16 de mayo de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación NTE-ICR/1975 Instalaciones de 

Climatización: Radiación. 

*NTE-IFC/1973 Instalaciones. Fontanería. Agua Caliente. 

 

EEU4          DIPOSITS D'EXPANSIÓ                                              

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Instal·lació de dipòsits d'expansió tancats, de planxa d'acer i membrana elàstica, de fins a 1,4 m3 de capacitat, amb connexions 

roscades de 3/4”, 1”, 1” 1/2 i 2” 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja de l'interior dels conductes de connexió 

- Replanteig de la posició de l'element 

- Col·locació i fixació del dipòsit 

- Connexió al conducte 

- Prova d'estanquitat 

- Retirada de l’obra dels embalatges, retalls de tubs, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

El dipòsit ha de quedar col·locat en el circuit de retorn. 

El diàmetre interior de la tuberia de connexió al dipòsit ha de ser com a mínim de 20 mm. 

Entre el generador de calor i el dipòsit d'expansió no hi ha d'haver cap accessori o element que pugui interrompre o tallar el pas de 

l'aigua. 

Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a la localització en l'esquema de la instal·lació. 

El dipòsit ha de quedar anivellat i aplomat. 

En el circuit hi ha d'haver una vàlvula de seguretat incorporada, tarada de manera que la sobrepressió en el dipòsit d'expansió, mai sigui 

superior a 0,5 Kg/cm2. 

En el circuit hi ha d'haver un manòmetre. 

La instal·lació haurà d'estar protegida contra congelacions en cas de glaçada. 

El dipòsit d'expansió ha de suportar un mínim de 300 kPa sense que s'apreciïn fugues o deformacions. 

La capacitat del dipòsit ha de ser suficient per absorbir la variació del volum d'aigua de la instal·lació, al sobrepassar en 4 ºC la 

temperatura de treball. 

Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular. 

Distància als paraments laterals:  >= 15 cm 

Toleràncies d’instal·lació: 

- Posició:  ± 20 mm 

- Aplomat (posició vertical):  ± 5 mm 

- Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 5 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat. 

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 

S'ha de protegir la membrana de possibles excessos de temperatura. 
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L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 

Abans de la instal·lació del dipòsit s'ha de netejar l'interior del tub. 

La llargària del conducte de connexió ha de ser suficient com per fer possible el roscat de les unions. 

Ha de quedar instal·lat en una posició tal que en ús no es puguin crear bosses d'aire al conducte. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión. 

Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 

 

EEU5          TERMÒMETRES                                                      

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Termòmetres bimetàlics o de mercuri instal·lats en tuberia. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Amb abraçadora 

- Amb beina roscada 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col·locació i fixació de l'aparell a la tuberia 

- Prova de servei 

CONDICIONS GENERALS: 

El termòmetre ha d'estar instal·lat de forma que pugui deixar-se fora de servei i fer la seva substitució amb l'equip funcionant. 

Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a localització en l'esquema de la instal·lació. 

Ha de portar indicat de forma visible la temperatura màxima de servei. 

Ha d'estar ubicat on fàcilment es pugui veure la posició de l'escala indicadora del mateix.  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

No pot estar col·locat a sobre o al costat de l'element que distorsioni les seves mesures com ara radiadors, difusors etc. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

COL·LOCAT AMB ABRAÇADORA: 
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La tensió de l'abraçadora ha de ser suficient per a la seva fixació 

COL·LOCATS AMB BEINA ROSCADA: 

Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat. 

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 

UNE 9111:1987 Calderas y aparatos a presión. Termómetros. Selección e instalación. 

 

EEU6          MANÒMETRES                                                       

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Manòmetres d'esfera instal·lats roscats. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col·locació i fixació de l'aparell a la tuberia 

- Prova de servei 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha d'anar connectat a la xarxa. 

La pressió efectiva màxima de la instal·lació ha d'estar senyalada en l'escala del manòmetre i indicada de manera visible. 

Ha d'estar instal·lat en un lloc accessible, visible i ventilat, de manera que quedi ben fixat i el seu funcionament sigui el correcte. 

El manòmetre ha d'estar instal·lat de forma que pugui deixar-se fora de servei i fer la seva substitució amb l'equip funcionant. 

Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a localització en l'esquema de la instal·lació. 

Ha de portar indicat els valors entre els quals normalment han d'estar els valors per ell mesurats. 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Ha de quedar feta la prova de la instal·lació, amb el manòmetre funcionant. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat. 

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
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El tub de connexió ha d'estar lliure d'obstruccions. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 

Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión. 

 

EEUE          DIPOSITS D'INÈRCIA                                               

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Instal·lació de dipòsits d’inèrcia tèrmica, amb connexions roscades. 

S’han considerat els tipus de dipòsits següents: 

- Dipòsit d’inèrcia DE planxa d’acer galvanitzat, amb aïllament de poliuretà rígid i recobriment exterior d'alumini 

- Dipòsit d'inèrcia de planxa d'acer galvanitzat amb aïllament de polietilè reticulat i recobriment exterior de plàstic 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Replanteig de la unitat d’obra 

- Col·locació del dipòsit en el seu emplaçament 

- Neteja de l’interior dels tubs 

- Preparació dels extrems dels tubs i execució de les connexions hidràuliques 

- Prova de servei 

- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels 

equips han d’estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 

Els elements de mesura, control, protecció i maniobra s’han d’instal·lar en llocs visibles i fàcilment accessibles, sense necessitat de 

desmuntar cap part de la instal·lació, particularment quan compleixin funcions de seguretat. 

Les parts de l’equip que necessitin operacions periòdiques de manteniment han d’estar situades en emplaçaments que permetin una 

accessibilitat plena. 
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El dipòsit ha de quedar anivellat i aplomat. 

La instal·lació haurà d'estar protegida contra congelacions en cas de glaçada. 

Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular. 

La prova de servei ha d’estar feta. 

Distància als paraments laterals:  >= 15 cm 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 20 mm 

- Aplomat (posició vertical):  ± 5 mm 

- Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 5 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 

El muntatge s’ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S’ha de seguir la seqüència de muntatge 

proposada pel fabricant. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 

Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments. 

Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les rebabes que hi puguin haver. Els extrems 

de les canonades han d’estar preparats d’acord amb el sistema de connexió que s’hagi de fer. Entre les dues parts de les unions s’ha 

d’interposar el material necessari per a la obtenció d’una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i pressió de servei. 

No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva unió. 

Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión. 

Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 

 

EEV2          ELEMENTS D'OBTENCIÓ DE DADES PER A REGULACIÓ 

ELECTRÒNICA         
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SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Elements de mesura per a la presa de dades en instal·lacions de climatització. 

S’han contemplat els següents tipus d’elements: 

- Sondes de temperatura, pressió, humitat relativa, pressió diferencial de l’aire i de qualitat de l’aire 

- Termòstats 

- Presòstats 

- Humidòstats 

- Interruptors de cabal 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Replanteig de la unitat d’obra 

- Connexió a l'equip de regulació 

- Fixació del termòstat al parament 

- Prova de servei 

- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

La part sensible de l’equip de mesura ha de quedar exposada al fluid o element del que es volen pendre les lectures, de la manera 

especificada pel fabricant. 

Les connexions elèctriques i de dades han d’estar fetes. Les connexions s’han de fer d’acord amb el sistema de connexió de l’equip. 

Les parts dels equips que s’hagin de manipular, han de ser accessibles. 

La distància entre els equips i els elements que l’envolten ha de ser suficient per permetre’n el desmuntatge i manteniment i no ha 

d’afectar la presa de dades. S’han de respectar les distàncies d’instal·lació i les recomanacions d’ubicació especificades a la DT del 

fabricant. 

 S’ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels 

equips han d’estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 

Ha d’estar feta la prova de servei. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 

El muntatge s’ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S’ha de seguir la seqüència de muntatge 

proposada pel fabricant. 
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Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte. 

S’ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la dels aparells. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 

Les connexions a la xarxa de servei es faran un cop tallat el subministrament. 

Les proves i ajustos sobre els equips han de ser fetes per personal especialitzat. 

Un cop instal·lat l’equip, es procedirà a la retirada de l’obra de tots els materials sobrant com ara embalatges, retalls de tubs, etc. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprobó el 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementaria y se crea la Comisión Asesora 

para las Instalaciones Térmicas de los Edificios 

Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprobó el 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementaria y se crea la Comisión Asesora 

para las Instalaciones Térmicas de los Edificios 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

 

EEV3          CONTROLADORS I ACCESSORIS PER A CONTROLADORS                     

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Elements per a la regulació, control, supervisió i gestió d’instal·lacions, muntats i connectats. 

S’han de considerar els següents tipus d’elements: 

- Controladors locals 

- Pantalles LCD de presa de dades local 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Replanteig de la unitat d’obra 

- Col·locació dels controladors i dels seus accessoris en el seu emplaçament 

- Connexió a la xarxa elèctrica 

- Connexió al circuit de control 
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- Prova de servei 

- Retirada de l’obra d’embalatges, retalls de cables, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Els controls només han de ser accessibles al personal tècnic. 

Els equips han de quedar instal·lats i en condicions de funcionament. 

Ha d’estar feta la prova de servei. 

Ha de quedar fixat sòlidament al suport pels punts previstos a les instruccions d’instal·lació del fabricant. 

Les connexions s’han de fer per mitjà de connectors normalitzats. 

Han d’estar fetes totes les connexions, tant les dels circuits de control i presa de dades, com les del circuit d’alimentació. Es faran servir 

els connectors adequats en cada cas. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 

El muntatge s’ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S’ha de seguir la seqüència de muntatge 

proposada pel fabricant. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte. 

S’ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la dels aparells. 

Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments. 

Les proves i ajustos sobre els equips han de ser fetes per personal especialitzat. 

Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

 

EEV4          CABLEJAT D'INSTAL.LACIONS DE REGULACIÓ I CONTROL                 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Elements per a la regulació, control, supervisió i gestió d’instal·lacions, muntats i connectats. 

S’han considerat els següents tipus d’elements: 

- Material per a la instal·lació elèctrica de punts de control 

- Cables per a la transmissió i recepció de dades 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Replanteig dels elements que composen la unitat d’obra 

- Estesa de cables i tubs 

- Execució de les connexions 

- Retirada de l’obra del embalatges, retalls de cables, etc. 

- Prova de servei 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida al projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Els elements han de quedar instal·lats i en condicions de funcionament. 

Ha d’estar feta la prova de servei, que cal que aprovi la DF. 

CABLES DE DADES: 

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 

El cable ha de portar una identificació del circuit al qual pertany. 

S’han de dur a terme amb l’utillatge adequat i respectant les recomanacions del fabricant del cable. 

Tots els cables de dades s'han de muntar protegits dins de conductes (tubs, canals o safates) exclusius per a contenir els conductors 

d'aquesta instal·lació i separats físicament del cables de la instal·lació elèctrica. No s'admet cap altre cable conductor aliè a la 

instal·lació. 

La secció interior del tub protector ha de ser >= 1,3 vegades la secció del cercle circumscrit al feix dels conductors. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments. 

Un cop instal·lats els elements, es procedirà a la retirada de l’obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de cables, 

tubs, etc. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

MATERIAL PER A LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE PUNTS DE CONTROL: 
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Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

CABLES DE DADES: 

m de llargària realment col·locat, amidat segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

 

EEVG          COMPTADORS DE CALORÍES I MESURADORS DE CONSUM                    

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Comptadors de calories, col·locats. 

S’han considerat els següents tipus de comptadors de calories: 

- Comptadors de tipus compacte 

- Comptadors de tipus hidrodinàmic (sense parts mòbils) 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En els comptadors de tipus compacte: 

- Replanteig de la unitat d’obra 

- Muntatge del comptador compacte (muntatge del mesurador de cabal a la canonada) 

- Connexió de les sondes de temperatura 

- Configuració de l’equip 

- Prova de servei 

- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc. 

En els comptadors de tipus hidrodinàmic (sense parts mòbils): 

- Replanteig de la unitat d’obra 

- Muntatge del mesurador de cabal 

- Muntatge de les sondes de temperatura 

- Muntatge del comptador de calories 

- Muntatge de l’emissor 

- Configuració de l’equip 
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- Prova de servei 

- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels 

aparells han d’estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 

El mesurador de cabal ha de quedar connectat a la xarxa i en condicions de funcionament. El fluid ha de circular pel seu interior en el 

sentit que indica la fletxa que hi te gravada al cos. Hi ha d’haver una clau de pas a la entrada i una altra a la sortida amb la finalitat de 

regular el cabal destinat a un usuari. 

Els eixos del mesurador de cabal i els de la canonada han de quedar alineats. 

No s’han de transmetre esforços entre el mesurador de cabal col·locat i la canonada. El mesurador de cabal ha d’anar muntat 

preferentment en el circuit de retorn. 

Les connexions elèctriques amb les sondes de temperatura han d’estar fetes. 

No s’han de transmetre esforços entre els elements d’instal·lació de les sondes de temperatura i la resta de components de l’equip. 

Les parts de l’equip que necessitin operacions de manteniment han de ser accessibles, per aquest motiu, s’ha de deixar l’espai suficient 

entre el comptador i els elements que l’envolten. 

El capçal electrònic que fa les funcions de calculadora del consum d’energia tèrmica ha d’anar muntat directament sobre el mesurador 

de cabal i ha de formar una unitat compacte amb aquest. 

Les sondes de temperatura han d’anar connectades al capçal. 

La mesura s’ha de poder fer des de l’exterior de l’edifici o bé des d’una centralització de comptadors d’energia tèrmica. 

Ha de ser possible una lectura fàcil de la pantalla del capçal. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 30 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 

El muntatge s’ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S’ha de seguir la seqüència de muntatge 

proposada pel fabricant. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 

Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments. 
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Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les rebabes que hi puguin haver. Els extrems 

de les canonades han d’estar preparats d’acord amb el sistema de connexió que s’hagi de fer. Entre les dues parts de les unions s’ha 

d’interposar el material necessari per a la obtenció d’una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i pressió de servei. 

No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva unió. 

Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 

UNE-EN 1434-1/A1:2003 Contadores de energía térmica. Parte 1: Requisitos generales. 

UNE-EN 1434-2/A1:2003 Contadores de energía térmica. Parte 2: Requisitos de construcción. 

 

EF11          TUBS D'ACER NEGRE SENSE SOLDADURA                                

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Instal·lacions de transport i distribució de fluids amb tubs d'acer negre, amb unions soldades , roscades o amb soldadura helicoïdal i la 

col·locació d’accessoris en canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats superficialment, encastats o al fons de la rasa. 

S’han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents: 

- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs fàcilment accessibles (muntants, 

instal·lacions d'hidrants, etc.). 

- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 

- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal·lació de bombeig, etc.) 

- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams lineals, equilibrats i amb predomini 

d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.) 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar) 

- Replanteig de la conducció 

- Col·locació de l’element en la seva posició definitiva 

- Execució de totes les unions necessàries 

- Neteja de la canonada 

- Retirada de l’obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 
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No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació d'accessoris. La variació del grau de dificultat en 

els diferents trams de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat d'obra 

diferent. 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el 

règim hidràulic de la canonada. 

Les reduccions de diàmetre, si no s'especifiquen, han de ser excèntriques i s'han de col·locar enrasades amb les generatrius superiors 

dels tubs per unir. 

Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris corresponents al tipus d'unió 

amb que s'executi la conducció (accessoris roscats o soldats). 

Si cal aplicar un element enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el corresponent enllaç de con elàstic de compressió. 

Les tuberies per les que circulen gasos amb presència eventual de condensats, han de tenir un pendent mínim del 0,5% per a 

possibilitar l'evacuació d'aquests condensats. 

La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm. 

El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs 

han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. 

La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que 

passi per sota. 

COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL: 

Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. 

Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre. 

En els trams encastats caldrà protegir els tubs contra la oxidació i especialment evitar el contacte directe amb el guix o altres productes 

que deteriorin el ferro. 

La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar convenientment si 

han d'anar aïllats. 

Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. 

Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Entre l'abraçadora del suport i el tub s'ha 

d'interposar una anella elàstica. No s'ha de soldar el suport al tub. 

La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 

Distància entre suports: 

+------------------------------------------+ 

¦   Diàmetre  ¦ Distància entre suports (m)¦ 

¦    nominal  ¦----------------------------¦ 

¦             ¦ trams      ¦     trams     ¦ 
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¦             ¦ verticals  ¦  horitzontals ¦ 

¦-------------¦------------¦---------------¦ 

¦  1/8"       ¦  1,8       ¦       1,5     ¦ 

¦  1/4"       ¦   2        ¦       1,6     ¦ 

¦  3/8"       ¦  2,5       ¦       1,8     ¦ 

¦ 1/2" - 3/4" ¦   3        ¦       2,5     ¦ 

¦   1"        ¦   3        ¦       2,8     ¦ 

¦1"1/4 - 2"   ¦  3,5       ¦        3      ¦ 

¦  2"1/2      ¦  4,5       ¦       3,5     ¦ 

¦   3"        ¦  4,5       ¦        4      ¦ 

¦   4" - 5"   ¦   5        ¦        5      ¦ 

¦   6"        ¦   6        ¦        6      ¦ 

+------------------------------------------+ 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 

Els tubs han d'estar situats sobre un llit de recolzament que per als de diàmetre inferior a 30 cm (tubs <= 12") ha de ser de grava o sorra 

amb un gruix mínim de 15 cm; per a tubs de diàmetres superiors, el llit de recolzament ha de complir l'especificat en la DT. 

Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 

La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i de les 

variacions tèrmiques. 

Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars (corbes, reduccions, etc.), han 

d'estar ancorades a daus massissos de formigó. 

En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a les de 

sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 

Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions. 

Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: 

- En zones amb trànsit rodat:  >= 100 cm 

- En zones sense trànsit rodat:  >= 60 cm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
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La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 

Si la unió és roscada, l'estanquitat dels accessoris s'ha d'aconseguir preferentment amb tefló. 

Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems. 

La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb 

les parets. 

Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 

Les femelles de les unions dels ramals embridats s'apretaran amb una clau dinamomètrica fins el valor indicat a la DT. 

Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent d'olis i greixos i, finalment, aigua. 

En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la. 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte. 

Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen als 

especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. 

Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es recomana la suspensió del tub per mitjà de 

bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat. 

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 

L'amplària de la rasa ha de ser més gran que el diàmetre de l'element més 60 cm. 

Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment 

per evitar el lliscament dels tubs. 

Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 

Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu 

assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). 

Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a l'excavació. 

No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha 

de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa. 

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i d'estanquitat 

segons la normativa vigent. 

No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 

Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de forma que els junts de les canonades i dels 

accessoris siguin accessibles per a la seva reparació. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

TUBS: 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
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Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. 

En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar. 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 

No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina. 

 

EFB           TUBS DE POLIETILÈ                                                

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la col·locació d’accessoris en canalitzacions 

soterrades amb unions soldades, col·locats superficialment o al fons de la rasa. 

S'han considerat els tipus de material següents: 

- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 45°C 

- Polietilè extruït  de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 45°C 

- Polietilè extruït de densitat mitjana per al transport de combustibles gasosos a temperatures fins a 40°C 

- Polietilè reticulat (EPR) 

S’han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents: 

- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs fàcilment accessibles (muntants, 

instal·lacions d'hidrants, etc.). 

- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 

- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal·lació de bombeig, etc.) 

- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams lineals, equilibrats i amb predomini 

d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.) 

S'han considerat els tipus d'unió següents: 

- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana) 

- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa i polietilè reticulat) 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar) 

- Replanteig de la conducció 

- Col·locació de l’element en la seva posició definitiva 
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- Execució de totes les unions necessàries 

- Neteja de la canonada 

- Retirada de l’obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 

No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació d'accessoris. La variació del grau de dificultat en 

els diferents trams de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat d'obra 

diferent. 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el 

règim hidràulic de la canonada. 

L'assaig d'estanquitat ha d'estar fet segons la norma UNE-53-131. 

Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris normalitzats. Les unions s'han 

de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la 

canalització. 

La canonada per a gas (densitat mitjana), no ha d'estar pròxima a conductes que transportin fluids a alta temperatura. S'ha de garantir 

que la canonada no superi una temperatura de 40°C. 

El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs 

han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. 

El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura: 

+---------------------------------------------------------+ 

¦             ¦   Polietilè   ¦       Polietilè           ¦ 

¦             ¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana  ¦ 

¦-------------¦---------------¦---------------------------¦ 

¦    A 0°C    ¦  <= 50 x Dn   ¦      <= 40 x Dn           ¦ 

¦    A 20°C   ¦  <= 20 x Dn   ¦      <= 15 x Dn           ¦ 

+---------------------------------------------------------+ 

Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determina r-se per interpolació lineal. 

COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL: 

Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. 

Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre. 

Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. 

Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre 

ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. 
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Les canonades per a gas amb tub de densitat mitjana col·locades superficialment, s'han d’instal·lar dins d'una beina d'acer. 

Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin al 

tub efectuar els moviments axials de dilatació. 

La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 

Distància entre suports: 

- Tub polietilè densitat alta: 

- Trams verticals: DN x 20 mm 

- Trams horitzontals: DN x 15 mm 

- Tub polietilè densitat baixa: 

+-------------------------------------+ 

¦  DN  ¦     Trams    ¦    Trams      ¦ 

¦ (mm) ¦   verticals  ¦ horitzontals  ¦ 

¦      ¦      (mm)    ¦     (mm)      ¦ 

¦------¦--------------¦---------------¦ 

¦  16  ¦      310     ¦     240       ¦ 

¦  20  ¦      390     ¦     300       ¦ 

¦  25  ¦      490     ¦     375       ¦ 

¦  32  ¦      630     ¦     480       ¦ 

¦  40  ¦      730     ¦     570       ¦ 

¦  50  ¦      820     ¦     630       ¦ 

¦  63  ¦      910     ¦     700       ¦ 

+-------------------------------------+ 

- Tubs polietilè reticulat: 

+---------------------------------------+ 

¦  DN   ¦  Distància entre suports (m)  ¦ 

¦       ¦-------------------------------¦ 

¦       ¦tram vertical ¦tram horitzontal¦ 

¦-------¦--------------¦----------------¦ 

¦ 16-20 ¦      1,0     ¦       0,5      ¦ 

¦ 25-75 ¦      1,3     ¦       0,6      ¦ 
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¦ 90-110¦      1,7     ¦       0,8      ¦ 

¦125-200¦      1,9     ¦       0,9      ¦ 

+---------------------------------------+ 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 

La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu damunt hi ha d’haver un reblert de terra 

ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura. 

Gruix del llit de sorra: 

- Polietilè extruït: >= 5 cm 

- Polietilè reticulat: >= 10 cm 

Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): 

- Polietilè extruït: >= 60 cm 

- Polietilè reticulat: >= 50 cm 

Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm 

El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i dilatacions degudes a canvis de 

temperatura. 

Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars (corbes, reduccions, etc.), han 

d'estar ancorades a daus massissos de formigó. 

En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a les de 

sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 

Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 

Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems. 

La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb 

les parets. 

Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 

L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment sobre el terreny. 

En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la 

connexió. 

En les unions encolades l'adhesiu s'ha d'aplicar amb pinzell als dos extrems per a unir. 

L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar. 
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Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. 

Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior. 

El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 

S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la pressió adequada per a fer la unió. 

Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les brosses. 

En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la. 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte. 

Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen als 

especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. 

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 

Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment 

per evitar el lliscament dels tubs. 

Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 

Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu 

assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). 

Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a l'excavació. 

No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha 

de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa. 

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i d'estanquitat 

segons la normativa vigent. 

No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 

Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de forma que els junts de les canonades i dels 

accessoris siguin accessibles per a la seva reparació. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

TUBS: 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. 

En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar. 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 

No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina. 

 

EFQ           AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS                                    

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Col·locació d'aïllament tèrmic de conduccions. 

S'han considerat els materials següents: 

- Tubs rígids de llana de vidre aglomerada amb resines termoestables oberts per una generatriu 

- Tubs amb escumes elastomèriques 

- Tubs rígids de poliestirè expandit formats per dues peces amb els dos extrems longitudinals encadellats 

- Tub flexible de polietilè expandit i obert per una generatriu 

- Tubs rígids de llana de roca aglomerada amb resines fenòliques, oberts per una generatriu 

S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents: 

- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un llocs fàcilment accessibles (muntants, etc.) 

- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 

- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes (sala de calderes, escalfadors, etc.) 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

S'ha de col·locar en contacte continuat amb tota la superfície del tub, sense cap compressió que en redueixi el gruix. 

L’aïllament ha d'estar col·locat de manera que no interfereixi amb els òrgans de comandament de les vàlvules i d'altres accessoris de la 

instal·lació. 

En aïllaments amb escumes elastomèriques, en la unió, les camises veïnes s'han d'enganxar entre elles i han de quedar a pressió. 

En aïllaments amb poliestirè expandit, les peces s'uneixen entre sí pels extrems longitudinals encadellats. La unió per testa amb les 

peces veïnes s'ha de realitzar a tocar. 

En aïllaments amb polietilè expandit, s'han d'enganxar entre ells els llavis del tall longitudinal, així com la unió de camises veïnes, que 

han de quedar a compressió. 

La temperatura de la superfície exterior, en funcionament, ha de ser <= 15°C per sobre de la temperatu ra ambient. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de col·locar la camisa, s'ha de netejar la superfície del tub de brosses, d'òxids o d'altres elements i s'hi ha d'aplicar una pintura 

antioxidant si no té cap protecció. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 

Correción de errores del Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas de 

Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de 

los Edificios. 

Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprobó el 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementaria y se crea la Comisión Asesora 

para las Instalaciones Térmicas de los Edificios 

 

EJM1          COMPTADORS                                                       

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Comptadors d'aigua amb unions roscades o embridades connectats a una bateria o a un ramal. 

Els comptadors de diàmetre nominal igual o superior a 2" han d'anar connectats amb brides. 

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 

- Col·locació del comptador 

- Preparació de les unions a roscar 

- Connexió a la xarxa de fluid amb els seus accessoris corresponents 

- Prova de servei 

CONDICIONS GENERALS: 

El comptador ha de quedar instal·lat dins d'una cambra de fàcil accés i amb suficients mitjans d’il·luminació i d'evacuació. 

Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular. 

Les connexions amb les conduccions d'entrada i de sortida no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt de material elàstic. 

Abans i després del comptador ha de quedar instal·lada una aixeta de pas i una vàlvula de retenció si el comptador no la porta 

incorporada, segons les especificacions del seu plec de condicions. 

La posició ha de ser la fixada a la DT. 

Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 20 mm 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. 

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Orden de 9 de diciembre de 1975 por la que se aprueban las Normas Básicas para las Instalaciones interiores de suministro de agua. 

(Vigent fins 29 de març 2007) 

 

EN31          VÀLVULES D'ESFERA MANUALS ROSCADES                               

SPB\.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Vàlvules d'esfera manuals roscades, muntades. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Muntades superficialment 

- Muntades en pericó de canalització soterrada 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja de rosques i d'interior de tubs 

- Preparació de les unions amb cintes 

- Connexió de la vàlvula a la xarxa 

- Prova de servei 

CONDICIONS GENERALS: 

La maneta de la vàlvula ha de ser accessible. 

Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 

Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió de treball. 

S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 

La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la maniobra de la maneta amb la mà. 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 30 mm 
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MUNTADES SUPERFICIALMENT: 

L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla horitzontal. 

La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del 

sistema de tancament. 

MUNTADES EN PERICÓ: 

L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb el centre del pericó. 

La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament 

del sistema de tancament. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades. 

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 

Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. 

Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina. 

 

EN71          VÀLVULES DE TRES VIES MOTORITZADES                               

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Vàlvules de regulació de multivies motoritzades, muntades roscades entre tubs. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Vàlvula de tres vies 

- Vàlvula de quatre vies 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja de les rosques i de l'interior dels tubs 

- Preparació de les unions amb cintes 

- Connexió de la vàlvula a la xarxa de subministrament 

- Connexió del motor a la xarxa elèctrica 
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- Prova de servei 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de connectar la vàlvula a la xarxa corresponent i el motor a la línia d'alimentació elèctrica. 

Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 

Les connexions han de ser estanques a la pressió de treball. 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 30 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades. 

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 

Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. 

Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions. 

Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. 

Ha de quedar feta la prova de servei, segons les especificacions de la DT i aprovada per la DF. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprobó el 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementaria y se crea la Comisión Asesora 

para las Instalaciones Térmicas de los Edificios 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

 

EN72          VÀLVULES DE DUES VIES MOTORITZADES                               

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Vàlvules de regulació, de tall o de sector de dues vies motoritzades, muntades roscades o embridades entre tubs. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja de les rosques i de l'interior dels tubs 

- Preparació de les unions amb cintes o juntes, segons instruccions del fabricant 
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- Connexió de la vàlvula a la xarxa de subministrament 

- Connexió del motor a la xarxa elèctrica 

- Prova de servei 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de connectar la vàlvula a la xarxa corresponent i el motor a la línia d'alimentació elèctrica. 

Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 

Les connexions han de ser estanques a la pressió de treball. 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Toleràncies d'execució: 

- Posició:  ± 30 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades. 

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 

Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. 

Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions. 

Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. 

Ha de quedar feta la prova de servei, segons les especificacions de la DT i aprovada per la DF. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

_ 

 

EN74          VÀLVULES REDUCTORES DE PRESSIÓ ROSCADES                          

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Vàlvules reductores de pressió roscades, muntades. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
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- Muntades superficialment 

- Muntades en pericó de canalització soterrada 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja de les rosques i de l'interior dels tubs 

- Preparació de les unions amb cintes 

- Connexió a la xarxa de la vàlvula 

- Prova de servei 

CONDICIONS GENERALS: 

La vàlvula ha de quedar amb l'allotjament del sistema d'accionament i regulació a la part inferior. 

S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent. 

Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats i en posició horitzontal. 

El sistema de regulació de la pressió diferencial ha de ser accessible. 

Les connexions han de ser estanques a les pressions de treball. 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 30 mm 

MUNTADES EN PERICÓ: 

La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament 

del sistema de tancament. 

MUNTADES SUPERFICIALMENT: 

La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del 

sistema de tancament. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades. 

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 

Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. 

Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina. 

 

EN81          VÀLVULES DE RETENCIÓ DE CLAPETA ROSCADES                         

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Vàlvules de retenció de clapeta, roscades i muntades. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Muntades superficialment 

- Muntades en pericó de canalització soterrada 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja de les rosques i de l'interior dels tubs 

- Preparació de les unions amb cintes 

- Connexió de la vàlvula a la xarxa 

- Prova d'estanquitat 

CONDICIONS GENERALS: 

La vàlvula ha de quedar de manera que el sentit de circulació del fluid sigui horitzontal o cap amunt. 

Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 

S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent. 

Les connexions han de ser estanques a la pressió de treball. 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 30 mm 

MUNTADES EN PERICÓ: 

La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament 

del sistema de tancament. 

MUNTADES SUPERFICIALMENT: 

La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del 

sistema de tancament. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades. 
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L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 

Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. 

Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina. 

 

EN91          VÀLVULES DE SEGURETAT DE RECORREGUT CURT 

ROSCADES                

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Vàlvules de seguretat de recorregut curt, roscades, muntades. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Muntades superficialment 

- Muntades en pericó de canalització soterrada 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja de rosques i d'interior de tubs 

- Preparació de les unions amb cintes 

- Connexió de la vàlvula a la xarxa 

- Prova de servei 

CONDICIONS GENERALS: 

La palanca d'obertura manual de la vàlvula ha de ser accessible i ha de quedar a la vista. 

Ha de quedar connectada a la canonada a protegir per la boca d'entrada, sense cap interrupció. 

La boca de sortida s'ha de conduir al punt de desguàs, que ha de ser visible des del lloc on ha d'estar la vàlvula. 

Ha de quedar en condicions de funcionament i ha de ser estanca a la pressió de treball. 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 30 mm 

MUNTADES EN PERICÓ: 
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La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament 

del sistema de tancament. 

MUNTADES SUPERFICIALMENT: 

La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del 

sistema de tancament. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Les unions amb les canonades han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades. 

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 

Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. 

Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Orden de 17 de marzo de 1981 por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE AP 1 del Reglamento de Aparatos a 

Presión: Calderas, Economizadores, Precalentadores, Sobrecalentadores y Recalentadores. 

Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 

Correción de errores del Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas de 

Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de 

los Edificios. 

Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprobó el 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementaria y se crea la Comisión Asesora 

para las Instalaciones Térmicas de los Edificios 

 

ENC           VÀLVULES D'EQUILIBRAT                                            

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Vàlvules d’equilibrat automàtic, muntades superficialment roscades o embridades. 

S’han considerat els tipus de vàlvules següents: 

- Vàlvules reguladores de cabal 

- Vàlvules reguladores de cabal i pressió diferencial 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig de la unitat d’obra 
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- Neteja de l'interior dels tubs 

- Connexió de la vàlvula a la xarxa 

- Prova de funcionament 

- Prova d'estanquitat 

- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. Preferentment ha d’anar muntada en la canonada de 

retorn del circuit. 

Les parts de la vàlvula que s’hagin de manipular, han de ser accessibles. 

La distància entre la vàlvula i els elements que l’envolten ha de ser suficient per permetre’n el desmuntatge i manteniment. 

Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 

S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 

El pes de la tuberia no ha de descansar sobre la vàlvula. 

La brida ha de fer una pressió uniforme sobre l'element d'estanquitat. Les unions han de ser estanques. 

El sentit de circulació del fluid a dintre de la vàlvula ha de coincidir amb la marca gravada al cos de la vàlvula. 

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels 

equips han d’estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 

Toleràncies d'execució: 

- Posició:  ± 10 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 

El muntatge s’ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S’ha de seguir la seqüència de muntatge 

proposada pel fabricant. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de la vàlvula corresponen a les especificades al projecte. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 

Les connexions a la xarxa de servei es faran un cop tallat el subministrament. 

Les proves sobre la vàlvula muntada han de ser fetes per personal especialitzat. 

Un cop instal·lada la vàlvula, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina. 

ENE           FILTRES COLADORS                                                 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Filtres coladors roscats o embridats muntats entre tubs. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col·locació i fixació de la peça a la tuberia 

- Prova de servei 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a localització en l'esquema de la instal·lació. 

Les parts del filtre que s’hagin de manipular, han de ser accessibles. 

La distància entre el filtre i els elements que l’envolten ha de ser suficient per permetre’n el desmuntatge i manteniment. 

Els eixos del filtre i de la canonada han de quedar alineats. 

S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 

El pes de la tuberia no ha de descansar sobre el filtre. 

Les unions han de ser estanques. 

El sentit de circulació del fluid a dintre del filtre ha de coincidir amb la marca gravada al cos. 

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels 

equips han d’estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 

Ha de quedar feta la prova de la instal·lació. 

Toleràncies d'execució: 

- Posició:  ± 10 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 

El muntatge s’ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S’ha de seguir la seqüència de muntatge 

proposada pel fabricant. 

Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat. 

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre les rosques. 
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L'estanquitat de les unions embridades s'ha d'aconseguir amb els junts subministrats pel fabricant, o bé, amb junts expressament 

aprovats per aquest. 

El tub de connexió ha d'estar lliure d'obstruccions. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

S’ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les especificades al projecte. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 

Les connexions a la xarxa de servei es faran un cop tallat el subministrament. 

Un cop instal·lat es procedirà a la retirada de l’obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de carrils, tubs, cables, 

etc. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina. 

 

ENL1          BOMBES ACCELERADORES AMB MOTOR INUNDAT                           

SPB\.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Bombes acceleradores amb motor inundat i muntades entre tubs. 

S'han considerat els tipus de connexions següents: 

- Roscades 

- Embridades 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Connexió a la xarxa de fluid a servir 

- Connexió a la xarxa elèctrica 

- Prova de servei 

CONDICIONS GENERALS: 

La bomba ha d'estar connectada a la xarxa a què ha de donar servei, i el motor a la línia d'alimentació elèctrica. 

Les canonades d'aspiració i d'impulsió han de ser, com a mínim, del mateix diàmetre que les boques corresponents. 

Les reduccions de diàmetre s'han de fer amb peces còniques, amb una conicitat total <= 30°. 

Les reduccions que siguin horitzontals s'han de fer excèntriques i han de quedar enrasades per la generatriu superior, per tal d'evitar la 

formació de bosses d'aire. 
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La bomba s'ha de recolzar sobre la canonada on va instal·lada. Aquesta canonada no ha de produir cap esforç radial o axial a la bomba. 

L'eix motor-impulsor ha de quedar en posició horitzontal. 

L'eix de la bomba-canonada no ha de tenir limitacions en la seva posició. 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible i si gira en el sentit convenient. 

CONNEXIÓ PER BRIDES: 

L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 

CONNEXIÓ PER ROSCA: 

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 

Correción de errores del Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas de 

Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de 

los Edificios. 

Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprobó el 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementaria y se crea la Comisión Asesora 

para las Instalaciones Térmicas de los Edificios 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

 

ENN2          BOMBES SUBMERGIBLES PER A AIGÜES RESIDUALS                       

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Bombes fecals submergibles muntades superficialment. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Muntatge grup motor-bomba amb les canonades corresponents 

- Col·locació del grup 

- Connexió a la xarxa elèctrica 
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- Prova de servei 

CONDICIONS GENERALS: 

La canonada d'evacuació s'ha de connectar al tub d'impulsió, i el motor a la línia d'alimentació elèctrica. 

La canonada d'evacuació ha de ser, com a mínim, del mateix diàmetre que el tub d'impulsió de la bomba. 

La bomba ha de quedar al fons del pou amb el motor a la superfície units per un eix de transmissió. 

La canonada d'impulsió ha d'anar paral·lela a l'eix des de la bomba fins a la superfície. 

Les canonades no han de transmetre cap tipus d'esforç a la bomba. 

Les unions han de ser completament estanques. 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'ha de comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible i si gira en el sentit convenient. 

L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

 

ENZL          ELEMENTS AUXILIARS PER A BOMBES ACCELERADORES                    

SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Maniguets elàstics muntats entre tubs. 

S’han considerat els tipus de maniguets següents: 

- Maniguets roscats 

- Maniguets embridats 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig de la unitat d’obra 

     - Neteja de l’interior dels tubs 

- Muntatge del maniguet 

- Prova de funcionament 

- Prova d'estanquitat 
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- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

La distància entre el maniguet i els elements que l’envolten ha de ser suficient per permetre’n el desmuntatge i manteniment. 

Els eixos del maniguet i de la canonada han de quedar alineats. 

S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 

El pes de la canonada no ha de descansar sobre el maniguet. 

Les unions han de ser estanques. 

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels 

equips han d’estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 

Toleràncies d'execució: 

- Posició:  ± 10 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 

El muntatge s’ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S’ha de seguir la seqüència de muntatge 

proposada pel fabricant. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 

Les connexions a la xarxa de servei es faran un cop tallat el subministrament. 

Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina. 

 

B0A7          ABRAÇADORES                                                      

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Abraçadora metàl.lica d’acer galvanitzat o d’acer inoxidable. 

S’han contemplat els següents tipus d’abraçadores: 
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- Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars unides per un cargol a cada extrem 

- Abraçadores formades per dues peces semicirculars, amb unió encaixada per forma 

La seva designació indica el diàmetre exterior dels tubs que ha de subjectar. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Una de les peces semicirculars ha de tenir un pas roscat que permeti la seva unió al vis de fixació. 

El vis de fixació ha de tenir ambdós extrems roscats de forma diferent: per acoblar a la brida per un costat i per fixar-lo al tac d'ancoratge 

per l'altre. 

Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els elements. 

El disseny del tac ha de ser l'adient al suport. 

El vis ha d'anar protegit contra la corrosió. 

Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament el tac, el vis i l'abraçadora en capses, on ha de figurar les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

- Diàmetres 

- Unitats 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

B7C9          FELTRES I PLAQUES DE LLANA DE ROCA                               

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Elements més o menys rígids elaborats amb llana mineral obtinguda per fusió de roca, escòria o vidre, amb o sense revestiment, en 

forma de feltres, mantes, pannells o planxes. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que 

els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 

membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
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També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 

880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. En les plaques, les cares han de ser planes i paral·leles i els angles rectes. 

Ha de tenir una resistència a la tracció paral·lela a les cares (UNE-EN 1608) suficient per a suportar el doble del pes de l’element 

considerat en la seva dimensió total. 

Resistència tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  >= 0.025 m2K/W 

Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  <= 0.060 W/mK 

Les característiques de l’element han de complir les especificacions de la UNE-EN 13162. 

Sobre la mateixa planxa, sobre l’etiqueta o sobre l’embalatge, han de figurar de forma clara i ben visible, les dades següents: 

- Identificació del producte 

- Identificació del fabricant 

- Data de fabricació 

- Identificació del torn i del lloc de fabricació 

- Classificació segons la reacció al foc (determinada segons UNE-EN 13501-1) 

- Resistència tèrmica (determinada segons UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939) 

- Conductivitat tèrmica (determinada segons UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939) 

- Gruix nominal (determinat segons UNE-EN 823) 

- Codi de designació segons el capítol 6 de la UNE-EN 13162 

- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 

de juliol 

- Llargària i amplària nominals 

- Tipus de revestiment, en el seu cas 

Toleràncies: 

- Llargària nominal:  ± 2% 

- Amplària nominal:  ± 1.5% 

Les toleràncies del gruix han de complir l’especificat en la UNE-EN 13162. 

PLANXES O PANNELLS: 

- Escairat (UNE-EN 824):  ± 5 mm/m 

- Planor (UNE-EN 825):  ± 6 mm 

FELTRE O PLACA AMB REVESTIMENT D'ALUMINI: 

Permeabilitat al vapor d'aigua: 
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- Feltre amb paper kraft d'alumini:  <= 0,4 g cm/cm2 dia mm hg 

- Placa:  Nul·la 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Embalat en rotlles en el cas de feltres o mantes o planxes primes i embalat en paquets, en el cas d’elements més 

rígids com pannells o planxes. 

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’un espai habitable, el fabricant ha de declarar el valor del 

factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua (assajat segons UNE-EN 12086). 

El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat 

aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 

Productes destinats a usos no subjectes a reglamentació sobre reacció al foc: 

- Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzat per el laboratori 

notificat 

Productes per a usos subjectes a reglamentació sobre reacció al foc, que en el seu procès de producció s’ha aplicat una millora en la 

classificació de reacció al foc, classificats en classes A1, A2, B i C: 

- Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte 

Productes per a usos subjectes a reglamentació sobre reacció al foc, que en el seu procès de producció no s’ha aplicat cap millora en la 

classificació de reacció al foc, classificats en classes A1, A2, B i C i productes classificats en classes D i E: 

- Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzat per el laboratori 

notificat 

Productes per a usos subjectes a reglamentació sobre reacció al foc, que no necessiten realitzar l’assaig de reacció al foc, classificats 

en classes de A1 a E i productes classificats en classe F: 

- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 

El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors declarats evaluats segons la UNE-EN 13172. 

Emmagatzematge: Apilats horitzontalment sobre superfícies planes i netes, protegits de les pluges i les humitats. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 13162:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos industriales de lana mineral (MW). 

Especificación. 

 

BD13          TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS                                       

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Tubs de materials plàstics, per a conductes d’evacuació d’aigües pluvials i residuals dins dels edificis. 



 
Projecte de disseny d’una instal·lació  
de climatització, mitjançant bomba de 

 calor geotèrmica, per un edifici d’oficines 
 

 Juanjo González Toledano 

 

4. Plec de Condicions  348 
 

S'han considerat els tipus següents: 

- Tubs i accessoris de PVC-U de paret massissa, fabricat segons norma UNE-EN 1329 

- Tubs i accessorios de PVC-U de paret estructurada, fabricat segons norma UNE-EN 1453 

- Tubs i accessorios de PP de paret massissa, fabricat segons norma UNE-EN 1451 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El fabricant ha de garantir que les característiques del material que composa els tubs, així com que les característiques generals, 

geomètriques, mecàniques i físiques dels tubs compleixen les normes UNE-EN corresponents. 

La superfície interna i externa del tub ha de ser llisa i neta. No ha de tenir defectes superficials com ara ratlles, ampolles, impureses o 

porus. 

El tub ha de tenir una superficie de color uniforme. 

Els tubs han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a l’eix. 

Els tubs han d’anar marcats segons la normativa corresponent a interval d’1 m. El marcatge ha de ser llegible després de 

l’emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal·lació i posada a l’obra del tub. 

El marcatge no ha de produir defectes al tub (fissures, disminució del gruix mínim de les parets, etc.). 

El marcatge ha de contenir com a mínim la següent informació: 

- Número de la norma segons la que s’han fabricat els tubs 

- Nom del fabricant i/o marca comercial 

- Diàmetre nominal 

- Gruix mínim de paret 

- Material 

- Codi de l’àrea d’aplicació 

- Rigidesa anular nominal (només pels tubs BD) 

- Informació del fabricant: any i mes de fabricació i identificador del lloc de fabricació 

- Prestacions en clima fred 

El codi d’aplicació indica on es poden utilitzar els tubs: 

- “B” interior d’edificis (muntatge a l’interior dels edificis o a l’exterior, adossat a la paret) 

- “BD” interior d’edificis (muntatge a l’interior dels edificis o a l’exterior, adossat a la paret, o soterrat dins de l’estructura de l’edifici) 

TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA: 

Han d’estar formats per una capa interna i altre externa, llises, de PVC-U, compacte, entre les que s’ha introduït material de PVC-U 

escumat o nervis de PVC-U compacte. 

Només es poden utilitzar per a muntatge a l’interior dels edificis. 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 

Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

*UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta 

temperatura) en el interior de la estruct.de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especif. para 

tubos,accesorios 

*UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta 

temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el 

sistema. 

*UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para evacuación de agua 

residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). 

Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema. 

 

BDW           ACCESSORIS GENÈRICS PER A BAIXANTS I DESGUASSOS                  

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i 

accessoris) per a desguassos i baixants. 

S'han considerat els elements següents: 

- Accessoris i elements especials per a baixants de fibrociment NT 

- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa 

- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada 

- Elements especials per a baixants de fosa grisa 

- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada 

- Elements especials per a desguàs de tub de plom 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub, i no han 

de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
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- Material 

- Tipus 

- Diàmetres 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

FIBROCIMENT NT: 

*UNE-EN 12763:2001 Tubos y accesorios de fibrocemento para sistemas de evacuación de edificios. Medidas, condiciones técnicas de 

suministro. 

PVC-U PARET ESTRUCTURADA: 

*UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Poli-(cloruro de vinilo) 

no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 

UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para evacuación de agua 

residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). 

Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema. 

PVC-U DE PARET MASSISSA: 

*UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta 

temperatura) en el interior de la estruct.de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especif. para 

tubos,accesorios 

FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

BDY           ELEMENTS DE MUNTATGE PER A BAIXANTS I DESGUASSOS                 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i 

accessoris) per a desguassos i baixants. 

S'han considerat els elements següents: 

- Accessoris i elements especials per a baixants de fibrociment NT 

- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa 

- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada 

- Elements especials per a baixants de fosa grisa 
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- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada 

- Elements especials per a desguàs de tub de plom 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub, i no han 

de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetres 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

FIBROCIMENT NT: 

*UNE-EN 12763:2001 Tubos y accesorios de fibrocemento para sistemas de evacuación de edificios. Medidas, condiciones técnicas de 

suministro. 

PVC-U PARET ESTRUCTURADA: 

*UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Poli-(cloruro de vinilo) 

no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 

UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para evacuación de agua 

residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). 

Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema. 

PVC-U DE PARET MASSISSA: 

*UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta 

temperatura) en el interior de la estruct.de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especif. para 

tubos,accesorios 

FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

BEV3          ESTACIONS DE CONTROL, CENTRE DE CONTROL I 

COMUNICACIÓ PER A REGU 
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SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Elements per a la regulació, control, supervisió i gestió d’instal·lacions. 

S’han considerat els següents tipus d’elements: 

- Controladors locals 

- Pantalles LCD de presa de dades local 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les especificacions, rangs de valors, complements i altres característiques específiques de l’element han de coincidir amb les indicades 

a la DT i cal que la DF aprovi la marca i el model. 

El fabricant ha de garantir que les característiques de l’element compleixen amb les especificacions de la DT, de la pròpia documentació 

tècnica del fabricant i que els elements són compatibles amb la resta del seu sistema o amb el sistema en el cas que s’integrin. 

Han de tenir aspecte exterior uniforme i sense defectes. 

No ha de tenir cantells afilats o arestes vives que puguin, durant la instal·lació, ús normal o manteniment, suposar uns risc per als 

usuaris o pels elements de la instal·lació que l’envolten. 

Ha de tenir la resistència mecànica suficient i ha d’estar construït de manera que pugui suportar, sense precaucions especials, les 

condicions d’ús, muntatge i manteniment. 

El fabricant es el responsable de que els elements ofereixin les garanties degudes pel que fa a la qualitat, seguretat i funcionament, 

segons el previst en les condicions de la DT. 

Tots els elements que constitueixen l'element han de ser compatibles entre sí. 

En cas de fallada, cap component ha d'emetre ni flames, ni gasos. Tots els materials aïllants protectors contra xocs elèctrics han de ser 

autoextingibles, amb baixa emissivitat de fums i lliures d'halogenurs. 

Grau de protecció mínim:  IP30 

Temperatura de funcionament:  0ºC-45ºC 

Humitat de funcionament:  5%-90% 

CONTROLADORS LOCALS: 

Ha de poder connectar-se a les entrades i sortides, al bus de dades i a la alimentació, sense que es produeixen interferències 

elèctriques als circuit elèctric o de dades. 

Els borns d'entrada, sortida, bus de dades i alimentació has d'estar identificats en el xassís de manera permanent. 

Ha de tenir incorporat internament o externament  el sistema d'alimentació per a una tensió de 230V c.a. i 50Hz 

El nombre d'entrades i sortides ha de coincidir amb el indicat a la DT  

La programació especifica del controlador ha d'estar introduïda al sistema de memòria interna i provat el seu funcionament, segons les 

especificacions de la DT i aprovada per la DF . 

El sistema de memòria interna ha de ser capaç de mantenir intactes les dades durant un terminin mínim de 15  hores en cas de fallada 

de tensió d'alimentació. 
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PANTALLES LCD DE PRESSA DE DADES LOCAL: 

Ha de ser compatible amb el controlador sobre el que s'ha d’instal·lar. 

Els seus caràcters han de ser llegibles amb una il·luminació de 0 lux a 30 cm. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En caixes. 

El fabricant ha de subministrar la documentació tècnica, instruccions, esquemes i plantilles necessaris per al muntatge, connexió de 

l’element i el manteniment. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats, raigs de sol i dins l’embalatge original. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

 

BEV4          CABLEJAT INSTAL.LACIONS DE REGULACIÓ I CONTROL                   

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Cables per a bus de dades i materials per a l’execució de la instal·lació elèctrica de punts de control per a la regulació, control, 

supervisió i gestió d’instal·lacions. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Cables per a bus de dades 

- Material per a la instal·lació elèctrica de punts de control 

MATERIAL PER A LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE PUNTS DE CONTROL: 

Es composa de tubs rígids o flexibles i cables necessaris per a la realització de la instal·lació elèctrica del punt de control. 

Els tubs han de complir la norma UNE_EN 50-086-95 (1) “Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas” i amb el “Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión.” 

Els conductors han de complir amb la norma UNE 21-022-82 “Conductores de cables aislados.” i amb el “Reglamento Electrotécnico 

para Baja Tensión.” 

CABLES DE DADES: 

Aquests cables han d’estar constituïts per conductors multifilars de coure de 0,91 mm de diàmetre llis i recuit, aïllats amb una capa 

extruïda de polietilè sòlid colorat segons clau i disposats a parells. Els conductors han de ser rígids de coure electrolític pur, amb un bo 
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trefilatge i uniformement recuit, de secció perfectament circular i uniforme. La superfície  ha de ser llisa, neta i brillant i ha d’esar 

exempta d’escates, esquerdes o qualsevol altre tipus de defecte. 

Per a l’aïllament dels conductors s’ha d’emprar polietilè d’alta densitat i alt pes molecular. Cada conductor s’ha d’aïllar amb una capa 

contínua de polietilè sense porus ni cap defecte. Els fils aïllats s’han de torsionar en parells amb un pas adequat i amb un codi de colors 

per distingir-los. Cadascú dels aparells s’ha d’encintar individualment amb una cinta de poliester aplicada  helicoidalment amb un 

cavalcament adequat i altra cinta d’alumini-poliester ( de 0,025 mm el fruix de poliester i 0,023 mm l’alumini) aplicada també 

helicoidalment i amb un cavalcament adequat. 

La coberta de protecció és de tipus anti-ignífuga i ha de constar d’una pantalla d’alumini i una coberta de termoplàstic ignífug envoltant al 

nucli. Sobre la cinta envoltant s’ha de disposar una cinta d’alumini aplicada longitudinalment i cavalcada d’un gruix de 0,2 mm i un 

cavalcament mínim de 6,5 mm. Sota la mateixa s’ha d’aplicar un conductor de 0,4 mm de diàmetre per a continuïtat de pantalla. 

Les característiques elèctriques dels conductors a 20ºC han de ser les següents: 

- Resistència òhmica en c.c a 10 kHz i per bucle:  <= 16,3 Ohms 10% 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Bobines normalitzades i degudament protegides, de manera que no s’alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humtiats, raigs de sol i dins del embalatge original. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

UNE-EN 50086 1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Requisitos generales. 

UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados. 

 

BEW5          ACCESSORIS PER A CONDUCTES RECTANGULARS                          

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Conjunt d'elements auxiliars (suports, abraçadores, etc.). 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material i les seves característiques (qualitat, dimensions, etc.) han de ser els adequats per al conducte i no han de fer disminuir les 

característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material 
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- Tipus 

- Dimensions en cm 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

BEY           ELEMENTS DE MUNTATGE PER A INSTAL.LACIONS DE 

CLIMATITZACIÓ, CALE 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) 

- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.) 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de fer disminuir les característiques pròpies del 

conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetres 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La mateixa normativa que s’apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin. 
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BFW           ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS                 

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, derivacions, reduccions, etc.), utilitzats en instal·lacions 

d'edificació i d'urbanització per a la total execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyin. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub, i no han 

de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetres 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La mateixa normativa que s’apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin. 

 

BFY           ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS                   

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) 

- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.) 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de fer disminuir les característiques pròpies del 

conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material 
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- Tipus 

- Diàmetres 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La mateixa normativa que s’apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin. 

 

BNZL          ELEMENTS AUXILIARS PER A BOMBES ACCELERADORES                    

SPB\1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Maniguets antivibratoris elàstics per al muntatge de bombes acceleradores en instal·lacions de climatització i aigua calenta sanitària. 

S’han considerat els tipus de maniguets següents: 

- Maniguets per a muntar roscats 

- Maniguets per a muntar embridats 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha d’estar format per un cos central tubular de material elastomèric amb els elements de connexió a banda i banda. 

Ha de tenir clarament indicat de forma indeleble el sentit en el que haurà de circular el fluid, un cop instal·lada la peça. 

L'interior ha d'estar net, lliure de pols i impureses. 

No ha de tenir cops, esquerdes o irregularitats en els punts on puguin afectar l'estanquitat, ni ha de tenir d'altres defectes superficials. 

L'interior ha de ser regular i llis. S'accepten petites irregularitats que no disminueixin la seva qualitat intrínseca, ni alterin el seu 

funcionament. 

Ha de ser resistent a la corrosió. 

Ha de ser resistent a les agressions del fluid que circula pel seu interior. 

Ha de ser estanc a la pressió de prova de la instal·lació. 

Ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Pressió nominal 

- Símbol indicador del sentit de circulació del fluid per dintre del filtre 

Pressió nominal:  10 bar 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En caixes. 

S’ha de subministrar amb les boques de connexió tapades. 

Ha de dur les instruccions d’instal·lació i muntatge corresponents. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 

 

4.2.2 Prescripcions sobre verificacions en l’edifci  i instal·lacions 

finalitzades 

D'acord amb l'article 7.4 del CTE, en l'obra acabada, bé sobre l'edifici en el seu 

conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, parcial o 

totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se 

amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el 

projecte o ordenades per la Direcció facultativa i les exigides per la legislació 

aplicable. 
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5.1 Amidaments Instal·lació Connexió Desguassos 

 

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT 

 
ED111B11      m    Desg.ap.sanitari de tub PVC,paret massissaB,D=32mm                

 Desguàs d'aparell sanitari de tub de PVC, de paret massissa àrea d'aplicació B, de diàmetre 32 mm,  
 fins a baixant, caixa o clavegueró  
 FANCOILS 11 2,00 22,00 
 RECUPERADOR 1 3,00 3,00 
  

 25,00 
ED111B21      m    Desg.ap.sanitari de tub PVC,paret massissaB,D=40mm                

 Desguàs d'aparell sanitari de tub de PVC, de paret massissa àrea d'aplicació B, de diàmetre 40 mm,  
 fins a baixant, caixa o clavegueró  
 FANCOILS 11 3,00 33,00 
 RECUPERADOR 1 3,00 3,00 
  

 36,00 

 
 
 

5.2 Amidaments Instal·lació Climatització  

 

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT 
 
EEH715K0      u    Bomb.cal.aigua/aigua,50kW,E=16kW,COP=2,8,400V,2 herms.rots.,R407  

 Bomba de calor per a la producció d'aigua amb condensació per aigua, de 50 kW de potència tèrmi-  
 ca aproximada tant en fred com en calor, de 16 kW de potència elèctrica total absorbida i un  
 COP=2,8, amb alimentació trifàsica de 400 V, amb 2 compressors hermètics rotatius i fluid frigorífic  
 R407c o R410a, amb bescanviadors de tubs de coure i carcassa d'acer, col.locada, Model Therma-  
 lia R Dual de Hoval o equivalent  
   
 CENTRAL DE PRODUCCI 1 1,00 
  

 1,00 
EEJ61111X     u    Fan-coil cassette,2 tubs,4 vies,2,4kW/3,2kW,E=100W,230V,col.      

 Fan-coil del tipus cassette per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, de 4 vies de  
 sortida d'aire, de 2,4 kW de potència frigorífica màxima i 3,2 kW de potència calorífica màxima, de  
 100 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V. Model  
 42GW209C de Carrier o equivalent. Inclou vàlvula control i termostat ambient sense fils.  
 PB  
 FC-01 1 1,00 
 PP  
 FC-03 1 1,00 
 FC-04 1 1,00 
 FC-05 1 1,00 
 FC-06 1 1,00 
 FC-07 1 1,00 
 FC-08 1 1,00 
 FC-09 1 1,00 
 FC-11 1 1,00 
  

 9,00 
EEJ61121X     u    Fan-coil cassette,2 tubs,4 vies,4kW/5kW,E=100W,230V,col.          

 Fan-coil del tipus cassette per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, de 4 vies de  
 sortida d'aire, de 4 kW de potència frigorífica màxima i 5 kW de potència calorífica màxima, de 100  
 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V. Model 42GW309C de  
 Carrier o equivalent. Inclou vàlvula control i termostat ambient sense fils.  
 P1  
 FC-02 1 1,00 
  

 1,00 
EEJ61131X     u    Fan-coil cassette,2 tubs,4 vies,7,2kW/10kW,E=100W,230V,col.       

 Fan-coil del tipus cassette per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, de 4 vies de  
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 sortida d'aire, de 7,2 kW de potència frigorífica màxima i 10 kW de potència calorífica màxima, de  
 100 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V. Model  
 42GW609C de Carrier o equivalent. Inclou vàlvula control i termostat ambient sense fils.  
 P1  
 FC-10 1 1,00 
  

 1,00 
EEU4U010      u    Dipòsit exp.25l,planxa acer,membrana elàstica,connexió D=3/4'',r  

 dipòsit d'expansió tancat de 25 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió  
 de 3/4' de D, col.locat roscat  
 SALA MÀQUINES 1 1,00 
  

 1,00 
EEUEU045      u    Dip.inèrcia 800l,acer galv.aïllament poliuretà i ext.alumini,ver  

 Dipòsit d'inèrcia de 800 l de capacitat, de planxa d'acer galvanitzat amb aïllament de poliuretà i reco-  
 briment exterior d'alumini, col.locat en posició vertical i connectat  
 SALA MÁQUINES 1 1,00 
 
  

 1,00 
ENL1V29FX     u    Bomba ac.inundat+variador,230V,n=<3700rpm,Qmàx=5,5m3/h,hmàx=2m    

 Bomba acceleradora amb rotor inundat i variador de freqüència per a instal.lacions de calefacció i cli-  
 matització, d'alta eficiencia, alimentació monofàsica de 230 V i règim de gir fins a3700 rpm, de 5,5  
 m3/h de cabal màxim i de 2m d'alçada imp., per a aigua entre -10 i 110°C, amb connexions DN40,  
 muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes, model Stratos 40/1-1-4 CAN de Wilo o equiva-  
 lent.  
 CIRCUIT DE FAN-COILS 1 1,00 
  

 1,00 
ENL1V39FX     u    Bomba ac.inundat+variador,230V,n=<3700rpm,Qmàx=7,5m3/h,hmax=2m    

 Bomba acceleradora amb rotor inundat i variador de freqüència per a instal.lacions de calefacció i cli-  
 matització, d'alta eficiencia, alimentació monofàsica de 230 V i règim de gir fins a3700 rpm, de 7,5  
 m3/h de cabal màxim i de 2m d'alçada imp., per a aigua entre -10 i 110°C, amb connexions DN50,  
 muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes, model Stratos 50/1-12 CAN de Wilo o equiva-  
 lent.  
 CIRCUIT DE RECIRCULACIÓ GHP 1 1,00 
  

 1,00 
ENL1V19FX     u    Bomba ac.inundat+variador,230V,n=<4800rpm,Qmàx=1,2m3/h,hmax=0,6m  

 Bomba acceleradora amb rotor inundat i variador de freqüència per a instal.lacions de calefacció i cli-  
 matització, d'alta eficiencia, alimentació monofàsica de 230 V i règim de gir fins a4800 rpm, de 1,2  
 m3/h de cabal màxim i de 0,6m d'alçada imp., per a aigua entre -10 i 95°C, amb connexions  
 G1-1/2", muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes, model Yonos Pico 25/1-8 de Wilo o  
 equivalent.  
 CIRCUIT RECUPERADOR 1 1,00 
 CIRCUIT TR COL.1 1 1,00 
 CIRCUIT TR COL.3 1 1,00 
  

 3,00 
ENL1V99FX     u    Bomba ac.inundat+variador,230V,n=<4800rpm,Qmàx=2,1m3/h,hmax=0,6m  

 Bomba acceleradora amb rotor inundat i variador de freqüència per a instal.lacions de calefacció i cli-  
 matització, d'alta eficiencia, alimentació monofàsica de 230 V i règim de gir fins a4800 rpm, de 2,1  
 m3/h de cabal màxim i de 0,6m d'alçada imp., per a aigua entre -10 i 95°C, amb connexions G2",  
 muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes, model Yonos Pico 30/1-8 de Wilo o equivalent.  
 CIRCUIT TR COL.2 1 1,00 
  

 1,00 
ENN2U010X     u    Bomba submergible cilindrica de 5", per a un cabal de 8,3m3/h a   

 Bomba submergible cilindrica de 5", per a un cabal de 8,3m3/h a una altura d'elevacio de 6 m, pro-  
 veïda amb 10 m de cable elèctric especial submergible, sortida a 1-1/4", construida en Acer Inox.  
 AISI.304, instal.lada, mode lTWI 5 505 de Wilo o equivalent  
 CAPTACIÓ AIGUA SUBTERRÀNIA 1 1,00 
  

 1,00 
E7C24501X     m2   Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de 4 kPa de te  

 Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de 4 kPa de tensió a la compressió, de 25 mm  
 de gruix, de 0,56 m2K/W de resistència tèrmica, amb cares de superfície llisa i cantell llis, col.loca-  
 des no adherides, sistema autofixació model Panell Autofixació Uponor o equivalent  
 P1  
 TERRA RADIANT 1 295,00 295,00 
  

 295,00 
EE91124A      u    Kit col.lect.terra radiant,10sortides p/tub DN=16mm,col.mural+co  
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 Conjunt de col�lectors per a terra radiant amb element impulsor amb detentor, element de retorn amb  
 vàlvules termostatitzables, amb deu sortides per a tub de 16 mm de diàmetre nominal, amb vàlvules,  
 ràcors i elements de muntatge necessaris, col.locat amb fixacions murals i connectat  
 TR  
 CIRCUIT-1 1 1,00 
 CIRCUIT-2 1 1,00 
 CIRCUIT-3 1 1,00 
  

 3,00 
EFB4Ç002      m    Tub de polietilè EvalPEX sèrie per Terra Radiant marca UPONOR o   

 Tub de polietilè EvalPEX sèrie per Terra Radiant marca UPONOR o equivalent de diàmetre 16x1.8  
 segons norma UNE-EN ISO 15875. totalment instal�lat posat en marxa.  
 TERRA RADIANT 1 2.130,00 2.130,00 
  

 2.130,00 
EEW1Ç011      M    Socol aïllant                                                     

 Subministrament i col�locació de sòcol aïllant, marca polytherm o similar. inclòs mà d'obra, materials  
 auxiliars i mitjans auxiliars. totalment instal�lat.  
 TR 1,5 295,00 442,50 
  

 442,50 
EEW2Ç020      KG   Aditiu per a morter                                               

 Subministrament i col�locació de aditiu elastomer i antiespumant marca polytherm o semblant model  
 estrotherm "H" barrejat a rao de 1% de pes de morter.  
 TR 5 5,00 
  

 5,00 
EF11E222X     m    Tub acer negre s/sold.,D=6´´,soldat,dific.mitjà,col.superf.       

 Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 6´´, segons la norma DIN EN ISO 2440  
 ST-35, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment  
 COL�LECTORS  
 IMPULSIÓ 1 3,00 3,00 
 RETORN 1 3,00 3,00 
  

 6,00 
EF11E221X     m    Tub acer negre s/sold.,D=3´´,soldat,dific.mitjà,col.superf.       

 Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 3´´, segons la norma DIN EN ISO 2440  
 ST-35, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment  
 CONNEXIONS  
 GHP-DIP. INERCIA 1 6,00 6,00 
 DIP. INERCIA- COL�LECTORS 1 6,00 6,00 
  

 12,00 
EFB4Ç003X     m    Tub de polietilè multicapa PERT-AL-PERT, de 20 mm de diàmetre no  

 Tub de polietilè multicapa PERT-AL-PERT, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, e:2 , connectat a  
 pressió, segons UNE 53960EX  
 PB 2 16,50 33,00 
 P1 16 3,00 48,00 
  

 81,00 
EFB4Ç004X     m    Tub de polietilè multicapa PERT-AL-PERT, de 25 mm de diàmetre no  

 Tub de polietilè multicapa PERT-AL-PERT, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, e:2,3 , connectat  
 a pressió, segons UNE 53960EX  
 P1 2 4,00 8,00 
  

 8,00 
EFB4Ç005X     m    Tub de polietilè multicapa PERT-AL-PERT, de 32 mm de diàmetre no  

 Tub de polietilè multicapa PERT-AL-PERT, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, e:3 , connectat a  
 pressió, segons UNE 53960EX  
 PB 2 50,00 100,00 
 MUNTANT 6 4,00 24,00 
 P1 2 2,00 4,00 
  

 128,00 
EFB4Ç006X     m    Tub de polietilè multicapa PERT-AL-PERT, de 40 mm de diàmetre no  

 Tub de polietilè multicapa PERT-AL-PERT, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, e:3.7 , connectat  
 a pressió, segons UNE 53960EX  
 PB 2 19,00 38,00 
 MUNTANT 2 4,00 8,00 
 P1 2 13,00 26,00 
 2 11,00 22,00 
 CAPTACIÓ 2 15,00 30,00 
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 124,00 
EFB4Ç007X     m    Tub de polietilè multicapa PERT-AL-PERT, de 50 mm de diàmetre no  

 Tub de polietilè multicapa PERT-AL-PERT, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, e:4.6 , connectat  
 a pressió, segons UNE 53960EX  
 PB 2 16,00 32,00 
 MUNTANT 2 4,00 8,00 
 P1 2 14,00 28,00 
  

 68,00 
EFQ3N7R1X     m    Aïllament escuma elast.s/halògens,Dext.tub=20mm,G=25mm,Dint.aïll  

 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 20 mm de diàmetre ex-  
 terior, de 25 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior aproximat de l'aïllament de 24 mm, amb  
 una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no propagador de la flama, amb grau de dificultat  
 baix i col.locat superficialment  
 PB 2 16,50 33,00 
 P1 16 3,00 48,00 
  

 81,00 
EFQ3N7R2X     m    Aïllament escuma elast.s/halògens,Dext.tub=25mm,G=25mm,Dint.aïll  

 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 25 mm de diàmetre ex-  
 terior, de 25 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior aproximat de l'aïllament de 26 mm, amb  
 una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no propagador de la flama, amb grau de dificultat  
 baix i col.locat superficialment  
 P1 2 4,00 8,00 
  

 8,00 
EFQ3N7R3X     m    Aïllament escuma elast.s/halògens,Dext.tub=32mm,G=25mm,Dint.aïll  

 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 32 mm de diàmetre ex-  
 terior, de 25 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior aproximat de l'aïllament de 33 mm, amb  
 una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no propagador de la flama, amb grau de dificultat  
 baix i col.locat superficialment  
 PB 2 50,00 100,00 
 MUNTANT 6 4,00 24,00 
 P1 2 2,00 4,00 
  

 128,00 
EFQ3N7R4X     m    Aïllament escuma elast.s/halògens,Dext.tub=40mm,G=30mm,Dint.aïll  

 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 50 mm de diàmetre ex-  
 terior, de 42 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior aproximat de l'aïllament de 52 mm, amb  
 una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no propagador de la flama, amb grau de dificultat  
 baix i col.locat superficialment  
 PB 2 19,00 38,00 
 MUNTANT 2 4,00 8,00 
 P1 2 13,00 26,00 
 2 11,00 22,00 
 CAPTACIÓ 2 15,00 30,00 
  

 124,00 
EFQ3N7R5X     m    Aïllament escuma elast.s/halògens,Dext.tub=50mm,G=30mm,Dint.aïll  

 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 40 mm de diàmetre ex-  
 terior, de 42 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior aproximat de l'aïllament de 30 mm, amb  
 una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no propagador de la flama, amb grau de dificultat  
 baix i col.locat superficialment  
 PB 2 16,00 32,00 
 MUNTANT 2 4,00 8,00 
 P1 2 14,00 28,00 
  

 68,00 
EFQ3U952      m    Aïllament tèrmic escuma elastom.p/tub 3'',g=30mm i d.int.=89mm,d  

 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a tub de diàmetre 3'', de 30mm de gruix i 89 mm de dià-  
 metre interior, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,035 W/m°C, amb grau de dificultat mitjà i  
 col.locat superficialment  
 CONNEXIONS  
 GHP-DIP. INERCIA 1 6,00 6,00 
 DIP. INERCIA- COL�LECTORS 1 6,00 6,00 
  

 12,00 
EFQ3U952X     m    Aïllament tèrmic escuma elastom.p/tub 6'',g=35mm i d.int.=160mm,  

 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a tub de diàmetre 6'', de 35mm de gruix i 160 mm de  
 diàmetre interior, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,035 W/m°C, amb grau de dificultat mitjà  
 i col.locat superficialment  
 COL�LECTORS  
 IMPULSIÓ 1 3,00 3,00 
 RETORN 1 3,00 3,00 
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 6,00 
EN3158K7X     u    Vàlvula esfera man.+rosca DN=1/2'',PN=40bar,3peces,inox+inox,pre  

 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2'', de 40 bar de pressió nominal, amb  
 cos de tres peces d'acer inoxidable, bola d'acer inoxidable i anells de tancament de tefló, preu alt i  
 muntada superficialment  
 LECTURA MANOMETRE  
 TR 6 6,00 
 REC 2 2,00 
 FC 2 2,00 
 GHP 2 2,00 
  

 12,00 
EN3158K7      u    Vàlvula esfera man.+rosca DN=3/4'',PN=40bar,3peces,inox+inox,pre  

 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'', de 40 bar de pressió nominal, amb  
 cos de tres peces d'acer inoxidable, bola d'acer inoxidable i anells de tancament de tefló, preu alt i  
 muntada superficialment  
 FANCOILS 20 20,00 
  

 20,00 
EN3159K7X     u    Vàlvula esfera man.+rosca DN=1'',PN=40bar,3peces,inox+inox,pre    

 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1'', de 40 bar de pressió nominal, amb cos  
 de tres peces d'acer inoxidable, bola d'acer inoxidable i anells de tancament de tefló, preu alt i munta-  
 da superficialment  
 FANCOILS 2 2,00 
 BUIDAT-OMPLENAT COL�LECTORS 8 8,00 
  

 10,00 
EN3188K7      u    Vàlvula esfera man.+rosca DN=1 1/2'',PN=40bar,3peces,inox+inox,p  

 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1 1/2'', de 40 bar de pressió nominal, amb  
 cos de tres peces d'acer inoxidable, bola d'acer inoxidable i anells de tancament de tefló, preu alt i  
 muntada superficialment  
 RECUPERADOR 2 2,00 
 COL�LECTOR TR 4 4,00 
 IMP. TR 2 2,00 
 IMP. RECUPERADOR 1 1,00 
  

 9,00 
EN3188K7X     u    Vàlvula esfera man.+rosca DN=1 3/4'',PN=40bar,3peces,inox+inox,p  

 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1 3/4'', de 40 bar de pressió nominal, amb  
 cos de tres peces d'acer inoxidable, bola d'acer inoxidable i anells de tancament de tefló, preu alt i  
 muntada superficialment  
 COL�LECTOR TR 2 2,00 
 IMP. TR 1 1,00 
 CAPTACIÓ 2 2,00 
  

 5,00 
EN3198K7      u    Vàlvula esfera man.+rosca DN=2'',PN=40bar,3peces,inox+inox,preu   

 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2'', de 40 bar de pressió nominal, amb cos  
 de tres peces d'acer inoxidable, bola d'acer inoxidable i anells de tancament de tefló, preu alt i munta-  
 da superficialment  
 IMP. FANCOIL 1 1,00 
  

 1,00 
EN31A4F7      u    Vàlvula esfera man.+rosca DN=3'',PN=16bar,fosa+llautó,preu a      

 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3'', de 16 bar de pressió nominal, amb cos  
 de fosa, bola de llautó i anells de tancament de tefló, preu alt i muntada superficialment  
 DIP. INERCIA 4 4,00 
 SORTIDA GHP 2 2,00 
  

 6,00 
EN818427      u    Vàlvula clapeta+rosca,DN= 1´´1/2,PN=16bar,bronze,munt.superf.     

 Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, de bronze,  
 preu alt i muntada superficialment  
 IMP. TERRA RADIANT 2 2,00 
 IMP. RECUPERADOR 1 1,00 
  

 3,00 
EN818427X     u    Vàlvula clap.+rosca,DN=1´´3/4,PN=16bar,bronze                     

 Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 1´´3/4, de 16 bar de PN, de bronze,  
 preu alt i muntada superficialment  
 IMP. TERRA RADIANT 1 1,00 
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 1,00 
EN819427      u    Vàlvula clapeta+rosca,DN= 2´´,PN=16bar,bronze,munt.superf.        

 Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, de bronze,  
 preu alt i muntada superficialment  
 IMP. FANCOILS 1 1,00 
  

 1,00 
EN81B427      u    Vàlvula clapeta+rosca,DN= 3´´,PN=16bar,bronze,munt.superf.        

 Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 3´´, de 16 bar de PN, de bronze,  
 preu alt i muntada superficialment  
 GHP 1 1,00 
  

 1,00 
ENZL5210      u    Maniguet elàstic roscat DN=3/4'',PN=10                            

 Maniguet elàstic roscat, d'3/4' de diametre nominal, pressió nominal 10 bar  
 FANCOILS 20 20,00 
  

 20,00 
ENZL6210      u    Maniguet elàstic roscat DN=1'',PN=10                              

 Maniguet elàstic roscat, d'1' de diametre nominal, pressió nominal 10 bar  
 FANCOILS 2 2,00 
  

 2,00 
ENZL8210      u    Maniguet elàstic roscat DN=1'1/2,PN=10                            

 Maniguet elàstic roscat, d'1'1/2 de diametre nominal, pressió nominal 10 bar  
 RECUPERADOR 2 2,00 
 IMP. TERRA RADIANT 2 2,00 
 IMP. RECUPERADOR 2 2,00 
  

 6,00 
ENZL8210X     u    Maniguet elàstic roscat DN=1'3/4,PN=10                            

 Maniguet elàstic roscat, d'1'3/4 de diametre nominal, pressió nominal 10 bar  
 IMP. TERRA RADIANT 2 2,00 
  

 2,00 
ENZL9210      u    Maniguet elàstic roscat DN=2'',PN=10                              

 Maniguet elàstic roscat, de 2' de diametre nominal, pressió nominal 10 bar  
 IMP. FANCOILS 2 2,00 
  

 2,00 
ENZLB227      u    Maniguet elàstic brides DN=80,PN=10                               

 Maniguet elàstic amb brides, de 80 mm de diametre nominal, pressió nominal 10 bar, instal.lat  
 GHP 2 2,00 
  

 2,00 
ENC1U020      u    Valv.equilib.rosca.d20mm,Kvs=5,7,ametall,preajust cabal,preses p  

 Vàlvula d'equilibrat roscada de 20 mm de diàmetre nominal i Kvs=5,7, fabricada en ametall, amb  
 preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, marca  
 TOUR & ANDERSSON TA-STAD o equivalent, instal.lada i ajustada  
 FANCOILS 10 10,00 
  

 10,00 
ENC1U030      u    Valv.equilib.rosca.d25mm,Kvs=8,7,ametall,preajust cabal,preses p  

 Vàlvula d'equilibrat roscada de 25 mm de diàmetre nominal i Kvs=8,7, fabricada en ametall, amb  
 preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, marca  
 TOUR & ANDERSSON TA-STAD o equivalent, instal.lada i ajustada  
 FANCOILS 1 1,00 
  

 1,00 
ENE15200      u    Filtre colador,DN=3/4´´,PN=10bar,bronze,munt.roscat               

 Filtre colador de 3/4´´ de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, de bronze i muntat roscat  
 FANCOILS 10 10,00 
  

 10,00 
ENE16200      u    Filtre colador,DN=1´´,PN=10bar,bronze,munt.roscat                 

 Filtre colador de 1´´ de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, de bronze i muntat roscat  
 FANCOILS 1 1,00 
  

 1,00 
ENE18200      u    Filtre colador,DN=1´´1/2,PN=10bar,bronze,munt.roscat              

 Filtre colador de 1´´1/2 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, de bronze i muntat roscat  
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 RECUPERADOR 2 2,00 
 TERRA RADIANT 2 2,00 
  

 4,00 
ENE17200      u    Filtre colador,DN=1´´3/4,PN=10bar,bronze,munt.roscat              

 Filtre colador de 1´´3/4 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, de bronze i muntat roscat  
 TERRA RADIANT 1 1,00 
  

 1,00 
ENE19200      u    Filtre colador,DN=2´´,PN=10bar,bronze,munt.roscat                 

 Filtre colador de 2´´ de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, de bronze i muntat roscat  
 FANCOILS 1 1,00 
  

 1,00 
EN915427      u    Vàlv.seg.rosca,DN=3/4´´,PN=16bar,bronze,munt.superf.              

 Vàlvula de seguretat amb rosca, de recorregut curt, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN, de  
 bronze, preu alt i muntada superficialment  
 VAS EXPANSIÓ 1 1,00 
 DESCONECTOR AUT. XARXA 1 1,00 
 AIGUA  
  

 2,00 
EEU11113      u    Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8´´           

 Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada,  
 amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat  
 DIPÒSIT INERCIA 1 1,00 
 CIRCUIT PB FANCOILS 2 2,00 
  

 3,00 
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  
 BOMBES 6 6,00 
  

 6,00 
EEU5U002      u    Termòmetre bimetàl.lic beina roscada,D=1/2'',esfera 65mm,0-120°C  

 Termòmetre bimetàl.lic amb beina roscada de 1/2' de D, d'esfera de 65 mm, de 0 a 12°C, col.locat  
 roscat  
 RETORN GHP 1 1,00 
 RETORN DIP. INERCIA 1 1,00 
 IMP. COL�LECTOR 1 1,00 
  

 3,00 
EN721541      u    Vàlvula 2 vies tot/res fan-coil,rosca 3/4'' kvs=3,2,PN16bar,fosa  

 Vàlvula de 2 vies tot/res per a fan-coil amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'' i kvs=3,2, de 16 bar de  
 PN, cos de fosa  i servomotor de 230 V, acoblat a la vàlvula, instal.lada i connectada  
 FANCOILS 10 10,00 
  

 10,00 
EN721641      u    Vàlvula 2 vies tot/res fan-coil,rosca 1'' kvs=6,8,PN16bar,fosa,s  

 Vàlvula de 2 vies tot/res per a fan-coil amb rosca, de diàmetre nominal 1'' i kvs=6,8, de 16 bar de  
 PN, cos de fosa  i servomotor de 230 V, acoblat a la vàlvula, instal.lada i connectada  
 FANCOILS 1 1,00 
  

 1,00 
EN713745      u    Vàlvula seient 3 vies,rosca 1''3/4,kvs=16,16bar,r>15mm,fosa,serv  

 Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de diàmetre nominal 1''3/4 i kvs=16, de 16 bar  
 de PN, recorregut mínim de 15 mm, cos de fosa  i servomotor de senyal de 0-10V, acoblat a la vàl-  
 vula, instal.lada i connectada  
 IMP. TERRA RADIANT 1 1,00 
  

 1,00 
EN713843      u    Vàlvula seient 3 vies,rosca 1''1/2,kvs=25,16bar,r>15mm,fosa,serv  

 Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/2 i kvs=20, de 16 bar  
 de PN, recorregut mínim de 15 mm, cos de fosa  i servomotor de senyal de 3 punts, acoblat a la  
 vàlvula, instal.lada i connectada  
 IMP. TERRA RADIANT 2 2,00 
  

 2,00 
EJM12409      u    Comptador aigua p/veloc.,llautó,DN=1´´1/2,connect.bat./ramal      

 Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´1/2, con-  
 nectat a una bateria o a un ramal  



 
Projecte de disseny d’una instal·lació  
de climatització, mitjançant bomba de 

 calor geotèrmica, per un edifici d’oficines 
 

 Juanjo González Toledano 

 

5. Estat d’Amidaments  368 
 

 ENTRADA OMPLENAT XARXA 1 1,00 
 GENERAL  
  

 1,00 
EN748327      u    Vàlv.reduct.rosca,DN=1´´1/2,PN=16bar,difer<=15bar,bronze,munt.su  

 Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de pressió màxima i  
 amb un diferencial màxim de 15 bar, de bronze, preu alt i muntada superficialment,   
 tipus desconector, segons RITE  
 ENTRADA OMPLENAT XARXA 1 1,00 
 GENERAL  
  

 1,00 
EEV29010      u    Interruptor de cabal  p/líquid                                    

 Interruptor de cabal  per a líquid, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat  
 GHP 1 1,00 
 CAPTACIÓ 1 1,00 
  

 2,00 
EEV21E00      u    Sonda temperatura ext.,munt.+connectada                           

 Sonda de temperatura exterior, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada  
 CONTROL TR 1 1,00 
  

 1,00 
EEV22E00      u    Sonda humitat relativa ext.,munt.+connectada                      

 Sonda d'humitat relativa exterior, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada  
 CIRCUITS TR 3 3,00 
  

 3,00 
EEV21A10      u    Sonda temperatura ambient i potenciòmetre,munt.+connectada        

 Sonda de temperatura ambient amb potenciòmetre, amb accessoris de muntatge, muntada i connec-  
 tada  
 CIRCUITS TR 3 3,00 
  

 3,00 
EEV21D00      u    Sonda temperatura canonada baina,munt.+connectada                 

 Sonda de temperatura en canonada amb baina, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada  
 CIRCUITS TR 3 3,00 
 CIRCUIT FANCOILS 1 1,00 
 CIRCUIT RECUPERADOR 1 1,00 
 RETORN DIP. INERCIA 1 1,00 
 IMPULSIÓ DIP. INERCIA 1 1,00 
  

 7,00 
EEVG2D91      u    Comptador calor.hidrodin.Q=15,0m3/h,PN=16bar,DN=50mm,T.màx=90°C,  

 Comptador de caloríes de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de 15,0  
 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 50 mm de diàmetre nominal, per a una temperatura màxi-  
 ma del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura de baix consum i llarga du-  
 rada i capçal electrònic mesurador amb memòria EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les  
 lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per  
 a comptador auxiliar, muntat entre tubs en posició vertical u horitzontal i amb totes les connexions fe-  
 tes  
 GHP 1 1,00 
  

 1,00 
EEV32L01      u    Controlador DDC p/regulació, 60 punts E/S                         

 Controlador DDC per a regulació i control d'instal.lacions, amb processador, memòria i programació  
 anual, 60 punts d'entrada i sortida, comunicació amb bus de dades, instal.lat i connectat als circuits  
 de control, circuit de presa de dades, bus de dades i alimentació,  
 tipus Excel de Honeywell o equivalent  
 CONTROL 1 1,00 
  

 1,00 
EEV42001      u    Instal.lació elèctrica p/punt de control                          

 Instal.lació elèctrica de punt de control  
 CONTROL  
 SONDES HUMITAT 3 3,00 
 SONDA T EXTERIOR 1 1,00 
 SONDA T AMBIENT 3 3,00 
 SONDA T IM. 7 7,00 
 INT. FLUX 2 2,00 
  

 16,00 
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5.3 Amidaments Instal·lació Ventilació  

 

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT 
 
EE51D0BA      m2   Cond.placa llana roca,aïll.106-115kg/m3,kraft-Al.p/ext.+tel nat.  

 Formació de conducte rectangular de placa de llana de roca per a aïllaments (106 a 115 kg/m3) de 25  
 mm de gruix, amb paper kraft-alumini per la cara externa i tel natural per l'altra cara, muntat encastat  
 en el cel ras  
 IMPULSIÓ 1 80,00 80,00 
 RETORN 1 80,00 80,00 
  

 160,00 
EE6R1600      m2   Planxa d'alumini per a recobriments d'aïllaments de conductes, d  

 Planxa d'alumini per a recobriments d'aïllaments de conductes, de 0,6 mm de gruix, muntat sobre aï-  
 llament  
 TRAM EXTERIOR CONNEXIÓ 4 2,00 0,35 0,80 2,24 
 MAQUINA  
  

 2,24 
EE442F00      m    Tub flexible tèrmic, tub int.doble capa alumini+espiral acer, 16  

 Tub flexible compost amb aïllat tèrmic, amb tub interior de doble capa d'alumini i espiral d'acer interior,  
 de 160 mm de D, aïllament de fibra de vidre de 25 mm de gruix i 16 kg/m3 de densitat i barrera de  
 vapor d'alumini reforçat  
 CONNEXIÓ DIFUSSORS 14 1,50 21,00 
 ROTACIONALS  
  

 21,00 
EEM3Ç008X     u    Recuperador de ventilació a plaques de 3.800m3/h                  

 Caixa de ventilació amb recuperació de calor format per bastidor en perfil d'acer, panells de tanca-  
 ment tipus sandwitx d'acer cIncat en calent amb posterior tractament superficial de fosfatació i pintat  
 resistent al ratllat, amb poliuretà cel�lular, com a element aïllament i amb un espessor de panell de 25  
 mm. portes d'intervenció amb apertura ràpida. Ventiladors impulsió i retorn 3.800 m3/h, pressió dis-  
 ponible 150 pa. inclòs filtres F7 i recuperador estàtic de flux creuat. Model CADBT , marca S&P o  
 equivalent. Inclosos suportació sobre bancada flotant i amb silentblocks. Resistencia 1000h en am-  
 bients salins, nivell sonor màxim de 60 db(a) a 1m. Inclou materials, mitjans auxiliars, conexiónat  
 fins a subquadre,  totalment col.locada i funcionant.  
   
 EQUIP RECUPERADOR 1 1,000 
  

 1,00 
EEKB2842X     u    Difusor rotacional helicoidal per a impulsió d'aire, DCS-N160 de  

 Difusor rotacional helicoidal per a impulsió d'aire, amb placa frontal quadrada de planxa d'acer perfo-  
 rada, acabat lacat blanc de 600 mm de costat, amb plènum de connexió d'acer galvanitzat i boca de  
 connexió circular de 160 mm de diàmetre, vertical u horitzontal, i sense comporta de regulació, mo-  
 del DCS-N160 de la marca Trox o similar.  
 PB 1 1,00 
 P1 16 16,00 
  

 17,00 
EEK17G21      u    Reixeta impuls/retorn fixes,500x75mm,16/12,5mm recta,fixada bast  

 Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat, de 500x75 mm, d'a-  
 letes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment  
 PB 1 1,00 
 P1 16 16,00 
  

 17,00 
EEKQ2531X     u    Comporta de regulació mecànica automàtica D250                    

 Comporta de regulació mecànica automàtica de planxa d´acer galvanitzat de d250 mm de diàmetre,  
 amb actuador mot. inclòs, model AK-250 de Trox o equivalent, col.locada  
 P1  
 SALA FORMACIÓ 1 1,00 
  

 1,00 
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EEKQ2530X     u    Comporta de regulació mecànica automàtica D160                    

 Comporta de regulació mecànica automàtica de planxa d´acer galvanitzat de d160 mm de diàmetre,  
 amb actuador mot. inclòs, model AK-160 de Trox o equivalent, col.locada  
 PB 1 1,00 
 P1 12 12,00 
  

 13,00 
EEV32D01      u    Controlador DDC p/regulació, 25 punts E/S                         

 Controlador DDC per a regulació i control d'instal.lacions, amb processador, memòria i programació  
 anual, 25 punts d'entrada i sortida, comunicació amb bus de dades, instal.lat i connectat als circuits  
 de control, circuit de presa de dades, bus de dades i alimentació  
 CONTROL 1 1,00 
 VENTILACIÓ-RECUPERACIÓ  
  

 1,00 
EEV28D10      u    Presòstat diferencial p/aire                                      

 Presòstat diferencial per aire, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat  
 RECUPERADOR  
 SORTIDA IMPULSIÓ PRIMER TRAM 1 1,00 
  

 1,00 
EEV25C00X     u    Sonda de CO2, muntatge mural, model C7632A de Honeywell o simila  

 Sonda de CO2, muntatge mural, model C7632A de Honeywell o simila, totalment muntada i conec-  
 tada  
 PB 1 1,00 
 P1 13 13,00 
  

 14,00 
EEV21D00      u    Sonda temperatura canonada baina,munt.+connectada                 

 Sonda de temperatura en canonada amb baina, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada  
 RAMAL ALIMENTACIÓ BATERIA 1 1,00 
 RECUPERADOR  
  

 1,00 
EEV42001      u    Instal.lació elèctrica p/punt de control                          

 Instal.lació elèctrica de punt de control  
 COMPORTES VENTILACIÓ 14 14,00 
 SONDES CO2 14 14,00 
 PRESSOTAT 1 1,00 
  

 29,00 
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6.1 Quadre de preus unitaris 

6.1.1 Mà d’obra 
 

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU IMPORT 
  
A0122000      17,700 h    Oficial 1a paleta                                                21,00 371,70 
A012G000      164,315 h    Oficial 1a calefactor                                            21,70 3.565,64 
A012J000      37,160 h    Oficial 1a lampista                                              21,70 806,37 
A012M000      513,310 h    Oficial 1a muntador                                              21,70 11.138,83 
A013G000      154,640 h    Ajudant calefactor                                               18,62 2.879,40 
A013J000      26,030 h    Ajudant lampista                                                 18,62 484,68 
A013M000      504,060 h    Ajudant muntador                                                 18,65 9.400,72 
A0140000      8,850 h    Manobre                                                          17,56 155,41 
   

 

 Grup A01  28.802,73 

6.1.2 Materials 
 

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU IMPORT 
 
 
B0A71Q00      3,600 u    Abraçadora metàl.,d/int.=140mm                                   2,56 9,22 
   

 Grup B0A  9,22 
B7C24500X     309,750 m2   Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de 4 kPa de te 6,00 1.858,50 
B7C9X350      184,000 m2   Placa ríg.llana roca 106-115kg/m3,g=25mm,kraft-Al.p/ext.+tel nat 8,72 1.604,48 
   

 Grup B7C  3.462,98 
BD13119B      32,500 m    Tub PVC paret massissa,àrea aplicació B,DN=32mm,llarg.=5m,p/enco 0,85 27,63 
BD13129B      46,800 m    Tub PVC paret massissa,àrea aplicació B,DN=40mm,llarg.=5m,p/enco 1,11 51,95 
   

 Grup BD1  79,57 
BDW3B100      25,000 u    Accessori genèric p/tub PVC,D=32mm                               0,65 16,25 
BDW3B200      36,000 u    Accessori genèric p/tub PVC,D=40mm                               0,71 25,56 
   

 Grup BDW  41,81 
BDY3B100      25,000 u    Element munt. p/tub PVC,D=32mm                                   0,01 0,25 
BDY3B200      36,000 u    Element munt. p/tub PVC,D=40mm                                   0,01 0,36 
   

 Grup BDY  0,61 
BE442F00      21,000 m    Tub flexible tèrmic, tub int.doble capa alumini+espiral acer, 16 7,66 160,86 
   

 Grup BE4  160,86 
BE6R1600      2,240 m2   Planxa d'alumini per a recobriments d'aïllaments de conductes, d 6,57 14,72 
   

 Grup BE6  14,72 
BE91224A      3,000 u    Kit col.lect.terra radiant 1 1/4´´,impulsor+retorn,10sortides p/ 279,90 839,70 
   

 Grup BE9  839,70 
BEH715K0      1,000 u    Bomb.cal.aigua/aigua,50kW,E=16kW,COP=2,8,400V,2 herms.rots.,R407 10.000,00 10.000,00 
   

 Grup BEH  10.000,00 
BEJ61111X     9,000 u    Fan-coil del tipus cassette per a treballar en sistemes de distr 720,50 6.484,50 
BEJ61121X     1,000 u    Fan-coil cassette,2 tubs,4 vies,4kW/5kW,E=100W,230V              768,58 768,58 
BEJ61131X     1,000 u    Fan-coil cassette,2 tubs,4 vies,8,2kW/8,2kW,E=100W,230V          802,89 802,89 
   

 Grup BEJ  8.055,97 
BEK17G21      17,000 u    Reixeta impuls/retorn fixes,500x75mm,16/12,5mm recta,p/fix.bast. 9,48 161,16 
BEKB2842X     17,000 u    Difusor rotacional per a impulsió d'aire, DCS-N250 de Trox       275,13 4.677,21 
BEKQ2530X     13,000 u    Compor.regul.autom.ac.galv.,d160mm amb actuador                  164,46 2.137,98 
BEKQ2531X     1,000 u    Compor.regul.autom.ac.galv.,d250mm amb actuador                  195,00 195,00 
   

 Grup BEK  7.171,35 
BEM3Ç008X    1,000 u    CAIXA DE VENTILACIÓ AMB RECUPERACIÓ DE CALOR FORMAT PER BASTIDOR 3.465,00 3.465,00 
   

 Grup BEM  3.465,00 
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BEU11113      3,000 u    Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8´´          6,20 18,60 
BEU4U010      1,000 u    Dipòsit exp.,25l,acer,mem.elàstica,connexió 3/4'd                48,54 48,54 
BEU5U002      3,000 u    Termòmetre bimetàl.lic,beina D=1/2'',esfera 65mm,0-120°C,rosca   5,30 15,90 
BEU6U001      6,000 u    Manòmetre glicerina ,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'            10,58 63,48 
BEUEU045      1,000 u    Dip.inèrcia 800l,acer galv.aïllament poliuretà i ext.alumini     1.041,66 1.041,66 
   

 Grup BEU  1.188,18 
BEV21A10      3,000 u    Sonda temperatura ambient amb potenciòmetre,acces.muntatge       60,13 180,39 
BEV21D00      8,000 u    Sonda temperatura canonada baina,acces.muntatge                  49,50 396,00 
BEV21E00      1,000 u    Sonda temperatura ext.,acces.muntatge                            27,58 27,58 
BEV22E00      3,000 u    Sonda humitat relativa ext.,acces.muntatge                       338,26 1.014,78 
BEV25C00X     14,000 u    Sonda de CO2, muntatge mural, model C7632A de Honeywell o simila 200,00 2.800,00 
BEV28D10      1,000 u    Presòstat diferencial p/aire                                     37,54 37,54 
BEV29010      2,000 u    Interruptor de cabal  p/líquids                                  60,90 121,80 
BEV32D00      1,000 u    Controlador DDC p/regulació, 25 punts E/S                        880,17 880,17 
BEV32L00      1,000 u    Controlador DDC p/regulació, 60 punts E/S                        2.468,99 2.468,99 
BEV42001      45,000 u    Material p/instal.lació eléctrica punt control                   76,39 3.437,55 
BEVG2D91      1,000 u    Comptador calor.hidrodin.Q=15,0m3/h,PN=16bar,DN=50mm,T.màx=90°C, 1.032,85 1.032,85 
   

 Grup BEV  12.397,65 
BEW1Ç011      442,500 M    Socol aïllant                                                    0,51 225,68 
BEW2Ç020      5,000 KG   Aditiu per a morter                                              6,88 34,40 
BEW5A000      144,000 u    Suport estàndard p/conducte rect.llana aïll.,preu sup.           8,95 1.288,80 
   

 Grup BEW  1.548,88 
BEY4R000      2,240 u    Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïl 1,03 2,31 
BEYK8000      17,000 u    Part prop.elem.muntatge difusor,muntat suspès al sostre          1,01 17,17 
   

 Grup BEY  19,48 
BF11E200X     6,120 m    Tub acer negre s/sold.D=6´´,                                     35,00 214,20 
BF11E201X     12,240 m    Tub acer negre s/sold.D=3´´                                      25,00 306,00 
   

 Grup BF1  520,20 
BFB4Ç002      2.172,600 m    Tub de polietilè EvalPEX sèrie per Terra Radiant marca UPONOR o  1,68 3.649,97 
BFB4Ç003X     82,620 m    Tub de polietilè multicapa PERT-AL-PERT, de 20 mm de diàmetre no 2,00 165,24 
BFB4Ç004X     8,160 m    Tub de polietilè multicapa PERT-AL-PERT, de 25 mm de diàmetre no 2,50 20,40 
BFB4Ç005X     130,560 m    Tub de polietilè multicapa PERT-AL-PERT, de 32 mm de diàmetre no 3,15 411,26 
BFB4Ç006X     126,480 m    Tub de polietilè multicapa PERT-AL-PERT, de 40 mm de diàmetre no 4,00 505,92 
BFB4Ç007X     69,360 m    Tub de polietilè multicapa PERT-AL-PERT, de 50 mm de diàmetre no 7,00 485,52 
   

 Grup BFB  5.238,31 
BFQ3N7R0X    82,620 m    Aïllament escuma elast.s/halògens,Dext.tub=20mm,g=25mm,Dint.aïll 6,01 496,55 
BFQ3N7R1X    8,160 m    Aïllament escuma elast.s/halògens,Dext.tub=25mm,g=25mm,Dint.aïll 7,00 57,12 
BFQ3N7R3X    130,560 m    Aïllament escuma elast.s/halògens,Dext.tub=32mm,g=25mm,Dint.aïll 8,00 1.044,48 
BFQ3N7R4X    69,360 m    Aïllament escuma elast.s/halògens,Dext.tub=40mm,g=30mm,Dint.aïll 10,00 693,60 
BFQ3N7R5X    126,480 m    Aïllament escuma elast.s/halògens,Dext.tub=50mm,g=30mm,Dint.aïll 9,00 1.138,32 
BFQ3U950      12,240 m    Aïllament escuma elastomèrica,p/tub d3'',g=30mm,dint=89mm,conduc 15,00 183,60 
BFQ3U950X     6,120 m    Aïllament escuma elastomèrica,p/tub d6'',g=35mm,dint=160mm,condu 25,00 153,00 
   

 Grup BFQ  3.766,67 
BFW11E20      5,400 u    Accessori p/tubs acer neg.s/sold.,D=5´´,p/soldar                 32,20 173,88 
BFWB4405      639,000 u    Accessori p/tubs poliet.multic.DN=20mm,p/connec.pressió          1,98 1.265,22 
BFWB4505      122,700 u    Accessori p/tubs poliet.multic.DN=25mm,p/connec.pressió          2,50 306,75 
   

 Grup BFW  1.745,85 
BFY11E20      18,000 u    Pp.elem.munt.p/tubs acer neg.s/sold.,D=5´´,soldat                3,03 54,54 
BFYB4405      2.130,000 u    Pp.elem.munt.p/tubs poliet.multic.DN=20mm,connect.pressió        0,06 127,80 
BFYB4505      409,000 u    Pp.elem.munt.p/tubs poliet.multic.DN=25mm,connect.pressió        0,08 32,72 
BFYQN7R0      204,500 u    Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic  0,60 122,70 
BFYQU950      12,000 u    Pp.mun.aïll.EE,3'',G=19mm,dint=89mm                              1,07 12,84 
BFYQU950X    6,000 u    Pp.mun.aïll.EE,6'',G=35mm,dint=169mm                             1,07 6,42 
   

 Grup BFY  357,02 
BJM12409      1,000 u    Comptador aigua,p/veloc.,llautó,1´´1/2                           173,74 173,74 
   

 Grup BJM  173,74 
BN3158K0      20,000 u    Vàlvula esfera man.+rosca DN=3/4'',PN=40bar,3peces,inox+inox,pre 40,31 806,20 
BN3158K0X     12,000 u    Vàlvula esfera man.+rosca DN=1/2'',PN=40bar,3peces,inox+inox,pre 30,00 360,00 
BN3159K0X     10,000 u    Vàlvula esfera man.+rosca DN=1'',PN=40bar,3peces,inox+inox,pre   45,00 450,00 
BN3188K0      9,000 u    Vàlvula esfera man.+rosca DN=1 1/2'',PN=40bar,3peces,inox+inox,p 103,95 935,55 
BN3188K0X     5,000 u    Vàlvula esfera man.+rosca DN=1 3/4'',PN=40bar,3peces,inox+inox,p 110,00 550,00 
BN3198K0      1,000 u    Vàlvula esfera man.+rosca DN=2'',PN=40bar,3peces,inox+inox,preu  142,69 142,69 
BN31A4F0      6,000 u    Vàlvula esfera man.+rosca DN=3'',PN=16bar,fosa+llautó,preu a     401,38 2.408,28 
   

 Grup BN3  5.652,72 
BN713745      1,000 u    Vàlvula seient 3 vies,rosca 1''3/4,kvs=16,16bar,r>15mm,fosa,serv 374,09 374,09 
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BN713843      2,000 u    Vàlvula seient 3 vies,rosca 1''1/2,kvs=25,16bar,r>15mm,fosa,serv 447,86 895,72 
BN721541      10,000 u    Vàlvula 2 vies tot/res fan-coil,rosca 3/4'' kvs=3,2,PN16bar,fosa 54,27 542,70 
BN721641      1,000 u    Vàlvula 2 vies tot/res fan-coil,rosca 1'' kvs=6,8,PN16bar,fosa,s 65,00 65,00 
BN748320      1,000 u    Vàlvula reduc.pres.+rosca,DN=1´´1/2,PN=16bar,difer<=15bar,bronze 1.281,09 1.281,09 
   

 Grup BN7  3.158,60 
BN818420      3,000 u    Vàlvula clap.+rosca,DN=1´´1/2,PN=16bar,bronze                    35,51 106,53 
BN818420X     1,000 u    Vàlvula clap.+rosca,DN=1´´3/4,PN=16bar,bronze                    44,00 44,00 
BN819420      1,000 u    Vàlvula clap.+rosca,DN=2´´,PN=16bar,bronze                       50,57 50,57 
BN81B420      1,000 u    Vàlvula clap.+rosca,DN=3´´,PN=16bar,bronze                       85,59 85,59 
   

 Grup BN8  286,69 
BN915420      2,000 u    Vàlvula segur.+rosca,DN=3/4´´,PN=16bar,bronze                    134,47 268,94 
   

 Grup BN9  268,94 
BNC1U020      10,000 u    Vàl.equilib.rosca.d20mm,Kvs=5,7,ametall,preajust cabal,preses pr 44,41 444,10 
BNC1U030      1,000 u    Vàl.equilib.rosca.d25mm,Kvs=8,7,ametall,preajust cabal,preses pr 51,39 51,39 
   

 Grup BNC  495,49 
BNE15200      10,000 u    Filtre colador rosca,DN=3/4´´,PN=10bar,bronze                    12,11 121,10 
BNE16200      1,000 u    Filtre colador rosca,DN=1´´,PN=10bar,bronze                      16,05 16,05 
BNE17200      1,000 u    Filtre colador rosca,DN=1´´3/4,PN=10bar,bronze                   33,00 33,00 
BNE18200      4,000 u    Filtre colador rosca,DN=1´´1/2,PN=10bar,bronze                   28,95 115,80 
BNE19200      1,000 u    Filtre colador rosca,DN=2´´,PN=10bar,bronze                      46,36 46,36 
   

 Grup BNE  332,31 
BNL1V19FX     3,000 u    Bomba ac.inundat+variador,230V,n=<4800rpm,Qmàx=1,2m3/h,hmax=0,6m 800,00 2.400,00 
BNL1V29FX     1,000 u    Bomba ac.inundat+variador,230V,n=<3700rpm,Qmàx=5,5m3/h,hmàx=2m   2.000,00 2.000,00 
BNL1V39FX     1,000 u    Bomba ac.inundat+variador,230V,n=<3700rpm,Qmàx=7,5m3/h,hmax=2m   2.300,00 2.300,00 
BNL1V99FX     1,000 u    Bomba ac.inundat+variador,230V,n=<4800rpm,Qmàx=2,1m3/h,hmax=0,6m 1.300,00 1.300,00 
   

 Grup BNL  8.000,00 
BNN2U010X    1,000 u    Bomba submergible cilindrica de 5", per a un cabal de 8,3m3/h a  2.700,00 2.700,00 
   

 Grup BNN  2.700,00 
BNZL5210      20,000 u    Maniguet elàstic roscat DN=3/4'',PN=10                           21,12 422,40 
BNZL6210      2,000 u    Maniguet elàstic roscat DN=1'',PN=10                             24,56 49,12 
BNZL8210      6,000 u    Maniguet elàstic roscat DN=1'1/2,PN=10                           34,86 209,16 
BNZL8210X     2,000 u    Maniguet elàstic roscat DN=1'3/4,PN=10                           34,86 69,72 
BNZL9210      2,000 u    Maniguet elàstic roscat DN=2'',PN=10                             42,80 85,60 
BNZLB220      2,000 u    Maniguet elàstic brides DN=80,PN=10                              57,46 114,92 
   

 Grup BNZ  950,92 
 
  

6.1.3 Elements Auxiliars  

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU IMPORT 
 

C1503000      1,000 h    Camió grua                                                       43,23 43,23 
   

 Grup C15  43,23 
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6.2 Quadre de preus de les unitats d’obra 

 

6.2.1 Instal·lació Connexió Desguassos  

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBT/IMP. 
 
ED111B11      m    Desg.ap.sanitari de tub PVC,paret massissaB,D=32mm                
 Desguàs d'aparell sanitari de tub de PVC, de paret massissa àrea d'aplicació B, de diàmetre 32 mm, fins a bai-  
 xant, caixa o clavegueró  
A013J000      0,180 h    Ajudant lampista                                                 18,62 3,35 
BDY3B100      1,000 u    Element munt. p/tub PVC,D=32mm                                   0,01 0,01 
BD13119B      1,300 m    Tub PVC paret massissa,àrea aplicació 0,85 1,11 
A012J000      0,360 h    Oficial 1a lampista                                              21,70 7,81 
BDW3B100      1,000 u    Accessori genèric p/tub PVC,D=32mm                               0,65 0,65 
   

 TOTAL PARTIDA  12,93 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS  
ED111B21      m    Desg.ap.sanitari de tub PVC,paret massissaB,D=40mm                
 Desguàs d'aparell sanitari de tub de PVC, de paret massissa àrea d'aplicació B, de diàmetre 40 mm, fins a bai-  
 xant, caixa o clavegueró  
BDY3B200      1,000 u    Element munt. p/tub PVC,D=40mm                                   0,01 0,01 
A012J000      0,360 h    Oficial 1a lampista                                              21,70 7,81 
A013J000      0,180 h    Ajudant lampista                                                 18,62 3,35 
BD13129B      1,300 m    Tub PVC paret massissa,àrea aplicació 1,11 1,44 
BDW3B200      1,000 u    Accessori genèric p/tub PVC,D=40mm                               0,71 0,71 
   

 TOTAL PARTIDA  13,32 

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

 

 

6.2.2 Instal·lació Climatització  

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBT/IMP. 
 
EEH715K0      u    Bomb.cal.aigua/aigua,50kW,E=16kW,COP=2,8,400V,2 herms.rots.,R407  
 Bomba de calor per a la producció d'aigua amb condensació per aigua, de 50 kW de potència tèrmica aproximada  
 tant en fred com en calor, de 16 kW de potència elèctrica total absorbida i un COP=2,8, amb alimentació trifàsica de  
 400 V, amb 2 compressors hermètics rotatius i fluid frigorífic R407c o R410a, amb bescanviadors de tubs de coure i  
 carcassa d'acer, col.locada, Model Thermalia R Dual de Hoval o equivalent  
   
A012G000      15,000 h    Oficial 1a calefactor                                            21,70 325,50 
A013G000      15,000 h    Ajudant calefactor                                               18,62 279,30 
BEH715K0      1,000 u    Bomb.cal.aigua/aigua,50kW,E=16kW,COP=2,8,400V,2 10.000,00 10.000,00 
   

 TOTAL PARTIDA  10.604,80 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU MIL SIS-CENTS QUATRE EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS  
EEJ61111X     u    Fan-coil cassette,2 tubs,4 vies,2,4kW/3,2kW,E=100W,230V,col.      
 Fan-coil del tipus cassette per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, de 4 vies de sortida d'aire, de  
 2,4 kW de potència frigorífica màxima i 3,2 kW de potència calorífica màxima, de 100 W de potència elèctrica total  
 absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V. Model 42GW209C de Carrier o equivalent. Inclou vàlvula con-  
 trol i termostat ambient sense fils.  
A012G000      4,500 h    Oficial 1a calefactor                                            21,70 97,65 
A013G000      4,500 h    Ajudant calefactor                                               18,62 83,79 
BEJ61111X     1,000 u    Fan-coil del tipus cassette per a treballar en sistemes de distr 720,50 720,50 
   

 TOTAL PARTIDA  901,94 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU-CENTS UN EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS  
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EEJ61121X     u    Fan-coil cassette,2 tubs,4 vies,4kW/5kW,E=100W,230V,col.          
 Fan-coil del tipus cassette per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, de 4 vies de sortida d'aire, de  
 4 kW de potència frigorífica màxima i 5 kW de potència calorífica màxima, de 100 W de potència elèctrica total ab-  
 sorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V. Model 42GW309C de Carrier o equivalent. Inclou vàlvula control i  
 termostat ambient sense fils.  
A012G000      5,500 h    Oficial 1a calefactor                                            21,70 119,35 
A013G000      5,500 h    Ajudant calefactor                                               18,62 102,41 
BEJ61121X     1,000 u    Fan-coil cassette,2 tubs,4 vies,4kW/5kW,E=100W,230V              768,58 768,58 
   

 TOTAL PARTIDA  990,34 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU-CENTS NORANTA EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS  
EEJ61131X     u    Fan-coil cassette,2 tubs,4 vies,7,2kW/10kW,E=100W,230V,col.       
 Fan-coil del tipus cassette per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, de 4 vies de sortida d'aire, de  
 7,2 kW de potència frigorífica màxima i 10 kW de potència calorífica màxima, de 100 W de potència elèctrica total  
 absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V. Model 42GW609C de Carrier o equivalent. Inclou vàlvula con-  
 trol i termostat ambient sense fils.  
A012G000      5,500 h    Oficial 1a calefactor                                            21,70 119,35 
A013G000      5,500 h    Ajudant calefactor                                               18,62 102,41 
BEJ61131X     1,000 u    Fan-coil cassette,2 tubs,4 vies,8,2kW/8,2kW,E=100W,230V          802,89 802,89 
   

 TOTAL PARTIDA  1.024,65 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL VINT-I-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS  
EEU4U010      u    Dipòsit exp.25l,planxa acer,membrana elàstica,connexió D=3/4'',r  
 dipòsit d'expansió tancat de 25 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió de 3/4' de D,  
 col.locat roscat  
A012G000      0,250 h    Oficial 1a calefactor                                            21,70 5,43 
A013G000      0,250 h    Ajudant calefactor                                               18,62 4,66 
BEU4U010      1,000 u    Dipòsit exp.,25l,acer,mem.elàstica,connexió 3/4'd                48,54 48,54 
   

 TOTAL PARTIDA  58,63 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-VUIT EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS  
EEUEU045      u    Dip.inèrcia 800l,acer galv.aïllament poliuretà i ext.alumini,ver  
 Dipòsit d'inèrcia de 800 l de capacitat, de planxa d'acer galvanitzat amb aïllament de poliuretà i recobriment exterior  
 d'alumini, col.locat en posició vertical i connectat  
A012G000      0,500 h    Oficial 1a calefactor                                            21,70 10,85 
A013G000      0,500 h    Ajudant calefactor                                               18,62 9,31 
BEUEU045      1,000 u    Dip.inèrcia 800l,acer galv.aïllament poliuretà i ext.alumini     1.041,66 1.041,66 
   

 TOTAL PARTIDA  1.061,82 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL SEIXANTA-UN EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS  
ENL1V29FX     u    Bomba ac.inundat+variador,230V,n=<3700rpm,Qmàx=5,5m3/h,hmàx=2m    
 Bomba acceleradora amb rotor inundat i variador de freqüència per a instal.lacions de calefacció i climatització, d'al-  
 ta eficiencia, alimentació monofàsica de 230 V i règim de gir fins a3700 rpm, de 5,5 m3/h de cabal màxim i de 2m  
 d'alçada imp., per a aigua entre -10 i 110°C, amb connexions DN40, muntada entre tubs i amb totes les conne-  
 xions fetes, model Stratos 40/1-1-4 CAN de Wilo o equivalent.  
A012J000      2,500 h    Oficial 1a lampista                                              21,70 54,25 
A013J000      2,500 h    Ajudant lampista                                                 18,62 46,55 
BNL1V29FX     1,000 u    Bomba 2.000,00 2.000,00 
   

 TOTAL PARTIDA  2.100,80 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL CENT EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS  
ENL1V39FX     u    Bomba ac.inundat+variador,230V,n=<3700rpm,Qmàx=7,5m3/h,hmax=2m    
 Bomba acceleradora amb rotor inundat i variador de freqüència per a instal.lacions de calefacció i climatització, d'al-  
 ta eficiencia, alimentació monofàsica de 230 V i règim de gir fins a3700 rpm, de 7,5 m3/h de cabal màxim i de 2m  
 d'alçada imp., per a aigua entre -10 i 110°C, amb connexions DN50, muntada entre tubs i amb totes les conne-  
 xions fetes, model Stratos 50/1-12 CAN de Wilo o equivalent.  
A012J000      2,500 h    Oficial 1a lampista                                              21,70 54,25 
A013J000      2,500 h    Ajudant lampista                                                 18,62 46,55 
BNL1V39FX     1,000 u    Bomba 2.300,00 2.300,00 
   

 TOTAL PARTIDA  2.400,80 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL QUATRE-CENTS EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS  
ENL1V19FX     u    Bomba ac.inundat+variador,230V,n=<4800rpm,Qmàx=1,2m3/h,hmax=0,6m  
 Bomba acceleradora amb rotor inundat i variador de freqüència per a instal.lacions de calefacció i climatització, d'al-  
 ta eficiencia, alimentació monofàsica de 230 V i règim de gir fins a4800 rpm, de 1,2 m3/h de cabal màxim i de 0,6m  
 d'alçada imp., per a aigua entre -10 i 95°C, amb connexions G1-1/2", muntada entre tubs i amb totes les conne-  
 xions fetes, model Yonos Pico 25/1-8 de Wilo o equivalent.  
A012J000      2,500 h    Oficial 1a lampista                                              21,70 54,25 
A013J000      2,500 h    Ajudant lampista                                                 18,62 46,55 
BNL1V19FX     1,000 u    Bomba 800,00 800,00 
   

 TOTAL PARTIDA  900,80 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU-CENTS EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS  
ENL1V99FX     u    Bomba ac.inundat+variador,230V,n=<4800rpm,Qmàx=2,1m3/h,hmax=0,6m  
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 Bomba acceleradora amb rotor inundat i variador de freqüència per a instal.lacions de calefacció i climatització, d'al-  
 ta eficiencia, alimentació monofàsica de 230 V i règim de gir fins a4800 rpm, de 2,1 m3/h de cabal màxim i de 0,6m  
 d'alçada imp., per a aigua entre -10 i 95°C, amb connexions G2", muntada entre tubs i amb totes les connexions  
 fetes, model Yonos Pico 30/1-8 de Wilo o equivalent.  
A012J000      2,500 h    Oficial 1a lampista                                              21,70 54,25 
A013J000      2,500 h    Ajudant lampista                                                 18,62 46,55 
BNL1V99FX     1,000 u    Bomba 1.300,00 1.300,00 
   

 TOTAL PARTIDA  1.400,80 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL QUATRE-CENTS EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS  
ENN2U010X     u    Bomba submergible cilindrica de 5", per a un cabal de 8,3m3/h a   
 Bomba submergible cilindrica de 5", per a un cabal de 8,3m3/h a una altura d'elevacio de 6 m, proveïda amb 10 m  
 de cable elèctric especial submergible, sortida a 1-1/4", construida en Acer Inox. AISI.304, instal.lada, mode lTWI  
 5 505 de Wilo o equivalent  
A012M000      12,000 h    Oficial 1a muntador                                              21,70 260,40 
A013M000      12,000 h    Ajudant muntador                                                 18,65 223,80 
C1503000      1,000 h    Camió grua                                                       43,23 43,23 
BNN2U010X     1,000 u    Bomba submergible cilindrica de 5", per a un cabal de 8,3m3/h a  2.700,00 2.700,00 
   

 TOTAL PARTIDA  3.227,43 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES MIL DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS  
E7C24501X     m2   Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de 4 kPa de te  
 Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de 4 kPa de tensió a la compressió, de 25 mm de gruix, de  
 0,56 m2K/W de resistència tèrmica, amb cares de superfície llisa i cantell llis, col.locades no adherides, sistema  
 autofixació model Panell Autofixació Uponor o equivalent  
A0122000      0,060 h    Oficial 1a paleta                                                21,00 1,26 
A0140000      0,030 h    Manobre                                                          17,56 0,53 
B7C24500X     1,050 m2   Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de 4 kPa de te 6,00 6,30 
   

 TOTAL PARTIDA  8,09 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb NOU CÈNTIMS  
EE91124A      u    Kit col.lect.terra radiant,10sortides p/tub DN=16mm,col.mural+co  
 Conjunt de col�lectors per a terra radiant amb element impulsor amb detentor, element de retorn amb vàlvules ter-  
 mostatitzables, amb deu sortides per a tub de 16 mm de diàmetre nominal, amb vàlvules, ràcors i elements de  
 muntatge necessaris, col.locat amb fixacions murals i connectat  
A013M000      0,700 h    Ajudant muntador                                                 18,65 13,06 
BE91224A      1,000 u    Kit col.lect.terra radiant 1 1/4´´,impulsor+retorn,10sortides p/ 279,90 279,90 
A012M000      0,700 h    Oficial 1a muntador                                              21,70 15,19 
   

 TOTAL PARTIDA  308,15 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS VUIT EUROS amb QUINZE CÈNTIMS  
EFB4Ç002      m    Tub de polietilè EvalPEX sèrie per Terra Radiant marca UPONOR o   
 Tub de polietilè EvalPEX sèrie per Terra Radiant marca UPONOR o equivalent de diàmetre 16x1.8 segons norma  
 UNE-EN ISO 15875. totalment instal�lat posat en marxa.  
BFYB4405      1,000 u    Pp.elem.munt.p/tubs poliet.multic.DN=20mm,connect.pressió        0,06 0,06 
A012M000      0,140 h    Oficial 1a muntador                                              21,70 3,04 
A013M000      0,140 h    Ajudant muntador                                                 18,65 2,61 
BFWB4405      0,300 u    Accessori p/tubs poliet.multic.DN=20mm,p/connec.pressió          1,98 0,59 
BFB4Ç002      1,020 m    Tub de polietilè EvalPEX sèrie per Terra Radiant marca UPONOR o  1,68 1,71 
   

 TOTAL PARTIDA  8,01 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb UN CÈNTIMS  
EEW1Ç011      M    Socol aïllant                                                     
 Subministrament i col�locació de sòcol aïllant, marca polytherm o similar. inclòs mà d'obra, materials auxiliars i mit-  
 jans auxiliars. totalment instal�lat.  
A012G000      0,020 h    Oficial 1a calefactor                                            21,70 0,43 
A013G000      0,020 h    Ajudant calefactor                                               18,62 0,37 
BEW1Ç011      1,000 M    Socol aïllant                                                    0,51 0,51 
   

 TOTAL PARTIDA  1,31 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS  
EEW2Ç020      KG   Aditiu per a morter                                               
 Subministrament i col�locació de aditiu elastomer i antiespumant marca polytherm o semblant model estrotherm "H"  
 barrejat a rao de 1% de pes de morter.  
A012G000      0,005 h    Oficial 1a calefactor                                            21,70 0,11 
A013G000      0,005 h    Ajudant calefactor                                               18,62 0,09 
BEW2Ç020      1,000 KG   Aditiu per a morter                                              6,88 6,88 
   

 TOTAL PARTIDA  7,08 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb VUIT CÈNTIMS  
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EF11E222X     m    Tub acer negre s/sold.,D=6´´,soldat,dific.mitjà,col.superf.       
 Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 6´´, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, soldat, amb  
 grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment  
B0A71Q00      0,200 u    Abraçadora metàl.,d/int.=140mm                                   2,56 0,51 
BFY11E20      1,000 u    Pp.elem.munt.p/tubs acer neg.s/sold.,D=5´´,soldat                3,03 3,03 
A012M000      0,930 h    Oficial 1a muntador                                              21,70 20,18 
A013M000      0,930 h    Ajudant muntador                                                 18,65 17,34 
BFW11E20      0,300 u    Accessori p/tubs acer neg.s/sold.,D=5´´,p/soldar                 32,20 9,66 
BF11E200X     1,020 m    Tub acer negre s/sold.D=6´´,                                     35,00 35,70 
   

 TOTAL PARTIDA  86,42 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-SIS EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS  
EF11E221X     m    Tub acer negre s/sold.,D=3´´,soldat,dific.mitjà,col.superf.       
 Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 3´´, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, soldat, amb  
 grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment  
B0A71Q00      0,200 u    Abraçadora metàl.,d/int.=140mm                                   2,56 0,51 
BFY11E20      1,000 u    Pp.elem.munt.p/tubs acer neg.s/sold.,D=5´´,soldat                3,03 3,03 
A012M000      0,930 h    Oficial 1a muntador                                              21,70 20,18 
A013M000      0,930 h    Ajudant muntador                                                 18,65 17,34 
BFW11E20      0,300 u    Accessori p/tubs acer neg.s/sold.,D=5´´,p/soldar                 32,20 9,66 
BF11E201X     1,020 m    Tub acer negre s/sold.D=3´´                                      25,00 25,50 
   

 TOTAL PARTIDA  76,22 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-SIS EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS  
EFB4Ç003X     m    Tub de polietilè multicapa PERT-AL-PERT, de 20 mm de diàmetre no  
 Tub de polietilè multicapa PERT-AL-PERT, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, e:2 , connectat a pressió, se-  
 gons UNE 53960EX  
BFYB4505      1,000 u    Pp.elem.munt.p/tubs poliet.multic.DN=25mm,connect.pressió        0,08 0,08 
BFWB4505      0,300 u    Accessori p/tubs poliet.multic.DN=25mm,p/connec.pressió          2,50 0,75 
A012M000      0,175 h    Oficial 1a muntador                                              21,70 3,80 
A013M000      0,175 h    Ajudant muntador                                                 18,65 3,26 
BFB4Ç003X     1,020 m    Tub de polietilè multicapa PERT-AL-PERT, de 20 mm de diàmetre no 2,00 2,04 
   

 TOTAL PARTIDA  9,93 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS  
EFB4Ç004X     m    Tub de polietilè multicapa PERT-AL-PERT, de 25 mm de diàmetre no  
 Tub de polietilè multicapa PERT-AL-PERT, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, e:2,3 , connectat a pressió, se-  
 gons UNE 53960EX  
BFYB4505      1,000 u    Pp.elem.munt.p/tubs poliet.multic.DN=25mm,connect.pressió        0,08 0,08 
BFWB4505      0,300 u    Accessori p/tubs poliet.multic.DN=25mm,p/connec.pressió          2,50 0,75 
A012M000      0,175 h    Oficial 1a muntador                                              21,70 3,80 
A013M000      0,175 h    Ajudant muntador                                                 18,65 3,26 
BFB4Ç004X     1,020 m    Tub de polietilè multicapa PERT-AL-PERT, de 25 mm de diàmetre no 2,50 2,55 
   

 TOTAL PARTIDA  10,44 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS  
EFB4Ç005X     m    Tub de polietilè multicapa PERT-AL-PERT, de 32 mm de diàmetre no  
 Tub de polietilè multicapa PERT-AL-PERT, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, e:3 , connectat a pressió, se-  
 gons UNE 53960EX  
BFYB4505      1,000 u    Pp.elem.munt.p/tubs poliet.multic.DN=25mm,connect.pressió        0,08 0,08 
BFWB4505      0,300 u    Accessori p/tubs poliet.multic.DN=25mm,p/connec.pressió          2,50 0,75 
A012M000      0,175 h    Oficial 1a muntador                                              21,70 3,80 
A013M000      0,175 h    Ajudant muntador                                                 18,65 3,26 
BFB4Ç005X     1,020 m    Tub de polietilè multicapa PERT-AL-PERT, de 32 mm de diàmetre no 3,15 3,21 
   

 TOTAL PARTIDA  11,10 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb DEU CÈNTIMS  
EFB4Ç006X     m    Tub de polietilè multicapa PERT-AL-PERT, de 40 mm de diàmetre no  
 Tub de polietilè multicapa PERT-AL-PERT, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, e:3.7 , connectat a pressió, se-  
 gons UNE 53960EX  
BFYB4505      1,000 u    Pp.elem.munt.p/tubs poliet.multic.DN=25mm,connect.pressió        0,08 0,08 
BFWB4505      0,300 u    Accessori p/tubs poliet.multic.DN=25mm,p/connec.pressió          2,50 0,75 
A012M000      0,175 h    Oficial 1a muntador                                              21,70 3,80 
A013M000      0,175 h    Ajudant muntador                                                 18,65 3,26 
BFB4Ç006X     1,020 m    Tub de polietilè multicapa PERT-AL-PERT, de 40 mm de diàmetre no 4,00 4,08 
   

 TOTAL PARTIDA  11,97 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS  
EFB4Ç007X     m    Tub de polietilè multicapa PERT-AL-PERT, de 50 mm de diàmetre no  
 Tub de polietilè multicapa PERT-AL-PERT, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, e:4.6 , connectat a pressió, se-  
 gons UNE 53960EX  
BFYB4505      1,000 u    Pp.elem.munt.p/tubs poliet.multic.DN=25mm,connect.pressió        0,08 0,08 
BFWB4505      0,300 u    Accessori p/tubs poliet.multic.DN=25mm,p/connec.pressió          2,50 0,75 
A012M000      0,175 h    Oficial 1a muntador                                              21,70 3,80 
A013M000      0,175 h    Ajudant muntador                                                 18,65 3,26 
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BFB4Ç007X     1,020 m    Tub de polietilè multicapa PERT-AL-PERT, de 50 mm de diàmetre no 7,00 7,14 
   

 TOTAL PARTIDA  15,03 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb TRES CÈNTIMS  
EFQ3N7R1X     m    Aïllament escuma elast.s/halògens,Dext.tub=20mm,G=25mm,Dint.aïll  
 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 20 mm de diàmetre exterior, de 25  
 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior aproximat de l'aïllament de 24 mm, amb una conductivitat tèrmica a  
 0° C de 0,040 W/mK i no propagador de la flama, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment  
BFYQN7R0      0,500 u    Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic  0,60 0,30 
A012M000      0,075 h    Oficial 1a muntador                                              21,70 1,63 
A013M000      0,075 h    Ajudant muntador                                                 18,65 1,40 
BFQ3N7R0X     1,020 m    Aïllament escuma elast.s/halògens,Dext.tub=20mm,g=25mm,Dint.aïll 6,01 6,13 
   

 TOTAL PARTIDA  9,46 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS  
EFQ3N7R2X     m    Aïllament escuma elast.s/halògens,Dext.tub=25mm,G=25mm,Dint.aïll  
 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 25 mm de diàmetre exterior, de 25  
 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior aproximat de l'aïllament de 26 mm, amb una conductivitat tèrmica a  
 0° C de 0,040 W/mK i no propagador de la flama, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment  
BFYQN7R0      0,500 u    Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic  0,60 0,30 
A012M000      0,075 h    Oficial 1a muntador                                              21,70 1,63 
A013M000      0,075 h    Ajudant muntador                                                 18,65 1,40 
BFQ3N7R1X     1,020 m    Aïllament escuma elast.s/halògens,Dext.tub=25mm,g=25mm,Dint.aïll 7,00 7,14 
   

 TOTAL PARTIDA  10,47 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS  
EFQ3N7R3X     m    Aïllament escuma elast.s/halògens,Dext.tub=32mm,G=25mm,Dint.aïll  
 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 32 mm de diàmetre exterior, de 25  
 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior aproximat de l'aïllament de 33 mm, amb una conductivitat tèrmica a  
 0° C de 0,040 W/mK i no propagador de la flama, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment  
BFYQN7R0      0,500 u    Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic  0,60 0,30 
A012M000      0,075 h    Oficial 1a muntador                                              21,70 1,63 
A013M000      0,075 h    Ajudant muntador                                                 18,65 1,40 
BFQ3N7R3X     1,020 m    Aïllament escuma elast.s/halògens,Dext.tub=32mm,g=25mm,Dint.aïll 8,00 8,16 
   

 TOTAL PARTIDA  11,49 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS  
EFQ3N7R4X     m    Aïllament escuma elast.s/halògens,Dext.tub=40mm,G=30mm,Dint.aïll  
 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 50 mm de diàmetre exterior, de 42  
 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior aproximat de l'aïllament de 52 mm, amb una conductivitat tèrmica a  
 0° C de 0,040 W/mK i no propagador de la flama, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment  
BFYQN7R0      0,500 u    Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic  0,60 0,30 
A012M000      0,075 h    Oficial 1a muntador                                              21,70 1,63 
A013M000      0,075 h    Ajudant muntador                                                 18,65 1,40 
BFQ3N7R5X     1,020 m    Aïllament escuma elast.s/halògens,Dext.tub=50mm,g=30mm,Dint.aïll 9,00 9,18 
   

 TOTAL PARTIDA  12,51 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS  
EFQ3N7R5X     m    Aïllament escuma elast.s/halògens,Dext.tub=50mm,G=30mm,Dint.aïll  
 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 40 mm de diàmetre exterior, de 42  
 mm de gruix promig, amb un diàmetre interior aproximat de l'aïllament de 30 mm, amb una conductivitat tèrmica a  
 0° C de 0,040 W/mK i no propagador de la flama, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment  
BFYQN7R0      0,500 u    Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic  0,60 0,30 
A012M000      0,075 h    Oficial 1a muntador                                              21,70 1,63 
A013M000      0,075 h    Ajudant muntador                                                 18,65 1,40 
BFQ3N7R4X     1,020 m    Aïllament escuma elast.s/halògens,Dext.tub=40mm,g=30mm,Dint.aïll 10,00 10,20 
   

 TOTAL PARTIDA  13,53 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS  
EFQ3U952      m    Aïllament tèrmic escuma elastom.p/tub 3'',g=30mm i d.int.=89mm,d  
 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a tub de diàmetre 3'', de 30mm de gruix i 89 mm de diàmetre interior,  
 amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,035 W/m°C, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment  
BFYQU950      1,000 u    Pp.mun.aïll.EE,3'',G=19mm,dint=89mm                              1,07 1,07 
A012M000      0,140 h    Oficial 1a muntador                                              21,70 3,04 
A013M000      0,140 h    Ajudant muntador                                                 18,65 2,61 
BFQ3U950      1,020 m    Aïllament escuma elastomèrica,p/tub d3'',g=30mm,dint=89mm,conduc 15,00 15,30 
   

 TOTAL PARTIDA  22,02 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb DOS CÈNTIMS  
EFQ3U952X     m    Aïllament tèrmic escuma elastom.p/tub 6'',g=35mm i d.int.=160mm,  
 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a tub de diàmetre 6'', de 35mm de gruix i 160 mm de diàmetre interior,  
 amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,035 W/m°C, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment  
A012M000      0,140 h    Oficial 1a muntador                                              21,70 3,04 
A013M000      0,140 h    Ajudant muntador                                                 18,65 2,61 
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BFQ3U950X     1,020 m    Aïllament escuma elastomèrica,p/tub d6'',g=35mm,dint=160mm,condu 25,00 25,50 
BFYQU950X     1,000 u    Pp.mun.aïll.EE,6'',G=35mm,dint=169mm                             1,07 1,07 
   

 TOTAL PARTIDA  32,22 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-DOS EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS  
EN3158K7X     u    Vàlvula esfera man.+rosca DN=1/2'',PN=40bar,3peces,inox+inox,pre  
 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2'', de 40 bar de pressió nominal, amb cos de tres pe-  
 ces d'acer inoxidable, bola d'acer inoxidable i anells de tancament de tefló, preu alt i muntada superficialment  
A012M000      0,165 h    Oficial 1a muntador                                              21,70 3,58 
A013M000      0,165 h    Ajudant muntador                                                 18,65 3,08 
BN3158K0X     1,000 u    Vàlvula esfera man.+rosca DN=1/2'',PN=40bar,3peces,inox+inox,pre 30,00 30,00 
   

 TOTAL PARTIDA  36,66 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-SIS EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS  
EN3158K7      u    Vàlvula esfera man.+rosca DN=3/4'',PN=40bar,3peces,inox+inox,pre  
 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'', de 40 bar de pressió nominal, amb cos de tres pe-  
 ces d'acer inoxidable, bola d'acer inoxidable i anells de tancament de tefló, preu alt i muntada superficialment  
A012M000      0,165 h    Oficial 1a muntador                                              21,70 3,58 
A013M000      0,165 h    Ajudant muntador                                                 18,65 3,08 
BN3158K0      1,000 u    Vàlvula esfera man.+rosca DN=3/4'',PN=40bar,3peces,inox+inox,pre 40,31 40,31 
   

 TOTAL PARTIDA  46,97 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-SIS EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS  
EN3159K7X     u    Vàlvula esfera man.+rosca DN=1'',PN=40bar,3peces,inox+inox,pre    
 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1'', de 40 bar de pressió nominal, amb cos de tres peces  
 d'acer inoxidable, bola d'acer inoxidable i anells de tancament de tefló, preu alt i muntada superficialment  
A012M000      0,165 h    Oficial 1a muntador                                              21,70 3,58 
A013M000      0,165 h    Ajudant muntador                                                 18,65 3,08 
BN3159K0X     1,000 u    Vàlvula esfera man.+rosca DN=1'',PN=40bar,3peces,inox+inox,pre   45,00 45,00 
   

 TOTAL PARTIDA  51,66 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-UN EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS  
EN3188K7      u    Vàlvula esfera man.+rosca DN=1 1/2'',PN=40bar,3peces,inox+inox,p  
 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1 1/2'', de 40 bar de pressió nominal, amb cos de tres pe-  
 ces d'acer inoxidable, bola d'acer inoxidable i anells de tancament de tefló, preu alt i muntada superficialment  
BN3188K0      1,000 u    Vàlvula esfera man.+rosca DN=1 1/2'',PN=40bar,3peces,inox+inox,p 103,95 103,95 
A012M000      0,250 h    Oficial 1a muntador                                              21,70 5,43 
A013M000      0,250 h    Ajudant muntador                                                 18,65 4,66 
   

 TOTAL PARTIDA  114,04 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT CATORZE EUROS amb QUATRE CÈNTIMS  
EN3188K7X     u    Vàlvula esfera man.+rosca DN=1 3/4'',PN=40bar,3peces,inox+inox,p  
 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1 3/4'', de 40 bar de pressió nominal, amb cos de tres pe-  
 ces d'acer inoxidable, bola d'acer inoxidable i anells de tancament de tefló, preu alt i muntada superficialment  
A012M000      0,250 h    Oficial 1a muntador                                              21,70 5,43 
A013M000      0,250 h    Ajudant muntador                                                 18,65 4,66 
BN3188K0X     1,000 u    Vàlvula esfera man.+rosca DN=1 3/4'',PN=40bar,3peces,inox+inox,p 110,00 110,00 
   

 TOTAL PARTIDA  120,09 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT EUROS amb NOU CÈNTIMS  
EN3198K7      u    Vàlvula esfera man.+rosca DN=2'',PN=40bar,3peces,inox+inox,preu   
 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2'', de 40 bar de pressió nominal, amb cos de tres peces  
 d'acer inoxidable, bola d'acer inoxidable i anells de tancament de tefló, preu alt i muntada superficialment  
A012M000      0,300 h    Oficial 1a muntador                                              21,70 6,51 
A013M000      0,300 h    Ajudant muntador                                                 18,65 5,60 
BN3198K0      1,000 u    Vàlvula esfera man.+rosca DN=2'',PN=40bar,3peces,inox+inox,preu  142,69 142,69 
   

 TOTAL PARTIDA  154,80 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS  
EN31A4F7      u    Vàlvula esfera man.+rosca DN=3'',PN=16bar,fosa+llautó,preu a      
 Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3'', de 16 bar de pressió nominal, amb cos de fosa, bola  
 de llautó i anells de tancament de tefló, preu alt i muntada superficialment  
A012M000      0,330 h    Oficial 1a muntador                                              21,70 7,16 
A013M000      0,330 h    Ajudant muntador                                                 18,65 6,15 
BN31A4F0      1,000 u    Vàlvula esfera man.+rosca DN=3'',PN=16bar,fosa+llautó,preu a     401,38 401,38 
   

 TOTAL PARTIDA  414,69 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS CATORZE EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS  
EN818427      u    Vàlvula clapeta+rosca,DN= 1´´1/2,PN=16bar,bronze,munt.superf.     
 Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i mun-  
 tada superficialment  
A013M000      0,250 h    Ajudant muntador                                                 18,65 4,66 
BN818420      1,000 u    Vàlvula clap.+rosca,DN=1´´1/2,PN=16bar,bronze                    35,51 35,51 
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A012M000      0,250 h    Oficial 1a muntador                                              21,70 5,43 
   

 TOTAL PARTIDA  45,60 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-CINC EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS  
EN818427X     u    Vàlvula clap.+rosca,DN=1´´3/4,PN=16bar,bronze                     
 Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 1´´3/4, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i mun-  
 tada superficialment  
A013M000      0,250 h    Ajudant muntador                                                 18,65 4,66 
A012M000      0,250 h    Oficial 1a muntador                                              21,70 5,43 
BN818420X     1,000 u    Vàlvula clap.+rosca,DN=1´´3/4,PN=16bar,bronze                    44,00 44,00 
   

 TOTAL PARTIDA  54,09 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-QUATRE EUROS amb NOU CÈNTIMS  
EN819427      u    Vàlvula clapeta+rosca,DN= 2´´,PN=16bar,bronze,munt.superf.        
 Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada  
 superficialment  
A013M000      0,300 h    Ajudant muntador                                                 18,65 5,60 
BN819420      1,000 u    Vàlvula clap.+rosca,DN=2´´,PN=16bar,bronze                       50,57 50,57 
A012M000      0,300 h    Oficial 1a muntador                                              21,70 6,51 
   

 TOTAL PARTIDA  62,68 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-DOS EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS  
EN81B427      u    Vàlvula clapeta+rosca,DN= 3´´,PN=16bar,bronze,munt.superf.        
 Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 3´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada  
 superficialment  
A012M000      0,550 h    Oficial 1a muntador                                              21,70 11,94 
A013M000      0,550 h    Ajudant muntador                                                 18,65 10,26 
BN81B420      1,000 u    Vàlvula clap.+rosca,DN=3´´,PN=16bar,bronze                       85,59 85,59 
   

 TOTAL PARTIDA  107,79 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SET EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS  
ENZL5210      u    Maniguet elàstic roscat DN=3/4'',PN=10                            
 Maniguet elàstic roscat, d'3/4' de diametre nominal, pressió nominal 10 bar  
A012M000      0,200 h    Oficial 1a muntador                                              21,70 4,34 
A013M000      0,200 h    Ajudant muntador                                                 18,65 3,73 
BNZL5210      1,000 u    Maniguet elàstic roscat DN=3/4'',PN=10                           21,12 21,12 
   

 TOTAL PARTIDA  29,19 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-NOU EUROS amb DINOU CÈNTIMS  
ENZL6210      u    Maniguet elàstic roscat DN=1'',PN=10                              
 Maniguet elàstic roscat, d'1' de diametre nominal, pressió nominal 10 bar  
A012M000      0,250 h    Oficial 1a muntador                                              21,70 5,43 
A013M000      0,250 h    Ajudant muntador                                                 18,65 4,66 
BNZL6210      1,000 u    Maniguet elàstic roscat DN=1'',PN=10                             24,56 24,56 
   

 TOTAL PARTIDA  34,65 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS  
ENZL8210      u    Maniguet elàstic roscat DN=1'1/2,PN=10                            
 Maniguet elàstic roscat, d'1'1/2 de diametre nominal, pressió nominal 10 bar  
A012M000      0,300 h    Oficial 1a muntador                                              21,70 6,51 
A013M000      0,300 h    Ajudant muntador                                                 18,65 5,60 
BNZL8210      1,000 u    Maniguet elàstic roscat DN=1'1/2,PN=10                           34,86 34,86 
   

 TOTAL PARTIDA  46,97 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-SIS EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS  
ENZL8210X     u    Maniguet elàstic roscat DN=1'3/4,PN=10                            
 Maniguet elàstic roscat, d'1'3/4 de diametre nominal, pressió nominal 10 bar  
A012M000      0,300 h    Oficial 1a muntador                                              21,70 6,51 
A013M000      0,300 h    Ajudant muntador                                                 18,65 5,60 
BNZL8210X     1,000 u    Maniguet elàstic roscat DN=1'3/4,PN=10                           34,86 34,86 
   

 TOTAL PARTIDA  46,97 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-SIS EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS  
ENZL9210      u    Maniguet elàstic roscat DN=2'',PN=10                              
 Maniguet elàstic roscat, de 2' de diametre nominal, pressió nominal 10 bar  
A012M000      0,500 h    Oficial 1a muntador                                              21,70 10,85 
A013M000      0,500 h    Ajudant muntador                                                 18,65 9,33 
BNZL9210      1,000 u    Maniguet elàstic roscat DN=2'',PN=10                             42,80 42,80 
   

 TOTAL PARTIDA  62,98 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-DOS EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS  
ENZLB227      u    Maniguet elàstic brides DN=80,PN=10                               
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 Maniguet elàstic amb brides, de 80 mm de diametre nominal, pressió nominal 10 bar, instal.lat  
A012M000      0,550 h    Oficial 1a muntador                                              21,70 11,94 
A013M000      0,550 h    Ajudant muntador                                                 18,65 10,26 
BNZLB220      1,000 u    Maniguet elàstic brides DN=80,PN=10                              57,46 57,46 
   

 TOTAL PARTIDA  79,66 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS  
ENC1U020      u    Valv.equilib.rosca.d20mm,Kvs=5,7,ametall,preajust cabal,preses p  
 Vàlvula d'equilibrat roscada de 20 mm de diàmetre nominal i Kvs=5,7, fabricada en ametall, amb preajust de cabal,  
 preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, marca TOUR & ANDERSSON TA-STAD o  
 equivalent, instal.lada i ajustada  
A012M000      0,180 h    Oficial 1a muntador                                              21,70 3,91 
BNC1U020      1,000 u    Vàl.equilib.rosca.d20mm,Kvs=5,7,ametall,preajust cabal,preses pr 44,41 44,41 
A013M000      0,180 h    Ajudant muntador                                                 18,65 3,36 
   

 TOTAL PARTIDA  51,68 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-UN EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS  
ENC1U030      u    Valv.equilib.rosca.d25mm,Kvs=8,7,ametall,preajust cabal,preses p  
 Vàlvula d'equilibrat roscada de 25 mm de diàmetre nominal i Kvs=8,7, fabricada en ametall, amb preajust de cabal,  
 preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, marca TOUR & ANDERSSON TA-STAD o  
 equivalent, instal.lada i ajustada  
A012M000      0,180 h    Oficial 1a muntador                                              21,70 3,91 
A013M000      0,180 h    Ajudant muntador                                                 18,65 3,36 
BNC1U030      1,000 u    Vàl.equilib.rosca.d25mm,Kvs=8,7,ametall,preajust cabal,preses pr 51,39 51,39 
   

 TOTAL PARTIDA  58,66 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-VUIT EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS  
ENE15200      u    Filtre colador,DN=3/4´´,PN=10bar,bronze,munt.roscat               
 Filtre colador de 3/4´´ de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, de bronze i muntat roscat  
A012M000      0,200 h    Oficial 1a muntador                                              21,70 4,34 
A013M000      0,200 h    Ajudant muntador                                                 18,65 3,73 
BNE15200      1,000 u    Filtre colador rosca,DN=3/4´´,PN=10bar,bronze                    12,11 12,11 
   

 TOTAL PARTIDA  20,18 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS  
ENE16200      u    Filtre colador,DN=1´´,PN=10bar,bronze,munt.roscat                 
 Filtre colador de 1´´ de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, de bronze i muntat roscat  
BNE16200      1,000 u    Filtre colador rosca,DN=1´´,PN=10bar,bronze                      16,05 16,05 
A012M000      0,250 h    Oficial 1a muntador                                              21,70 5,43 
A013M000      0,250 h    Ajudant muntador                                                 18,65 4,66 
   

 TOTAL PARTIDA  26,14 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb CATORZE CÈNTIMS  
ENE18200      u    Filtre colador,DN=1´´1/2,PN=10bar,bronze,munt.roscat              
 Filtre colador de 1´´1/2 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, de bronze i muntat roscat  
A012M000      0,300 h    Oficial 1a muntador                                              21,70 6,51 
A013M000      0,300 h    Ajudant muntador                                                 18,65 5,60 
BNE18200      1,000 u    Filtre colador rosca,DN=1´´1/2,PN=10bar,bronze                   28,95 28,95 
   

 TOTAL PARTIDA  41,06 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-UN EUROS amb SIS CÈNTIMS  
ENE17200      u    Filtre colador,DN=1´´3/4,PN=10bar,bronze,munt.roscat              
 Filtre colador de 1´´3/4 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, de bronze i muntat roscat  
BNE17200      1,000 u    Filtre colador rosca,DN=1´´3/4,PN=10bar,bronze                   33,00 33,00 
A013M000      0,300 h    Ajudant muntador                                                 18,65 5,60 
A012M000      0,300 h    Oficial 1a muntador                                              21,70 6,51 
   

 TOTAL PARTIDA  45,11 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-CINC EUROS amb ONZE CÈNTIMS  
ENE19200      u    Filtre colador,DN=2´´,PN=10bar,bronze,munt.roscat                 
 Filtre colador de 2´´ de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, de bronze i muntat roscat  
A012M000      0,500 h    Oficial 1a muntador                                              21,70 10,85 
A013M000      0,500 h    Ajudant muntador                                                 18,65 9,33 
BNE19200      1,000 u    Filtre colador rosca,DN=2´´,PN=10bar,bronze                      46,36 46,36 
   

 TOTAL PARTIDA  66,54 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-SIS EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS  
EN915427      u    Vàlv.seg.rosca,DN=3/4´´,PN=16bar,bronze,munt.superf.              
 Vàlvula de seguretat amb rosca, de recorregut curt, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt  
 i muntada superficialment  
A012M000      0,165 h    Oficial 1a muntador                                              21,70 3,58 
A013M000      0,165 h    Ajudant muntador                                                 18,65 3,08 
BN915420      1,000 u    Vàlvula segur.+rosca,DN=3/4´´,PN=16bar,bronze                    134,47 134,47 
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 TOTAL PARTIDA  141,13 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA-UN EUROS amb TRETZE CÈNTIMS  
EEU11113      u    Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8´´           
 Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de  
 3/8´´ de diàmetre, roscat  
A013G000      0,075 h    Ajudant calefactor                                               18,62 1,40 
BEU11113      1,000 u    Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8´´          6,20 6,20 
A012G000      0,300 h    Oficial 1a calefactor                                            21,70 6,51 
   

 TOTAL PARTIDA  14,11 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb ONZE CÈNTIMS  
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  
A012M000      0,250 h    Oficial 1a muntador                                              21,70 5,43 
BEU6U001      1,000 u    Manòmetre glicerina ,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'            10,58 10,58 
   

 TOTAL PARTIDA  16,01 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETZE EUROS amb UN CÈNTIMS  
EEU5U002      u    Termòmetre bimetàl.lic beina roscada,D=1/2'',esfera 65mm,0-120°C  
 Termòmetre bimetàl.lic amb beina roscada de 1/2' de D, d'esfera de 65 mm, de 0 a 12°C, col.locat roscat  
A012M000      0,250 h    Oficial 1a muntador                                              21,70 5,43 
BEU5U002      1,000 u    Termòmetre bimetàl.lic,beina D=1/2'',esfera 65mm,0-120°C,rosca   5,30 5,30 
   

 TOTAL PARTIDA  10,73 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS  
EN721541      u    Vàlvula 2 vies tot/res fan-coil,rosca 3/4'' kvs=3,2,PN16bar,fosa  
 Vàlvula de 2 vies tot/res per a fan-coil amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'' i kvs=3,2, de 16 bar de PN, cos de fo-  
 sa  i servomotor de 230 V, acoblat a la vàlvula, instal.lada i connectada  
A012M000      0,230 h    Oficial 1a muntador                                              21,70 4,99 
A013M000      0,230 h    Ajudant muntador                                                 18,65 4,29 
BN721541      1,000 u    Vàlvula 2 vies tot/res fan-coil,rosca 3/4'' kvs=3,2,PN16bar,fosa 54,27 54,27 
   

 TOTAL PARTIDA  63,55 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-TRES EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS  
EN721641      u    Vàlvula 2 vies tot/res fan-coil,rosca 1'' kvs=6,8,PN16bar,fosa,s  
 Vàlvula de 2 vies tot/res per a fan-coil amb rosca, de diàmetre nominal 1'' i kvs=6,8, de 16 bar de PN, cos de fosa  
 i servomotor de 230 V, acoblat a la vàlvula, instal.lada i connectada  
A012M000      0,280 h    Oficial 1a muntador                                              21,70 6,08 
A013M000      0,280 h    Ajudant muntador                                                 18,65 5,22 
BN721641      1,000 u    Vàlvula 2 vies tot/res fan-coil,rosca 1'' kvs=6,8,PN16bar,fosa,s 65,00 65,00 
   

 TOTAL PARTIDA  76,30 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-SIS EUROS amb TRENTA CÈNTIMS  
EN713745      u    Vàlvula seient 3 vies,rosca 1''3/4,kvs=16,16bar,r>15mm,fosa,serv  
 Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de diàmetre nominal 1''3/4 i kvs=16, de 16 bar de PN, recor-  
 regut mínim de 15 mm, cos de fosa  i servomotor de senyal de 0-10V, acoblat a la vàlvula, instal.lada i connectada  
BN713745      1,000 u    Vàlvula seient 3 vies,rosca 1''3/4,kvs=16,16bar,r>15mm,fosa,serv 374,09 374,09 
A012M000      0,350 h    Oficial 1a muntador                                              21,70 7,60 
A013M000      0,350 h    Ajudant muntador                                                 18,65 6,53 
   

 TOTAL PARTIDA  388,22 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS  
EN713843      u    Vàlvula seient 3 vies,rosca 1''1/2,kvs=25,16bar,r>15mm,fosa,serv  
 Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/2 i kvs=20, de 16 bar de PN, recor-  
 regut mínim de 15 mm, cos de fosa  i servomotor de senyal de 3 punts, acoblat a la vàlvula, instal.lada i connecta-  
 da  
BN713843      1,000 u    Vàlvula seient 3 vies,rosca 1''1/2,kvs=25,16bar,r>15mm,fosa,serv 447,86 447,86 
A012M000      0,350 h    Oficial 1a muntador                                              21,70 7,60 
A013M000      0,350 h    Ajudant muntador                                                 18,65 6,53 
   

 TOTAL PARTIDA  461,99 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS SEIXANTA-UN EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS  
EJM12409      u    Comptador aigua p/veloc.,llautó,DN=1´´1/2,connect.bat./ramal      
 Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´1/2, connectat a una bate-  
 ria o a un ramal  
A012J000      0,200 h    Oficial 1a lampista                                              21,70 4,34 
A013J000      0,050 h    Ajudant lampista                                                 18,62 0,93 
BJM12409      1,000 u    Comptador aigua,p/veloc.,llautó,1´´1/2                           173,74 173,74 
   

 TOTAL PARTIDA  179,01 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SETANTA-NOU EUROS amb UN CÈNTIMS  
EN748327      u    Vàlv.reduct.rosca,DN=1´´1/2,PN=16bar,difer<=15bar,bronze,munt.su  
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 Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de pressió màxima i amb un dife-  
 rencial màxim de 15 bar, de bronze, preu alt i muntada superficialment,   
 tipus desconector, segons RITE  
BN748320      1,000 u    Vàlvula reduc.pres.+rosca,DN=1´´1/2,PN=16bar,difer<=15bar,bronze 1.281,09 1.281,09 
A012M000      0,250 h    Oficial 1a muntador                                              21,70 5,43 
A013M000      0,250 h    Ajudant muntador                                                 18,65 4,66 
   

 TOTAL PARTIDA  1.291,18 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL DOS-CENTS NORANTA-UN EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS  
EEV29010      u    Interruptor de cabal  p/líquid                                    
 Interruptor de cabal  per a líquid, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat  
A012M000      1,000 h    Oficial 1a muntador                                              21,70 21,70 
A013M000      1,000 h    Ajudant muntador                                                 18,65 18,65 
BEV29010      1,000 u    Interruptor de cabal  p/líquids                                  60,90 60,90 
   

 TOTAL PARTIDA  101,25 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT UN EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS  
EEV21E00      u    Sonda temperatura ext.,munt.+connectada                           
 Sonda de temperatura exterior, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada  
BEV21E00      1,000 u    Sonda temperatura ext.,acces.muntatge                            27,58 27,58 
A012M000      0,600 h    Oficial 1a muntador                                              21,70 13,02 
A013M000      0,600 h    Ajudant muntador                                                 18,65 11,19 
   

 TOTAL PARTIDA  51,79 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-UN EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS  
EEV22E00      u    Sonda humitat relativa ext.,munt.+connectada                      
 Sonda d'humitat relativa exterior, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada  
A012M000      0,600 h    Oficial 1a muntador                                              21,70 13,02 
A013M000      0,600 h    Ajudant muntador                                                 18,65 11,19 
BEV22E00      1,000 u    Sonda humitat relativa ext.,acces.muntatge                       338,26 338,26 
   

 TOTAL PARTIDA  362,47 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS  
EEV21A10      u    Sonda temperatura ambient i potenciòmetre,munt.+connectada        
 Sonda de temperatura ambient amb potenciòmetre, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada  
A012M000      0,600 h    Oficial 1a muntador                                              21,70 13,02 
A013M000      0,600 h    Ajudant muntador                                                 18,65 11,19 
BEV21A10      1,000 u    Sonda temperatura ambient amb potenciòmetre,acces.muntatge       60,13 60,13 
   

 TOTAL PARTIDA  84,34 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-QUATRE EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS  
EEV21D00      u    Sonda temperatura canonada baina,munt.+connectada                 
 Sonda de temperatura en canonada amb baina, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada  
A012M000      0,600 h    Oficial 1a muntador                                              21,70 13,02 
A013M000      0,600 h    Ajudant muntador                                                 18,65 11,19 
BEV21D00      1,000 u    Sonda temperatura canonada baina,acces.muntatge                  49,50 49,50 
   

 TOTAL PARTIDA  73,71 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-TRES EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS  
EEVG2D91      u    Comptador calor.hidrodin.Q=15,0m3/h,PN=16bar,DN=50mm,T.màx=90°C,  
 Comptador de caloríes de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de 15,0 m3/h i una pres-  
 sió nominal de 16 bar, de 50 mm de diàmetre nominal, per a una temperatura màxima del fluid de 90°C en funcio-  
 nament continu, amb sonda de temperatura de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb me-  
 mòria EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida d'im-  
 pulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, muntat entre tubs en posició vertical u horitzontal  
 i amb totes les connexions fetes  
A012M000      0,350 h    Oficial 1a muntador                                              21,70 7,60 
A013M000      0,100 h    Ajudant muntador                                                 18,65 1,87 
BEVG2D91      1,000 u    Comptador 1.032,85 1.032,85 
   

 TOTAL PARTIDA  1.042,32 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL QUARANTA-DOS EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS  
EEV32L01      u    Controlador DDC p/regulació, 60 punts E/S                         
 Controlador DDC per a regulació i control d'instal.lacions, amb processador, memòria i programació anual, 60 punts  
 d'entrada i sortida, comunicació amb bus de dades, instal.lat i connectat als circuits de control, circuit de presa de  
 dades, bus de dades i alimentació,  
 tipus Excel de Honeywell o equivalent  
A012M000      9,000 h    Oficial 1a muntador                                              21,70 195,30 
A013M000      4,500 h    Ajudant muntador                                                 18,65 83,93 
BEV32L00      1,000 u    Controlador DDC p/regulació, 60 punts E/S                        2.468,99 2.468,99 
   

 TOTAL PARTIDA  2.748,22 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL SET-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS  
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EEV42001      u    Instal.lació elèctrica p/punt de control                          
 Instal.lació elèctrica de punt de control  
BEV42001      1,000 u    Material p/instal.lació eléctrica punt control                   76,39 76,39 
A012M000      0,200 h    Oficial 1a muntador                                              21,70 4,34 
A013M000      0,200 h    Ajudant muntador                                                 18,65 3,73 
   

 TOTAL PARTIDA  84,46 

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

 

 

 

6.2.3 Instal·lació Ventilació 

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBT/IMP. 
 
EE51D0BA      m2   Cond.placa llana roca,aïll.106-115kg/m3,kraft-Al.p/ext.+tel nat.  
 Formació de conducte rectangular de placa de llana de roca per a aïllaments (106 a 115 kg/m3) de 25 mm de gruix,  
 amb paper kraft-alumini per la cara externa i tel natural per l'altra cara, muntat encastat en el cel ras  
A012G000      0,320 h    Oficial 1a calefactor                                            21,70 6,94 
BEW5A000      0,900 u    Suport estàndard p/conducte rect.llana aïll.,preu sup.           8,95 8,06 
A013G000      0,320 h    Ajudant calefactor                                               18,62 5,96 
B7C9X350      1,150 m2   Placa ríg.llana roca 106-115kg/m3,g=25mm,kraft-Al.p/ext.+tel nat 8,72 10,03 
   

 TOTAL PARTIDA  30,99 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS  
EE6R1600      m2   Planxa d'alumini per a recobriments d'aïllaments de conductes, d  
 Planxa d'alumini per a recobriments d'aïllaments de conductes, de 0,6 mm de gruix, muntat sobre aïllament  
A012G000      1,000 h    Oficial 1a calefactor                                            21,70 21,70 
A013G000      1,000 h    Ajudant calefactor                                               18,62 18,62 
BE6R1600      1,000 m2   Planxa d'alumini per a recobriments d'aïllaments de conductes, d 6,57 6,57 
BEY4R000      1,000 u    Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïl 1,03 1,03 
   

 TOTAL PARTIDA  47,92 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-SET EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS  
EE442F00      m    Tub flexible tèrmic, tub int.doble capa alumini+espiral acer, 16  
 Tub flexible compost amb aïllat tèrmic, amb tub interior de doble capa d'alumini i espiral d'acer interior, de 160 mm  
 de D, aïllament de fibra de vidre de 25 mm de gruix i 16 kg/m3 de densitat i barrera de vapor d'alumini reforçat  
A013G000      0,100 h    Ajudant calefactor                                               18,62 1,86 
BE442F00      1,000 m    Tub flexible tèrmic, tub int.doble capa alumini+espiral acer, 16 7,66 7,66 
A012G000      0,100 h    Oficial 1a calefactor                                            21,70 2,17 
   

 TOTAL PARTIDA  11,69 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS  
EEM3Ç008X     u    Recuperador de ventilació a plaques de 3.800m3/h                  
 Caixa de ventilació amb recuperació de calor format per bastidor en perfil d'acer, panells de tancament tipus sand-  
 witx d'acer cIncat en calent amb posterior tractament superficial de fosfatació i pintat resistent al ratllat, amb poliuretà  
 cel�lular, com a element aïllament i amb un espessor de panell de 25 mm. portes d'intervenció amb apertura ràpida.  
 Ventiladors impulsió i retorn 3.800 m3/h, pressió disponible 150 pa. inclòs filtres F7 i recuperador estàtic de flux  
 creuat. Model CADBT , marca S&P o equivalent. Inclosos suportació sobre bancada flotant i amb silentblocks. Re-  
 sistencia 1000h en ambients salins, nivell sonor màxim de 60 db(a) a 1m. Inclou materials, mitjans auxiliars, cone-  
 xiónat fins a subquadre,  totalment col.locada i funcionant.  
   
A012G000      10,000 h    Oficial 1a calefactor                                            21,70 217,00 
A013G000      1,000 h    Ajudant calefactor                                               18,62 18,62 
BEM3Ç008X     1,000 u    CAIXA DE VENTILACIÓ AMB RECUPERACIÓ DE CALOR FORMAT 3.465,00 3.465,00 
   

 TOTAL PARTIDA  3.700,62 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES MIL SET-CENTS EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS  
EEKB2842X     u    Difusor rotacional helicoidal per a impulsió d'aire, DCS-N160 de  
 Difusor rotacional helicoidal per a impulsió d'aire, amb placa frontal quadrada de planxa d'acer perforada, acabat la-  
 cat blanc de 600 mm de costat, amb plènum de connexió d'acer galvanitzat i boca de connexió circular de 160 mm  
 de diàmetre, vertical u horitzontal, i sense comporta de regulació, model DCS-N160 de la marca Trox o similar.  
BEYK8000      1,000 u    Part prop.elem.muntatge difusor,muntat suspès al sostre          1,01 1,01 
BEKB2842X     1,000 u    Difusor rotacional per a impulsió d'aire, DCS-N250 de Trox       275,13 275,13 
A013G000      0,650 h    Ajudant calefactor                                               18,62 12,10 
A012G000      0,650 h    Oficial 1a calefactor                                            21,70 14,11 
   

 TOTAL PARTIDA  302,35 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS DOS EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS  
EEK17G21      u    Reixeta impuls/retorn fixes,500x75mm,16/12,5mm recta,fixada bast  
 Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat, de 500x75 mm, d'aletes separa-  
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 des 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment  
A012G000      0,300 h    Oficial 1a calefactor                                            21,70 6,51 
A013G000      0,300 h    Ajudant calefactor                                               18,62 5,59 
BEK17G21      1,000 u    Reixeta impuls/retorn fixes,500x75mm,16/12,5mm recta,p/fix.bast. 9,48 9,48 
   

 TOTAL PARTIDA  21,58 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS  
EEKQ2531X     u    Comporta de regulació mecànica automàtica D250                    
 Comporta de regulació mecànica automàtica de planxa d´acer galvanitzat de d250 mm de diàmetre, amb actuador  
 mot. inclòs, model AK-250 de Trox o equivalent, col.locada  
A012G000      0,400 h    Oficial 1a calefactor                                            21,70 8,68 
A013G000      0,400 h    Ajudant calefactor                                               18,62 7,45 
BEKQ2531X     1,000 u    Compor.regul.autom.ac.galv.,d250mm amb actuador                  195,00 195,00 
   

 TOTAL PARTIDA  211,13 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS ONZE EUROS amb TRETZE CÈNTIMS  
EEKQ2530X     u    Comporta de regulació mecànica automàtica D160                    
 Comporta de regulació mecànica automàtica de planxa d´acer galvanitzat de d160 mm de diàmetre, amb actuador  
 mot. inclòs, model AK-160 de Trox o equivalent, col.locada  
A012G000      0,400 h    Oficial 1a calefactor                                            21,70 8,68 
A013G000      0,400 h    Ajudant calefactor                                               18,62 7,45 
BEKQ2530X     1,000 u    Compor.regul.autom.ac.galv.,d160mm amb actuador                  164,46 164,46 
   

 TOTAL PARTIDA  180,59 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VUITANTA EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS  
EEV32D01      u    Controlador DDC p/regulació, 25 punts E/S                         
 Controlador DDC per a regulació i control d'instal.lacions, amb processador, memòria i programació anual, 25 punts  
 d'entrada i sortida, comunicació amb bus de dades, instal.lat i connectat als circuits de control, circuit de presa de  
 dades, bus de dades i alimentació  
BEV32D00      1,000 u    Controlador DDC p/regulació, 25 punts E/S                        880,17 880,17 
A012M000      4,500 h    Oficial 1a muntador                                              21,70 97,65 
A013M000      2,250 h    Ajudant muntador                                                 18,65 41,96 
   

 TOTAL PARTIDA  1.019,78 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL DINOU EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS  
EEV28D10      u    Presòstat diferencial p/aire                                      
 Presòstat diferencial per aire, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat  
BEV28D10      1,000 u    Presòstat diferencial p/aire                                     37,54 37,54 
A012M000      1,000 h    Oficial 1a muntador                                              21,70 21,70 
A013M000      1,000 h    Ajudant muntador                                                 18,65 18,65 
   

 TOTAL PARTIDA  77,89 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-SET EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS  
EEV25C00X     u    Sonda de CO2, muntatge mural, model C7632A de Honeywell o simila  
 Sonda de CO2, muntatge mural, model C7632A de Honeywell o simila, totalment muntada i conectada  
A012M000      0,600 h    Oficial 1a muntador                                              21,70 13,02 
A013M000      0,600 h    Ajudant muntador                                                 18,65 11,19 
BEV25C00X     1,000 u    Sonda de CO2, muntatge mural, model C7632A de Honeywell o 200,00 200,00 
   

 TOTAL PARTIDA  224,21 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS  
EEV21D00      u    Sonda temperatura canonada baina,munt.+connectada                 
 Sonda de temperatura en canonada amb baina, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada  
A012M000      0,600 h    Oficial 1a muntador                                              21,70 13,02 
A013M000      0,600 h    Ajudant muntador                                                 18,65 11,19 
BEV21D00      1,000 u    Sonda temperatura canonada baina,acces.muntatge                  49,50 49,50 
   

 TOTAL PARTIDA  73,71 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-TRES EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS  
EEV42001      u    Instal.lació elèctrica p/punt de control                          
 Instal.lació elèctrica de punt de control  
BEV42001      1,000 u    Material p/instal.lació eléctrica punt control                   76,39 76,39 
A012M000      0,200 h    Oficial 1a muntador                                              21,70 4,34 
A013M000      0,200 h    Ajudant muntador                                                 18,65 3,73 
   

 TOTAL PARTIDA  84,46 

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

Código Nat Ut Resumen CanPres PrPres ImpPres 

01            Capítol   INSTAL·LACIÓ CONNEXIÓ DESGUASSOS 1 802,77 802,77 

ED111B11      Partida m Desg.ap.sanitari de tub PVC,paret massissaB,D=32mm 25,00 12,93 323,25 

   Desguàs d'aparell sanitari de tub de PVC, de paret massissa àrea 

d'aplicació B, de diàmetre 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró 

   

ED111B21      Partida m Desg.ap.sanitari de tub PVC,paret massissaB,D=40mm 36,00 13,32 479,52 

   Desguàs d'aparell sanitari de tub de PVC, de paret massissa àrea 

d'aplicació B, de diàmetre 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró 

   

   01 1 802,77 802,77 

              

02            Capítol   INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ 1 86.295,10 86.295,10 

   Tub de polietilè multicapa PERT-AL-PERT, de 40 mm de diàmetre 

nominal exterior, e:3.7 , connectat a pressió, segons UNE 53960EX 

 

 

   

EEH715K0      Partida u Bomb.cal.aigua/aigua,50kW,E=16kW,COP=2,8,400V,2 

herms.rots.,R407 

1,00 10.604,80 10.604,80 

   Bomba de calor per a la producció d'aigua amb condensació per 

aigua, de 50 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com 

en calor, de 16 kW de potència elèctrica total absorbida i un 

COP=2,8, amb alimentació trifàsica de 400 V, amb 2 compressors 

hermètics rotatius i fluid frigorífic R407c o R410a, amb 

bescanviadors de tubs de coure i carcassa d'acer, col.locada, Model 

Thermalia R Dual de Hoval o equivalent 

 

   

EEJ61111X     Partida u Fan-coil cassette,2 tubs,4 vies,2,4kW/3,2kW,E=100W,230V,col. 9,00 901,94 8.117,46 
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   Fan-coil del tipus cassette per a treballar en sistemes de distribució 

d'aigua de 2 tubs, de 4 vies de sortida d'aire, de 2,4 kW de potència 

frigorífica màxima i 3,2 kW de potència calorífica màxima, de 100 W 

de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica 

de 230 V. Model 42GW209C de Carrier o equivalent. Inclou vàlvula 

control i termostat ambient sense fils. 

   

EEJ61121X     Partida u Fan-coil cassette,2 tubs,4 vies,4kW/5kW,E=100W,230V,col. 1,00 990,34 990,34 

   Fan-coil del tipus cassette per a treballar en sistemes de distribució 

d'aigua de 2 tubs, de 4 vies de sortida d'aire, de 4 kW de potència 

frigorífica màxima i 5 kW de potència calorífica màxima, de 100 W 

de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica 

de 230 V. Model 42GW309C de Carrier o equivalent. Inclou vàlvula 

control i termostat ambient sense fils. 

   

EEJ61131X     Partida u Fan-coil cassette,2 tubs,4 vies,7,2kW/10kW,E=100W,230V,col. 1,00 1.024,65 1.024,65 

   Fan-coil del tipus cassette per a treballar en sistemes de distribució 

d'aigua de 2 tubs, de 4 vies de sortida d'aire, de 7,2 kW de potència 

frigorífica màxima i 10 kW de potència calorífica màxima, de 100 W 

de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica 

de 230 V. Model 42GW609C de Carrier o equivalent. Inclou vàlvula 

control i termostat ambient sense fils. 

   

EEU4U010     Partida u Dipòsit exp.25l,planxa acer,membrana elàstica,connexió D=3/4'',r 1,00 58,63 58,63 

   dipòsit d'expansió tancat de 25 l de capacitat, de planxa d'acer i 

membrana elàstica, amb connexió de 3/4' de D, col.locat roscat 

   

EEUEU045     Partida u Dip.inèrcia 800l,acer galv.aïllament poliuretà i ext.alumini,ver 1,00 1.061,82 1.061,82 

   Dipòsit d'inèrcia de 800 l de capacitat, de planxa d'acer galvanitzat 

amb aïllament de poliuretà i recobriment exterior d'alumini, 

col.locat en posició vertical i connectat 

   

ENL1V29FX    Partida u Bomba 

ac.inundat+variador,230V,n=<3700rpm,Qmàx=5,5m3/h,hmàx=2m 

1,00 2.100,80 2.100,80 
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   Bomba acceleradora amb rotor inundat i variador de freqüència per 

a instal.lacions de calefacció i climatització, d'alta eficiencia, 

alimentació monofàsica de 230 V i règim de gir fins a3700 rpm, de 

5,5 m3/h de cabal màxim i de 2m d'alçada imp., per a aigua entre -

10 i 110°C, amb connexions DN40, muntada entre tubs i amb totes 

les connexions fetes, model Stratos 40/1-1-4 CAN de Wilo o 

equivalent. 

   

ENL1V39FX    Partida u Bomba 

ac.inundat+variador,230V,n=<3700rpm,Qmàx=7,5m3/h,hmax=2m 

1,00 2.400,80 2.400,80 

   Bomba acceleradora amb rotor inundat i variador de freqüència per 

a instal.lacions de calefacció i climatització, d'alta eficiencia, 

alimentació monofàsica de 230 V i règim de gir fins a3700 rpm, de 

7,5 m3/h de cabal màxim i de 2m d'alçada imp., per a aigua entre -

10 i 110°C, amb connexions DN50, muntada entre tubs i amb totes 

les connexions fetes, model Stratos 50/1-12 CAN de Wilo o 

equivalent. 

   

ENL1V19FX    Partida u Bomba 

ac.inundat+variador,230V,n=<4800rpm,Qmàx=1,2m3/h,hmax=0,6m 

3,00 900,80 2.702,40 

   Bomba acceleradora amb rotor inundat i variador de freqüència per 

a instal.lacions de calefacció i climatització, d'alta eficiencia, 

alimentació monofàsica de 230 V i règim de gir fins a4800 rpm, de 

1,2 m3/h de cabal màxim i de 0,6m d'alçada imp., per a aigua entre -

10 i 95°C, amb connexions G1-1/2", muntada entre tubs i amb totes 

les connexions fetes, model Yonos Pico 25/1-8 de Wilo o equivalent. 

   

ENL1V99FX    Partida u Bomba 

ac.inundat+variador,230V,n=<4800rpm,Qmàx=2,1m3/h,hmax=0,6m 

1,00 1.400,80 1.400,80 

   Bomba acceleradora amb rotor inundat i variador de freqüència per 

a instal.lacions de calefacció i climatització, d'alta eficiencia, 

alimentació monofàsica de 230 V i règim de gir fins a4800 rpm, de 

2,1 m3/h de cabal màxim i de 0,6m d'alçada imp., per a aigua entre -

10 i 95°C, amb connexions G2", muntada entre tubs i amb totes les 

connexions fetes, model Yonos Pico 30/1-8 de Wilo o equivalent. 

   

ENN2U010X    Partida u Bomba submergible cilindrica de 5", per a un cabal de 8,3m3/h a 1,00 3.227,43 3.227,43 

   Bomba submergible cilindrica de 5", per a un cabal de 8,3m3/h a una 

altura d'elevacio de 6 m, proveïda amb 10 m de cable elèctric 

especial submergible, sortida a 1-1/4", construida en Acer Inox. 
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AISI.304, instal.lada, mode lTWI 5 505 de Wilo o equivalent 

E7C24501X    Partida m2 Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de 4 kPa de te 295,00 8,09 2.386,55 

   Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de 4 kPa de tensió 

a la compressió, de 25 mm de gruix, de 0,56 m2K/W de resistència 

tèrmica, amb cares de superfície llisa i cantell llis, col.locades no 

adherides, sistema autofixació model Panell Autofixació Uponor o 

equivalent 

   

EE91124A      Partida u Kit col.lect.terra radiant,10sortides p/tub DN=16mm,col.mural+co 3,00 308,15 924,45 

   Conjunt de col·lectors per a terra radiant amb element impulsor amb 

detentor, element de retorn amb vàlvules termostatitzables, amb 

deu sortides per a tub de 16 mm de diàmetre nominal, amb vàlvules, 

ràcors i elements de muntatge necessaris, col.locat amb fixacions 

murals i connectat 

   

EFB4Ç002      Partida m Tub de polietilè EvalPEX sèrie per Terra Radiant marca UPONOR o 2.130,00 8,01 17.061,30 

   Tub de polietilè EvalPEX sèrie per Terra Radiant marca UPONOR o 

equivalent de diàmetre 16x1.8 segons norma UNE-EN ISO 15875. 

totalment instal·lat posat en marxa. 

   

EEW1Ç011     Partida M Socol aïllant 442,50 1,31 579,68 

   Subministrament i col·locació de sòcol aïllant, marca polytherm o 

similar. inclòs mà d'obra, materials auxiliars i mitjans auxiliars. 

totalment instal·lat. 

   

EEW2Ç020     Partida KG Aditiu per a morter 5,00 7,08 35,40 

   Subministrament i col·locació de aditiu elastomer i antiespumant 

marca polytherm o semblant model estrotherm "H" barrejat a rao 

de 1% de pes de morter. 

   

EF11E222X    Partida m Tub acer negre s/sold.,D=6´´,soldat,dific.mitjà,col.superf. 6,00 86,42 518,52 

   Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 6´´, segons la 

norma DIN EN ISO 2440 ST-35, soldat, amb grau de dificultat mitjà i 

col.locat superficialment 
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EF11E221X    Partida m Tub acer negre s/sold.,D=3´´,soldat,dific.mitjà,col.superf. 12,00 76,22 914,64 

   Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 3´´, segons la 

norma DIN EN ISO 2440 ST-35, soldat, amb grau de dificultat mitjà i 

col.locat superficialment 

   

EFB4Ç003X    Partida m Tub de polietilè multicapa PERT-AL-PERT, de 20 mm de diàmetre no 81,00 9,93 804,33 

   Tub de polietilè multicapa PERT-AL-PERT, de 20 mm de diàmetre 

nominal exterior, e:2 , connectat a pressió, segons UNE 53960EX 

   

EFB4Ç004X    Partida m Tub de polietilè multicapa PERT-AL-PERT, de 25 mm de diàmetre no 8,00 10,44 83,52 

   Tub de polietilè multicapa PERT-AL-PERT, de 25 mm de diàmetre 

nominal exterior, e:2,3 , connectat a pressió, segons UNE 53960EX 

   

EFB4Ç005X    Partida m Tub de polietilè multicapa PERT-AL-PERT, de 32 mm de diàmetre no 128,00 11,10 1.420,80 

   Tub de polietilè multicapa PERT-AL-PERT, de 32 mm de diàmetre 

nominal exterior, e:3 , connectat a pressió, segons UNE 53960EX 

   

EFB4Ç006X    Partida m Tub de polietilè multicapa PERT-AL-PERT, de 40 mm de diàmetre no 124,00 11,97 1.484,28 

   Tub de polietilè multicapa PERT-AL-PERT, de 40 mm de diàmetre 

nominal exterior, e:3.7 , connectat a pressió, segons UNE 53960EX 

   

EFB4Ç007X    Partida m Tub de polietilè multicapa PERT-AL-PERT, de 50 mm de diàmetre no 68,00 15,03 1.022,04 

   Tub de polietilè multicapa PERT-AL-PERT, de 50 mm de diàmetre 

nominal exterior, e:4.6 , connectat a pressió, segons UNE 53960EX 

   

EFQ3N7R1X    Partida m Aïllament escuma 

elast.s/halògens,Dext.tub=20mm,G=25mm,Dint.aïll 

81,00 9,46 766,26 

   Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a 

canonades de 20 mm de diàmetre exterior, de 25 mm de gruix 

promig, amb un diàmetre interior aproximat de l'aïllament de 24 

mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no 

propagador de la flama, amb grau de dificultat baix i col.locat 

superficialment 

   

EFQ3N7R2X    Partida m Aïllament escuma 

elast.s/halògens,Dext.tub=25mm,G=25mm,Dint.aïll 

8,00 10,47 83,76 
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   Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a 

canonades de 25 mm de diàmetre exterior, de 25 mm de gruix 

promig, amb un diàmetre interior aproximat de l'aïllament de 26 

mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no 

propagador de la flama, amb grau de dificultat baix i col.locat 

superficialment 

   

EFQ3N7R3X    Partida m Aïllament escuma 

elast.s/halògens,Dext.tub=32mm,G=25mm,Dint.aïll 

128,00 11,49 1.470,72 

   Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a 

canonades de 32 mm de diàmetre exterior, de 25 mm de gruix 

promig, amb un diàmetre interior aproximat de l'aïllament de 33 

mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no 

propagador de la flama, amb grau de dificultat baix i col.locat 

superficialment 

   

EFQ3N7R4X    Partida m Aïllament escuma 

elast.s/halògens,Dext.tub=40mm,G=30mm,Dint.aïll 

124,00 12,51 1.551,24 

   Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a 

canonades de 50 mm de diàmetre exterior, de 42 mm de gruix 

promig, amb un diàmetre interior aproximat de l'aïllament de 52 

mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no 

propagador de la flama, amb grau de dificultat baix i col.locat 

superficialment 

   

EFQ3N7R5X    Partida m Aïllament escuma 

elast.s/halògens,Dext.tub=50mm,G=30mm,Dint.aïll 

68,00 13,53 920,04 

   Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a 

canonades de 40 mm de diàmetre exterior, de 42 mm de gruix 

promig, amb un diàmetre interior aproximat de l'aïllament de 30 

mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no 

propagador de la flama, amb grau de dificultat baix i col.locat 

superficialment 

   

EFQ3U952     Partida m Aïllament tèrmic escuma elastom.p/tub 3'',g=30mm i d.int.=89mm,d 12,00 22,02 264,24 

   Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a tub de diàmetre 3'', 

de 30mm de gruix i 89 mm de diàmetre interior, amb una 

conductivitat tèrmica a 0° C de 0,035 W/m°C, amb grau de dificultat 

mitjà i col.locat superficialment 

   

EFQ3U952X    Partida m Aïllament tèrmic escuma elastom.p/tub 6'',g=35mm i d.int.=160mm, 6,00 32,22 193,32 
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   Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a tub de diàmetre 6'', 

de 35mm de gruix i 160 mm de diàmetre interior, amb una 

conductivitat tèrmica a 0° C de 0,035 W/m°C, amb grau de dificultat 

mitjà i col.locat superficialment 

   

EN3158K7X    Partida u Vàlvula esfera man.+rosca DN=1/2'',PN=40bar,3peces,inox+inox,pre 12,00 36,66 439,92 

   Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2'', de 40 

bar de pressió nominal, amb cos de tres peces d'acer inoxidable, 

bola d'acer inoxidable i anells de tancament de tefló, preu alt i 

muntada superficialment 

   

EN3158K7      Partida u Vàlvula esfera man.+rosca DN=3/4'',PN=40bar,3peces,inox+inox,pre 20,00 46,97 939,40 

   Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'', de 40 

bar de pressió nominal, amb cos de tres peces d'acer inoxidable, 

bola d'acer inoxidable i anells de tancament de tefló, preu alt i 

muntada superficialment 

   

EN3159K7X    Partida u Vàlvula esfera man.+rosca DN=1'',PN=40bar,3peces,inox+inox,pre 10,00 51,66 516,60 

   Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1'', de 40 

bar de pressió nominal, amb cos de tres peces d'acer inoxidable, 

bola d'acer inoxidable i anells de tancament de tefló, preu alt i 

muntada superficialment 

   

EN3188K7      Partida u Vàlvula esfera man.+rosca DN=1 1/2'',PN=40bar,3peces,inox+inox,p 9,00 114,04 1.026,36 

   Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1 1/2'', de 

40 bar de pressió nominal, amb cos de tres peces d'acer inoxidable, 

bola d'acer inoxidable i anells de tancament de tefló, preu alt i 

muntada superficialment 

   

EN3188K7X    Partida u Vàlvula esfera man.+rosca DN=1 3/4'',PN=40bar,3peces,inox+inox,p 5,00 120,09 600,45 

   Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1 3/4'', de 

40 bar de pressió nominal, amb cos de tres peces d'acer inoxidable, 

bola d'acer inoxidable i anells de tancament de tefló, preu alt i 

muntada superficialment 

   

EN3198K7      Partida u Vàlvula esfera man.+rosca DN=2'',PN=40bar,3peces,inox+inox,preu 1,00 154,80 154,80 

   Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2'', de 40 

bar de pressió nominal, amb cos de tres peces d'acer inoxidable, 

bola d'acer inoxidable i anells de tancament de tefló, preu alt i 

muntada superficialment 
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EN31A4F7      Partida u Vàlvula esfera man.+rosca DN=3'',PN=16bar,fosa+llautó,preu a 6,00 414,69 2.488,14 

   Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3'', de 16 

bar de pressió nominal, amb cos de fosa, bola de llautó i anells de 

tancament de tefló, preu alt i muntada superficialment 

   

EN818427      Partida u Vàlvula clapeta+rosca,DN= 1´´1/2,PN=16bar,bronze,munt.superf. 3,00 45,60 136,80 

   Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 

1´´1/2, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada 

superficialment 

   

EN818427X    Partida u Vàlvula clap.+rosca,DN=1´´3/4,PN=16bar,bronze 1,00 54,09 54,09 

   Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 

1´´3/4, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada 

superficialment 

   

EN819427      Partida u Vàlvula clapeta+rosca,DN= 2´´,PN=16bar,bronze,munt.superf. 1,00 62,68 62,68 

   Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, 

de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment 

   

EN81B427      Partida u Vàlvula clapeta+rosca,DN= 3´´,PN=16bar,bronze,munt.superf. 1,00 107,79 107,79 

   Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 3´´, 

de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment 

   

ENZL5210      Partida u Maniguet elàstic roscat DN=3/4'',PN=10 20,00 29,19 583,80 

   Maniguet elàstic roscat, d'3/4' de diametre nominal, pressió nominal 

10 bar 

   

ENZL6210      Partida u Maniguet elàstic roscat DN=1'',PN=10 2,00 34,65 69,30 

   Maniguet elàstic roscat, d'1' de diametre nominal, pressió nominal 

10 bar 

   

ENZL8210      Partida u Maniguet elàstic roscat DN=1'1/2,PN=10 6,00 46,97 281,82 

   Maniguet elàstic roscat, d'1'1/2 de diametre nominal, pressió 

nominal 10 bar 

   

ENZL8210X    Partida u Maniguet elàstic roscat DN=1'3/4,PN=10 2,00 46,97 93,94 

   Maniguet elàstic roscat, d'1'3/4 de diametre nominal, pressió 

nominal 10 bar 
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ENZL9210      Partida u Maniguet elàstic roscat DN=2'',PN=10 2,00 62,98 125,96 

   Maniguet elàstic roscat, de 2' de diametre nominal, pressió nominal 

10 bar 

   

ENZLB227      Partida u Maniguet elàstic brides DN=80,PN=10 2,00 79,66 159,32 

   Maniguet elàstic amb brides, de 80 mm de diametre nominal, 

pressió nominal 10 bar, instal.lat 

   

ENC1U020     Partida u Valv.equilib.rosca.d20mm,Kvs=5,7,ametall,preajust cabal,preses p 10,00 51,68 516,80 

   Vàlvula d'equilibrat roscada de 20 mm de diàmetre nominal i 

Kvs=5,7, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de 

pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, marca 

TOUR & ANDERSSON TA-STAD o equivalent, instal.lada i ajustada 

   

ENC1U030     Partida u Valv.equilib.rosca.d25mm,Kvs=8,7,ametall,preajust cabal,preses p 1,00 58,66 58,66 

   Vàlvula d'equilibrat roscada de 25 mm de diàmetre nominal i 

Kvs=8,7, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de 

pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, marca 

TOUR & ANDERSSON TA-STAD o equivalent, instal.lada i ajustada 

   

ENE15200      Partida u Filtre colador,DN=3/4´´,PN=10bar,bronze,munt.roscat 10,00 20,18 201,80 

   Filtre colador de 3/4´´ de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió 

nominal, de bronze i muntat roscat 

   

ENE16200      Partida u Filtre colador,DN=1´´,PN=10bar,bronze,munt.roscat 1,00 26,14 26,14 

   Filtre colador de 1´´ de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió 

nominal, de bronze i muntat roscat 

   

ENE18200      Partida u Filtre colador,DN=1´´1/2,PN=10bar,bronze,munt.roscat 4,00 41,06 164,24 

   Filtre colador de 1´´1/2 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió 

nominal, de bronze i muntat roscat 

   

ENE17200      Partida u Filtre colador,DN=1´´3/4,PN=10bar,bronze,munt.roscat 1,00 45,11 45,11 

   Filtre colador de 1´´3/4 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió 

nominal, de bronze i muntat roscat 

   

ENE19200      Partida u Filtre colador,DN=2´´,PN=10bar,bronze,munt.roscat 1,00 66,54 66,54 

   Filtre colador de 2´´ de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió    
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nominal, de bronze i muntat roscat 

EN915427      Partida u Vàlv.seg.rosca,DN=3/4´´,PN=16bar,bronze,munt.superf. 2,00 141,13 282,26 

   Vàlvula de seguretat amb rosca, de recorregut curt, de diàmetre 

nominal 3/4´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada 

superficialment 

   

EEU11113      Partida u Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8´´ 3,00 14,11 42,33 

   Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical 

i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, 

roscat 

   

EEU6U001     Partida u Manòmetre glicerina,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'',roscat 6,00 16,01 96,06 

   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 

   

EEU5U002     Partida u Termòmetre bimetàl.lic beina roscada,D=1/2'',esfera 65mm,0-120°C 3,00 10,73 32,19 

   Termòmetre bimetàl.lic amb beina roscada de 1/2' de D, d'esfera de 

65 mm, de 0 a 12°C, col.locat roscat 

   

EN721541      Partida u Vàlvula 2 vies tot/res fan-coil,rosca 3/4'' kvs=3,2,PN16bar,fosa 10,00 63,55 635,50 

   Vàlvula de 2 vies tot/res per a fan-coil amb rosca, de diàmetre 

nominal 3/4'' i kvs=3,2, de 16 bar de PN, cos de fosa  i servomotor de 

230 V, acoblat a la vàlvula, instal.lada i connectada 

   

EN721641      Partida u Vàlvula 2 vies tot/res fan-coil,rosca 1'' kvs=6,8,PN16bar,fosa,s 1,00 76,30 76,30 

   Vàlvula de 2 vies tot/res per a fan-coil amb rosca, de diàmetre 

nominal 1'' i kvs=6,8, de 16 bar de PN, cos de fosa  i servomotor de 

230 V, acoblat a la vàlvula, instal.lada i connectada 

   

EN713745      Partida u Vàlvula seient 3 vies,rosca 1''3/4,kvs=16,16bar,r>15mm,fosa,serv 1,00 388,22 388,22 

   Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de diàmetre 

nominal 1''3/4 i kvs=16, de 16 bar de PN, recorregut mínim de 15 

mm, cos de fosa  i servomotor de senyal de 0-10V, acoblat a la 

vàlvula, instal.lada i connectada 

   

EN713843      Partida u Vàlvula seient 3 vies,rosca 1''1/2,kvs=25,16bar,r>15mm,fosa,serv 2,00 461,99 923,98 
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   Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de diàmetre 

nominal 1''1/2 i kvs=20, de 16 bar de PN, recorregut mínim de 15 

mm, cos de fosa  i servomotor de senyal de 3 punts, acoblat a la 

vàlvula, instal.lada i connectada 

   

EJM12409      Partida u Comptador aigua p/veloc.,llautó,DN=1´´1/2,connect.bat./ramal 1,00 179,01 179,01 

   Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de 

diàmetre nominal 1´´1/2, connectat a una bateria o a un ramal 

   

EN748327      Partida u Vàlv.reduct.rosca,DN=1´´1/2,PN=16bar,difer<=15bar,bronze,munt.su 1,00 1.291,18 1.291,18 

   Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, 

de 16 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim de 15 bar, 

de bronze, preu alt i muntada superficialment, 

tipus desconector, segons RITE 

   

EEV29010      Partida u Interruptor de cabal  p/líquid 2,00 101,25 202,50 

   Interruptor de cabal  per a líquid, amb accessoris de muntatge, 

muntat i connectat 

   

EEV21E00      Partida u Sonda temperatura ext.,munt.+connectada 1,00 51,79 51,79 

   Sonda de temperatura exterior, amb accessoris de muntatge, 

muntada i connectada 

   

EEV22E00      Partida u Sonda humitat relativa ext.,munt.+connectada 3,00 362,47 1.087,41 

   Sonda d'humitat relativa exterior, amb accessoris de muntatge, 

muntada i connectada 

   

EEV21A10      Partida u Sonda temperatura ambient i potenciòmetre,munt.+connectada 3,00 84,34 253,02 

   Sonda de temperatura ambient amb potenciòmetre, amb accessoris 

de muntatge, muntada i connectada 

   

EEV21D00      Partida u Sonda temperatura canonada baina,munt.+connectada 7,00 73,71 515,97 

   Sonda de temperatura en canonada amb baina, amb accessoris de 

muntatge, muntada i connectada 

   

EEVG2D91     Partida u Comptador 

calor.hidrodin.Q=15,0m3/h,PN=16bar,DN=50mm,T.màx=90°C, 

1,00 1.042,32 1.042,32 
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   Comptador de caloríes de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, 

per a un cabal nominal de 15,0 m3/h i una pressió nominal de 16 

bar, de 50 mm de diàmetre nominal, per a una temperatura màxima 

del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de 

temperatura de baix consum i llarga durada i capçal electrònic 

mesurador amb memòria EEPROM amb capacitat per a 

emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i 

sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a 

comptador auxiliar, muntat entre tubs en posició vertical u 

horitzontal i amb totes les connexions fetes 

   

EEV32L01      Partida u Controlador DDC p/regulació, 60 punts E/S 1,00 2.748,22 2.748,22 

   Controlador DDC per a regulació i control d'instal.lacions, amb 

processador, memòria i programació anual, 60 punts d'entrada i 

sortida, comunicació amb bus de dades, instal.lat i connectat als 

circuits de control, circuit de presa de dades, bus de dades i 

alimentació, 

tipus Excel de Honeywell o equivalent 

   

EEV42001      Partida u Instal.lació elèctrica p/punt de control 16,00 84,46 1.351,36 

   Instal.lació elèctrica de punt de control    

   02 1 86.295,10 86.295,10 

              

03            Capítol   INSTAL·LACIÓ VENTILACIÓ 1 23.837,12 23.837,12 

EE51D0BA      Partida m2 Cond.placa llana roca,aïll.106-115kg/m3,kraft-Al.p/ext.+tel nat. 160,00 30,99 4.958,40 

   Formació de conducte rectangular de placa de llana de roca per a 

aïllaments (106 a 115 kg/m3) de 25 mm de gruix, amb paper kraft-

alumini per la cara externa i tel natural per l'altra cara, muntat 

encastat en el cel ras 

   

EE6R1600      Partida m2 Planxa d'alumini per a recobriments d'aïllaments de conductes, d 2,24 47,92 107,34 

   Planxa d'alumini per a recobriments d'aïllaments de conductes, de 

0,6 mm de gruix, muntat sobre aïllament 

   

EE442F00      Partida m Tub flexible tèrmic, tub int.doble capa alumini+espiral acer, 16 21,00 11,69 245,49 
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   Tub flexible compost amb aïllat tèrmic, amb tub interior de doble 

capa d'alumini i espiral d'acer interior, de 160 mm de D, aïllament de 

fibra de vidre de 25 mm de gruix i 16 kg/m3 de densitat i barrera de 

vapor d'alumini reforçat 

   

EEM3Ç008X    Partida u Recuperador de ventilació a plaques de 3.800m3/h 1,00 3.700,62 3.700,62 

   Caixa de ventilació amb recuperació de calor format per bastidor en 

perfil d'acer, panells de tancament tipus sandwitx d'acer cIncat en 

calent amb posterior tractament superficial de fosfatació i pintat 

resistent al ratllat, amb poliuretà cel·lular, com a element aïllament i 

amb un espessor de panell de 25 mm. portes d'intervenció amb 

apertura ràpida. Ventiladors impulsió i retorn 3.800 m3/h, pressió 

disponible 150 pa. inclòs filtres F7 i recuperador estàtic de flux 

creuat. Model CADBT , marca S&P o equivalent. Inclosos suportació 

sobre bancada flotant i amb silentblocks. Resistencia 1000h en 

ambients salins, nivell sonor màxim de 60 db(a) a 1m. Inclou 

materials, mitjans auxiliars, conexiónat fins a subquadre,  totalment 

col.locada i funcionant. 

 

   

EEKB2842X    Partida u Difusor rotacional helicoidal per a impulsió d'aire, DCS-N160 de 17,00 302,35 5.139,95 

   Difusor rotacional helicoidal per a impulsió d'aire, amb placa frontal 

quadrada de planxa d'acer perforada, acabat lacat blanc de 600 mm 

de costat, amb plènum de connexió d'acer galvanitzat i boca de 

connexió circular de 160 mm de diàmetre, vertical u horitzontal, i 

sense comporta de regulació, model DCS-N160 de la marca Trox o 

similar. 

   

EEK17G21      Partida u Reixeta impuls/retorn fixes,500x75mm,16/12,5mm recta,fixada bast 17,00 21,58 366,86 

   Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, 

d'alumini lacat, de 500x75 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de 

secció recta i fixada al bastiment 

   

EEKQ2531X    Partida u Comporta de regulació mecànica automàtica D250 1,00 211,13 211,13 

   Comporta de regulació mecànica automàtica de planxa d´acer 

galvanitzat de d250 mm de diàmetre, amb actuador mot. inclòs, 

model AK-250 de Trox o equivalent, col.locada 

   

EEKQ2530X    Partida u Comporta de regulació mecànica automàtica D160 13,00 180,59 2.347,67 
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   Comporta de regulació mecànica automàtica de planxa d´acer 

galvanitzat de d160 mm de diàmetre, amb actuador mot. inclòs, 

model AK-160 de Trox o equivalent, col.locada 

   

EEV32D01      Partida u Controlador DDC p/regulació, 25 punts E/S 1,00 1.019,78 1.019,78 

   Controlador DDC per a regulació i control d'instal.lacions, amb 

processador, memòria i programació anual, 25 punts d'entrada i 

sortida, comunicació amb bus de dades, instal.lat i connectat als 

circuits de control, circuit de presa de dades, bus de dades i 

alimentació 

   

EEV28D10      Partida u Presòstat diferencial p/aire 1,00 77,89 77,89 

   Presòstat diferencial per aire, amb accessoris de muntatge, muntat i 

connectat 

   

EEV25C00X    Partida u Sonda de CO2, muntatge mural, model C7632A de Honeywell o 

simila 

14,00 224,21 3.138,94 

   Sonda de CO2, muntatge mural, model C7632A de Honeywell o 

simila, totalment muntada i conectada 

   

EEV21D00      Partida u Sonda temperatura canonada baina,munt.+connectada 1,00 73,71 73,71 

   Sonda de temperatura en canonada amb baina, amb accessoris de 

muntatge, muntada i connectada 

   

EEV42001      Partida u Instal.lació elèctrica p/punt de control 29,00 84,46 2.449,34 

   Instal.lació elèctrica de punt de control    

   03 1 23.837,12 23.837,12 

              

   TOTAL PRESSUPOST 1 110.934,99 110.934,99 

       

   



 
Projecte de disseny d’una instal·lació  
de climatització, mitjançant bomba de 

 calor geotèrmica, per un edifici d’oficines 
 

 Juanjo González Toledano 

 

6. Pressupost  402 

6.4 Resum de Pressupost 

CAPITOL RESUM EUROS %  
   
 
01 INSTAL�LACIÓ CONNEXIÓ DESGUASSOS ................................................................................................................................................................. 802,77 0,72 
02 INSTAL�LACIÓ CLIMATITZACIÓ .............................................................................................................................................................................. 86.295,10 77,79 
03 INSTAL�LACIÓ VENTILACIÓ .................................................................................................................................................................................... 23.837,12 21,49 
   

 TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 110.934,99 
 13,00 % Despeses Generals ..................................  14.421,55 
 6,00 % Benefici industrial .....................................  6.656,10 

   

 SUMA DE G.G. y B.I. 21.077,65 

 21,00 % I.V.A.  27.722,65 

   

 TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 159.735,29 

   

 TOTAL PRESSUPOST GENERAL 159.735,29 

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-NOU MIL SETCENTS TRENTA-CINC  EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS  

 Mollerussa, a 7 de juliol de 2013.  

 El promotor                                                 La direcció facultativa                                
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