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MEMÒRIA DESCRIPTIVA DEL PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DELS COL.LECTORS DE LA SALA DE
CALDERES DE L’EDIFICI DE LA FACULTAT DE DRET AL CAMPUS DE MONTILIVI DE LA UNIVERSITAT
DE GIRONA.

1

MEMÒRIA

1.1

Objecte de la Memòria

L’objecte de la present memòria és la descripció de la substitució dels col.lectors i part hidràulica de l’actual
sala de calderes de la Facultat de Dret de la Universitat de Girona.

1.2

Antecedents

Es disposa d’un projecte executiu de la instal.lació de calefacció i climatització de la Facultat però es
comprova que hi ha variacions en els circuits respecte la instal.lació executada.
Es disposa d’un projecte d’instal.lació de climatització i Calefacció realitzat l’Enginyer Industrial Joan Borràs
Andreu, col.legiat nº 5217 de l’octubre del 98. El projecte és de la Facultat de Ciències Jurídiques de la
Universitat de Girona, és a dir, la Facultat de Dret.
La instal.lació de gas està legalitzada per l’Enginyer Industrial Joan Borràs Andreu amb projecte del
Setembre de 1999, amb data de visat de 08‐11‐99 i número 078183. L’expedient de gas és el DI‐05‐GC‐
80245.99.

1.3
1.3.1

Dades Generals
Dades del titular

Les dades del titular són:
Nom del titular:
NIF:
Adreça social:
Població:
Província:

1.3.2

UNIVERSITAT DE GIRONA.
Q‐6750002E
Plaça Sant Domènec,3
Girona
Girona

Dades de la ubicació de l’activitat

L’activitat està ubicada en la següent adreça:
Adreça:
Població:
Província:

Campus Montilivi
Girona
Girona
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1.3.3

Dades del responsable tècnic

L’Enginyer Tècnic Industrial responsable del projecte és MARTA BADENAS PIELIAS, col∙legiat número 14.108
del COL∙LEGI D’ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DE GIRONA
Adreça:

1.4

Pol. Ind. “Pont‐Xetmar” carrer G, 49
17844 Cornellà del Terri
Telf. 972 596 692 Fax. 972 596 744
Email: proisotec@proisotec.cat

Referències normatives

Tota la instal∙lació a executar de calefacció estarà sotmesa a l'estricte compliment del Reglament
d’instal∙lacions tèrmiques en els edificis (RITE) aprovat pel Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol i les seves
instruccions Tècniques Complementaries (ITE) i al real decret 238/2013, de 5 d’abril, de modificació del
Reglament d’Instal.lacions tèrmiques en els edificis.
La part d’instal.lació elèctrica a realitzar complirà el Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el
Reglament electrotècnic per a baixa tensió.

1.5

Descripció de la instal.lació actual

Es disposa d’una instal.lació centralitzada de calefacció per agua calenta i refrigeració per aigua freda.
El servei de calefacció s’aconsegueix mitjançant una caldera equipada amb cremador presuritzat de gas
natural. Es tracta d’una caldera Viessmann model Paromat Triplex de 575 Kw amb cremador presuritzat de
gas marca Weishaupt model G5/1‐DMD, N.
La caldera, les bombes de circulació, col.lectors, vàlvules i accessoris estan situats a la sala de calderes
ubicada al Nivell 4 de l’edifici.
El quadre elèctric general de protecció i control es troba situat dins la mateixa sala.
La instal.lació és a dos tubs i el canvi hivern/estiu es realitza a través de l’ordinador de gestió que maniobra
les corresponents vàlvules de tall de caldera o refredadores i tanca/obra la vàlvula de tall a circuits només
de calefacció segons es detalla a esquemes adjunts.
El control general de la instal.lació es porta a terme mitjançant un sistema centralitzat Sauter gestionat per
ordinador, tipus EY2400.
Les tuberies són d’acer i estan malmesos.
Des de la caldera i la refredadora es distribueix l’aigua a una agulla hidràulica on just abans de connectar
amb aquesta es disposa de vàlvules de tall motoritzades per efectuar el canvi estiu/hivern.
Des de l’agulla hidràulica es reparteix a dos col.lectors de distribució i també just abans del col.lector hi ha
una derivació a un circuit que alimenta unes aules de la planta superior de l’edifici.
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Hi ha un primer col.lector amb una vàlvula de dos vies única a la impulsió que alimenta dos circuits només
de calefacció; aquests són:



Circuit B2 que alimenta els radiadors de despatxos i zones comuns de l’edifici. Actualment
disposa d’una bomba doble Sedical SPD 40/10.
Circuit B1 que alimenta els radiadors d’aules i passadissos de l’edifici. Actualment disposa d’una
bomba doble Sedical SPD 50/12.

El segon col.lector distribueix als circuits de fred i calor de l’edifici, aquests són:





Circuit B10 que alimenta els fan‐coils dels despatxos de planta primera. Actualment disposa
d’una bomba simple Sedical SIM 65/260.
Circuit B11 que alimenta els fan‐coils dels despatxos de planta segona. Actualment disposa
d’una bomba simple Sedical SIM 65/190.
Circuit B12 que alimenta les aules d’estiu. Actualment disposa d’una bomba simple Sedical SIM
65/190.
Circuit B5 que alimenta els climatitzadors de la zona d’informàtica i practiques jurídiques.
Actualment disposa d’una bomba simple Sedical SDM 80/260.

El circuit d’aules de planta superior es va realitzar a posterior i es va connectar a la sortida de l’agulla
hidràulica, abans de col.lectors i disposa d’una bomba Wilo, TOP‐SD 50‐15.
Aquest projecte es redacta per a substituir la part de col.lector, bombes i valvuleria dels circuits abans
esmentats exceptuant el circuit d’aules de la planta superior. La instal.lació es complementarà amb la
realització dels treballs de substitució de l’actual caldera i la instal.lació de primari i que formen part d’un
altre projecte.

1.6
1.6.1

Descripció de la informació existent i dades de partida
Requeriments

Actualment hi ha 6 circuits, 2 només de calor i 4 de calor i fred alimentats des de dos col.lectors. La part de
tuberia està malmesa i les bombes de circulació són antigues i es requereix per part de la propietat la
substitució de la instal.lació d’aquestes des de just després de l’agulla hidràulica i tota la instal.lació inclosa
a la mateixa sala de calderes. La connexió amb les tuberies existents dels diferents circuits es realitzarà dins
la mateixa sala de calderes just abans del forjat i / o paret.
Per tal de realitzar el projecte i sobretot per la correcta selecció de les bombes circuladores es requereix de
la informació de cabal i pressió necessaris per a cadascun d’ells. No es disposa d’aquesta informació de tots
els circuits amb el que a continuació s’exposa la informació obtinguda dels diferents circuits.

1.6.2

Informació dels projectes existents

Segons el projecte que disposa la propietat únicament especifica les condicions de cabal i pressió de tres
circuits. La informació que detalla és la següent:
Circuit B1 de radiadors aules i passadissos
Circuit B5 de clima informàtica i pràctiques jurídiques
Circuit B11 de fan‐coils despatxos pl.2

Cabal 3.660 l/s – 13.176 l/h
Cabal 10.720 l/s – 38.592 l/h
Cabal 4.307 l/s – 15.505,2 l/h
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De la resta de circuits no es troba informació en els projectes.

1.6.3

Pressió circuits

La instal.lació disposa de manòmetres a entrada i sortida de cadascuna de les bombes. S’ha mirat en funció
d’aquestes la pressió de cadascun dels circuits
Cicuits
Ref.

Descripció circuit

Pressió segons manòmetres
P. sortida

P. entrada

Pressió circuit

B1

Circuit radiadors aules i passadissos

3,00 bars

2,10 bars

9,00 m.c.a

B2

Circuit radiadors despatxos i zones comuns

3,00 bars

2,10 bars

9,00 m.c.a

B5

Circuit clima informàtica i pràctiques jurídiques

3,60 bars

2,00 bars

15,00 m.c.a

B10 Circuit fan‐coils despatxos P1

3,70 bars

2,10 bars

16,00 m.c.a

B11 Circuit fan‐coils despatxos P2

3,10 bars

2,00 bars

11,00 m.c.a

B12 Circuit aules estiu

3,20 bars

2,10 bars

11,00 m.c.a

Fan‐coils P4

1.6.4

16,00 m.c.a

Bombes existents

Segons el projecte que disposa la propietat únicament especifica les condicions de cabal i pressió de tres
circuits. S’ha mirat el tipus de bomba de cadascun i segons la pressió del circuit llegida a manòmetres la
casa comercial ens ha facilitat el cabal de les diferents bombes existents:
Cicuits
Ref.

Descripció circuit

Segons punt treball
Ref. bomba

Cabal

B1

Circuit radiadors aules i passadissos

Sedical SPD 50/12 B

15.500,00 l/h

B2

Circuit radiadors despatxos i zones comuns

Sedical SPD 40/10 B

3.500,00 l/h

B5

Circuit clima informàtica i pràctiques jurídiques

Sedical SDM 80/260

42.500,00 l/h

B10 Circuit fan‐coils despatxos P1

Sedical SIM 65/260

28.000,00 l/h

B11 Circuit fan‐coils despatxos P2

Sedical SIM 65/190

19.000,00 l/h

B12 Circuit aules estiu

Sedical SIM 65/190

31.000,00 l/h

Fan‐coils P4

WILO TOP‐SD 50‐15

1.6.5

Diàmetres circuits

Segons el diàmetre de cada circuit s’ha mirat el cabal estimat que pot passar per cada circuit suposant unes
condicions de velocitat es detalla a continuació:
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Cicuits
Ref.

Segons diàmetre

Descripció circuit

Diàmetre

Cabal

Velocitat

Pc

B1

Circuit radiadors aules i passadissos

76,1x2

16.000,00 l/h

1,09 m/s

21,74 mm.c.a

B2

Circuit radiadors despatxos i zones comuns

54x1,2

8.000,00 l/h

1,06 m/s

31,66 mm.c.a

B5

Circuit clima informàtica i pràctiques jurídiques

108x2

45.000,00 l/h

1,47 m/s

23,30 mm.c.a

B10 Circuit fan‐coils despatxos P1

76,1x2

19.000,00 l/h

1,29 m/s

29,36 mm.c.a

B11 Circuit fan‐coils despatxos P2

76,1x2

19.000,00 l/h

1,29 m/s

29,36 mm.c.a

B12 Circuit aules estiu

42x1,2

4.400,00 l/h

0,99 m/s

39,10 mm.c.a

Fan‐coils P4

1.6.6

DN110‐10

Vàlvules equilibrat

Cadascun dels circuits disposa d’una vàlvula d’equilibrat i s’han fet mesures a aquestes i s’ha obtingut els
següents cabals:
Cicuits
Ref.

Descripció circuit

Mesures Vàlv. Equilibrat
Cabal

Model

9.200,00 l/h

STAF 65‐2

B1

Circuit radiadors aules i passadissos

B2

Circuit radiadors despatxos i zones comuns

4.150,00 l/h

STAD 50

B5

Circuit clima informàtica i pràctiques jurídiques

36.000,00 l/h

STAF‐100

B10 Circuit fan‐coils despatxos P1

8.200,00 l/h

STAF‐65‐2

B11 Circuit fan‐coils despatxos P2

17.300,00 l/h

STAF 65‐2

B12 Circuit aules estiu

3.200,00 l/h

STAD 40

Fan‐coils P4

14.200,00 l/h

STAF 65‐2

1.6.7

Condicions per la selecció dels diferents circuits

Amb tota la informació exposada s’ha considerat pels diferents circuits el següent:


B1 . Circuit Radiadors aules i passadissos. Segons el projecte inicial el cabal necessari és de
13.176 l/h i segons les mesures de vàlvula el cabal que hi passa és de 9.200 l/h. La propietat
comenta que aquest circuit va una mica just, amb el que la selecció de la bomba es farà per
15.500 l/h que és el cabal segons el punt de treball de la bomba actual. La pressió del circuit
considerada és de 13 m.c.a.



B2. Circuit radiadors despatxos i zones comuns. D’aquest circuit no es disposa d’informació del
projecte. Segons les mesures preses el cabal que hi circula és de 4.150l/h. Es considera que la
bomba es dimensiona segons cabal que admet la tuberia, per tant, de 8.000 l/h i així permetrà
possibles variacions en la instal.lació actual.



B5. Circuit clima informàtica i pràctiques jurídiques. Segons el projecte inicial el cabal necessari
d’aquest circuit és de 38.592 l/h i segons les mesures el cabal que hi circula és de 36.000 l/h.
Aquest circuit també va just, ja que no arriba tot el cabal necessari a l’últim tram del circuit, per
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tant, es considera seleccionar la bomba per 45.000 l/h, cabal que admet el diàmetre de la
tuberia existent.


B10. Circuit fan‐coils despatxos de planta primera. D’aquest circuit no es disposa d’informació
del projecte. Segons les mesures preses el cabal que hi circula és de 8.200l/h. Es considera que
la bomba es dimensiona segons cabal que admet la tuberia, per tant, de 19.000 l/h i així
permetrà possibles variacions en la instal.lació actual. Cal esmentar que les bombes seran
electròniques per tant permetran ajustar el cabal a les necessitats reals, també es podrà ajustar
la vàlvula d’equilibrat per adequar‐ho a la instal.lació.



B11. Circuit fan‐coils despatxos de planta segona. Segons el projecte inicial el cabal necessari
d’aquest circuit és de 4.307 l/h i segons les mesures el cabal que hi circula és de 17.300 l/h.
Aquest circuit també va just, per tant, es considera seleccionar la bomba per 19.000 l/h, cabal
que admet el diàmetre de la tuberia existent.



B12. Circuit aules d’estiu. D’aquest circuit no es disposa d’informació del projecte. Segons les
mesures preses el cabal que hi circula és de 3.200l/h. Es considera que la bomba es dimensiona
segons cabal que admet la tuberia, per tant, de 4.700 l/h i així permetrà possibles variacions en
la instal.lació actual. Cal esmentar que les bombes seran electròniques per tant permetran
ajustar el cabal a les necessitats reals, també es podrà ajustar la vàlvula d’equilibrat per
adequar‐ho a la instal.lació.

Per tant, el cabal i la pressió considerada per a cada circuit és el següent.
Cicuits
Ref.

Descripció circuit

Diàmetre

Cabal

Pressió

Considerat

Considerada

B1

Circuit radiadors aules i passadissos

76,1x2

15.500,00 l/h

13,00 m.c.a

B2

Circuit radiadors despatxos i zones comuns

54x1,2

8.000,00 l/h

13,00 m.c.a

B5

Circuit clima informàtica i pràctiques jurídiques

108x2

45.000,00 l/h

19,00 m.c.a

B10 Circuit fan‐coils despatxos P1

76,1x2

19.000,00 l/h

20,00 m.c.a

B11 Circuit fan‐coils despatxos P2

76,1x2

19.000,00 l/h

15,00 m.c.a

B12 Circuit aules estiu

42x1,2

4.400,00 l/h

15,00 m.c.a

18.000,00 l/h

20,00 m.c.a

Fan‐coils P4

1.6.8

DN110‐10

Temperatura de treball de la instal.lació actual

Segons informació facilitada per la propietat i d’acord amb els registres de temperatura de la instal.lació es
pot comprovar que el salt tèrmic de la instal.lació és de 5ºC.
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S’adjunta una ampliació de la taula per a millor detall:
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1.6.9

Potència tèrmica dels circuits

Amb totes les dades exposades la potència de cadascun dels circuits és la següent:
Cicuits
Ref.

Descripció circuit

Salt tèrmic

Potència circuit

Diàmetre

B1

Circuit radiadors aules i passadissos

76,1x2"

5 ºC

77.500,00 Kcal/h

90,12 Kw

B2

Circuit radiadors despatxos i zones comuns

54x1,2

5 ºC

40.000,00 Kcal/h

46,51 Kw

B5

Circuit clima informàtica i pràctiques jurídiques

108x2

5 ºC

225.000,00 Kcal/h

261,63 Kw

B10 Circuit fan‐coils despatxos P1

76,1x2

5 ºC

95.000,00 Kcal/h

110,47 Kw

B11 Circuit fan‐coils despatxos P2

76,1x2

5 ºC

95.000,00 Kcal/h

110,47 Kw

B12 Circuit aules estiu

42x1,2

5 ºC

22.000,00 Kcal/h

27,33 Kw

DN110‐10

5 ºC

90.000,00 Kcal/h

104,65 Kw

644.500,00 Kcal/h

749,42 Kw

Fan‐coils P4

Per tant, la potència total dels circuits és de 749,42 Kw.
La potència de la caldera és de 582 Kw, per tant, el coeficient de simultaneïtat de la instal.lació és del
77,66%.

1.7

Descripció de la instal.lació

L’actuació realitzada consisteix a la substitució dels elements de secundari de la sala de calderes des de
sortida de l’agulla hidràulica fins al punt de sortida de les tuberies de distribució a la mateixa sala de
calderes.

1.7.1

Producció de calor

La modificació de la producció de calor i de la part de primari forma part d’un altre projecte .

1.7.2

Bombes circuladores

Es preveu la instal.lació de bombes simples electròniques per a cadascun dels circuits de les següents
característiques:







B1 . Bomba Grundfos Magna 1 D 65‐150 F 340
B2 . Bomba Grundfos Magna 1 D 50‐180 F 280
B5 . Bomba Grundfos TPE 65‐250/2‐S‐A‐F‐A‐BQQE
B10 . Bomba Grundfos TPE3 40‐240/2‐S‐A‐F‐A‐BQQE
B11 . Bomba Grundfos TPE3 40‐200/2‐S‐A‐F‐A‐BQQE
B12 . Bomba Grundfos Magna 1 40‐150 F 250
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1.7.3

Xarxa de canonades

Actualment aquests tubs són de ferro i estan malmesos amb el que es preveu la seva substitució en els trams a
executar a la sala de caldera que formen part de la distribució de calefacció i calefacció/climatització a partir de
l’agulla hidràulica i fins just el punt de sortida dels circuits de la mateixa sala.
Les canonada que s’utilitzaran per la distribució serà tuberia d’acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb soldadura
longitudinal. Amb gruix d’aïllament tèrmic d’acord a RITE .
La modificació és a partir de l’agulla i consisteix en el canvi de tota la instal.lació, inclòs els col.lectors, bombes i
tota la part hidràulica corresponent, així com la part elèctrica i de control.
Es preveu quatre col.lectors nous, dos d’impulsió i dos de retorn, uns pels circuits B1 i B2 de radiadors i per tant
només de calefacció i els altres pels circuits B5, B10, B11 i B12 de calefacció i refrigeració.
Aquests col.lectors seran d’acer inoxidable i es situaran justament a la paret on estan ubicats ara però a més
altura ja que els punts d’entrada i sortida dels diferents circuits de la sala s’ha de mantenir ja que és el punt de
connexió, per tant, les distàncies entre les diferents sortides de col.lector vé donat per la distribució actual. Els
col.lectors també seran d’acer inoxidable.
Actualment existeix una vàlvula de dos vies de tall de la instal.lació de calefacció que es preveu canviar per una
de nova però es mantindrà la seva ubicació.
Es preveu la instal.lació de vàlvules de tres vies a cadascun dels circuits tal com es grafia a l’esquema hidràulic.
Totes les canonades aniran aïllades amb escuma elastomèrica tipus Armaflex de gruix definit segons la taula
1.2.4.2.1 i la taula 1.2.4.2.2 del Reglament d’Instal∙lacions Tèrmiques en els Edificis.
Els gruixos mínim d’aïllament de les canonades que tinguin un funcionament continu s’augmentaran en 5 mm
respecte els gruixos indicats en les taules esmentades anteriorment.
Les canonades aniran grapades mitjançant abraçadores isofòniques i es procuraran fer els trams el més rectes
possibles. Degut a la dimensió de la sala i a tota la instal.lació que hi ha en aquesta es preveu que es realitzin
suportacions en vertical i instal.lar vàlvuleries i bombes de circulació i connexions a elements en vertical per tal
de poder instal.lar els diferents elements a la sala. Les canonades o conductes que passin obres de paleteria
aniran protegides per maniguets passamurs.
Tant els purgadors previstos dels punts més elevats com els escapaments de les vàlvules de seguretat, aniran
conduïts fins al punt de desguàs més pròxim. Seran de PVC rígid. S’identificaran els equips i els circuits amb les
referències de projecte mitjançant etiquetes de baquelita i fletxes de sentit del flux del líquid.
Es senyalitzaran les canonades i sentits del flux de l’aigua, mitjançant bandes de colors. El subministrament de
l’instal∙lador inclou l’acabat final amb pintura d’equips, canonades no aïllades i suports, segons indiqui la
direcció facultativa.
Tota la valvuleria, maquinària i canonada de la instal∙lació hauran d’estar prevista per a suportar les pressions
de treball tenint en compte l’alçada de l’edifici. Totes les vàlvules de manipulació i tall hauran de quedar a una
cota inferior, a poder ser, de 2 m. d’alçada. Totes les canonades es disposaran entre files i el seu suport d’un
collarí de material absorbent de vibracions, per això s’empraran abraçadores isofòniques. Es muntaran els
purgadors en els punts més elevats de la instal∙lació.
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A més de l’equipament bàsic de valvuleria corresponent (vàlvules de retenció, maniguets antivibratoris,
vàlvules de buidat, filtres, etc.), es preveuen vàlvules de regulació de cabal tipus TOUR ANDERSEN o similars.

1.7.4

Sistema d’expansió

La instal.lació disposa d’un vas d’expansió de 200 lts connectat després de l’agulla hidràulica.
No es preveu cap modificació.

1.7.5

Instal.lació elèctrica complementària

Actualment existeix un Quadre Elèctric a la sala de calderes que alimenta totes les bombes actuals. Es
preveu treure les proteccions i instal.lar nous guardamotors adequats a les potències de les bombes actuals
en el mateix quadre de la sala de calderes.
Tots els elements de protecció tindran els valors assenyalats en els esquemes, que asseguren la protecció
dels cables i de les persones.
Tots van correctament senyalitzats amb indicadors de fòrmica per la fàcil i ràpida identificació. Els cables
estan marcats amb el número del born de sortida del cable.
A la porta de l’armari hi ha instal∙lat un porta plànols per a col∙locar els esquemes actualitzats del quadre.
Actualment existeix una instal.lació interior que discorre per safata i/o tubs.

Les instal.lacions vistes aniran amb tub rígid de PVC tipus GRISDUR.
Les conduccions realitzades amb tub, seran determinats segons la normativa. Totes les derivacions i
connexions estan realitzades dins de caixes de derivació.
El cablejat que s’instal.li de nou serà amb cable tipus RZ1‐K de 750V o 0’6/1KV en funció de si discorrerà per
tub o bé per safata.

1.7.6

Instal.lació de control

Es preveu gestionar la instal.lació a través del sistema de gestió centralitzat existent de Sauter.
Actualment l’edifici i la instal.lació ja està gestionat per aquest.
Es preveu adequar aquest a les noves actuacions:
 Es canvien les bombes, però les senyals de gestió d’aquestes actualment ja existeixen ja que hi
ha el mateix nombre de bombes
 S’amplien les sondes incorporant una sonda d’impulsió i retorn a cada circuit.
 S’incorpora una vàlvula de tres vies a cadascun dels circuits
 Es manté la vàlvula de dos vies de tancament del col.lector de calefacció.
A part es continuaran controlant la resta de punts que actualment ja s’estan gestionant.
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Per tant, la instal.lació disposa d’un sistema de control automàtic per tal de mantenir els paràmetres de les
condicions de disseny tal i com especifica la IT 1.2.4.3

1.7.7

Actuacions complementàries per la instal.lació

Per tal de poder realitzar els treballs descrits es preveu un seguit de treballs complementàries que es detallen a
continuació:
Desmuntatge d'instal.lacions de col.lectors format per:
* desmuntatge de tuberies, aïllament, valvuleria, elements de control de les instal.lacions hidràuliques de
secundari; des d'agulla hidràulica fins a punt de sortida de tots els circuits hidràulics de sala de calderes.
Inclou desconnexió i desmuntatge de tots els elements tant a nivell hidràulic, com elèctric i de maniobra,
identificació i classificació de tots els elements, buidat dels diferents circuits, talls de tuberia de connexió i
connexió amb brides a tuberia metàl.lica existent i accessori amb brida per a nova tuberia de PPR segons
diàmetre de plànols adjunts. Es preveu el buidat de tota la instal.lació; la neteja de materials de la obra i
totes les ajudes necessaries per tal d'executar les tasques segons indicacions de la direcció facultativa i de
la propietat.
Es preveu el desmuntatge de les sondes existents a circuits d'impulsió i retorn, la neteja per tornar a
instal.lar‐los a les noves tuberies, el desmuntatge de totes les bombes de circulació i de tota la valvuleria;
així com dels col.lectors existents i de la canal existent lateral a la sala de calderes, subjecció provisional de
les alimentacions i senyals que discorren per aquesta i que cal mantenir i posterior muntatge per la canal
una vegada s'hagi tornat a instal.lar.
Es preveu el transport d'elements que la propietat determini fins a magatzem d'aquest la resta es portarà a
centre de reciclatge.
*La suportació de tuberias, bombes de circulació, valvuleria i col.lectors, formada per perfils de suport
galvanitzats instal.lats horitzontalment i verticalment, s'inclouen plaques bases per a recolzament a terra,
sostre i a parets. S'inclou material auxiliar per a instal.lació de recolzaments, guies, subjeccions.

1.8

Condicions dels equips i materials.

Els equips i materials que s'incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst,
portaran el marcat CE, sempre que s'hagi establert la seva entrada en vigor, de conformitat amb la normativa
vigent.
La certificació de conformitat dels equips i materials, amb els reglaments aplicables i amb la legislació vigent, es
realitzarà mitjançant els procediments establerts en la normativa corresponent.
S'acceptaran les marques, segells, certificacions de conformitat o altres distintius de qualitat voluntaris,
legalment concedits en qualsevol Estat membre de la Unió, Europea, en un Estat integrant de l'Associació
Europea de Lliure Comerç que sigui part contractant de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, o a Turquia,
sempre que es reconegui per l'Administració pública competent que es garanteixen un nivell de seguretat de
les persones, els béns o el medi ambient, equivalent a les normes aplicables a Espanya.
S’acceptaran, per a la seva instal∙lació i ús als edificis subjectes a aquest reglament, els productes procedents
d'altres Estats membres de la Unió Europea o d'un Estat integrant de l'Associació Europea de Lliure Comerç que
sigui part contractant de l'Espai Econòmic Europeu, o de Turquia que la certificació de conformitat s’hagi dut a
terme segons la normativa corresponent.
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1.9

Condicions per l'execució de les instal∙lacions tèrmiques

1.9.1

Recepció en obra d'equips i materials

El control de recepció té per objecte comprovar que les característiques tècniques dels equips i materials
subministrats satisfan l'exigit en el projecte o memòria tècnica mitjançant:
i.
ii.
iii.

control de la documentació dels subministraments;
control mitjançant distintius de qualitat;
control mitjançant assaigs i proves.

Al plec de condicions tècniques del projecte o en la memòria tècnica s'indicaran les condicions particulars
de control per a la recepció dels equips i materials de les instal∙lacions tèrmiques. Al final d’aquest a
memòria s’adjunta el plec de condicions tècniques particulars.
L'instal∙lador autoritzat o el director de la instal∙lació, quan la participació d'aquest últim sigui preceptiva,
han de comprovar que els equips i materials rebuts:
i.
ii.
iii.
iv.

corresponen als especificats al plec de condicions del projecte o en la memòria tècnica;
disposen de la documentació exigida;
compleixen amb les propietats exigides en el projecte o memòria tècnica;
han estat sotmesos als assaigs i proves exigits per la normativa en vigor o quan així s'estableixi al
plec de condicions.

Control de la documentació dels subministraments: L'instal∙lador autoritzat o el director de la instal∙lació,
quan la participació d'aquest últim sigui preceptiva, verificaran la documentació proporcionada pels
subministradors dels equips i materials que lliuraran els documents d'identificació exigits per les
disposicions de compliment obligat i pel projecte o memòria tècnica. En qualsevol cas, aquesta
documentació comprendrà almenys els següents documents:
a) documents d'origen, full de subministrament i etiquetatge;
b) còpia del certificat de garantia del fabricant, d'acord amb la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de
garanties en la venda de béns de consum;
c) documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, incloses
les documentacions corresponents, al marcada la CE, quan sigui pertinent, d'acord amb les
disposicions que siguin transposició de les directives europees que afectin els productes
subministrats.
Control de recepció mitjançant distintius de qualitat: L'instal∙lador autoritzat i el director de la instal∙lació, quan
la participació d'aquest últim sigui preceptiva, verificaran que la documentació proporcionada pels
subministradors sobre els distintius de qualitat que ostentin els equips o materials subministrats, que assegurin
les característiques tècniques exigides en el projecte o memòria tècnica sigui correcta i suficient per a
l'acceptació dels equips i materials emparats per ella.
Control de recepció mitjançant assaigs i proves. Per verificar el compliment de les exigències tècniques del
RITE, pot ser necessari, en determinats casos i per a aquells materials o equips que no estiguin obligats al
marcat CE corresponent, realitzar assaigs i proves sobre alguns productes, segons l'establert en la
reglamentació vigent, o bé segons el especificat en el projecte o memòria tècnica o ordenat per l'instal∙lador
autoritzat o el director de la instal∙lació, quan la participació d'aquest últim sigui preceptiva.
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1.9.2

Control de l'execució de la instal∙lació

El control de l'execució de les instal∙lacions es realitzarà d'acord amb les especificacions tècniques del projecte
o memòria tècnica, i les modificacions autoritzades per l'instal∙lador autoritzat o el director de la instal∙lació,
quan la participació d'aquest últim sigui preceptiva.
Es comprovarà que l'execució de l'obra es realitza d'acord amb els controls establerts al plec de condicions
tècniques.
Qualsevol modificació o replanteig de la instal∙lació que pogués introduir‐se durant l'execució de la seva obra,
ha de ser reflectida en la documentació de l'obra.
1.9.3

Control de la instal∙lació acabada

A la instal∙lació acabada, bé sobre la instal∙lació en el seu conjunt o bé sobre les seves diferents parts, s'han de
realitzar les comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o memòria tècnica o ordenades per
l'instal∙lador autoritzat o el director de la instal∙lació, quan la participació d'aquest últim sigui preceptiva, les
previstes en l'IT2 i les exigides per la normativa vigent.
Les proves de la instal∙lació s'efectuaran per l'empresa instal∙ladora, que disposarà dels mitjans humans i
materials necessaris per efectuar les proves parcials i finals de la instal∙lació, d'acord als requisits de l'IT2.
Totes les proves s'efectuaran en presència de l'instal∙lador autoritzat o del director de la instal∙lació, quan la
participació d'aquest últim sigui preceptiva, que ha de donar la seva conformitat tant al procediment seguit
com als resultats obtinguts. Els resultats de les diferents proves realitzades a cada un dels equips, aparells o
subsistemes, passaran a formar part de la documentació final de la instal∙lació.
Quan per estendre el certificat de la instal∙lació sigui necessari disposar d'energia per realitzar proves, se
sol∙licitarà, a l'empresa subministradora d'energia un subministrament provisional per a proves per
l'instal∙lador autoritzat o pel director de la instal∙lació als que es refereix aquest reglament, i sota la seva
responsabilitat.

1.10 Caracterització i quantificació de l’exigència de benestar i higiene (IT 1.1.4)
1.10.1 Exigència de qualitat tèrmica de l’ambient (IT 1.1.4.1 )
El projecte contempla únicament substituir col.lectors i la part hidràulica de la sala de caldera per elements
nous mantenint els paràmetres de benestar tèrmic de les zones calefactades segons el projecte que es va
realitzar en el seu moment.

1.11 Caracterització i quantificació de l'exigència d'eficiència energètica (IT 1.2.4)
1.11.1 Generació de calor (IT 1.2.4.1.2)
La instal.lació ja disposa d’una mesura de consum de la instal.lació elèctrica de calefacció/climatització.

1.12 Documentació justificativa energètica (IT 1.2.3)
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La present memòria conté la documentació necessària justificativa dels punts que li són preceptius d’eficiència
energètica.

1.13 Caracterització i quantificació de l'exigència d'eficiència energètica (IT 1.2.4)
1.13.1 Generació de calor (IT 1.2.4.1.2)
No es preveu cap modificació en la generació de calor.
1.13.2 Comptabilització de consums (IT 1.2.4.4)
La instal.lació ja disposa d’una mesura de consum de la instal.lació elèctrica de calefacció/climatització.
1.13.3 Aprofitament d'energies renovables i residuals (IT 1.2.4.6)
L'establiment no disposa de piscines cobertes o descobertes, ni es climatitzen espais oberts on es
requereixi un aprofitament d'energies renovables o residuals.

1.14 Caracterització i quantificació de l'exigència de seguretat (IT 1.3.4)
1.14.1 Condicions generals (IT 1.3.4.1)
No es preveu cap modificació en els generadors de calor.
1.14.2 Sales de màquines (IT 1.3.4.2)
No es veu afectat ja que no es preveu cap modificació en la generació de calor ni a les condicions de la sala
de màquines.
El volum i la distribució de la sala de calderes no varia; únicament es preveu canvis en la instal.lació
hidràulica.

1.14.3 Xarxes de canonades (IT 1.3.4.2)
La xarxa de canonades complirà els requeriments de seguretat a nivell de suportatges, connexions, alimentació
de la instal∙lació.
La instal∙lació està dissenyada de tal forma que es pot buidar parcial o totalment.
Els punts alts dels circuits esta proveïts de dispositius de purga d'aire.
Els circuits tancats estan equipats de dispositius d'expansió de tipus tancat que permeten absorbir, sense
provocar esforços mecànics, el volum de dilatació dels fluid.
Els circuits tancats amb fluids calents disposen d'una o més vàlvules de seguretat.
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Es disposa d'elements que compensen les variacions de longitud de les canonades degudes a les variacions de
temperatura del fluid.
S'utilitzaran vàlvules de retenció per evitar els efectes dels cops d'ariet. A partir de diàmetres DN100 les
vàlvules de papallona disposaran de desmultiplicador.
Tots els circuits hidràulics i les vàlvules automàtiques de diàmetre superior a DN15 es protegiran mitjançant
filtres de llum adequada.

1.14.4 Protecció contra incendis (IT 1.3.4.3)
No hi ha modificacions en les instal.lacions de protecció contra incendis.

1.14.5 Seguretat d'utilització (IT 1.3.4.4)
1.14.5.1 Superfícies calentes (IT 1.3.4.4.1)
Cap superfície on existeixi possibilitat de contacte accidental, llevat de les superfícies dels emissors de
calor, no podrà tenir una temperatura més gran que 60 ºC.
1.14.5.2 Parts Mòbils (IT 1.3.4.4.2)
La instal∙lació s’efectuarà de manera que el material aïllant en canonades, conductes o equips no
interfereixi en les parts mòbils del seus components.
1.14.5.3 Accessibilitat (IT 1.3.4.4.3)
Els equips i aparells estan situats de manera que es faciliti la seva neteja, manteniment i reparació.
Els elements de mesura, control, protecció i maniobra estan instal∙lats en llocs visibles i fàcilment
accessibles.
Les canonades estan instal∙lades en llocs que permeten accedir‐hi, així com accedir als seus accessoris, a
més de facilitar el muntatge de l’aïllament tèrmic en el seu recorregut.
1.14.5.4 Senyalització (IT 1.3.4.4.4)
La sala de màquines disposa d'un planell amb l'esquema de principi de la instal∙lació, emmarcat en un
quadre de protecció.
Les conduccions de les instal∙lacions compliran la norma UNE 100100.
1.14.5.5 Mesurament (IT 1.3.4.4.5)
La instal∙lació tèrmica disposa de la instrumentació de mesura suficient per a la supervisió de totes les
magnituds i valors dels paràmetres que intervenen de forma fonamental en el funcionament dels mateixos.
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Els aparells de mesura estan situats en llocs visibles i fàcilment accessibles per a la seva lectura i
manteniment. La mesura de les escales és suficient perquè la lectura pugui efectuar‐se sense esforç.
Abans i després de cada procés que porti implícita la variació d'una magnitud física hi ha la possibilitat
d'efectuar el seu mesurament, situant instruments permanents, de lectura contínua, o mitjançant
instruments portàtils. La lectura podrà efectuar‐se també aprofitant els senyals dels instruments de control.
En el cas de mesura de temperatura en circuits d'aigua, el sensor penetra a l'interior de la canonada o equip
a través d'una beina, la qual conté una substància conductora de calor. No es permet l'ús permanent de
termòmetres o sondes de contacte.
Les mesures de pressió en circuits d'aigua es fa amb manòmetres equipats de dispositius d'amortiment de
les oscil∙lacions de l'agulla indicadora.
Al tractar‐se d'una instal∙lació de potencia tèrmica nominal superior a 70 kW, l’equipament mínim
d’aparells de mesurament serà el següent:
* Col∙lectors d’impulsió i retorn d’un fluid portador: un termòmetre.
* Vasos d’expansió: un manòmetre.
* Circuits secundaris de canonades d’un fluid portador: un termòmetre en el retorn, un per cada circuit.
* Bombes: un manòmetre per a lectura de la diferència de pressió entre aspiració i descàrrega, un per cada
bomba.

1.15 Muntatge (IT 2)
Per tal d’efectuar les proves de posada en servei de la instal∙lació tèrmica es tindrà en compte la instrucció
tèrmica IT 2 de muntatge.
Es tindran en compte les diferents parts d’aquesta instrucció tècnica que afecta a la nostra instal∙lació.

1.15.1 Proves (IT 2.2)
1.15.1.1 Equips (IT 2.2.1)
Es prendrà nota de les dades de funcionament dels equips i aparells, que passaran a formar part de la
documentació final de la instal∙lació. Es registraran les dades nominals de funcionament que figurin en el
projecte o memòria tècnica i les dades reals de funcionament.

1.15.1.2 Proves d'estanquitat de xarxes de canonades d'aigua (IT 2.2.2)
1.15.1.2.1

Generalitats (IT 2.2.2.1)

Totes les xarxes de circulació de fluids portadors han de ser provades hidrostàticament, a fi d'assegurar la seva
estanquitat, abans de quedar ocultes per obres de maçoneria, material de farcit o pel material aïllant.
Són vàlides les proves realitzades d'acord a la norma UNE 100151 o a UNE ENV 12108, en funció del tipus de
fluid transportat.
El procediment a seguir per a les proves d'estanquitat hidràulica, en funció del tipus de fluid transportat i a fi de
detectar fallades de continuïtat a les canonades de circulació de fluids portadors, comprendrà les fases que es
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relacionen a continuació.

1.15.1.2.2

Preparació i neteja de xarxes de canonades (IT 2.2.2.2)

Abans de realitzar la prova d'estanquitat i d'efectuar l'ompliment definitiu, les xarxes de canonades d'aigua han
de ser netejades internament per eliminar els residus procedents del muntatge.
Les proves d'estanquitat requeriran el tancament dels terminals oberts. S'haurà de comprovar que els aparells i
accessoris que quedin inclosos a la secció de la xarxa que es pretén provar puguin suportar la pressió a què se'ls
sotmetrà. En cas de no ser així, tals aparells i accessoris han de quedar exclosos, tancant vàlvules o substituint‐
los per taps.
Per a això, una vegada completada la instal∙lació, la neteja podrà efectuar‐se omplint‐la i buidant‐la el nombre
de vegades que sigui necessari, amb aigua o amb una solució aquosa d'un producte detergent, amb dispersants
compatibles amb els materials emprats en el circuit, la concentració del qual serà establerta pel fabricant.
L'ús de productes detergents no està permès per a xarxes de canonades destinades a la distribució d'aigua per
a usos sanitaris.
Després de l'ompliment, es posaran en funcionament les bombes i es deixarà circular l'aigua durant el temps
que indiqui el fabricant del compost dispersant. Posteriorment, es buidarà totalment la xarxa i s'esbandirà amb
aigua procedent del dispositiu d'alimentació.
En el cas de xarxes tancades, destinades a la circulació de fluids amb temperatura de funcionament menor que
100 ºC, es mesurarà el pH de l'aigua del circuit. Si el pH resultés menor que 7,5 es repetirà l'operació de neteja i
esbandida tantes vegades com sigui necessari. A continuació es posarà en funcionament la instal∙lació amb els
seus aparells de tractament.

1.15.1.2.3

Prova preliminar d'estanquitat (IT 2.2.2.3)

Aquesta prova s'efectuarà a baixa pressió, per detectar fallades de continuïtat de la xarxa i evitar els danys que
podria provocar la prova de resistència mecànica; s'emprarà el mateix fluid transportat o, generalment, aigua a
la pressió d'ompliment.
La prova preliminar tindrà la durada suficient per verificar l'estanquitat de totes les unions.

1.15.1.2.4

Prova de resistència mecànica (IT 2.2.2.4)

Aquesta prova s'efectuarà a continuació de la prova preliminar: una vegada omplerta la xarxa amb el fluid de
prova, se sotmetrà a les unions a un esforç per l'aplicació de la pressió de prova. En el cas de circuits tancats
d'aigua refrigerada o d'aigua escalfi fins una temperatura màxima de servei de 100º C, la pressió de prova serà
equivalent a una vegada i mitja la pressió màxima efectiva de treball a la temperatura de servei, amb un mínim
de 6 bar; per a circuits d'aigua calenta sanitària, la pressió de prova serà equivalent a dues vegades, amb un
mínim de 6 bar.
Per als circuits primaris de les instal∙lacions d'energia solar, la pressió de la prova serà d'una vegada i mitja la
pressió màxima de treball del circuit primari, amb un mínim de 3 bar, comprovant‐se el funcionament de les
línies de seguretat.
Els equips, aparells i accessoris que no suportin les esmentades pressions quedaran exclosos de la prova.
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La prova hidràulica de resistència mecànica tindrà la durada suficient per verificar visualment la resistència
estructural dels equips i canonades sotmesos a la mateixa.

1.15.1.2.5

Reparació de fugues (IT 2.2.2.5)

La reparació de les fugues detectades es realitzarà desmuntant la junta, accessori o secció on s'hagi originat la
fuga i substituint la part defectuosa o avariada amb material nou.
Una vegada reparades les anomalies, es tornarà a començar des de la prova preliminar. El procés es repetirà
tantes vegades com sigui necessari, fins i tot que la xarxa sigui estanca.

1.15.1.3 Proves de lliure dilatació (IT 2.2.4)
Una vegada que les proves anteriors de les xarxes de canonades hagin resultat satisfactòries i s'hagi comprovat
hidrostàticament l'ajust dels elements de seguretat, les instal∙lacions equipades amb generadors de calor es
portaran fins a la temperatura de tarat dels elements de seguretat, havent anul∙lat prèviament l'actuació dels
aparells de regulació automàtica. En el cas d'instal∙lacions amb captadors solars es portarà a la temperatura
d'estancament.
Durant el refredament de la instal∙lació i en finalitzar el mateix, es comprovarà visualment que no hagin tingut
lloc deformacions apreciables en cap element o tram de canonada i que el sistema d'expansió hagi funcionat
correctament.

1.15.1.4 Proves finals (IT 2.2.7)
Es consideren vàlides les proves finals que es realitzin seguint les instruccions indicades en la norma UNE‐EN
12599:01 respecte als controls i mesuraments funcionals, indicats als capítols 5 i 6.
Les proves de lliure dilatació i les proves finals del subsistema solar es realitzaran un dia assolellat i sense
demanda.
En el subsistema solar es durà a terme una prova de seguretat en condicions d'estancament del circuit primari,
a realitzar amb aquest ple i la bomba de circulació parada, quan el nivell de radiació sobre l'obertura del
captador sigui superior al 80% del valor d'irradiància fixada com a màxima, durant almenys una hora.

1.15.2 Ajust i equilibrat (IT 2.3)
1.15.2.1 Generalitats (IT 2.3.1)
Les instal∙lacions tèrmiques han de ser ajustades als valors de les prestacions que figurin en el projecte o
memòria tècnica, dins dels marges admissibles de tolerància.
L'empresa instal∙ladora haurà de presentar un informe final de les proves efectuades que contingui les
condicions de funcionament dels equips i aparells.

1.15.2.2 Sistemes de distribució d'aigua (IT 2.3.3)
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L'empresa instal∙ladora realitzarà i documentarà el procediment d'ajust i equilibrat dels sistemes de distribució
d'aigua, d'acord amb el següent:
De cada circuit hidràulic s'han de conèixer el cabal nominal i la pressió.
Cada bomba, de la qual s'ha de conèixer la corba característica, haurà de ser ajustada al cabal de disseny, com
a pas previ a l'ajust dels generadors de calor i fred als cabals i temperatures de disseny.

1.15.2.3 Control automàtic (IT 2.3.4)
A efectes del control automàtic:
S'ajustaran els paràmetres del sistema de control automàtic als valors de disseny especificats en el projecte o
memòria tècnica i es comprovarà el funcionament dels components que configuren el sistema de control.
Per a això, s'establiran els criteris de seguiment basats en la pròpia estructura del sistema, partint dels nivells
del procés següents: nivell d'unitats de camp, nivell de procés, nivell de comunicacions, nivell de gestió i
telegestió.
Els nivells de procés seran verificats per constatar la seva adaptació a l'aplicació, d'acord amb la base de dades
especificats en el projecte o memòria tècnica. Són vàlids a aquests efectes els protocols establerts en la norma
UNE‐EN‐ISO 16484‐3.
Quan la instal∙lació disposi d'un sistema de control, comandament i gestió o telegestió basat en la tecnologia de
la informació, el seu manteniment i l'actualització de les versions dels programes haurà de ser realitzat per
personal qualificat o pel mateix subministrador dels programes.

1.15.3 Eficiència energètica (IT 2.4)
L'empresa instal∙ladora realitzarà i documentarà les següents proves d'eficiència energètica de la instal∙lació:
a) Comprovació del funcionament de la instal∙lació en les condicions de règim.
b) Comprovació del funcionament dels elements de regulació i control.
b) Comprovació de les temperatures i els salts tèrmics de tots els circuits de distribució.
d) Comprovació que els consums energètics es troben dins dels marges previstos en el projecte o memòria
tècnica.
e) Comprovació del funcionament i del consum dels motors elèctrics en les condicions reals de treball.
f) Comprovació de les pèrdues tèrmiques de distribució de la instal∙lació hidràulica.

1.16 Manteniment i ús (IT 3)
Les instal∙lacions tèrmiques s'han d'utilitzar i mantenir de conformitat amb els procediments que s'estableixen
a continuació i d'acord amb la seva potència tèrmica nominal i les seves característiques tècniques:
‐
‐
‐

La instal∙lació tèrmica s'ha de mantenir d'acord amb un programa de manteniment preventiu que
compleixi el que estableix l'apartat IT З.З.
La instal∙lació tèrmica ha de disposar d'un programa de gestió energètica, que compleixi l'apartat
IT.З.4.
La instal∙lació tèrmica ha de disposar d'instruccions de seguretat actualitzades d'acord amb l'apartat
IT.З.5.
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‐
‐

La instal∙lació tèrmica s'ha d'utilitzar d'acord amb les instruccions de maneig i maniobra, segons
l'apartat IT.З.6.
La instal∙lació tèrmica s'ha d'utilitzar d'acord amb un programa de funcionament, segons l'apartat
IT.З.7.

1.16.1 Programa de manteniment preventiu (IT 3.3)
Les instal∙lacions tèrmiques s'han de mantenir d'acord amb les operacions i periodicitats contingudes en el
programa de manteniment preventiu establert al "Manual d'ús i manteniment" que han de ser almenys les
indicades a la taula 3.1 d'aquesta Instrucció per a instal∙lacions de potencia tèrmica nominal inferior o igual a
70 kW o superior a 70 kW.
És responsabilitat del mantenidor autoritzat o del director de manteniment, quan la participació d'aquest últim
sigui preceptiva, l'actualització i adequació permanent d'aquestes a les característiques tècniques de la
instal∙lació. S’efectuaran sempre les tasques de manteniment relacionades a la instal∙lació.
Periodicitat
Operació
<70k >70k
W
W
Neteja dels evaporadors
t
t
Neteja dels condensadors
t
t
Drenatge, neteja i tractament del circuit de torres de refrigeració
t
2t
Comprovació de l'estanquitat i nivells de refrigerant i oli en equips t
m
frigorífics
Comprovació i neteja, si és procedent, de circuit de fums de calderes
t
2t
Comprovació i neteja, si és procedent, de conductes de fums i xemeneia
t
2t
Neteja del cremador de la caldera
t
m
Revisió del vas d'expansió
t
m
Revisió dels sistemes de tractament d'aigua
t
m
Comprovació de material refractari
‐
2t
Comprovació d'estanquitat de tancament entre cremador i caldera
t
m
Revisió general de calderes de gas
t
t
Revisió general de calderes de gasoil
t
t
Comprovació de nivells d'aigua en circuits
t
m
Comprovació d'estanquitat de circuits de canonades
‐
t
Comprovació d'estanquitat de vàlvules d'intercepció
‐
2t
Comprovació de taratge d'elements de seguretat
‐
m
Revisió i neteja de filtres d'aigua
‐
2t
Revisió i neteja de filtres d'aire
t
m
Revisió de bateries d'intercanvi tèrmic
‐
t
Revisió d'aparells d'humectació i refredament evaporatiu
t
m
Revisió i neteja d'aparells de recuperació de calor
t
2t
Revisió d'unitats terminals aigua‐aire
t
2t
Revisió d'unitats terminals de distribució d'aire
t
2t
Revisió i neteja d'unitats d'impulsió i retorn d'aire
t
t
Revisió d'equips autònoms
t
2t
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Revisió de bombes i ventiladors
Revisió del sistema de preparació d'aigua calenta sanitària
Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic
Revisió del sistema de control automàtic
Revisió d'aparells exclusius per a la producció d'aigua calenta sanitària de
potencia tèrmica nominal <24,4 kW
Instal∙lació d'energia solar tèrmica
Comprovació de l'estat d'emmagatzematge del biocombustible sòlid
Obertura i tancament del contenidor plegable en instal∙lacions de
biocombustible sòlid
Neteja i retirada de cendres en instal∙lacions de biocombustible sòlid
Control visual de la caldera de biomassa
Comprovació i neteja, si és procedent, de circuit de fums de calderes i
conductes de fums i xemeneies en calderes de biomassa
Revisió dels elements de seguretat en instal∙lacions de biomassa

‐
t
t
t
4a

m
m
t
2t
‐

*
s
2t

*
s
2t

m
s
t

m
S
m

m

m

Simbologia
s:
m:
t:
2t:
*:

una vegada cada setmana
una vegada al mes; la primera, a l'inici de la temporada.
una vegada per temporada (any).
dues vegades per temporada (any); una a l'inici de la temporada i una altra a la meitat del període d'ús,
sempre que hi hagi una diferencia mínima de dos mesos entre totes dues. 4a: cada quatre anys.
El manteniment d'aquestes instal∙lacions s'ha de fer d'acord amb el que estableix la secció HE4
"Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària" del Codi tècnic de l'edificació.

1.16.2 Programa de gestió energètica (IT 3.4)
1.16.2.1 Avaluació periòdica del rendiment dels equips generadors de calor (IT 3.4.1)
L'empresa mantenidora ha de realitzar una anàlisi i avaluació periòdica del rendiment dels equips
generadors de calor en funció de la seva potència tèrmica nominal instal∙lada, mesurant i registrant els
valors, d'acord amb les operacions i periodicitats indicades a la taula 3.2, que s'han de mantenir dins els
límits de la IT 4.2.1.2 a).
Mesures de generadors de calor

1. Temperatura o pressió del fluid
portador a l'entrada i sortida del
generador de calor
2. Temperatura ambient del local o sala
de maquines
3. Temperatura dels gasos de
combustió
4. Contingut de CO i CO2 en els
productes de combustió
5. Índex d'opacitat dels fums en

Periodicitat
20 kW <P<70 kW
2a

70 kW <P< 1000 P > 1000
kW
kW
3m
m

2a

3m

m

2a

3m

m

2a

3m

m
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combustibles sòlids o líquids i de 2a
contingut de partícules solides en
combustibles sòlids
6. Tir a la caixa de fums de la caldera
2a

3m

m

3m

m

Simbologia
m: una vegada al mes
3m: cada tres mesos, la primera a l'inici de la temporada
2a: cada dos anys.
IT 3.4.2 Avaluació periòdica del rendiment dels equips generadors de fred
L'empresa mantenidora ha de realitzar una anàlisi i avaluació periòdica del rendiment dels equips generadors
de fred en funció de la seva potència tèrmica nominal, mesurant i registrant els valors, d'acord amb les
operacions i periodicitats de la taula3.3.
Mesures de generadors de fred

1. Temperatura del fluid exterior a l'entrada
i sortida de l'evaporador
2. Temperatura del fluid exterior a l'entrada
i sortida del condensador
3. Pèrdua de pressió en l'evaporador en
plantes refredades per aigua
4. Pèrdua de pressió en el condensador en
plantes refredades per aigua
5. Temperatura i pressió d'evaporació
6. Temperatura i pressió de condensació
7. Potencia elèctrica absorbida
8.
Potencia tèrmica instantània del
generador, com a percentatge de la càrrega
màxima
9. CEE o COP instantani

Periodicitat
70 kW <P< 1000 kW

P > 1000 kW

3m

m

3m

m

3m

m

3m
3m
3m
3m
3m

m
m
m
m
m

3m

m

m: una vegada al mes; la primera al inici de la temporada
3m: cada tres mesos; la primera al inici de la temporada.
En aquelles instal∙lacions a les quals es disposi d’un sistema de gestió o telegestió , els elements controlats i
les mesures indicades podran realitzar‐se del control central. Els sistemes de gestió hauran de revisar‐se
amb una periodicitat mínima de dos vegades per setmana.
El mantenidor portarà un registre de les operacions de manteniment, en el que es reflecteixen els resultats
de les tasques realitzades.
En aquest registre i figurarà com a mínim: el titular de la instal∙lació i la ubicació de la mateixa, el titular del
manteniment, el número d’ordre de la operació a la instal∙lació, la data d’execució, les proves realitzades i
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el personal que les ha realitzat, el llistat del material substituït o reposat quan s’hagin efectuat operacions
d’aquest tipus i les observacions que es considerin necessaris.
El registre de les operacions de manteniment de cada instal∙lació es farà per duplicat, s’entregarà una còpia
al titular de la instal∙lació i es guardaran almenys durant tres anys, comptats a partir de la data d’execució
de la corresponent operació de manteniment.

1.16.2.2 Assessorament energètic (IT 3.4.4)
L'empresa mantenidora ha d'assessorar el titular, recomanant millores o modificacions de la instal∙lació així
com en el seu ús i funcionament que redundin en una eficiència energètica mes gran.
A mes, en instal∙lacions de potencia tèrmica nominal superior a 70 kW, l'empresa mantenidora ha de fer un
seguiment de l'evolució del consum d'energia i d'aigua de la instal∙lació tèrmica periòdicament, amb la
finalitat de poder detectar possibles desviacions i prendre les mesures correctores oportunes. Aquesta
informació s'ha de conservar per un termini de cinc anys com a mínim.
1.16.3 Instruccions de seguretat (IT 3.5)
Les instruccions de seguretat han de ser adequades a les característiques tècniques de la instal∙lació
concreta i el seu objectiu és reduir a límits acceptables el risc que els usuaris o operaris pateixin danys
immediats durant l'ús de la instal∙lació.
En el cas d'instal∙lacions de potència tèrmica nominal superior a 70 kW aquestes instruccions han d'estar
clarament visibles abans de l'accés i en l'interior de sales de màquines, locals tècnics i al costat de aparells i
equips, amb absoluta prioritat sobre el resta d'ús i han de fer referència, entre d'altres, als següents
aspectes de la instal∙lació: parada dels equips abans d'una intervenció, desconnexió del corrent elèctrica
abans d'intervenir en un equip, col ∙ locació d'advertències abans d'intervenir en un equip, indicacions de
seguretat per a diferents pressions, temperatures, intensitats elèctriques, etc. tancament de vàlvules abans
d'obrir un circuit hidràulic, etc.
1.16.4 Instruccions de maneig i maniobra (IT 3.6)
Les instruccions de seguretat han de ser adequades a les característiques tècniques de la instal∙lació
concreta i el seu objectiu és reduir a límits acceptables el risc que els usuaris o operaris pateixin danys
immediats durant l'ús de la instal∙lació.
En el cas d'instal∙lacions de potència tèrmica nominal superior a 70 kW aquestes instruccions han d'estar
situades en lloc visible de la sala de màquines i locals tècnics i han de fer referència, entre d'altres, als
següents aspectes de la instal∙lació: seqüència d'arrencada de bombes de circulació; limitació de puntes de
potència elèctrica, evitant posar en marxa simultàniament diversos motors a plena càrrega, utilització del
sistema de refredament gratuït en règim d'estiu i d'hivern.
1.16.5 Instruccions de funcionament (IT 3.7)
El programa de funcionament ha de ser adequat a les característiques tècniques de la instal∙lació concreta
amb la finalitat de donar el servei demanat amb el mínim consum energètic.
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En el cas d'instal∙lacions de potència tèrmica nominal superior a 70 kW comprèn els següents aspectes:
a) horari de posada en marxa i parada de la instal∙lació;
b) ordre de posada en marxa i parada dels equips;
c) programa de modificació del règim de funcionament;
d) programa de parades intermèdies del conjunt o de part d'equips;
e) programa i règim especial per als caps de setmana i per a condicions especials
d'ús de l'edifici o de condicions exteriors excepcionals.

1.17 Regulació d’enderrocs i altres residus de la construcció.
És d’aplicació el Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
Tal i com s’ha comentat és una reforma i tots els residus que es generin es lliuraran a un gestor autoritzat pel
seu reciclatge.
La universitat de Girona presentarà a l’ajuntament, en el termini d’un mes a comptar des de la finalització de
l’obra, un certificat del gestor referent a la quantitat i tipus de residus lliurats.

1.18 Plaç d’execució.

Es preveu un plaç de 6 setmanes per dur a terme l’obra.
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1.19 Pressupost.
Cap. 1.‐ SUBSTITUCIÓ DE COL.LECTORS .............................................................. 63.824,84 €
1.1 Actuacions complementàries ............................... 2.551,92 €
1.2 Instal.lació col.lectors ......................................... 45.086,23 €
1.3 Instal.lació elèctrica .............................................. 1.470,05 €
1.4 Instal.lació de control ......................................... 14.716,64 €
Cap. 2.‐ SEGURETAT I SALUT ................................................................................650 €
TOTAL DEL PRESSUPOST ....................................................................... 64.474,84€
PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL

64.474,84

13 % Despeses generals
6% Benefici industrial

8.381,73
3.868,49

PRESSUPOST SENSE IVA

76.725,06

21% IVA

16.112,26

PRESSUPOST TOTAL IVA INCLÓS

92.837,62

El pressupost de l´esmentada instal.lació IVA inclós puja la quantitat de NORANTA‐DOS MIL VUIT‐CENTS
TRENTA‐SET EUROS amb SEIXANTA‐DOS CÈNTIMS

BADENAS
PIELIAS
MARTA 79303021X

Firmado digitalmente por BADENAS PIELIAS
MARTA - 79303021X
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
serialNumber=79303021X, sn=BADENAS PIELIAS,
givenName=MARTA, cn=BADENAS PIELIAS
MARTA - 79303021X
Fecha: 2018.06.04 17:43:43 +02'00'

EL FACULTATIU

Marta Badenas i Pielias
Enginyer Tècnic Industrial - Col·legiat núm. 14.108
Carrer G, 49 · Pol. Ind. Pont-Xetmar
17844 Cornellà del Terri
Tel 972 59 66 92 · Fax 972 59 67 44
e-mail: proisotec@proisotec.com
DNI: 79303021X

Cornellà del Terri, desembre de 2017
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2

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

2.1

Justificació de l’estudi bàsic de seguretat i salut

Segons l’article 4.1 del Real Decret 1627/1997 es detallen els supòsits que indiquen la obligatorietat de
l’estudi o estubi bàsic de seguretat i salut.
En fase de redacció del projecte s’elaborarà un estudi de seguretat i salut en els projectes d’obres en els
que es compleixi algun dels supòsits que es descriuen a continuació:
.‐ que el pressupost d’execució per contracta inclòs en el projecte sigui igual o superior a 450.759 €
(75 milions de pessetes).
.‐ que la duració estimada sigui superior a 30 dies laborables, utilitzant‐se en algun moment a més de
20 treballadors simultàniament.
.‐ que el volum de mà d’obra estimat, entenent per tal la suma dels dies de treball del total dels
treballadors a la obra, sigui superior a 500.
.‐ les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses.
El projecte de la substitució dels col.lectors i part hidràulica de l’actual sala de calderes de la universitat de
Girona no està inclòs en cap dels supòsits abans esmentats, amb el que d’acord amb la normativa vigent
requereix d’un estudi bàsic de seguretat i Salut.

2.2

Objectiu d’aquest estudi bàsic.

L’objectiu d’aquest estudi bàsic de seguret i salut és el de precisar les normes de seguretat i salut aplicables
a la obra.

2.3

Dades de l’obra.

L’activitat està ubicada en la següent adreça:
Adreça social:
Població:

2.4

Promotor.

Nom del titular:
NIF:
Adreça social:
Població:

2.5

Campus Montilivi
Girona

UNIVERSITAT DE GIRONA
Q6750002E
Plaça Sant Domènec, 3
Girona

Normativa aplicable.

Són d’obligat compliment la normativa i disposicions següents:
.‐ Decret 1627/2.007 del 24 d’Octubre, per el que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut
en obres de construcció.
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.‐ Real Decret 2177/2007, de 12 de novembre, pel que es modifica el Real Decret 1215/1997, de 18 de
juliol, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilització pels treballadors
dels equips de treball, en matèria de treballs temporals en altura.
.‐ Real Decret 604/2006 de 19 de maig pel que es modifiquen el RD 39/1997, de 17 de gener, pel que
s’aprova el reglament dels serveis de prevenció, i el RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen
les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.
.‐ Real Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel que es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre,
reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció.
.‐ Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals
.‐ RD 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament de Serveis de Prevenció.
.‐ RD 485/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes en matèria de senyalització de
seguretat i salut en el treball.
.‐ RD 486/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs
de treball.
.‐ RD 487/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a
la manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors.
.‐ RD 488/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al
treball amb equips que incloguin pantalles de visualització de dades.
.‐ RD 773/1997, de 30 de maig, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut relatives
a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual.
.‐ RD 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut
relatives a la utilització per part dels treballadors, dels equips de treball.
.‐ RD 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el RD 1215/1997, de 18 de juliol, en el que
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per part
dels treballadors, en matèria de treballs temporals en alçada.
.‐ Convenis col∙lectius
Altres disposicions oficials relatives a la Seguretat, Higiene i Medicina del Treball que poden afectar als
treballs que es realitzin a l’obra.
Apart serà d’aplicació tota la normativa vigent referent a les instal∙lacions objectes del projecte.

2.6

Compliment del RD 1627/1997 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres
de construcció.

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte
a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu
dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment.
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions
en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el
Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut
a les obres de construcció.
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, cada contractista elaborarà un
pla de seguretat i salut en el treball en el que s’analitzaran, estudiaran, desenvoluparan i complementaran
les previsions contingudes en el present document. En aquest pla s’hi inclourà, si s’escau, les propostes de
mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica, que
en cap cas podran implicar una disminució dels nivells de protecció previstos a l’estudi.

P17064 Substitució dels col.lectors de la sala de calderes de la Facultat de Dret de la Universitat de Girona

35

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i
Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les
Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració.
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del
Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar‐se en coneixement de la Inspecció de
Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot‐contractistes hauran de
garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent,
segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret.
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de
Seguretat i Salut.
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra
parcialment o totalment, comunicant‐lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots‐
contractistes i representants dels treballadors.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves
responsabilitats als contractistes i als sots‐contractistes (art. 11è).

2.7

Principis generals aplicables duran l’execució de les obres

L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è
de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de
l'obra i en particular en les següents activitats:
.‐El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja
.‐ L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i
la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació
.‐ La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars
.‐ El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal∙lacions i
dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin
afectar a la seguretat i salut dels treballadors
.‐ La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en
particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses
.‐ La recollida dels materials perillosos utilitzats
.‐ L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes
.‐ L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a
les diferents feines o fases del treball
.‐ La cooperació entre els contractistes, sots‐contractistes i treballadors autònoms
.‐ Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra
o prop de l'obra.
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents:
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L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents
principis generals:
.‐ Evitar riscos
.‐ Avaluar els riscos que no es puguin evitar
.‐ Combatre els riscos a l'origen
.‐ Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball,
l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i
repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut
.‐ Tenir en compte l'evolució de la tècnica
.‐ Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill
.‐ Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball,
les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball
.‐ Adoptar mesures que posin per davant la protecció col∙lectiva a la individual
.‐ Donar les degudes instruccions als treballadors
L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i
salut en el moment d’encarregar les feines
L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut
informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries
que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que
poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar‐se quan la magnitud
dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin
alternatives més segures
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura
la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors
autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals
consisteixi en la prestació del seu treball personal.

2.8

Identificació dels riscos

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV
del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents
treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra
o bé ser aplicables a d'altres feines.
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades,
erosions i cops, havent‐se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi.
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura
en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació,
manteniment...).

Mitjans i maquinaria
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‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
Interferències amb Instal∙lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)
Riscos derivats del funcionament de grues
Caiguda de la càrrega transportada
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Contactes elèctrics directes o indirectes
Accidents derivats de condicions atmosfèriques

Treballs previs
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

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

Enderrocs
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Interferències amb Instal∙lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Fallida de l'estructura
Sobre esforços per postures incorrectes
Acumulació i baixada de runes
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Ram de paleta
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Sobre esforços per postures incorrectes
Bolcada de piles de material
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

Revestiments i acabats
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Sobre esforços per postures incorrectes
Bolcada de piles de material
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

Instal∙lacions
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Interferències amb Instal∙lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Emanacions de gasos en obertures de pous morts
Contactes elèctrics directes o indirectes
Sobreesforços per postures incorrectes
Caigudes de pals i antenes
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2.9

Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials

A continuació es detallen la relació de treballs inclosos a l’annex II del RD 1627/1997
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les
particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de
treball
Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels
quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible
Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació
de zones controlades o vigilades
Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió
Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió
Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis
Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic
Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit
Treballs que impliquin l'ús d'explosius
Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

2.10 Mesures de prevenció i protecció
Com a criteri general tindran prioritat les proteccions col∙lectives davant les individuals. A més, s'hauran de
mantenir en bon estat de conservació els mitjans auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda
els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent.
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors
(reparació, manteniment...).
Mesures de protecció col∙lectiva
‐ Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions
dins l'obra
‐ Senyalització de les zones de perill
‐
Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en
relació amb els vials exteriors
‐ Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària
‐ Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega
‐ Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal∙lacions existents
‐ Els elements de les Instal∙lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants
‐ Fonamentació correcta de la maquinària d'obra
‐
Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la
càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc
‐ Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra
‐ Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat
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‐ Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions
veïnes)
‐ Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases
‐ Utilització de paviments antilliscants.
‐ Col∙locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
‐ Col∙locació de xarxes en forats horitzontals
‐ Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
‐ Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal∙lades
‐ Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides
‐ Col∙locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes

Mesures de protecció individual
‐ Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules
‐ Utilització de calçat de seguretat
‐ Utilització de casc homologat
‐
A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge
segurs per poder subjectar‐hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria
‐
Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el
risc de talls i punxades
‐ Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
‐ Utilització de mandils
‐

Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill
d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire

Mesures de protecció a tercers
‐
Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de
preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a
l'obra puguin entrar.
‐ Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials
exteriors
‐ Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega
‐
Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl,
edificacions veïnes)
‐
Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

2.11 Primers auxilis.
Es disposarà a l’obra d’una farmaciola, amb el material especificat a l’ordenança general de Seguretat i
Higiene en el Treball, i com a mínim format per: Aigua oxigenada, alcohol 96 º, tintura de iode, mercromina,
amoníac, gases esterilitzades, cotó‐fluix hidròfil, benes, esparadrap, antiespasmòdics, analgèsics, tònics
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d’urgència pel cor, torniquet, bosses d’aigua per aigua i gel, guants esterilitzats, xeringues d’un sol ús,
agulles injectables d’un sol ús, termòmetre.

2.12 Serveis Higiènics i caseta d’obra.
Es considera convenient la utilització dels mitjans que es disposa a l’activitat.
El personal que realitzarà les obres utilitzarà els serveis de l’activitat.

2.13Conclusió.
En tot el que s’ha exposat, s’ha pretès donar una idea clara i concisa de les condicions que reunirà la instal∙lació
motiu per la qual presentem la memòria, no obstant això, el peticionari es compromet a efectuar totes les
modificacions que estimin oportunes els Organismes Facultatius corresponents.

Cornellà del Terri, desembre de 2017
EL FACULTATIU

Marta Badenas i Pielias
Enginyer Tècnic Industrial - Col·legiat núm. 14.108
Carrer G, 49 · Pol. Ind. Pont-Xetmar
17844 Cornellà del Terri
Tel 972 59 66 92 · Fax 972 59 67 44
e-mail: proisotec@proisotec.com
DNI: 79303021X

BADENAS
PIELIAS
MARTA 79303021X
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3
3.1

PLEC DE CONDICIONS
Condicions tècniques generals

Les normatives de compliment condicional per la situació de l’edifici i establerta pels organismes de
l’Administració Local i empreses concessionàries de serveis públics, haurà de ser coneguda i a complir per
l’empresa constructora i els seus representants a l’obra, així com el Plec de Condicions Tècniques i la
reglamentació vigent sobre Seguretat i Salut en obres de construcció.
La normativa vigent d’obligat compliment contemplada en la redacció del present projecte i a complir en
l’execució de la corresponent obra, és la que s’indica tant a la memòria com a les condicions tècniques generals
dels diferents materials i definides en aquest document

3.2

Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques

Les Condicions Facultatives i Econòmiques Generals del present Plec tindran vigència mentre no siguin
modificats per les Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte, en cas d’incloure l'esmentat document.
Ambdós, com a part del projecte tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant ne els nivells
tècnics i de qualitat exigibles i precisen les intervencions que corresponen, segons el contracte i d'acord amb
la legislació aplicable, al Promotor o propietari de l'obra, al Contractista o constructor de l'obra, als seus tècnics
i encarregats, a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, així com les relacions entre ells i les seves obligacions
corresponents en ordre a l'acompliment del contracte d'obra.

3.3

Documents del projecte

El projecte és el document contractual. Forma part del Projecte els següents documents: Memòria i Annexos,
Plànols i Pressupost.
El contractista i/o constructor és responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la suficient
informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents del projecte.
En cas de contradicció entre la documentació gràfica i l’escrita, preval la documentació escrita.
Allò que s'hagi esmentat en el Plec de Condicions i només als Plànols o viceversa, haurà de ser executat com si
hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que a judici del Director d’Obra quedin suficientment
definides les unitats d'obra corresponents i, aquestes, tinguin preu en el Contracte.

3.4

Tècnic director de l’obra

Correspon al Director d’obra:
a) Comprovar l'adequació del replanteig en l’obra i de la fonamentació projectada a les característiques reals
del sòl.
b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin.
c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre les
contingències que es produïssin i impartir les instruccions complementàries que calguin per aconseguir la
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solució arquitectònica correcta.
d) Coordinar la intervenció en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció amb funció
pròpia en aspectes parcials de la seva especialitat.
e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de la recepció.
f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure el certificat de final d'obra.
Correspon al Director de l’execució material de l’obra:
a) Redactar el document d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb el previst a l'article 1.4. de les Tarifes
d'Honoraris aprovades per R.D. 314/1979, de 19 de gener.
b) Planificar, a la vista del projecte, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, el control de qualitat i
econòmic de les obres.
c) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscrivint‐la juntament amb el Constructor.
d) Comprovar les instal∙lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball,
controlant ne la seva correcta execució.
e) Ordenar i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les regles de
bona construcció.
f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal∙lacions i
altres unitats d'obra segons les freqüències de mostreig programades en el pla de control, així com efectuar
les altres comprovacions que resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva d' acord amb el
projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels resultats n'informarà puntualment al Constructor, donant li, en
tot cas les ordres oportunes; si la contingència no es resolgués s'adoptaran les mesures que calguin donant‐ne
compte al Director de l’obra..
g) Fer els amidaments d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes, a les
certificacions valorades i a la liquidació final de l'obra.

3.5

El promotor

El promotor decideix, impulsa, programa i finança, amb recursos propis o d’altres, les obres d’edificació per a
ell mateix o per la posterior alienació, lliurament o cessió a tercers. Les obligacions del promotor estan
especificades en la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación (LOE).
El promotor ha de subscriure l’assegurança obligatòria segons la LOE.
En fase de redacció del projecte, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut durant
l’elaboració del projecte d’obra, quan en el projecte intervinguin diferents projectistes.
En fase de redacció del projecte, el promotor està obligat a què s’elabori un Estudi de Seguretat i Salut o un
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, depenen d’una sèrie de supòsits, establerts per la normativa vigent en temes
de seguretat i salut en obres de construcció; estudis signats en ambdós casos per tècnics facultatius.
En fase d’obra, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut, abans de l’inici dels
treballs o quan es constati que en l’execució intervingui més d’una empresa, o una empresa i treballadors
autònoms, o diferents treballadors autònoms.
L’ Avís Previ, l’ha de presentar el promotor de l’obra, abans de començar els treballs, i presentar‐lo a l’autoritat
laboral competent.
La obligatorietat de la formalització del Llibre de l’Edifici correspon al promotor.

3.6

El contractista i/o constructor
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Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li resulta
suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada, o en cas contrari, sol•licitarà els aclariments
pertinents.
El contractista i/o constructor assumeix, amb el promotor, el compromís d’executar amb mitjans humans i
materials, les obres o part de les mateixes, segons projecte i contracte. Les obligacions del contractista i/o
constructor estan especificades en la LOE.
El contractista i/o constructor designarà un "Cap d'Obra", segons les condicions establertes en la LOE.
El contractista i/o constructor està obligat a dedicar a les obres el personal tècnic que es va comprometre en la
licitació. El personal del contractista i/o constructor col•laborarà amb la Direcció Facultativa.
El contractista i/o constructor ha d’organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que calguin
i projectant o autoritzant les instal∙lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra.
El contractista i/o constructor ha de subscriure amb l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de
l'obra.
El contractista i/o constructor ha d’ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar
les intervencions dels subcontractistes.
El contractista i/o constructor ha d’assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements
constructius que s'utilitzen, comprovant ne els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per
prescripció de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, els subministraments o prefabricats que no comptin amb les
garanties o documents d'idoneïtat requerits per les normes d'aplicació.
El contractista i/o constructor ha de facilitar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, amb temps suficient, els
materials necessaris per l'acompliment de la seva comesa.
El "Llibre d'Ordres i Assistències" restarà en tot moment a l’obra, sota la custòdia del contractista i/o
constructor i a disposició de la Direcció Facultativa. El contractista i/o constructor o el seu “Cap d’Obra”
signaran l’assabentat de les ordres i assistències.
El contractista i/o constructor ha d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, abans de l’inici de l’obra,
que ha d'aprovar el coordinador de seguretat i salut en la fase d’execució; i presentar‐lo a l’autoritat laboral
competent.
La Comunicació d’Obertura del Centre de Treball, l’ha de presentar el contractista i/o constructor i
subcontracta/subcontractista, quan s’inicia l’obra, a l’autoritat laboral competent, adjuntant el Pla de Seguretat
i Salut en el treball i el Document d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball, signat pel coordinador
de seguretat en fase d’execució. El Pla de seguretat pot ser també aprovat per la Direcció Facultativa en els
casos en què la normativa no preveu la necessitat de la figura del coordinador en matèria de Seguretat i Salut.
Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mides preventives fixades
en el pla de seguretat i salut, relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a ells directament o, en tot cas,
als treballadors autònoms contractats per ells. Els contractistes i subcontractistes respondran solidàriament de
les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mides previstes en el pla, en els termes de l'apartat 2
de l'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals.
El contractista i/o constructor facilitarà a la Direcció Facultativa les dades necessàries per a l’elaboració de la
documentació d’obra executada.
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El contractista i/o constructor ha de lliurar al promotor els certificats de garantia del material i instal∙lacions de
l’edifici i li ha de subministrar la informació necessària per tal que el promotor pugui emplenar el Llibre de
l’Edifici.
El contractista i/o constructor ha de preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final.
El contractista i/o constructor ha de subscriure amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva.
El contractista i/o constructor ha de concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers
durant l'obra.

3.7

Compliment de les disposicions vigents, contractista i/o constructor

El Contractista i/o constructor s’ajustarà al compliment de les normes bàsiques de l’edificació i de les
reglamentacions tècniques d’obligat compliment.

3.8

Indemnitzacions per compte del contractista i/o constructor

Particularment el contractista i/o constructor haurà de reparar, al seu càrrec, els danys i els perjudicis que
causin als béns i serveis públics o privats, en ocasió de l’execució de l’obra, indemnitzant als perjudicats.
El contractista i/o constructor adoptarà les mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació de rius, llacs i
dipòsits d'aigua, així com del medi ambient, per l'acció de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà
responsable dels danys i perjudicis que es puguin causar.
El contractista i/o constructor haurà de mantenir durant l'execució de l'obra i refer a la seva finalització les
servituds afectades, sent a compte del contractista i/o constructor els treballs necessaris per a tal fi.

3.9

Despeses a càrrec del contractista i/o constructor

Aniran a càrrec del contractista i/o constructor, si en el contracte no es preveu explícitament el contrari, les
següents despeses:
Despeses corresponents a instal∙lacions i equips de maquinària.
Despeses de construcció, retirada i protecció de tota mena de construccions auxiliars, instal∙lacions,
ferramentes, etc.
Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials.
Despeses de protecció de materials arreplegats i de la pròpia obra, contra tot deteriorament.
Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal∙lacions per subministrament d'aigua i energia elèctrica,
necessaris per a l'execució de les obres, així com els drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc.
Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals.
Despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors.
Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i zones confrontades,
afectades per les obres, etc.
Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució, excepte dels corresponents a Expropiacions i
Serveis afectats.
Despeses de senyalització i seguretat en l’obra.
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Despesa de col∙locació, muntatge i desmuntatge, d'una tanca perimetral provisional de protecció de
característiques a definir per la Direcció Facultativa, que hi romandrà durant tot el període d’execució de l’obra
i fins que la Direcció Facultativa ordeni la seva retirada.

3.10 Preus unitaris i partides alçades
La relació de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d'obra que figura en el present
Plec, no és exhaustiva. Per això, les operacions o materials no relacionats, però necessaris per a executar cada
unitat d’obra, es consideraran inclosos en el preu unitari o partida alçada, corresponent.
Tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabament de la unitat d'obra o complementàries a la
unitat d'obra, malgrat que no figurin en documents contractuals, si es consideren necessari/es, a judici de la
Direcció Facultativa, hauran d'executar sense ser motiu de sobrecost del contracte.

3.11 Abonament d'unitats d'obra.
Els conceptes amidats per a totes les unitats d'obra, i la manera d'abonar los, s'entendrà que es refereixen a
unitats d'obra totalment acabades. En el càlcul de la proposició econòmica s'haurà de tenir en compte que
qualsevol material o treball necessari pel correcte acabament de la unitat d'obra, o per assegurar el correcte
funcionament de la unitat construïda en relació a la resta de construcció, es considerarà inclòs en els preus
unitaris del contracte, no podent ser objecte de sobrecost. L'ocasional omissió dels esmentats elements en els
documents del Projecte no podrà ser objecte de reclamació ni de preu contradictori, per considerar se
expressament inclòs en els preus del contracte. Els materials i operacions esmentats són els considerats com a
necessaris a la normativa d'obligat compliment.

3.12 Control d'unitats d'obra.
Per tal d’executar el Control de Qualitat, previst en el Projecte, el contractista i/o constructor s’encarregarà de
realitzar els controls d’unitats d’obra establerts per la Direcció Facultativa.
El laboratori encarregat del present control d'obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia sol•licitud de
la Direcció Facultativa de les obres, d'acord amb el següent esquema de funcionament:
A criteri de la Direcció Facultativa, es podrà ampliar o reduir el nombre de controls.
Els resultats de cada assaig es comunicaran simultàniament a la Direcció Facultativa de les obres i a l'Empresa
contractista i/o constructora. En cas de resultats negatius s'anticiparà la comunicació telefònicament, a fi de
poder prendre les mesures necessàries amb urgència.
Els laboratoris d’assaig han d’estar acreditats oficialment per les Comunitats Autonòmiques.

3.13 Recepció de l’obra
La recepció de l’obra és l'acte en què el contractista i/o constructor, una vegada finalitzada la mateixa, entrega
l’obra al promotor, i és acceptada per aquest.
La recepció es concretarà en una acta signada pel promotor i el contractista i/o constructor, com a mínim, en
contingut de l’acta està recollit en la LOE.
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El promotor podrà rebutjar la recepció de l’obra, de forma escrita; ja perquè l’obra no està finalitzada ja perquè
no s’adequa a les condicions contractuals.
Es comptabilitzaran els terminis de responsabilitat i garantia, establert en la LOE, a partir de la data en què se
subscriu l’acta de recepció.
A partir del moment de la recepció de l’obra, i aquesta sigui ocupada destinant‐se als usos previstos en el
Projecte, la conservació en bon estat de l’edificació serà obligació dels usuaris, siguin o no propietaris.

3.14 Mesures d'ordre i seguretat.
El contractista i/o constructor està obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona i
segura marxa dels treballs, segons legislació vigent.
En tot cas, el contractista i/o constructor serà únicament i exclusivament el responsable, durant l'execució de
les obres, de tots els accidents o perjudicis que pugui tenir el seu personal, o causats a alguna altra persona o
Entitat.
Serà obligació del contractista i/o constructor la contractació de l'Assegurança contra el risc per incapacitat
permanent o mort dels seus obrers així com l'obligació de tenir‐los donats d'alta a la Seguretat Social.
Les obligacions i responsabilitats del contractista i/o constructor, en referència a prevenció de riscos laborals en
les obres d’edificació es regiran segons la legislació vigent.

3.15 Assegurança obligatòria
L’assegurança obligatòria, tal com especifica la LOE, és per danys materials ocasionats en l’edifici per vicis i
defectes en la construcció, que tinguin el seu origen o afectin a la fonamentació, els suports, les bigues, els
forjats, els murs de càrrega o altres elements estructurals, i que afectin directament la resistència mecànica i
estabilitat de l’edifici.
Aquesta assegurança obligatòria, és decennal i serà exigible per a edificis, a on el seu ús principal sigui
l’habitatge, segons la LOE.
El prenedor de l’assegurança serà el promotor, admetent la LOE, que el promotor pot pactar amb el
constructor que aquest sigui prenedor de l’assegurança.

3.16 Disposicions aplicables al Plec
A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran d'aplicació totes les
disposicions vigents en el moment de la realització dels treballs, i que hagin pogut entrar en vigor en
posterioritat a la redacció del Projecte i les disposicions descrites en l'Annex de Normativa Vigent.
També es complirà la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova
legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del contracte. En cas
de contradicció o simple complementació de diverses normes es tindran en compte, en tot moment, les
condicions més restrictives.
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3.17 Plec de Condicions Tècniques
Les Condicions Tècniques Generals del present Plec tindran vigència mentre no siguin modificats per les
Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte, en cas d'incloure l'esmentat document.
Aquest Plec de Condicions Tècniques Generals comprèn el conjunt de característiques que hauran d'acomplir
els materials emprats a la construcció, així com les tècniques de la seva col∙locació a l'obra i les que hauran de
manar l'execució de qualsevol tipus d’ instal∙lacions i d'obres accessòries i dependents.
TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS
1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tubs de materials plàstics, per a conductes d'evacuació d'aigües pluvials i residuals dins dels edificis.
S'han considerat els tipus següents:
‐ Tubs i accessoris de PVC‐U de paret massissa, fabricat segons norma UNE‐EN 1329‐1
‐ Tubs i accessoris de PVC‐U de paret estructurada, fabricat segons norma UNE‐EN 1453‐1
‐ Tubs i accessoris de PP (polipropilè) de paret massissa, fabricat segons norma UNE‐EN 1451‐1
‐ Tubs i accessoris de PP (polipropilè) paret tricapa
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El fab
ricant ha de garantir que les característiques del material que composen els tubs i accessoris, així com les
característiques generals, geomètriques, mecàniques i físiques dels tubs compleixen les normes UNE‐EN
corresponents, si és el cas.
La superfície interna i externa del tub ha de ser llisa i neta. No ha de tenir defectes superficials com ara
ratlles, bombolles, impureses o porus.
El tub ha de tenir una superfície de color uniforme.
Els tubs han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a l'eix.
El codi d'aplicació indica on es poden utilitzar els tubs:
‐ 'B' codi per a l'àrea d'aplicació dels components utilitzats per sobre del sòl en el interior de l'edifici o per
a components a l'exterior de l'edifici fixats a la paret.
‐ 'D' codi per a l'àrea d'aplicació que es situa a menys d'1m de l'edifici i on els tubs i accessoris estan
enterrats i connectats als sistemes d'evacuació d'aigües residuals de l'edifici.
‐ 'BD' codi per a l'àrea d'aplicació B i D
TUBS DE PVC‐U DE PARET MASSISSA:
Material del tub està format per PVC al que s'afegeixen additius necessaris per a facilitar la fabricació dels
components d'acord amb els requisits de la norma UNE‐EN 1329‐1
Toleràncies:
‐ Diàmetre exterior:
‐ 32‐40‐50‐63: 0 a 0,2mm.
‐ 75‐80‐82‐90‐100‐110‐125: 0 a 0,3mm
‐ 140‐160‐180: 0 a 0,4mm
‐ 200‐250: 0 a 0,5mm
‐ 350: 0 a 0,6mm
‐ Gruix parets:
‐ àrea d'aplicació B
‐ 32‐40‐50‐63‐75‐80‐82‐90‐100: 3 a 3,5mm
‐ 110‐125‐140‐160: 3,2 a 3,8mm
‐ 180: 3,6 a 4,2mm
‐ 200: 3,9 a 4,5mm
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‐ 250: 4,9 a 5,6mm
‐ 315: 6,2 a 7,1mm
‐ àrea d'aplicació BD
‐ 75‐ 80‐82‐90‐100: 3 a 3,5mm
‐ 110‐125: 3,2 a 3,8mm
‐ 140: 3,5 a 4,1 mm
‐ 160: 4,0 a 4,6 mm
‐ 180: 4,4 a 5,0 mm
‐ 200: 4,9 a 5,6 mm
‐ 250: 6,2 a 7,1 mm
‐ 315: 7,7 a 8,7 mm
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, d'acord amb els requisits indicats en la
normativa UNE‐EN 1453‐1.
Només es poden utilitzar per a muntatge a l'interior dels edificis, àrea d'aplicació B
Toleràncies:
‐ Diàmetre exterior:
‐ 32‐40‐50‐63: 0 a 0,2mm.
‐ 75‐80‐82‐90‐100‐110‐125: 0 a 0,3mm
‐ 140‐160‐180: 0 a 0,4mm
‐ 200‐250: 0 a 0,5mm
‐ 350: 0 a 0,6mm
‐ Gruix total de la paret:
‐ 32‐40‐50‐63‐75‐80‐82‐90‐100: 3 a 3,5mm
‐ 110‐125‐140‐160: 3,2 a 3,8mm
‐ 180: 3,6 a 4,2mm
‐ 200: 3,9 a 4,5mm
‐ 250: 4,9 a 5,6mm
‐ 315: 6,2 a 7,1mm
TUBS DE PP DE PARET MASSISSA:
El compost que forma els tubs està construït de material a base de PP (polímer o copolímer) al que se li
afegeixen additius necessaris per a facilitar la fabricació dels components, d'acord amb UNE‐EN 1451‐1.
Toleràncies:
‐ 32‐40‐50‐63: 0 a 0,3mm.
‐ 75‐80‐90‐100‐110‐125: 0 a 0,4mm
‐ 160: 0 a 0,5mm
‐ 200: 0 a 0,6mm
‐ 250: 0 a 0,8mm
‐ 315: 0 a 1,0 mm
‐ Diàmetre exterior:
‐ Gruix paret:
‐ Es variable segons diàmetre i sèrie del tub. UNE‐EN 1451‐1
TUBS DE PP DE PARET TRICAPA:
Toleràncies:
Les toleràncies de diàmetre, gruix parets i longitud les especificarà el fabricant.
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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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: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
TUBS DE 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 estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no
plastificado (PVC‐U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
TUBS DE PVC‐U DE PARET ESTRUCTURADA:
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.
TUBS DE PP DE PARET MASSISSA:
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.
TUBS DE PP DE PARET TRICAPA:
* 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.
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
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 (si en té d'obligat compliment)
‐ Nom del fabricant i/o marca comercial
‐ Diàmetre nominal
‐ Gruix mínim de paret
‐ Material
‐ Codi de l'àrea d'aplicació
‐ Rigidesa anular nominal (només per als tubs BD)
‐ Informació del fabricant: any i mes de fabricació i identificador del lloc de fabricació
‐ Prestacions en clima fred
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
‐ Sol∙licitar del fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials escollits (si s'escau)
‐ Control de la documentació tècnica subministrada.

P17064 Substitució dels col.lectors de la sala de calderes de la Facultat de Dret de la Universitat de Girona

52

‐ Control d'identificació dels materials, verificant que les seves característiques i dimensionament
s'adequa al projecte
‐ Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de
procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

MANÒMETRES
1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Manòmetres d'esfera per a roscar.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar constituït per un mecanisme sensible a la pressió, protegit de l'exterior, amb una esfera
graduada i una agulla de lectura.
Ha de ser estanc a la pressió de prova de la instal∙lació.
Ha d'estar protegit passivament contra la corrosió.
Material: Acer
Temperatura de servei (T): ‐ 20°C <= T <= 60°C
Tolerància de precisió: ± 0,1 %
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetat i amb la rosca protegida.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden de 18 de noviembre de 1974 por la que se aprueba el Reglamento de Redes y Acometidas de
Combustibles Gaseosos.
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El manòmetre ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
‐ Nom del fabricant o marca comercial
‐ Pressió de servei
Ha de dur les instruccions d'instal∙lació i muntatge corresponents.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:

P17064 Substitució dels col.lectors de la sala de calderes de la Facultat de Dret de la Universitat de Girona

53

‐ Sol∙licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.
‐ Control de la documentació tècnica subministrada.
‐ Control de les operacions de transport des de fàbrica fins a obra, supervisió de les tasques de càrrega i
descàrrega, i emmagatzematge dels elements.
‐ Control d'identificació dels materials i verificació del seu dimensionat segons projecte.
‐ Control de les característiques dels elements en quan a qualitat de construcció, sensibilitat, resposta i
consum d'energia, en el seu cas, segons especificacions tècniques i referències.
‐ Informe de recepció, incloent els resultats dels controls efectuats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control dels materials i equips que es rebin a l'obra.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions,
desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa instal∙ladora, s'ha de comunicar
a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del material rebut.

AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS AMB ESCUMES ELASTOMÈRIQUES
1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Aïllaments tèrmics amb escumes elastomèriques per a tubs d'aigua freda o calenta.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La superfície ha de ser llisa i a la secció s'han d'apreciar els alveols propis de l'escuma.
El material de l'aïllament no ha de contenir substàncies en la que es puguin desenvolupar microorganismes.
No ha de despendre olors a la temperatura a la que estarà sotmès.
No patirà deformacions com a conseqüència de la temperatura ni degut a una acumulació accidental del
condensat.
Llargària: 2 m
Conductivitat tèrmica a 20°C: <= 0,041 W/m K
Temperatures d'ús d'aïllaments per a tubs freds: >= 10°C
Temperatures d'ús d'aïllaments per a tubs calents: 40°C ‐ 65°C
Reacció contra el foc (UNE 53‐127): Autoextingible
Les característiques anteriors es determinaran segons el RITE 'Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios'.
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalats en paquets.
Emmagatzematge: Apilats horitzontalment sobre superfícies planes, protegits contra les pluges, les
humitats i els impactes.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en
los Edificios. (RITE).
UNE 53127:2002 Plásticos celulares. Determinación de las características de combustión de probetas en
posición horizontal sometidas a una llama pequeña.
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
‐ Sol∙licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials.
‐ Contrastar la documentació amb els materials i amb els requisits tèrmics del projecte. (temperatures
màximes i mínimes, i espessors).
‐ Control de la documentació tècnica subministrada.
‐ Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar per mostreig de cada tipus d'aïllament i tipus d'instal∙lació a aïllar.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar material que no reuneixi les condicions d'espessor i característiques tèrmiques
requerides en la instal∙lació a aïllar.
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material segons criteri
de la DF.
PURGADORS AUTOMÀTICS
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.
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
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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 corresponguin a les especificades al
projecte.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal∙lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en
los Edificios. (RITE).
* 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».
* Orden de 26 de septiembre de 1973 por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE‐IFC/1973,
«Instalaciones de fontanería: Agua caliente».

COL∙LECTORS
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col∙lector simple o doble per a caldera, col∙locat i connectat a la xarxa.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
‐ Replanteig de la unitat d'obra
‐ Neteja de l'interior dels tubs i preparació dels extrems
‐ Execució de totes les unions
‐ Prova de funcionament
‐ Prova d'estanquitat
‐ Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.
La distància entre el col∙lector i els elements que l'envolten ha de ser suficient per permetre'n el
desmuntatge i manteniment.
L'eix del col∙lector ha de quedar alineat amb l'eix de la canonada sobre el que va muntat.
La posició del col∙lector ha de permetre la connexió posterior dels tubs.
Les connexions han de ser per rosca.
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.
Tots els materials que intervenen en la instal∙lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el
muntatge i les connexions han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o
expressament aprovats per aquest.
Les proves de funcionament i d'estanquitat han d'estar fetes.
Toleràncies d'execució:
‐ Posició: ± 10 mm
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig 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 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 corresponguin a les especificades al
projecte.
La seva instal∙lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.
Les proves sobre l'aparell muntat han de ser fetes per personal especialitzat.
Un cop instal∙lat l'equip, s'ha de procedir 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, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

DIPOSITS D'EXPANSIÓ
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'
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 canonada 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 bar.
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:
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‐ 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.
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, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en
los Edificios. (RITE).

TERMÒMETRES
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Termòmetres bimetàlics o de mercuri instal∙lats en canonada.
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 canonada
‐ 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:
La tensió de l'abraçadora ha de ser suficient per a la seva fixació
COL∙LOCATS AMB BEINA ROSCADA:
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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, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en
los Edificios. (RITE).
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones
técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007,
de 20 de julio.
UNE 9111:1987 Calderas y aparatos a presión. Termómetros. Selección e instalación.
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
‐ Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
‐ Verificació de la instal∙lació de tots els aparells previstos en projecte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
‐ Proves finals globals a tota la instal∙lació:
‐ Prova de funcionament. S'ha de realitzar al fer les proves de funcionament dels equips als que estan
instal∙lats els elements de regulació, calderes, climatitzadors, fan‐coils, etc.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar el funcionament i l'execució de la instal∙lació de forma global. En qualsevol altre cas la
DF ha de determinar la intensitat de la presa de mostres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas
contrari s'ha de substituir el material afectat.

ELEMENTS D'OBTENCIÓ DE DADES PER A REGULACIÓ ELECTRÒNICA
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
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‐
‐
‐
‐

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, s'ha de fer un replanteig 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 corresponguin 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 s'han de fer 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 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en
los Edificios. (RITE).
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones
técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007,
de 20 de julio.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
‐ Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
‐ Verificació de la instal∙lació de tots els aparells previstos en projecte.
‐ Control de la col∙locació adequada de Sondes i termòstats: alçada, zona aïllada d'influències
pertorbadores de la lectura de temperatura.
‐ Verificació del cablejat, aïllament de la coberta, aïllament de pertorbacions elèctriques, apantallament,
distàncies respecte senyals forts.
‐ Verificació de l'ajust de sondes amb aparells de mesura calibrats.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
‐ Proves finals globals a tota la instal∙lació:
‐ Prova de funcionament. S'ha de realitzar al fer les proves de funcionament dels equips als que estan
instal∙lats els elements de regulació, calderes, climatitzadors, fan‐coils, etc.
‐ Verificació de l'actuació dels elements de regulació sobre el dispositiu al que estan associats.
‐ En instal∙lacions amb control centralitzat (PLC o PC) es comprovarà:
‐ Lectures
‐ Actuacions dels elements
‐ Actuació del sistema de control que realitza la regulació (funcionament per paràmetres de
funcionament).
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar el funcionament i l'execució de la instal∙lació de forma global. En qualsevol altre cas la
DF ha de determinar la intensitat de la presa de mostres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas
contrari s'ha de substituir el material afectat.

CABLEJAT D'INSTAL∙LACIONS DE REGULACIÓ I CONTROL
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 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 a la DT 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.
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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, s'ha de fer un replanteig 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:
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 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en
los Edificios. (RITE).
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.

ELEMENTS PER A SUPERVISIÓ D'INSTAL∙LACIONS DE REGULACIÓ
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Elements per a supervisió de la gestió d'instal∙lacions.
S'han considerat els següents tipus d'elements:
‐ Adaptadors per a connexió del bus de dades del sistema de regulació amb altres sistemes (Ordinadors,
xarxes telefòniques, etc.)
‐ Ordinadors i programari per al control centralitzat d'instal∙lacions
En els adaptadors per a connexió del bus de dades:
‐ Preparació de la zona de treball
‐ Replanteig de la unitat d'obra, si és el cas
‐ Connexió a la xarxa elèctrica, si és el cas
‐ Connexió al circuit de control, si és el cas
‐ Connexió amb l'actuador, si és el cas
‐ Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc.
‐ Prova de servei
En els ordinadors per al control centralitzat d'instal∙lacions:
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‐ Preparació de la zona de treball
‐ Connexió a la xarxa elèctrica
‐ Connexió al circuit de control
‐ Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc.
‐ Prova de servei
En el programari per al control centralitzat d'instal∙lacions:
Programari:
‐ Instal∙lació del programari en el ordinador
‐ Retirada de l'obra dels embalatges, etc.
‐ 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.
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.
ADAPTADORS PER A CONNEXIÓ DEL BUS DE DADES:
Ha de quedar fixat sòlidament al suport pels punts previstos d'acord amb 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.
ORDINADORS I PROGRAMARI PER AL CONTROL CENTRALITZAT D'INSTAL∙LACIONS:
L'ordinador ha de quedar connectat a la xarxa elèctrica i a la xarxa de control de la instal∙lació.
El programari carregat a l'ordinador ha de funcionar correctament, ha de ser compatible amb el sistema
operatiu i amb les prestacions de l'ordinador.
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig 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 corresponguin 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, s'ha de procedir 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
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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PURGADORS AUTOMÀTICS
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.
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 corresponguin a les especificades al
projecte.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal∙lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en
los Edificios. (RITE).
* 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».
* Orden de 26 de septiembre de 1973 por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE‐IFC/1973,
«Instalaciones de fontanería: Agua caliente».

COL∙LECTORS
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col∙lector simple o doble per a caldera, col∙locat i connectat a la xarxa.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
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‐
‐
‐
‐
‐
‐

Replanteig de la unitat d'obra
Neteja de l'interior dels tubs i preparació dels extrems
Execució de totes les unions
Prova de funcionament
Prova d'estanquitat
Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

CONDICIONS GENERALS:
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.
La distància entre el col∙lector i els elements que l'envolten ha de ser suficient per permetre'n el
desmuntatge i manteniment.
L'eix del col∙lector ha de quedar alineat amb l'eix de la canonada sobre el que va muntat.
La posició del col∙lector ha de permetre la connexió posterior dels tubs.
Les connexions han de ser per rosca.
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.
Tots els materials que intervenen en la instal∙lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el
muntatge i les connexions han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o
expressament aprovats per aquest.
Les proves de funcionament i d'estanquitat han d'estar fetes.
Toleràncies d'execució:
‐ Posició: ± 10 mm
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig 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 corresponguin a les especificades al
projecte.
La seva instal∙lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.
Les proves sobre l'aparell muntat han de ser fetes per personal especialitzat.
Un cop instal∙lat l'equip, s'ha de procedir 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, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

DIPOSITS D'EXPANSIÓ
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 canonada 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 bar.
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.
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, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en
los Edificios. (RITE).

TERMÒMETRES
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1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Termòmetres bimetàlics o de mercuri instal∙lats en canonada.
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 canonada
‐ 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:
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, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en
los Edificios. (RITE).
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones
técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007,
de 20 de julio.
UNE 9111:1987 Calderas y aparatos a presión. Termómetros. Selección e instalación.
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
‐ Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
‐ Verificació de la instal∙lació de tots els aparells previstos en projecte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
‐ Proves finals globals a tota la instal∙lació:

P17064 Substitució dels col.lectors de la sala de calderes de la Facultat de Dret de la Universitat de Girona

67

‐ Prova de funcionament. S'ha de realitzar al fer les proves de funcionament dels equips als que estan
instal∙lats els elements de regulació, calderes, climatitzadors, fan‐coils, etc.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar el funcionament i l'execució de la instal∙lació de forma global. En qualsevol altre cas la
DF ha de determinar la intensitat de la presa de mostres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas
contrari s'ha de substituir el material afectat.

ELEMENTS D'OBTENCIÓ DE DADES PER A REGULACIÓ ELECTRÒNICA
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, s'ha de fer un replanteig 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 corresponguin 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 s'han de fer 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 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en
los Edificios. (RITE).
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones
técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007,
de 20 de julio.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
‐ Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
‐ Verificació de la instal∙lació de tots els aparells previstos en projecte.
‐ Control de la col∙locació adequada de Sondes i termòstats: alçada, zona aïllada d'influències
pertorbadores de la lectura de temperatura.
‐ Verificació del cablejat, aïllament de la coberta, aïllament de pertorbacions elèctriques, apantallament,
distàncies respecte senyals forts.
‐ Verificació de l'ajust de sondes amb aparells de mesura calibrats.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
‐ Proves finals globals a tota la instal∙lació:
‐ Prova de funcionament. S'ha de realitzar al fer les proves de funcionament dels equips als que estan
instal∙lats els elements de regulació, calderes, climatitzadors, fan‐coils, etc.
‐ Verificació de l'actuació dels elements de regulació sobre el dispositiu al que estan associats.
‐ En instal∙lacions amb control centralitzat (PLC o PC) es comprovarà:
‐ Lectures
‐ Actuacions dels elements
‐ Actuació del sistema de control que realitza la regulació (funcionament per paràmetres de
funcionament).
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar el funcionament i l'execució de la instal∙lació de forma global. En qualsevol altre cas la
DF ha de determinar la intensitat de la presa de mostres.
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas
contrari s'ha de substituir el material afectat.

CABLEJAT D'INSTAL∙LACIONS DE REGULACIÓ I CONTROL
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 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 a la DT 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, s'ha de fer un replanteig 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:
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.

P17064 Substitució dels col.lectors de la sala de calderes de la Facultat de Dret de la Universitat de Girona

70

4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en
los Edificios. (RITE).
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.

ELEMENTS PER A SUPERVISIÓ D'INSTAL∙LACIONS DE REGULACIÓ
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Elements per a supervisió de la gestió d'instal∙lacions.
S'han considerat els següents tipus d'elements:
‐ Adaptadors per a connexió del bus de dades del sistema de regulació amb altres sistemes (Ordinadors,
xarxes telefòniques, etc.)
‐ Ordinadors i programari per al control centralitzat d'instal∙lacions
En els adaptadors per a connexió del bus de dades:
‐ Preparació de la zona de treball
‐ Replanteig de la unitat d'obra, si és el cas
‐ Connexió a la xarxa elèctrica, si és el cas
‐ Connexió al circuit de control, si és el cas
‐ Connexió amb l'actuador, si és el cas
‐ Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc.
‐ Prova de servei
En els ordinadors per al control centralitzat d'instal∙lacions:
‐ Preparació de la zona de treball
‐ Connexió a la xarxa elèctrica
‐ Connexió al circuit de control
‐ Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc.
‐ Prova de servei
En el programari per al control centralitzat d'instal∙lacions:
Programari:
‐ Instal∙lació del programari en el ordinador
‐ Retirada de l'obra dels embalatges, etc.
‐ 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.
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.
ADAPTADORS PER A CONNEXIÓ DEL BUS DE DADES:
Ha de quedar fixat sòlidament al suport pels punts previstos d'acord amb 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.
ORDINADORS I PROGRAMARI PER AL CONTROL CENTRALITZAT D'INSTAL∙LACIONS:
L'ordinador ha de quedar connectat a la xarxa elèctrica i a la xarxa de control de la instal∙lació.
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El programari carregat a l'ordinador ha de funcionar correctament, ha de ser compatible amb el sistema
operatiu i amb les prestacions de l'ordinador.
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig 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 corresponguin 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, s'ha de procedir 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
No hi ha normativa de compliment obligatori.

CONTACTORS
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Contactor unipolar, bipolar, tripolar o tetrapolar i muntat a pressió o amb cargols.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
‐ Replanteig de la unitat d'obra
‐ Fixació i connexió de l'aparell
‐ Prova de servei
‐ Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc
CONDICIONS GENERALS:
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.
La seva situació dins del circuit elèctric ha de ser la indicada a DT tant pel que fa referència a l'esquema com
al lay‐out.
Quan es col∙loca muntat a pressió, ha d'estar muntat a pressió sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una
caixa o armari.
Quan es col∙loca muntat amb cargols, ha de quedar fixat sòlidament per dos punts a la placa de la base del
quadre mitjançant visos.
Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N
Toleràncies d'execució:
‐ Verticalitat: ± 2 mm
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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Els interruptors han de muntar‐se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les especificacions dels
reglaments.
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els conductors
estan sense tensió.
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns de
l'interruptor.
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.
Un cop instal∙lat l'equip, s'ha de procedir 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, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal∙lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.
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.
UNE‐EN 61095:1999 Contactores electromecánicos para usos domésticos y análogos.
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
‐ Verificació de que els mecanismes instal∙lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la
DT.
‐ Verificar que el sistema de fixació es correcte
‐ Verificar el funcionament de la instal∙lació que comanden
‐ Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels
mecanismes.
‐ Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
‐ Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal∙lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
‐ Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
‐ Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors
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‐ Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin correctament
tots els circuits.
‐ Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.
‐ Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i l'execució
real.
‐ Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de projecte
‐ Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, enllaços i
unions no previstes.
‐ Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs ‐
sense necessitats d'enllaços.
‐ Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl∙liques del quadre.
‐ Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre.
‐ Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a l'especificat.
‐ Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:
‐ Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE‐EN 61008 R.E.B.T
‐ Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B
‐ Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la xarxa de
terres.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
‐ Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que
s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal∙lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I
SUBQUADRES:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer‐
ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el
determini la DF.

VÀLVULES DE RETENCIÓ DE CLAPETA EMBRIDADES
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Vàlvules de retenció de clapeta embridades i muntades en pericó de canalització soterrada.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
‐ Neteja de l'interior dels tubs
‐ 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.
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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.
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
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.
Abans de la instal∙lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal∙lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

VÀLVULES DE SEGURETAT D'OBERTURA PROGRESSIVA, ROSCADES
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de 16 i 25 bar de pressió nominal i de connexió per rosca,
muntades.
S'han considerat els tipus de vàlvules següents:
‐ vàlvules de 1/4' a 1 1/4' de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, amb cos de llautó CW617N,
caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N
‐ vàlvules de 1 1/2' de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, amb cos de llautó CW617N,
caputxa de llautó CC754S‐GM i unió de llautó CW617N
‐ vàlvules de 2' de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, amb cos de llautó CC754S‐GM,
caputxa de llautó llautó CC754S‐GM i unió de llautó CW617N
‐ vàlvules de 2 1/2' a 4' de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, amb cos de bronze CC761S,
caputxa de bronze CC761S i unió de bronze CC761S
‐ vàlvules de 1/4' a 1 1/4' de diàmetre nominal, de 25 bar de pressió nominal, amb cos de llautó CW617N,
caputxa de llautó CW617N i unió d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316)
‐ vàlvules de 1 1/2' de diàmetre nominal, de 25 bar de pressió nominal, amb cos de llautó CW617N,
caputxa de llautó CC754S‐GM i unió d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316)
‐ vàlvules de 2' de diàmetre nominal, de 25 bar de pressió nominal, amb cos de llautó CC754S‐GM,
caputxa de llautó CC754S‐GM i unió d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316)
‐ vàlvules de 2 1/2' a 4' de diàmetre nominal, de 25 bar de pressió nominal, amb cos de bronze CC761S,
caputxa de bronze CC761S i unió d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316)
‐ vàlvules de 1/4' a 1 1/2' de diàmetre nominal, de 25 bar de pressió nominal, amb cos d'acer inoxidable
1.4408 (AISI 316), caputxa d'acer inoxidable 1.4305 (AISI 303) i unió d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316)
‐ vàlvules de 2' a 4' de diàmetre nominal, de 25 bar de pressió nominal, amb cos d'acer inoxidable 1.4408
(AISI 316), caputxa d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316) i unió d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316)
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
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‐ 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:
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, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

VÀLVULES DE BUIDAT AMB ROSCA
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Vàlvules per al buidat d'instal∙lacions amb connexió roscada.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
‐ Replanteig de la unitat d'obra
‐ Preparació del tub que ha de rebre la vàlvula, amb estopa, pasta i cintes o junt elastomèric
‐ Roscat de la vàlvula al tub
‐ Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
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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.
Ha de ser estanca a la pressió i temperatura de treball.
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.
Un cop col∙locada al seu emplaçament definitiu ha de ser possible l'accionament de la vàlvula.
La connexió entre la vàlvula de buidat i la xarxa de desguàs ha d'estar feta de manera que resulti visible el
pas d'aigua.
La vàlvula s'ha de protegir adequadament per tal d'evitar maniobres accidentals.
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
Abans de la seva col∙locació, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
La seva instal∙lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col∙locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al
projecte.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal∙lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en
los Edificios. (RITE).
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones
técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007,
de 20 de julio.
* 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».
* Orden de 26 de septiembre de 1973 por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE‐IFC/1973,
«Instalaciones de fontanería: Agua caliente».
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CÀLCULS
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Bomba B5
Bomba B10

Potència (kW)
Coef. Global
Potència Total (kW)
Coef. entre Quadres Elèctrics
Coef. Enllumenat
Coef. Força
ç
Potència Total (kW)
Potència Instal·lada Global (kW)

FI DE QUADRE

LB5
LB10

Linies Alimentació Receptors
LB1
Bomba B1
LB2
Bomba B2
LB11
Bomba B11
LB12
Bomba B12

Linies Alimentació Subquadres
L1.P
Subm. Principal Ampliació Quadre (SB-1)

Descripció

19,78
1,00
19,78
1,00
1,00
1,00
19,78

Subm.
Principal

1,25
1,25

1,25
1,25
1,25
1,25

0,00
1,00
0,00
1,00
1,00
1,00
0,00

Subm.
Emergència

19,78

4,00
1,50

1,28
0,79
1,10
0,62

1

(kW)

10,49

Coef.

Recep.

Potència

13,81 kA

Icc transformador

Linia

500 MVA
400 kVA
1
5 mts.

SB-0

QUADRE:

Dades E.T.:
Potència curt-circuit de la xarxa [MVA]
Potència per transformador [kVA]
Nombre de transformadors
Distància entre E.T. i C.G.P

Modificació Col.lectors

PROJECTE:

1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

1,00

Simult.

Coef.

Quadre sala calderes

P17064

REFERÈNCIA:

Tipus de

Potència

5,00
1,88

1,60
0,99
1,38
0,78

10,49

Total (kW)

II
II
II
II
IV - 400
IV - 400

- 230 - R
- 230 - R
- 230 - R
- 230 - R

IV - 400

(V)

Tensió

Cos φ (abans de compensar):
Cos φ (després de compensar):
Potència teòrica condesador kVAr:

Potència condensador. Factor de potència

Principal
Principal

Principal
Principal
Principal
Principal

Principal

Subministrament

Factor

0,85
0,98
8,66

0,85
0,85

0,85
0,85
0,85
0,85

0,85

Potència

10 m.
10 m.

10 m.
10 m.
10 m.
10 m.

5 m.

(mts.)

Longit.

2,5
2,5

2,5
2,5
2,5
2,5

6

Fase

2,5
2,5

2,5
2,5
2,5
2,5

6

Neutre

2,5
2,5

2,5
2,5
2,5
2,5

6

Terra

Secció Cable (mm²)

Intensitat de fase R
Intensitat de fase S
Intensitat de fase T

1
1

1
1
1
1

1

Nº

46,53
27,15
27,15

Subm.
Principal

8,49 A
3,18 A

8,18 A
5,05 A
7,03 A
3,96 A

17,81 A

Intensistat

0,00
0,00
0,00

Subm.
Emergència

18,50 A
18,50 A

21,00 A
21,00 A
21,00 A
21,00 A

32 A

màx. Adms.

PKZ 6,00-10,0
PKZ 2,50-4,00

PKZ 6,00-10,0
PKZ 4,00-6,30
PKZ 6,00-10,0
PKZ 4,00-6,30

25 A

(A)

Protecció

Cu
Cu

Cu
Cu
Cu
Cu

Cu

cable

RZ1-K
RZ1-K

RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K

RZ1-K

tipus

0,6/1kV
0,6/1kV

0,6/1kV
0,6/1kV
0,6/1kV
0,6/1kV

0,6/1kV

Tens. aïllam.

XLPE
XLPE

XLPE
XLPE
XLPE
XLPE

XLPE

Tipus aïllam.

Característiques Conductor

5,73 %

* Força subm. Principal

Intensistat

3,73 %

0,77 %

Real

* Enllumenat subm. Principal

Màxima caiguda de tensió permesa per les línies d'aquest quadre:

* Derivació individual (Comptador - ICP)

Màxima caiguda de tensió permesa fins a l'ICP:

valors límits especificats per ambdues, segons tipus d'esquema utilitzat.

0,22
0,08

0,43
0,27
0,37
0,21

0,10

%parcial

1,00
0,86

1,21
1,04
1,14
0,98

0,87

%total

Caiguda Tensió

5%+[1,5%-0,78%]

3%+[1,5%-0,78%]

1,50 %

ITC-BT-19

i la de les derivacions individuals, de forma que la caiguda de tensió total sigui inferior a la suma dels

Únic usuari
Segons ITC-BT-19: El valor de la caiguda de tensió podrà compensar-se entre la instal·lació interior

Caiguda de tensió màxima admisible per:

ICC

1,60
1,60

0,92
0,92
0,92
0,92

2,59

kA teòrica

644500
527000
500520

B1+B2+B5+B10+B11+B12+AULES

Comentari:

Total Circuits secundari

Secundari

117500
437000
90000

A

Potència
Aportada
kcal/h
77500
40000
225000
95000
95000
22000

Velocitat:
Pèrdua x mt:
Nº Trams:

644500
527000
500520

117500
437000
90000

Potència
Acumulada
kcal/h
77500
40000
225000
95000
95000
22000

128900,00
105400,00
100104,00

23500,00
87400,00
18000,00

Cabal (l/h)
Aportat
l/h
15500,00
8000,00
45000,00
19000,00
19000,00
4400,00

Total Circuits secundari

5 ºC
Acer Inoxidable
0,0007

B1+B2
B5+B10+B11+B12
AULES P4 - NO ES MODIFICA

De
Circuit B1
Circuit B2
Circuit B5
Circuit B10
Circuit B11
Circuit B12

Trams

CABALS I DIÀMETRES DE CANONADA

NOM CIRCUIT

Salt Tèrmic:
Material:
Constant F:

J  V 1.75  L  D 1.25  F

Fórmula de Flaumant:

SITUACIÓ:

PROJECTE:

REFERÈNCIA:

CÀLCUL CANONADES D'AIGUA

168,3
168,3
168,3

88,9
129
76,1

168,3
168,3
168,3

88,9
168,3
76,1

nominal
76,1
54
108
76,1
76,1
42

164,30
164,30
164,30

84,90
164,30
72,10

interior (mm)
72,10
51,60
104,00
72,10
72,10
39,60

0,7
0,7
0,8
1
1,2
1,2
2
2
2
2
2

gruix paret

Diàmetre Real

18
22
28
35
42
54
76,1
88,9
108
129
168,3

18
22
28
35
42
54
76,1
88,9
108
129
168,3

Diàmetre
teòric
nominal
76,1
76,1
108
88,9
88,9
42

Ø exterior

Ø nominal

CÀLCUL CANONADES D'AIGUA

128900,00
105400,00
100104,00

23500,00
87400,00
18000,00

l/h
15500,00
8000,00
45000,00
19000,00
19000,00
4400,00

Cabal Acumulat

1 m/s
40 mmca/m
15

Diàmentres Nominals
Canonades d'acer inoxidable

1,69
1,38
1,31

1,15
1,15
1,22

Velocitat
Real
[m/s]
1,05
1,06
1,47
1,29
1,29
0,99

16,6
20,6
26,4
33
39,6
51,6
72,1
84,9
104
125
164,3

Ø interior

J

DP

403

mmca

1 de 1

6.903 mm.c.a.

37,50

m

L total

Pèrdua de càrrega total

7,50

m

L eq

403 mm.c.a.
3.500 mm.c.a.
3.000 mm.c.a.

30

m

L*2

Pèrdua de càrrega canonades
Pèrdua de càrrega intercnviador
Pèrdua de càrrega vàlvules

16,74
11,77
10,76

19,60
8,48
26,71

mmca/m
20,56
31,66
23,30
29,36
29,36
39,10

Comentari:

Circuit B1

De
Segons punt treball bomba
Segons projecte
Segons vàlvula
Per diàmetre
Circuit B1

Trams

A

CABALS I DIÀMETRES DE CANONADA

NOM CIRCUIT

Salt Tèrmic:
Material:
Constant F:

J  V 1.75  L  D 1.25  F

Fórmula de Flaumant:

SITUACIÓ:

PROJECTE:

REFERÈNCIA:

CÀLCUL CANONADES D'AIGUA

Potència
Aportada
kcal/h
77500
65880
46000
80000
77500

Potència
Acumulada
kcal/h
77500
65880
46000
80000
77500

5 ºC
Acer Inoxidable
0,0007

Cabal (l/h)
Aportat
l/h
15500,00
13176,00
9200,00
16000,00
15500,00

Circuit B1

Velocitat:
Pèrdua x mt:
Nº Trams:

nominal
76,1
76,1
76,1
76,1
76,1

interior (mm)
72,10
72,10
72,10
72,10
72,10

0,6
0,7
0,7
0,8
1
1,2
1,2
2
2
2

gruix paret

Diàmetre Real

15
18
22
28
35
42
54
76,1
88,9
108

15
18
22
28
35
42
54
76,1
88,9
108

Diàmetre
teòric
nominal
76,1
76,1
76,1
76,1
76,1

Ø exterior

Ø nominal

CÀLCUL CANONADES D'AIGUA

l/h
15500,00
13176,00
9200,00
16000,00
15500,00

Cabal Acumulat

1 m/s
40 mmca/m
5

Diàmentres Nominals
Canonades d'acer inoxidable

Velocitat
Real
[m/s]
1,05
0,90
0,63
1,09
1,05

13,8
16,6
20,6
26,4
33
39,6
51,6
72,1
84,9
104

Ø interior

J

DP
mmca

1 de 6

4.500 mm.c.a.

m

L total

Pèrdua de càrrega total

m

L eq

0 mm.c.a.
1.500 mm.c.a.
3.000 mm.c.a.

m

L*2

Pèrdua de càrrega canonades
Pèrdua de càrrega radiador
Pèrdua de càrrega vàlvules

mmca/m
20,56
15,47
8,25
21,74
20,56

Comentari:

Circuit B2

De
Segons punt treball bomba
Segons projecte
Segons vàlvula
Per diàmetre
Circuit B2

Trams

A

CABALS I DIÀMETRES DE CANONADA

NOM CIRCUIT

Salt Tèrmic:
Material:
Constant F:

J  V 1.75  L  D 1.25  F

Fórmula de Flaumant:

SITUACIÓ:

PROJECTE:

REFERÈNCIA:

CÀLCUL CANONADES D'AIGUA

20750
40000
40000

Potència
Aportada
kcal/h
17500

Potència
Acumulada
kcal/h
17500
0
20750
40000
40000

5 ºC
Acer Inoxidable
0,0007

Cabal (l/h)
Aportat
l/h
3500,00
0,00
4150,00
8000,00
8000,00

Circuit B2

Velocitat:
Pèrdua x mt:
Nº Trams:

nominal
54
54
54
54
54

interior (mm)
51,60
51,60
51,60
51,60
51,60

0,6
0,7
0,7
0,8
1
1,2
1,2
2
2
2

gruix paret

Diàmetre Real

15
18
22
28
35
42
54
76,1
88,9
108

15
18
22
28
35
42
54
76,1
88,9
108

Diàmetre
teòric
nominal
54
15
54
76,1
76,1

Ø exterior

Ø nominal

CÀLCUL CANONADES D'AIGUA

l/h
3500,00
0,00
4150,00
8000,00
8000,00

Cabal Acumulat

1 m/s
40 mmca/m
5

Diàmentres Nominals
Canonades d'acer inoxidable

Velocitat
Real
[m/s]
0,46
0,00
0,55
1,06
1,06

13,8
16,6
20,6
26,4
33
39,6
51,6
72,1
84,9
104

Ø interior

J

DP
mmca

2 de 6

4.500 mm.c.a.

m

L total

Pèrdua de càrrega total

m

L eq

0 mm.c.a.
1.500 mm.c.a.
3.000 mm.c.a.

m

L*2

Pèrdua de càrrega canonades
Pèrdua de càrrega radiador
Pèrdua de càrrega vàlvules

mmca/m
7,45
0,00
10,04
31,66
31,66

Comentari:

Circuit B5

De
Segons punt treball bomba
Segons projecte
Segons vàlvula
Per diàmetre
Circuit B5

Trams

A

CABALS I DIÀMETRES DE CANONADA

NOM CIRCUIT

Salt Tèrmic:
Material:
Constant F:

J  V 1.75  L  D 1.25  F

Fórmula de Flaumant:

SITUACIÓ:

PROJECTE:

REFERÈNCIA:

CÀLCUL CANONADES D'AIGUA

Potència
Aportada
kcal/h
212500
192960
180000
225000
225000

Potència
Acumulada
kcal/h
212500
192960
180000
225000
225000

5 ºC
Acer Inoxidable
0,0007

Cabal (l/h)
Aportat
l/h
42500,00
38592,00
36000,00
45000,00
45000,00

Circuit B5

Velocitat:
Pèrdua x mt:
Nº Trams:

nominal
108
108
108
108
108

interior (mm)
104,00
104,00
104,00
104,00
104,00

0,6
0,7
0,7
0,8
1
1,2
1,2
2
2
2

gruix paret

Diàmetre Real

15
18
22
28
35
42
54
76,1
88,9
108

15
18
22
28
35
42
54
76,1
88,9
108

Diàmetre
teòric
nominal
108
108
108
108
108

Ø exterior

Ø nominal

CÀLCUL CANONADES D'AIGUA

l/h
42500,00
38592,00
36000,00
45000,00
45000,00

Cabal Acumulat

1 m/s
40 mmca/m
5

Diàmentres Nominals
Canonades d'acer inoxidable

Velocitat
Real
[m/s]
1,39
1,26
1,18
1,47
1,47

13,8
16,6
20,6
26,4
33
39,6
51,6
72,1
84,9
104

Ø interior

J

DP
mmca

3 de 6

4.500 mm.c.a.

m

L total

Pèrdua de càrrega total

m

L eq

0 mm.c.a.
1.500 mm.c.a.
3.000 mm.c.a.

m

L*2

Pèrdua de càrrega canonades
Pèrdua de càrrega radiador
Pèrdua de càrrega vàlvules

mmca/m
21,08
17,81
15,77
23,30
23,30

Comentari:

Circuit B10

De
Segons punt treball bomba
Segons projecte
Segons vàlvula
Per diàmetre
Circuit B10

Trams

A

CABALS I DIÀMETRES DE CANONADA

NOM CIRCUIT

Salt Tèrmic:
Material:
Constant F:

J  V 1.75  L  D 1.25  F

Fórmula de Flaumant:

SITUACIÓ:

PROJECTE:

REFERÈNCIA:

CÀLCUL CANONADES D'AIGUA

41000
95000
95000

Potència
Aportada
kcal/h
140000

Potència
Acumulada
kcal/h
140000
0
41000
95000
95000

5 ºC
Acer Inoxidable
0,0007

Cabal (l/h)
Aportat
l/h
28000,00
0,00
8200,00
19000,00
19000,00

Circuit B10

Velocitat:
Pèrdua x mt:
Nº Trams:

nominal
76,1
76,1
76,1
76,1
76,1

interior (mm)
72,10
72,10
72,10
72,10
72,10

0,6
0,7
0,7
0,8
1
1,2
1,2
2
2
2

gruix paret

Diàmetre Real

15
18
22
28
35
42
54
76,1
88,9
108

15
18
22
28
35
42
54
76,1
88,9
108

Diàmetre
teòric
nominal
88,9
15
76,1
88,9
88,9

Ø exterior

Ø nominal

CÀLCUL CANONADES D'AIGUA

l/h
28000,00
0,00
8200,00
19000,00
19000,00

Cabal Acumulat

1 m/s
40 mmca/m
5

Diàmentres Nominals
Canonades d'acer inoxidable

Velocitat
Real
[m/s]
1,91
0,00
0,56
1,29
1,29

13,8
16,6
20,6
26,4
33
39,6
51,6
72,1
84,9
104

Ø interior

J

DP
mmca

4 de 6

4.500 mm.c.a.

m

L total

Pèrdua de càrrega total

m

L eq

0 mm.c.a.
1.500 mm.c.a.
3.000 mm.c.a.

m

L*2

Pèrdua de càrrega canonades
Pèrdua de càrrega radiador
Pèrdua de càrrega vàlvules

mmca/m
57,88
0,00
6,75
29,36
29,36

Comentari:

Circuit B11

De
Segons punt treball bomba
Segons projecte
Segons vàlvula
Per diàmetre
Circuit B11

Trams

A

CABALS I DIÀMETRES DE CANONADA

NOM CIRCUIT

Salt Tèrmic:
Material:
Constant F:

J  V 1.75  L  D 1.25  F

Fórmula de Flaumant:

SITUACIÓ:

PROJECTE:

REFERÈNCIA:

CÀLCUL CANONADES D'AIGUA

Potència
Aportada
kcal/h
95000
77526
86500
95000
95000

Potència
Acumulada
kcal/h
95000
77526
86500
95000
95000

5 ºC
Acer Inoxidable
0,0007

Cabal (l/h)
Aportat
l/h
19000,00
15505,20
17300,00
19000,00
19000,00

Circuit B11

Velocitat:
Pèrdua x mt:
Nº Trams:

nominal
76,1
76,1
76,1
76,1
76,1

interior (mm)
72,10
72,10
72,10
72,10
72,10

0,6
0,7
0,7
0,8
1
1,2
1,2
2
2
2

gruix paret

Diàmetre Real

15
18
22
28
35
42
54
76,1
88,9
108

15
18
22
28
35
42
54
76,1
88,9
108

Diàmetre
teòric
nominal
88,9
76,1
76,1
88,9
88,9

Ø exterior

Ø nominal

CÀLCUL CANONADES D'AIGUA

l/h
19000,00
15505,20
17300,00
19000,00
19000,00

Cabal Acumulat

1 m/s
40 mmca/m
5

Diàmentres Nominals
Canonades d'acer inoxidable

Velocitat
Real
[m/s]
1,29
1,05
1,18
1,29
1,29

13,8
16,6
20,6
26,4
33
39,6
51,6
72,1
84,9
104

Ø interior

J

DP
mmca

5 de 6

4.500 mm.c.a.

m

L total

Pèrdua de càrrega total

m

L eq

0 mm.c.a.
1.500 mm.c.a.
3.000 mm.c.a.

m

L*2

Pèrdua de càrrega canonades
Pèrdua de càrrega radiador
Pèrdua de càrrega vàlvules

mmca/m
29,36
20,57
24,92
29,36
29,36

Comentari:

Circuit B12

De
Segons punt treball bomba
Segons projecte
Segons vàlvula
Per diàmetre
Circuit B12

Trams

A

CABALS I DIÀMETRES DE CANONADA

NOM CIRCUIT

Salt Tèrmic:
Material:
Constant F:

J  V 1.75  L  D 1.25  F

Fórmula de Flaumant:

SITUACIÓ:

PROJECTE:

REFERÈNCIA:

CÀLCUL CANONADES D'AIGUA

16000
22000
22000

Potència
Aportada
kcal/h
155000

Potència
Acumulada
kcal/h
155000
0
16000
22000
22000

5 ºC
Acer Inoxidable
0,0007

Cabal (l/h)
Aportat
l/h
31000,00
0,00
3200,00
4400,00
4400,00

Circuit B12

Velocitat:
Pèrdua x mt:
Nº Trams:

nominal
42
42
42
42
42

interior (mm)
39,60
39,60
39,60
39,60
39,60

0,6
0,7
0,7
0,8
1
1,2
1,2
2
2
2

gruix paret

Diàmetre Real

15
18
22
28
35
42
54
76,1
88,9
108

15
18
22
28
35
42
54
76,1
88,9
108

Diàmetre
teòric
nominal
108
15
42
42
42

Ø exterior

Ø nominal

CÀLCUL CANONADES D'AIGUA

l/h
31000,00
0,00
3200,00
4400,00
4400,00

Cabal Acumulat

1 m/s
40 mmca/m
5

Diàmentres Nominals
Canonades d'acer inoxidable

Velocitat
Real
[m/s]
6,99
0,00
0,72
0,99
0,99

13,8
16,6
20,6
26,4
33
39,6
51,6
72,1
84,9
104

Ø interior

J

DP
mmca

6 de 6

4.500 mm.c.a.

m

L total

Pèrdua de càrrega total

m

L eq

0 mm.c.a.
1.500 mm.c.a.
3.000 mm.c.a.

m

L*2

Pèrdua de càrrega canonades
Pèrdua de càrrega radiador
Pèrdua de càrrega vàlvules

mmca/m
1191,22
0,00
22,39
39,10
39,10

LLISTAT DE PUNTS
SALA CALDERES EDIFICI DRET
REFERENCIA: P17064

DESCRIPCION

EAT

EA

ED

SA

SD

QUADRE DE CONTROL - CIRCUITS DE
CALEFACCIÓ

Circuits Calefacció
VÀLVULA V2V CIRCUITS CALEFACCIÓ 23.500 L/H

Existent.

1

M/P I ESTAT BOMBA B2 RADIADORS DESPATXOS I ZONES COEs canvia. De bombe doble a bomba simple electrònica
Tª IMPULSIÓ ST8
Nova
Tª RETORN ST14
Nova

1
1

M/P I ESTAT BOMBA B1 RADIADORS AULES I PASSADISSS
Tª IMPULSIÓ ST9
Tª RETORN ST15

1
1

Es canvia. De bombe doble a bomba simple electrònica
Nova
Nova

1

1

1

1

1

1

Circuits Calefacció- Fred
M/P I ESTAT BOMBA B10 FAN-COILS DESPATXOS P1
Tª IMPULSIÓ ST10
Tª RETORN ST15
VALVULA V3V CIRCUIT 45.000 l/h

Es canvia. De bomba simple a bomba simple electrònica
Nova
Nova
Nova - no hi havia vàlvula

1
1

M/P I ESTAT BOMBA B11 FAN-COILS DESPATXOS P2
Tª IMPULSIÓ ST11
Tª RETORN ST17
VALVULA V3V CIRCUIT 17.500 l/h

Es canvia. De bomba simple a bomba simple electrònica
Nova
Nova
Nova - no hi havia vàlvula

1
1

M/P I ESTAT BOMBA B12 AULES D'ESTIU
Tª IMPULSIÓ ST12
Tª RETORN ST18
VALVULA V3V CIRCUIT 15.505 l/h

Es canvia. De bomba simple a bomba simple electrònica
Nova
Nova
Nova - no hi havia vàlvula

1
1

1
1

1
1

1

1

M/P I ESTAT BOMBA B5 INFORMÀTICA I PRÀCTIQUES JURÍDI Es canvia. De bomba a bomba simple electrònica
Tª IMPULSIÓ ST13
Nova
Tª RETORN ST19
Nova
VALVULA V3V CIRCUIT 4.700 l/h
Nova - no hi havia vàlvula

1
1

M/P I ESTAT BOMBA B6 AULES PLANTA 4
Tª IMPULSIÓ ST20
Tª RETORN ST21
VALVULA V3V CIRCUIT 18000 l/h

1
1

TOTAL QUADRE DE CONTROL COL.LECTORS

1

1

1

1

Es canvia. De bomba simple a bomba simple electrònica
Nova
Nova
Nova - no hi havia vàlvula

1

1

1

0

14

7

6

7

5

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA

P17064 Substitució dels col.lectors de la sala de calderes de la Facultat de Dret de la Universitat de Girona

80

P17064 Substitució dels col.lectors de la sala de calderes de la Facultat de Dret de la Universitat de Girona
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6

ESPECIFICACIONS MATERIALS

P17064 Substitució dels col.lectors de la sala de calderes de la Facultat de Dret de la Universitat de Girona
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P17064 Substitució dels col.lectors de la sala de calderes de la Facultat de Dret de la Universitat de Girona
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PRESUPUESTO I AMIDAMENTS
CODI

RESUM

01

Substitució de col.lectors

CO0101

Actuacions complementàries

XPACO101

u

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Desmuntatge d'instal.lacions existents

Desmuntatge d'instal.lacions de col.lectors format per:
* desmuntatge de tuberies, aïllament, valvuleria, elements de con‐
trol de les instal.lacions hidràuliques de secundari; des d'agulla hi‐
dràulica fins a punt de sortida de tots els circuits hidràulics de sala
de calderes. Inclou desconnexió i desmuntatge de tots els elements
tant a nivell hidràulic, com elèctric i de maniobra, identificació i
classificació de tots els elements, buidat dels diferents circuits, talls
de tuberia de connexió i connexió amb brides a tuberia metàl.lica
existent i accessori amb brida per a nova tuberia de PPR segons dià‐
metre de plànols adjunts.
S'inclou el buidat de tota la instal.lació
S'inclou la neteja de materials de la obra i totes les ajudes necessa‐
ries per tal d'executar les tasques segons indicacions de la direcció
facultativa i de la propietat.
S'inclou el desmuntatge de les sondes existents a circuits d'impul‐
sió i retorn, la neteja per tornar a instal.lar‐los a les noves tuberies.
S'inclou desmuntatge de totes les bombes de circulació i de tota la
valvuleria; així com dels col.lectors existents.
S'inclou el desmuntge de la canal existent lateral a la sala de calde‐
res, subjecció provisional de les alimentacions i senyals que disco‐
rren per aquesta i que cal mantenir i posterior muntatge per la ca‐
nal una vegada s'hagi tornat a instal.lar.
S'inclou el transport d'elements que la propietat determini fins a
magatzem d'aquest la resta es portarà a centre de reciclatge.
S'inclou el transport fins a centre de reciclatge i taxes de disposició
de residus a centre autoritzat.
1,00
XPACO102

pa

Partida alçada en concepte de suportació

Partida alçada en concepte de suportació de tuberias, bombes de
circulació, valvuleria i col.lectors, formada per perfils de suport galvanitzats instal.lats horitzontalment i verticalment, s'inclouen plaques bases per a recolzament a terra, sostre i a parets. S'inclou
material auxiliar per a instal.lació de recolzaments, guies, subjeccions.
1,00

CO0102

Instal.lació col.lectors

PPAUC101

u

Col.lector B1-B2 Impulsió

Col.lector de 5" per a impulsió d'acer inoxidable de circuits B1-B2;
amb entrada per a tub 3" (88,9x2) i dos sortides: una de 2" (54x1,2)
i una de 2 1/2" (76,1x2). Amb una longitud total de 0,80 mts.
Connexions per a vàlvula de buidat de 1 1/4", purgador i termòmetre. Les connexions seran embridades i anirà totalment aïllat segons els requeriments de la normativa. Es preveu la suportació en
suports de peu.
1,00
PPAUC102

u

Col.lector B1-B2 Retorn

Col.lector de 5" per a retorn d'acer inoxidable de circuits B1-B2;
amb entrada per a tub 3" (88,9x2) i dos sortides: una de 2" (54x1,2)
i una de 2 1/2" (76,1x2). Amb una longitud total de 0,40 mts.
Connexions per a vàlvula de buidat de 1 1/4", purgador i termòmetre. Les connexions seran embridades i anirà totalment aïllat segons els requeriments de la normativa. Es preveu la suportació en
suports de peu.
1,00
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PPAUC103

u

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Col.lector B5-B10-B11-B12 Impulsió

Col.lector de 8" per a impulsió d'acer inoxidable de circuits
B5-B10-B11-B12; amb entrada per a tub 6" (168,3x2) i quatre sortides: una de 1 1/2" (42x1,2), dues de 2 1/2" (76,1x2) i una de 4"
(108x2). Amb una longitud total de 1,40 mts.
Connexions per a vàlvula de buidat de 1 1/4", purgador i termòmetre. Les connexions seran embridades i anirà totalment aïllat segons els requeriments de la normativa. Es preveu la suportació en
suports de peu.
1,00
PPAUC104

u

Col.lector B5-B10-B11-B12 Retorn

Col.lector de 8" per a impulsió d'acer inoxidable de circuits
B5-B10-B11-B12; amb entrada per a tub 6" (168,3x2) i quatre sortides: una de 1 1/2" (42x1,2), dues de 2 1/2" (76,1x2) i una de 4"
(108x2). Amb una longitud total de 1,00 mts.
Connexions per a vàlvula de buidat de 1 1/4", purgador i termòmetre. Les connexions seran embridades i anirà totalment aïllat segons els requeriments de la normativa. Es preveu la suportació en
suports de peu.
1,00
EF421DZZ

m

Tub acer inox.1.4301 (AISI 304),168,3x2,sèrie 2 s/UNE-EN 10312,unió
pressió,dific.alt,col.superf.

Tub d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb soldadura longitudinal,
de 168,3 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2
segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i
col·locat superficialment
18,00
EF421DFC

m

Tub acer inox.1.4301 (AISI 304),108x2,sèrie 2 s/UNE-EN 10312,unió
pressió,dific.alt,col.superf.

Tub d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb soldadura longitudinal,
de 108 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2
segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i
col·locat superficialment
6,00
EF421CFC

m

Tub acer inox.1.4301 (AISI 304),88,9x2,sèrie 2 s/UNE-EN 10312,unió
pressió,dific.alt,col.superf.

Tub d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb soldadura longitudinal,
de 88,9 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2
segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i
col·locat superficialment
12,00
EF421BFC

m

Tub acer inox.1.4301 (AISI 304),76,1x2,sèrie 2 s/UNE-EN 10312,unió
pressió,dific.alt,col.superf.

Tub d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb soldadura longitudinal,
de 76,1 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2
segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i
col·locat superficialment
20,00
EF4219CC

m

Tub acer inox.1.4301 (AISI 304),54x1,2,sèrie 1 s/UNE-EN 10312,unió
pressió,dific.alt,col.superf.

Tub d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb soldadura longitudinal,
de 54 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 1
segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i
col·locat superficialment
6,00
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EF4218CC

m

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Tub acer inox.1.4301 (AISI 304),42x1,2,sèrie 1 s/UNE-EN 10312,unió
pressió,dific.alt,col.superf.

Tub d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb soldadura longitudinal,
de 42 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 1
segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i
col·locat superficialment
6,00
EFQ33GTL

m

Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=170mm,g=50mm,factor
dif.vapor>=7000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 170 mm, de 50 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà
18,00
EFQ33CPL

m

Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=114mm,g=32mm,factor
dif.vapor>=7000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 114 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà
6,00
EFQ33CLL

m

Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=89mm,g=32mm,factor
dif.vapor>=7000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència
a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà
12,00
EFQ33CJL

m

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

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència
a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà
20,00
EFQ33CEL

m

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

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència
a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà
6,00
EFQ33CCL

m

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

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència
a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà
6,00

4 junio 2018

3

PRESUPUESTO I AMIDAMENTS
CODI

RESUM

ENL2ZH37

u

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Bomba GRUNDFOS MAGNA1 40-150 F B12

Bomba acceleradora GRUNDFOS MAGNA1 40-150 F o equivalent,
amb les següents característiques:
- Mitjà d'impulsió: Aigua.
- Temperatura de treball (màx): 110 ºC.
- Pressió de treball màxima: 10.0 bar.
- Tensió: 1x230 V/50Hz.
- Potència nominal P1: 16.01..615 W.
muntada entre tubs i fixada al suport, amb totes les connexions fetes
S'inclou tot el material auxiliar per la seva connexió i s'inclou suportació d'aquesta per a instal.lar en tuberia vertical. B12.
1,00
ENL2ZHZ8

u

Bomba GRUNDFOS MAGNA1 D 50-180 F 280 B2

Bomba acceleradora GRUNDFOS MAGNA1 D 50-180 F 280o equivalent, amb les següents característiques:
- Mitjà d'impulsió: Aigua.
- Temperatura de treball (màx): 110 ºC.
- Pressió de treball màxima: 10.0 bar.
- Tensió: 1x230 V/50Hz.
- Potència nominal P1: 22.44..785 W.
muntada entre tubs i fixada al suport, amb totes les connexions fetes
S'inclou tot el material auxiliar per la seva connexió i s'inclou suportació d'aquesta per a instal.lar en tuberia vertical. B2.
1,00
ENL2ZCB1

u

Bomba GRUNDFOS MAGNA1 D 65-150 F 340 B1

Bomba acceleradora GRUNDFOS mod. MAGNA1 D 65-150 F 340 o equivalent amb control de velocitat per a instal.lacions de calefacció i climatització, alimentació monofàsica de 230V, per a líquids entre -10 i 110°C, amb
connexions per brides de 65 mm de diàmetre nominal, muntada entre tubs
i fixada al suport, amb totes les connexions fetes. S'inclou tot el material

auxiliar per la seva connexió i s'inclou suportació d'aquesta per a
instal.lar en tuberia vertical. B1.
1,00
ENL2ZCB2

u

Bomba GRUNDFOS TPE3 40-200-S-A-F-A B11

Bomba acceleradora GRUNDFOS mod. TPE3 40-200-S-A-F-A o equivalent amb control de velocitat per a instal.lacions de calefacció i climatització, alimentació monofàsica de 230V, per a aigua entre 0 i 90°C, amb connexions per brides de 40 mm de diàmetre nominal, muntada entre tubs i fixada al suport, amb totes les connexions fetes

S'inclou tot el material auxiliar per la seva connexió i s'inclou suportació d'aquesta per a instal.lar en tuberia vertical. B11.
1,00
ENL2ZCB3

u

Bomba GRUNDFOS TPE3 40-240-S-A-F-A B10

Bomba acceleradora GRUNDFOS mod. TPE3 40-240-S-A-F-A o equivalent amb control de velocitat per a instal.lacions de calefacció i climatització, alimentació monofàsica de 230V, per a aigua entre 0 i 90°C, amb connexions per brides de 40 mm de diàmetre nominal, muntada entre tubs i fixada al suport, amb totes les connexions fetes

S'inclou tot el material auxiliar per la seva connexió i s'inclou suportació d'aquesta per a instal.lar en tuberia vertical. B10.
1,00
ENL2ZCB4

u

Bomba GRUNDFOS TPE 65-250/2-S-A-F-A B5

Bomba acceleradora GRUNDFOS mod. TPE 65-250/2-S-A-F-A o
equivalent amb control de velocitat per a instal.lacions de calefacció i climatització, amb sensor de pressió diferencial, alimentació trifàsica de 400V, per a aigua entre 0 i 120°C, amb connexions per
brides de 65 mm de diàmetre nominal, muntada entre tubs i fixada
al suport, amb totes les connexions fetes
S'inclou tot el material auxiliar per la seva connexió i s'inclou suportació d'aquesta per a instal.lar en tuberia vertical. B5.
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CODI

RESUM

EN314427

u

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT
1,00

Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1/2",PN=16bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 1/2", de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
12,00
EN318427

u

Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1"1/2,PN=16bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 1"1/2, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
2,00
EN319427

u

Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=2",PN=16bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 2", de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
2,00
EN43A6A7

u

Vàlvula
papll.concènt.,manual,2xbrida,DN=65mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/inox.1.4401,reductor
manual,superf.

Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb
revestiment de resina epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable
1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada
superficialment
6,00
EN43A6D7

u

Vàlvula
papll.concènt.,manual,2xbrida,DN=100mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/inox.1.4401,reductor
manual,superf.

Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb
revestiment de resina epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable
1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada
superficialment
2,00
EN43A6F7

u

Vàlvula
papll.concènt.,manual,2xbrida,DN=150mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/inox.1.4401,reductor
manual,superf.

Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb
revestiment de resina epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable
1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada
superficialment
2,00
EFM25830

u

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

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

RESUM

EFM2Z830

u

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT
2,00

Manig.EPDM+brides,DN=50mm,cos cautx.EPDM+niló,brides acer
galv.,Pmàx.=16bar,Tmàx=105°C,embridat

Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 50
mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 16 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat
2,00
EFM2ZA30

u

Manig.EPDM+brides,DN=65mm,cos cautx.EPDM+niló,brides acer
galv.,Pmàx.=16bar,Tmàx=105°C,embridat

Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 65
mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 16 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat
6,00
EFM28D30

u

Manig.EPDM+brides,DN=100mm,cos cautx.EPDM+niló,brides acer
galv.,Pmàx.=10bar,Tmàx=105°C,embridat

Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal
100 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat
2,00
EN8J3694

u

Vàlvula retenció bola,recte,p/encolar,DN 40 (tub
50mm),PN=16bar,PVC-U/EPDM,munt.superf.

Vàlvula de retenció de bola, segons la norma UNE-EN ISO 16137,
de cos recte, per a encolar, DN 40 (per a tub de 50 mm de diàmetre
nominal ), de 16 bar de pressió nominal, cos de PVC-U i tancament
d'etilè propilè diè (EPDM), muntada superficialment
1,00
EN821697

u

Vàlvula retenció,clap.+brides,DN=50mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/EN-GJS-400-15,seient
elàsticmuntadasuperf.

Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb
brides, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment
de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic, muntada superficialment
1,00
EN8216A7

u

Vàlvula retenció,clap.+brides,DN=65mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/EN-GJS-400-15,seient
elàsticmuntadasuperf.

Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb
brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment
de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic, muntada superficialment
3,00
EN8216D7

u

Vàlvula retenció,clap.+brides,DN=100mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/EN-GJS-400-15,seient
elàsticmuntadasuperf.

Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb
brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment
de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic, muntada superficialment
1,00
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CODI

RESUM

ENC11050

u

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

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

Vàlvula d'equilibrat roscada de 40 mm de diàmetre nominal i
Kvs=19,2, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de
pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada
i ajustada
2,00
ENC11060

u

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

Vàlvula d'equilibrat roscada de 50 mm de diàmetre nominal i
Kvs=33,0, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de
pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada
i ajustada
2,00
ENC21010

u

Valv.equilib.brides D65mm,Kvs=85, PN-16,fosa,preajust cabal,preses press.,inst.

Vàlvula d'equilibrat embridada de 65 mm de diàmetre nominal i
Kvs=85, de 16 bar de pressió nominal, de fosa nodular, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada
6,00
ENC21030

u

Valv.equilib.brides D100mm,Kvs=190, PN-16,fosa,preajust cabal,preses press.,inst.

Vàlvula d'equilibrat embridada de 100 mm de diàmetre nominal i
Kvs=190, de 16 bar de pressió nominal, de fosa nodular, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada
2,00
ENE18304

u

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

Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1"1/2, de 16 bar de
PN, roscat, muntat superficialment
1,00
ENE19304

u

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

Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2", de 16 bar de PN,
roscat, muntat superficialment
1,00
ENE1A304

u

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

Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2"1/2, de 16 bar de
PN, roscat, muntat superficialment
3,00
ENE2D304

u

Filtre colador en "Y",+brides,DN=100mm,PN=16bar,EN-GJL-250,pas malla=1,5mm,muntat
superf.

Filtre colador en forma de Y amb brides, 100 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de
diàmetre, muntat superficialment
1,00
ENFBU020

u

Vàlvula de buidat,DN=1''1/4,16 bar,preu alt,muntada roscada

Vàlvula de buidat d'1'' 1/4 de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de
preu alt i muntada roscada
16,00
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
16,00
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RESUM

EEU52552

u

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Termòmetre bimetàl·lic,beina D=1/2",esfera 65mm,<=80°C,col.roscat

Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de
65 mm, de <= 80°C, col·locat roscat
16,00
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 i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat
6,00
EN911177

u

Vàlvula segur.estanca+rosca,DN=1"1/4,PN=16bar,CW617N/CW617N,unió CW617N,superf.

Vàlvula de seguretat d'apertura progressiva, de caputxa tancada estanca, amb rosca, de diàmetre nominal 1"1/4, de 16 bar de pressió
nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió
de llautó CW617N, de preu alt, muntada superficialment
1,00
PPAU15051

pa

Partida alçada en concepte d'aillat de valvuleria i materials

Partida alçada en concepte d'aillament dels col·lectors de impulsió i
retorn presents en la sala de bombes, així com l'aillament de tota la
valvuleria i elements segons la normativa vigent i segons requeriments tècnics de districlima. Totalment instal·lat
1,00
PPAU150532

pa

Circuit omplert PP50.

Sum. i col. de circuit d'omplert format pels següents elements:
- 10 ml. de tub PPR 50
- 4 vàlvulas de bola de 2".
- 1 Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 2".
- 1 vàlvula de retenció de 2".
- 1 flexible de 2".
- 1 Desconnectador de 2" marca SALVADOR ESCODA referencia
AA30.005 o equivalent d'acord amb la IT 1.3.4.2.2 del
RD1027/2007 i de la UNE 100155:2004.
S'inclou material auxiliar de muntatge
1,00
PPAUZ8020

pa

Partida alçada pintat i senyalització de canonades sala de bombes

Partida alçada de pintat de les canonades hidràuliques, senyalització sentit de flux ; tot això d'acord amb la normativa vigent ; incloent
l'etiquetatge requerit.
1,00

CO0103

Instal.lació elèctrica

XPA01CO1

u

Modificació quadre actual

Modificació de quadre elèctric actual de sala de calderes consistent
en desmuntatge dels guardamotors i contactors de les bombes de
circulació, B1, B2, B5, B10 i B12 per a instal.lar les noves protec‐
cions. S'inclou desconnexió i sanejament de la instal.lació tant a
quadre com fins a connexions actuals.
1,00
EG4R4A50

u

Contactor, 230V,25A,2NA,circuit potència 230V,fix.pres.

Contactor de 230 V de tensió de control, 25 A d'intensitat nominal,
bipolar (2P), 2NA, format per 1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària,
per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons
UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió
5,00
EG4R4CW0

u

Contactor, 230V,25A,3NA+1NC,circuit potència 400V,fix.pres.

Contactor de 230 V de tensió de control, 25 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), 3NA+1NC, format per 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 400 V, categoria
d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió
4 junio 2018
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CODI

RESUM

EG41ZT08

u

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT
1,00

Guardamotor 3P,regulable 2,5-4A,instal.lat

Guardamotor magnetotermic, regulable de 2,5 a 4 A, marca TELEMECANIQUE model GV2-ME08 o equivalent, instal.lat.
1,00
EG41ZT09

u

Guardamotor 3P,regulable 4-6,3A instal.lat

Guardamotor magnetotermic, regulable de 4 a 6,3 A, marca TELEMECANIQUE model GV2-ME10 o equivalent, instal.lat.

2,00
EG41ZT10

u

Guardamotor 3P,regulable 6-10A,instal.lat

Guardamotor magnetotermic, regulable de 6 a 10 A, marca TELEMECANIQUE model GV2-ME14 o equivalent, instal.lat.
3,00
EG312534

m

Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 4x2,5mm2,col.tub

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 2,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
en tub
10,00
EG312334

m

Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2,col.tub

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
tub
50,00
EG151512

u

Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-40,munt.superf.

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau
de protecció IP-40, muntada superficialment
2,00
EG21H71H

m

Tub rígid plàstic s/halògens,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió
roscada+munt.superf.

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment
20,00
EG2DZC10

m

Safata planxa acer galv. CABLOFIL BP,ala 60mm,ampl.=150mm + tapa

Safata metàl.lica de planxa d'acer galvanitzat perforat CABLOFIL
BP ref. 210230 o equivalent, amb ala de 60 mm, de 150 mm d'amplària, amb tapa TP 150 i part proporcional d'accessoris de muntatge i muntada superficialment
12,00
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RESUM

CO0104

Instal.lació de control

EEV32501

u

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Controlador DDC model EY-AS525F001 família EY-modulo5 de SAUTER

Estació de control autònoma modular programable ref.
EY-AS525F001 modu525 família EY-modulo5 de SAUTER per a regulació DDC bus BACnet i servidor Web integrat. Disposa de 26 punts
d'entrada/sortida ampliable fins a 154. Funcions horari, calendari i
històric de dades. Alim. 230 V~ consum 12 VA. IP30.
2,00
EEV5C0X4

u

Programació d'Estacions de Control moduWeb525 i nP Open SAUTER

Programació dels bucles de regulació DDC i PLC, càrrega de programes a les estacions de control i identificació de les mateixes. Comprovació del connexionat dels elements de camp a l'estació i creació del full de proves. Comprovació dels equips de camp (sondes,
actuadors, senyals digitals, etc.) Lliurament d'esquemes de connexionat, documentació i característiques tècniques del Sistema. Edició de pàgines web per a la supervisió de la instal·lació in situ a través de la Lan (ordinador no inclós) o remota via internet (connexió
per modem analógic o GSM, router DSL, WAN/LAN a compte del
client). Visualització dinàmica dels valors en imatges estàtiques, llistats d'alarmes, corbes de tendències i històrics. Treballs de posada
en marxa de la instal·lació i curs de formació a l'usuari final.
1,00
EEVZ1862

u

Armari metàl.800x600x200 mm, endolls p/controladors

Armari metàl·lic 800x600x200 mm, per a controladors, amb endolls i
borns, instal·lat
1,00
EG21H71H

m

Tub rígid plàstic s/halògens,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió
roscada+munt.superf.

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment
340,00
EG312224

m

Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 2x1,5mm2,col.tub

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
tub
150,00
EM43ZA02

m

Conductor blindat,apantallat,2x1,5mm2, lliure halògens

Conductor blindat i apantallat, no propagador de la flama, lliure
d'halògens, baixa emisió de fums i baixa corrosivitat, de color vermell, de 2x1,5 mm2 i col.locat en tub
160,00
EEV41210

m

Cable de comunicacions p/BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat

Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i
apantallat, instal·lat
30,00
EG151512

u

Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-40,munt.superf.

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau
de protecció IP-40, muntada superficialment
4,00
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PRESUPUESTO I AMIDAMENTS
CODI

RESUM

PACONT01

u

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Entrega documentació i programació de control

Entrega de documentació de control, consistent en llistat de punts,
esquemes d'instal.lació, manual de programació i de funcionament.
1,00
EEV2ZA04

u

Sonda temperatura SAUTER model EGT346F102L100.

Sonda de temperatura SAUTER model EGT346F102L100 o equivalent, de canya, Ni1000. Amb funda de llautó, rosca 1/2" PN16,
rang -30 a 130ºC. IP42, amb accessoris de muntatge, muntada i
connectada
13,00
EEV2ZA03

u

Beina llautó SAUTER mod. 364439225.

Beina de llautó SAUTER model 364439225 o equivalent, de 225
mm., rosca G 1/2", PN16, Tmax 200ºC, muntada
13,00
EEV2ZA20

u

Servomotor AVM105SF132 de SAUTER

Servomotor model AVM105SF132 de SAUTER, o equivalent, per a
vàlvules V/BUN, V/BUD i V/BUE. Microprocessat pas a pas, accionament 0-10V, 2 ó 3 punts i característica de control ajustable. Força
250 N. Cursa 8 mm i temps 35/60/120 s. Alim 24 Vac. Consum 5
VA. IP54 (horitzontal).
1,00
EN71ZSS1

u

Servomotor SAUTER model AVM321SF132.

Actuador lineal SAUTER model AVM321SF132 o equivalent. tecnologia SUT amb ajustament de característica de vàlvula i velocitat,
24 V, grau de protecció IP66, carrera de 8 mm, recorregut 12(6)
seg/mm, força 1000N, inclou connector, adaptador; instal·lat i connectat.
5,00
EN71ZSS2

u

Servomotor SAUTER model AVM322SF132.

Actuador lineal SAUTER model AVM322SF132 o equivalent. tecnologia SUT amb ajustament de característica de vàlvula i velocitat,
24 V, grau de protecció IP66, carrera de 20 mm, recorregut 6(12)
seg/mm, força 1000N, inclou connector, adaptador; instal·lat i connectat.
1,00
EEV2ZAVZ

u

Vàlvula 3 vies -BUN025F300 de SAUTER

Vàlvula de seient de 3 vies roscada, model BUN025F300 de SAUTER
o equivalent, amb 3 racors per l'acoblament. Cos de llautó, eix acer
inoxiddable, PN16, DN25, Kvs=10m3/h; Tª -15...150ºC. Cursa 8 mm.
Caracteristica seleccionable. Inclou 3 racors ref 361951025. S'inclou
accessoris de muntatge, subjecció i connexió. Instal.lat i posta en
funcionament.
1,00
EEV2ZAV0

u

Vàlvula 3 vies -BUN040F300 de SAUTER

Vàlvula de seient de 3 vies roscada, model BUN040F300 de SAUTER
o equivalent, amb 3 racors per l'acoblament. Cos de llautó, eix acer
inoxiddable, PN16, DN40, Kvs=22m3/h; Tª -15...150ºC. Cursa 8 mm.
Caracteristica seleccionable. Inclou 3 racors ref 361951040. S'inclou
accessoris de muntatge, subjecció i connexió. Instal.lat i posta en
funcionament.
1,00
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PRESUPUESTO I AMIDAMENTS
CODI

RESUM

EEV2ZAV1

u

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Vàlvula 3 vies -BUN050F200 de SAUTER

Vàlvula de seient de 3 vies roscada, model BUN050F200 de SAUTER
o equivalent, amb 3 racors per l'acoblament. Cos de llautó, eix acer
inoxiddable, PN16, DN50, Kvs=40m3/h; Tª -15...150ºC. Cursa 8 mm.
Caracteristica seleccionable. Inclou 3 racors ref 361951050. S'inclou
accessoris de muntatge, subjecció i connexió. Instal.lat i posta en
funcionament.
3,00
EEV2ZAV3

u

Vàlvula 2 vies -VUN050F200 de SAUTER

Vàlvula de seient de 2 vies roscada, model VUN050F200 de SAUTER
o equivalent, amb 2 racors per l'acoblament. Cos de llautó, eix acer
inoxiddable, PN16, DN50, Kvs=40m3/h; Tª -15...150ºC. Cursa 8 mm.
Caracteristica seleccionable. Inclou 2 racors ref 361951050. S'inclou
accessoris de muntatge, subjecció i connexió. Instal.lat i posta en
funcionament.
1,00
EEV2ZAV2

u

Vàlvula 3 vies -BQE080F300 de SAUTER

Vàlvula de seient de 3 vies enbridada, model BQE080F300 de SAUTER o equivalent. Cos de fundició, eix i obturador d'acer inoxiddable, PN16, DN80, Kvs=100m3/h; Tª -15...150ºC. Cursa 8/20/40 mm.
S'inclou accessoris de muntatge, subjecció i connexió. Instal.lat i
posta en funcionament.
1,00
EEV2ZAAB

u

Desmuntatge, neteja i posterior muntatge vàlvules de dos vies

Desmuntatge de vàlvula de dos vies motoritzada existent a entrada
d'agulla existent per a canvi estiu/hivern. Es preveu el desmuntatge
de les vàlvules existents, neteja, i posterior muntatge, connexió a sistema de control, connexió i proba de funcionament.

S'inclou colls portabrides i brides de connexió.
1,00
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CODI

RESUM

02

Seguretat i salut

CA0201

Seguretat i salut

PPAUZ101

u

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Seguretat i salut de l'obra

Execució de seguretat i salut i prevenció riscos laborals de l'obra.
1,00
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PRESUPUESTO I AMIDAMENTS
CODI

RESUM

01

Substitució de col.lectors

CO0101

Actuacions complementàries

XPACO101

u

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,00

1.751,92

1.751,92

1,00

800,00

800,00

TOTAL CO0101 ......................................................................................

2.551,92

Desmuntatge d'instal.lacions existents

Desmuntatge d'instal.lacions de col.lectors format per:
* desmuntatge de tuberies, aïllament, valvuleria, elements de con‐
trol de les instal.lacions hidràuliques de secundari; des d'agulla hi‐
dràulica fins a punt de sortida de tots els circuits hidràulics de sala
de calderes. Inclou desconnexió i desmuntatge de tots els elements
tant a nivell hidràulic, com elèctric i de maniobra, identificació i
classificació de tots els elements, buidat dels diferents circuits, talls
de tuberia de connexió i connexió amb brides a tuberia metàl.lica
existent i accessori amb brida per a nova tuberia de PPR segons dià‐
metre de plànols adjunts.
S'inclou el buidat de tota la instal.lació
S'inclou la neteja de materials de la obra i totes les ajudes necessa‐
ries per tal d'executar les tasques segons indicacions de la direcció
facultativa i de la propietat.
S'inclou el desmuntatge de les sondes existents a circuits d'impul‐
sió i retorn, la neteja per tornar a instal.lar‐los a les noves tuberies.
S'inclou desmuntatge de totes les bombes de circulació i de tota la
valvuleria; així com dels col.lectors existents.
S'inclou el desmuntge de la canal existent lateral a la sala de calde‐
res, subjecció provisional de les alimentacions i senyals que disco‐
rren per aquesta i que cal mantenir i posterior muntatge per la ca‐
nal una vegada s'hagi tornat a instal.lar.
S'inclou el transport d'elements que la propietat determini fins a
magatzem d'aquest la resta es portarà a centre de reciclatge.
S'inclou el transport fins a centre de reciclatge i taxes de disposició
de residus a centre autoritzat.
XPACO102

pa

Partida alçada en concepte de suportació

Partida alçada en concepte de suportació de tuberias, bombes de
circulació, valvuleria i col.lectors, formada per perfils de suport galvanitzats instal.lats horitzontalment i verticalment, s'inclouen plaques bases per a recolzament a terra, sostre i a parets. S'inclou
material auxiliar per a instal.lació de recolzaments, guies, subjeccions.

CO0102

Instal.lació col.lectors

PPAUC101

u

Col.lector B1-B2 Impulsió

Col.lector de 5" per a impulsió d'acer inoxidable de circuits B1-B2;
amb entrada per a tub 3" (88,9x2) i dos sortides: una de 2" (54x1,2)
i una de 2 1/2" (76,1x2). Amb una longitud total de 0,80 mts.
Connexions per a vàlvula de buidat de 1 1/4", purgador i termòmetre. Les connexions seran embridades i anirà totalment aïllat segons els requeriments de la normativa. Es preveu la suportació en
suports de peu.
1,00
PPAUC102

u

1.287,08

1.287,08

Col.lector B1-B2 Retorn

Col.lector de 5" per a retorn d'acer inoxidable de circuits B1-B2;
amb entrada per a tub 3" (88,9x2) i dos sortides: una de 2" (54x1,2)
i una de 2 1/2" (76,1x2). Amb una longitud total de 0,40 mts.
Connexions per a vàlvula de buidat de 1 1/4", purgador i termòmetre. Les connexions seran embridades i anirà totalment aïllat segons els requeriments de la normativa. Es preveu la suportació en
suports de peu.
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PRESUPUESTO I AMIDAMENTS
CODI

RESUM

PPAUC103

u

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,00

987,08

987,08

1,00

2.487,08

2.487,08

1,00

2.187,08

2.187,08

18,00

171,27

3.082,86

6,00

110,18

661,08

12,00

90,66

1.087,92

20,00

70,72

1.414,40

6,00

28,44

170,64

Col.lector B5-B10-B11-B12 Impulsió

Col.lector de 8" per a impulsió d'acer inoxidable de circuits
B5-B10-B11-B12; amb entrada per a tub 6" (168,3x2) i quatre sortides: una de 1 1/2" (42x1,2), dues de 2 1/2" (76,1x2) i una de 4"
(108x2). Amb una longitud total de 1,40 mts.
Connexions per a vàlvula de buidat de 1 1/4", purgador i termòmetre. Les connexions seran embridades i anirà totalment aïllat segons els requeriments de la normativa. Es preveu la suportació en
suports de peu.
PPAUC104

u

Col.lector B5-B10-B11-B12 Retorn

Col.lector de 8" per a impulsió d'acer inoxidable de circuits
B5-B10-B11-B12; amb entrada per a tub 6" (168,3x2) i quatre sortides: una de 1 1/2" (42x1,2), dues de 2 1/2" (76,1x2) i una de 4"
(108x2). Amb una longitud total de 1,00 mts.
Connexions per a vàlvula de buidat de 1 1/4", purgador i termòmetre. Les connexions seran embridades i anirà totalment aïllat segons els requeriments de la normativa. Es preveu la suportació en
suports de peu.
EF421DZZ

m

Tub acer inox.1.4301 (AISI 304),168,3x2,sèrie 2 s/UNE-EN 10312,unió
pressió,dific.alt,col.superf.

Tub d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb soldadura longitudinal,
de 168,3 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2
segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i
col·locat superficialment
EF421DFC

m

Tub acer inox.1.4301 (AISI 304),108x2,sèrie 2 s/UNE-EN 10312,unió
pressió,dific.alt,col.superf.

Tub d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb soldadura longitudinal,
de 108 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2
segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i
col·locat superficialment
EF421CFC

m

Tub acer inox.1.4301 (AISI 304),88,9x2,sèrie 2 s/UNE-EN 10312,unió
pressió,dific.alt,col.superf.

Tub d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb soldadura longitudinal,
de 88,9 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2
segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i
col·locat superficialment
EF421BFC

m

Tub acer inox.1.4301 (AISI 304),76,1x2,sèrie 2 s/UNE-EN 10312,unió
pressió,dific.alt,col.superf.

Tub d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb soldadura longitudinal,
de 76,1 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2
segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i
col·locat superficialment
EF4219CC

m

Tub acer inox.1.4301 (AISI 304),54x1,2,sèrie 1 s/UNE-EN 10312,unió
pressió,dific.alt,col.superf.

Tub d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb soldadura longitudinal,
de 54 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 1
segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i
col·locat superficialment
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PRESUPUESTO I AMIDAMENTS
CODI

RESUM

EF4218CC

m

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

PREU

IMPORT

6,00

22,78

136,68

18,00

39,58

712,44

6,00

16,44

98,64

12,00

14,30

171,60

20,00

14,05

281,00

6,00

11,67

70,02

6,00

10,33

61,98

Tub acer inox.1.4301 (AISI 304),42x1,2,sèrie 1 s/UNE-EN 10312,unió
pressió,dific.alt,col.superf.

Tub d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb soldadura longitudinal,
de 42 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 1
segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i
col·locat superficialment
EFQ33GTL

m

Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=170mm,g=50mm,factor
dif.vapor>=7000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 170 mm, de 50 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà
EFQ33CPL

m

Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=114mm,g=32mm,factor
dif.vapor>=7000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 114 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà
EFQ33CLL

m

Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=89mm,g=32mm,factor
dif.vapor>=7000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència
a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà
EFQ33CJL

m

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

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència
a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà
EFQ33CEL

m

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

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència
a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà
EFQ33CCL

m

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

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

RESUM

ENL2ZH37

u

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,00

1.265,14

1.265,14

1,00

3.309,94

3.309,94

1,00

3.437,14

3.437,14

1,00

2.887,02

2.887,02

1,00

3.094,62

3.094,62

Bomba GRUNDFOS MAGNA1 40-150 F B12

Bomba acceleradora GRUNDFOS MAGNA1 40-150 F o equivalent,
amb les següents característiques:
- Mitjà d'impulsió: Aigua.
- Temperatura de treball (màx): 110 ºC.
- Pressió de treball màxima: 10.0 bar.
- Tensió: 1x230 V/50Hz.
- Potència nominal P1: 16.01..615 W.
muntada entre tubs i fixada al suport, amb totes les connexions fetes
S'inclou tot el material auxiliar per la seva connexió i s'inclou suportació d'aquesta per a instal.lar en tuberia vertical. B12.
ENL2ZHZ8

u

Bomba GRUNDFOS MAGNA1 D 50-180 F 280 B2

Bomba acceleradora GRUNDFOS MAGNA1 D 50-180 F 280o equivalent, amb les següents característiques:
- Mitjà d'impulsió: Aigua.
- Temperatura de treball (màx): 110 ºC.
- Pressió de treball màxima: 10.0 bar.
- Tensió: 1x230 V/50Hz.
- Potència nominal P1: 22.44..785 W.
muntada entre tubs i fixada al suport, amb totes les connexions fetes
S'inclou tot el material auxiliar per la seva connexió i s'inclou suportació d'aquesta per a instal.lar en tuberia vertical. B2.
ENL2ZCB1

u

Bomba GRUNDFOS MAGNA1 D 65-150 F 340 B1

Bomba acceleradora GRUNDFOS mod. MAGNA1 D 65-150 F 340 o equivalent amb control de velocitat per a instal.lacions de calefacció i climatització, alimentació monofàsica de 230V, per a líquids entre -10 i 110°C, amb
connexions per brides de 65 mm de diàmetre nominal, muntada entre tubs
i fixada al suport, amb totes les connexions fetes. S'inclou tot el material

auxiliar per la seva connexió i s'inclou suportació d'aquesta per a
instal.lar en tuberia vertical. B1.
ENL2ZCB2

u

Bomba GRUNDFOS TPE3 40-200-S-A-F-A B11

Bomba acceleradora GRUNDFOS mod. TPE3 40-200-S-A-F-A o equivalent amb control de velocitat per a instal.lacions de calefacció i climatització, alimentació monofàsica de 230V, per a aigua entre 0 i 90°C, amb connexions per brides de 40 mm de diàmetre nominal, muntada entre tubs i fixada al suport, amb totes les connexions fetes

S'inclou tot el material auxiliar per la seva connexió i s'inclou suportació d'aquesta per a instal.lar en tuberia vertical. B11.
ENL2ZCB3

u

Bomba GRUNDFOS TPE3 40-240-S-A-F-A B10

Bomba acceleradora GRUNDFOS mod. TPE3 40-240-S-A-F-A o equivalent amb control de velocitat per a instal.lacions de calefacció i climatització, alimentació monofàsica de 230V, per a aigua entre 0 i 90°C, amb connexions per brides de 40 mm de diàmetre nominal, muntada entre tubs i fixada al suport, amb totes les connexions fetes

S'inclou tot el material auxiliar per la seva connexió i s'inclou suportació d'aquesta per a instal.lar en tuberia vertical. B10.
ENL2ZCB4

u

Bomba GRUNDFOS TPE 65-250/2-S-A-F-A B5

Bomba acceleradora GRUNDFOS mod. TPE 65-250/2-S-A-F-A o
equivalent amb control de velocitat per a instal.lacions de calefacció i climatització, amb sensor de pressió diferencial, alimentació trifàsica de 400V, per a aigua entre 0 i 120°C, amb connexions per
brides de 65 mm de diàmetre nominal, muntada entre tubs i fixada
al suport, amb totes les connexions fetes
S'inclou tot el material auxiliar per la seva connexió i s'inclou suportació d'aquesta per a instal.lar en tuberia vertical. B5.
4 junio 2018

4

PRESUPUESTO I AMIDAMENTS
CODI

RESUM

EN314427

u

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,00

4.084,02

4.084,02

12,00

16,76

201,12

2,00

52,61

105,22

2,00

78,73

157,46

6,00

119,40

716,40

2,00

182,37

364,74

2,00

270,07

540,14

Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1/2",PN=16bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 1/2", de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
EN318427

u

Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1"1/2,PN=16bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 1"1/2, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
EN319427

u

Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=2",PN=16bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 2", de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
EN43A6A7

u

Vàlvula
papll.concènt.,manual,2xbrida,DN=65mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/inox.1.4401,reductor
manual,superf.

Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb
revestiment de resina epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable
1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada
superficialment
EN43A6D7

u

Vàlvula
papll.concènt.,manual,2xbrida,DN=100mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/inox.1.4401,reductor
manual,superf.

Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb
revestiment de resina epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable
1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada
superficialment
EN43A6F7

u

Vàlvula
papll.concènt.,manual,2xbrida,DN=150mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/inox.1.4401,reductor
manual,superf.

Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb
revestiment de resina epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable
1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada
superficialment
EFM25830

u

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

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

RESUM

EFM2Z830

u

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

PREU

IMPORT

2,00

30,58

61,16

2,00

42,48

84,96

6,00

50,92

305,52

2,00

77,35

154,70

1,00

27,01

27,01

1,00

75,29

75,29

3,00

94,98

284,94

1,00

155,92

155,92

Manig.EPDM+brides,DN=50mm,cos cautx.EPDM+niló,brides acer
galv.,Pmàx.=16bar,Tmàx=105°C,embridat

Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 50
mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 16 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat
EFM2ZA30

u

Manig.EPDM+brides,DN=65mm,cos cautx.EPDM+niló,brides acer
galv.,Pmàx.=16bar,Tmàx=105°C,embridat

Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 65
mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 16 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat
EFM28D30

u

Manig.EPDM+brides,DN=100mm,cos cautx.EPDM+niló,brides acer
galv.,Pmàx.=10bar,Tmàx=105°C,embridat

Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal
100 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat
EN8J3694

u

Vàlvula retenció bola,recte,p/encolar,DN 40 (tub
50mm),PN=16bar,PVC-U/EPDM,munt.superf.

Vàlvula de retenció de bola, segons la norma UNE-EN ISO 16137,
de cos recte, per a encolar, DN 40 (per a tub de 50 mm de diàmetre
nominal ), de 16 bar de pressió nominal, cos de PVC-U i tancament
d'etilè propilè diè (EPDM), muntada superficialment
EN821697

u

Vàlvula retenció,clap.+brides,DN=50mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/EN-GJS-400-15,seient
elàsticmuntadasuperf.

Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb
brides, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment
de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic, muntada superficialment
EN8216A7

u

Vàlvula retenció,clap.+brides,DN=65mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/EN-GJS-400-15,seient
elàsticmuntadasuperf.

Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb
brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment
de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic, muntada superficialment
EN8216D7

u

Vàlvula retenció,clap.+brides,DN=100mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/EN-GJS-400-15,seient
elàsticmuntadasuperf.

Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb
brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment
de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic, muntada superficialment
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PRESUPUESTO I AMIDAMENTS
CODI

RESUM

ENC11050

u

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

PREU

IMPORT

2,00

103,83

207,66

2,00

149,11

298,22

6,00

288,07

1.728,42

2,00

653,60

1.307,20

1,00

27,14

27,14

1,00

38,45

38,45

3,00

60,16

180,48

1,00

164,62

164,62

16,00

61,71

987,36

16,00

14,02

224,32

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

Vàlvula d'equilibrat roscada de 40 mm de diàmetre nominal i
Kvs=19,2, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de
pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada
i ajustada
ENC11060

u

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

Vàlvula d'equilibrat roscada de 50 mm de diàmetre nominal i
Kvs=33,0, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de
pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada
i ajustada
ENC21010

u

Valv.equilib.brides D65mm,Kvs=85, PN-16,fosa,preajust cabal,preses press.,inst.

Vàlvula d'equilibrat embridada de 65 mm de diàmetre nominal i
Kvs=85, de 16 bar de pressió nominal, de fosa nodular, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada
ENC21030

u

Valv.equilib.brides D100mm,Kvs=190, PN-16,fosa,preajust cabal,preses press.,inst.

Vàlvula d'equilibrat embridada de 100 mm de diàmetre nominal i
Kvs=190, de 16 bar de pressió nominal, de fosa nodular, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada
ENE18304

u

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

Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1"1/2, de 16 bar de
PN, roscat, muntat superficialment
ENE19304

u

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

Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2", de 16 bar de PN,
roscat, muntat superficialment
ENE1A304

u

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

Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2"1/2, de 16 bar de
PN, roscat, muntat superficialment
ENE2D304

u

Filtre colador en "Y",+brides,DN=100mm,PN=16bar,EN-GJL-250,pas malla=1,5mm,muntat
superf.

Filtre colador en forma de Y amb brides, 100 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de
diàmetre, muntat superficialment
ENFBU020

u

Vàlvula de buidat,DN=1''1/4,16 bar,preu alt,muntada roscada

Vàlvula de buidat d'1'' 1/4 de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de
preu alt i muntada roscada
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
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PRESUPUESTO I AMIDAMENTS
CODI

RESUM

EEU52552

u

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

PREU

IMPORT

16,00

15,18

242,88

6,00

17,04

102,24

1,00

136,44

136,44

1,00

800,00

800,00

1,00

1.980,76

1.980,76

1,00

450,00

450,00

TOTAL CO0102 ......................................................................................

45.086,23

Termòmetre bimetàl·lic,beina D=1/2",esfera 65mm,<=80°C,col.roscat

Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de
65 mm, de <= 80°C, col·locat roscat
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 i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat
EN911177

u

Vàlvula segur.estanca+rosca,DN=1"1/4,PN=16bar,CW617N/CW617N,unió CW617N,superf.

Vàlvula de seguretat d'apertura progressiva, de caputxa tancada estanca, amb rosca, de diàmetre nominal 1"1/4, de 16 bar de pressió
nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió
de llautó CW617N, de preu alt, muntada superficialment
PPAU15051

pa

Partida alçada en concepte d'aillat de valvuleria i materials

Partida alçada en concepte d'aillament dels col·lectors de impulsió i
retorn presents en la sala de bombes, així com l'aillament de tota la
valvuleria i elements segons la normativa vigent i segons requeriments tècnics de districlima. Totalment instal·lat
PPAU150532

pa

Circuit omplert PP50.

Sum. i col. de circuit d'omplert format pels següents elements:
- 10 ml. de tub PPR 50
- 4 vàlvulas de bola de 2".
- 1 Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 2".
- 1 vàlvula de retenció de 2".
- 1 flexible de 2".
- 1 Desconnectador de 2" marca SALVADOR ESCODA referencia
AA30.005 o equivalent d'acord amb la IT 1.3.4.2.2 del
RD1027/2007 i de la UNE 100155:2004.
S'inclou material auxiliar de muntatge
PPAUZ8020

pa

Partida alçada pintat i senyalització de canonades sala de bombes

Partida alçada de pintat de les canonades hidràuliques, senyalització sentit de flux ; tot això d'acord amb la normativa vigent ; incloent
l'etiquetatge requerit.

CO0103

Instal.lació elèctrica

XPA01CO1

u

Modificació quadre actual

Modificació de quadre elèctric actual de sala de calderes consistent
en desmuntatge dels guardamotors i contactors de les bombes de
circulació, B1, B2, B5, B10 i B12 per a instal.lar les noves protec‐
cions. S'inclou desconnexió i sanejament de la instal.lació tant a
quadre com fins a connexions actuals.
EG4R4A50

u

1,00

280,20

280,20

5,00

38,22

191,10

Contactor, 230V,25A,2NA,circuit potència 230V,fix.pres.

Contactor de 230 V de tensió de control, 25 A d'intensitat nominal,
bipolar (2P), 2NA, format per 1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària,
per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons
UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió
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PRESUPUESTO I AMIDAMENTS
CODI

RESUM

EG4R4CW0

u

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,00

47,48

47,48

1,00

64,41

64,41

2,00

64,41

128,82

3,00

72,92

218,76

10,00

2,15

21,50

50,00

1,83

91,50

2,00

11,72

23,44

20,00

4,38

87,60

12,00

26,27

315,24

TOTAL CO0103 ......................................................................................

1.470,05

Contactor, 230V,25A,3NA+1NC,circuit potència 400V,fix.pres.

Contactor de 230 V de tensió de control, 25 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), 3NA+1NC, format per 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 400 V, categoria
d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió
EG41ZT08

u

Guardamotor 3P,regulable 2,5-4A,instal.lat

Guardamotor magnetotermic, regulable de 2,5 a 4 A, marca TELEMECANIQUE model GV2-ME08 o equivalent, instal.lat.

EG41ZT09

u

Guardamotor 3P,regulable 4-6,3A instal.lat

Guardamotor magnetotermic, regulable de 4 a 6,3 A, marca TELEMECANIQUE model GV2-ME10 o equivalent, instal.lat.

EG41ZT10

u

Guardamotor 3P,regulable 6-10A,instal.lat

Guardamotor magnetotermic, regulable de 6 a 10 A, marca TELEMECANIQUE model GV2-ME14 o equivalent, instal.lat.

EG312534

m

Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 4x2,5mm2,col.tub

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 2,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
en tub
EG312334

m

Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2,col.tub

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
tub
EG151512

u

Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-40,munt.superf.

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau
de protecció IP-40, muntada superficialment
EG21H71H

m

Tub rígid plàstic s/halògens,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió
roscada+munt.superf.

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment
EG2DZC10

m

Safata planxa acer galv. CABLOFIL BP,ala 60mm,ampl.=150mm + tapa

Safata metàl.lica de planxa d'acer galvanitzat perforat CABLOFIL
BP ref. 210230 o equivalent, amb ala de 60 mm, de 150 mm d'amplària, amb tapa TP 150 i part proporcional d'accessoris de muntatge i muntada superficialment
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PRESUPUESTO I AMIDAMENTS
CODI

RESUM

CO0104

Instal.lació de control

EEV32501

u

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

PREU

IMPORT

2,00

1.325,19

2.650,38

1,00

2.791,89

2.791,89

1,00

1.197,70

1.197,70

340,00

4,38

1.489,20

150,00

1,35

202,50

160,00

1,97

315,20

30,00

4,23

126,90

4,00

11,72

46,88

Controlador DDC model EY-AS525F001 família EY-modulo5 de SAUTER

Estació de control autònoma modular programable ref.
EY-AS525F001 modu525 família EY-modulo5 de SAUTER per a regulació DDC bus BACnet i servidor Web integrat. Disposa de 26 punts
d'entrada/sortida ampliable fins a 154. Funcions horari, calendari i
històric de dades. Alim. 230 V~ consum 12 VA. IP30.
EEV5C0X4

u

Programació d'Estacions de Control moduWeb525 i nP Open SAUTER

Programació dels bucles de regulació DDC i PLC, càrrega de programes a les estacions de control i identificació de les mateixes. Comprovació del connexionat dels elements de camp a l'estació i creació del full de proves. Comprovació dels equips de camp (sondes,
actuadors, senyals digitals, etc.) Lliurament d'esquemes de connexionat, documentació i característiques tècniques del Sistema. Edició de pàgines web per a la supervisió de la instal·lació in situ a través de la Lan (ordinador no inclós) o remota via internet (connexió
per modem analógic o GSM, router DSL, WAN/LAN a compte del
client). Visualització dinàmica dels valors en imatges estàtiques, llistats d'alarmes, corbes de tendències i històrics. Treballs de posada
en marxa de la instal·lació i curs de formació a l'usuari final.

EEVZ1862

u

Armari metàl.800x600x200 mm, endolls p/controladors

Armari metàl·lic 800x600x200 mm, per a controladors, amb endolls i
borns, instal·lat
EG21H71H

m

Tub rígid plàstic s/halògens,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió
roscada+munt.superf.

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment
EG312224

m

Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 2x1,5mm2,col.tub

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
tub
EM43ZA02

m

Conductor blindat,apantallat,2x1,5mm2, lliure halògens

Conductor blindat i apantallat, no propagador de la flama, lliure
d'halògens, baixa emisió de fums i baixa corrosivitat, de color vermell, de 2x1,5 mm2 i col.locat en tub
EEV41210

m

Cable de comunicacions p/BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat

Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i
apantallat, instal·lat
EG151512

u

Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-40,munt.superf.

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau
de protecció IP-40, muntada superficialment
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PRESUPUESTO I AMIDAMENTS
CODI

RESUM

PACONT01

u

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,00

261,24

261,24

13,00

69,43

902,59

13,00

16,18

210,34

1,00

98,17

98,17

5,00

304,37

1.521,85

1,00

335,77

335,77

1,00

134,77

134,77

1,00

210,09

210,09

Entrega documentació i programació de control

Entrega de documentació de control, consistent en llistat de punts,
esquemes d'instal.lació, manual de programació i de funcionament.
EEV2ZA04

u

Sonda temperatura SAUTER model EGT346F102L100.

Sonda de temperatura SAUTER model EGT346F102L100 o equivalent, de canya, Ni1000. Amb funda de llautó, rosca 1/2" PN16,
rang -30 a 130ºC. IP42, amb accessoris de muntatge, muntada i
connectada
EEV2ZA03

u

Beina llautó SAUTER mod. 364439225.

Beina de llautó SAUTER model 364439225 o equivalent, de 225
mm., rosca G 1/2", PN16, Tmax 200ºC, muntada

EEV2ZA20

u

Servomotor AVM105SF132 de SAUTER

Servomotor model AVM105SF132 de SAUTER, o equivalent, per a
vàlvules V/BUN, V/BUD i V/BUE. Microprocessat pas a pas, accionament 0-10V, 2 ó 3 punts i característica de control ajustable. Força
250 N. Cursa 8 mm i temps 35/60/120 s. Alim 24 Vac. Consum 5
VA. IP54 (horitzontal).
EN71ZSS1

u

Servomotor SAUTER model AVM321SF132.

Actuador lineal SAUTER model AVM321SF132 o equivalent. tecnologia SUT amb ajustament de característica de vàlvula i velocitat,
24 V, grau de protecció IP66, carrera de 8 mm, recorregut 12(6)
seg/mm, força 1000N, inclou connector, adaptador; instal·lat i connectat.
EN71ZSS2

u

Servomotor SAUTER model AVM322SF132.

Actuador lineal SAUTER model AVM322SF132 o equivalent. tecnologia SUT amb ajustament de característica de vàlvula i velocitat,
24 V, grau de protecció IP66, carrera de 20 mm, recorregut 6(12)
seg/mm, força 1000N, inclou connector, adaptador; instal·lat i connectat.
EEV2ZAVZ

u

Vàlvula 3 vies -BUN025F300 de SAUTER

Vàlvula de seient de 3 vies roscada, model BUN025F300 de SAUTER
o equivalent, amb 3 racors per l'acoblament. Cos de llautó, eix acer
inoxiddable, PN16, DN25, Kvs=10m3/h; Tª -15...150ºC. Cursa 8 mm.
Caracteristica seleccionable. Inclou 3 racors ref 361951025. S'inclou
accessoris de muntatge, subjecció i connexió. Instal.lat i posta en
funcionament.
EEV2ZAV0

u

Vàlvula 3 vies -BUN040F300 de SAUTER

Vàlvula de seient de 3 vies roscada, model BUN040F300 de SAUTER
o equivalent, amb 3 racors per l'acoblament. Cos de llautó, eix acer
inoxiddable, PN16, DN40, Kvs=22m3/h; Tª -15...150ºC. Cursa 8 mm.
Caracteristica seleccionable. Inclou 3 racors ref 361951040. S'inclou
accessoris de muntatge, subjecció i connexió. Instal.lat i posta en
funcionament.

4 junio 2018

11

PRESUPUESTO I AMIDAMENTS
CODI

RESUM

EEV2ZAV1

u

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

PREU

IMPORT

3,00

329,38

988,14

1,00

329,91

329,91

1,00

697,81

697,81

1,00

205,31

205,31

TOTAL CO0104 ......................................................................................

14.716,64

TOTAL 01.........................................................................................................................................

63.824,84

Vàlvula 3 vies -BUN050F200 de SAUTER

Vàlvula de seient de 3 vies roscada, model BUN050F200 de SAUTER
o equivalent, amb 3 racors per l'acoblament. Cos de llautó, eix acer
inoxiddable, PN16, DN50, Kvs=40m3/h; Tª -15...150ºC. Cursa 8 mm.
Caracteristica seleccionable. Inclou 3 racors ref 361951050. S'inclou
accessoris de muntatge, subjecció i connexió. Instal.lat i posta en
funcionament.
EEV2ZAV3

u

Vàlvula 2 vies -VUN050F200 de SAUTER

Vàlvula de seient de 2 vies roscada, model VUN050F200 de SAUTER
o equivalent, amb 2 racors per l'acoblament. Cos de llautó, eix acer
inoxiddable, PN16, DN50, Kvs=40m3/h; Tª -15...150ºC. Cursa 8 mm.
Caracteristica seleccionable. Inclou 2 racors ref 361951050. S'inclou
accessoris de muntatge, subjecció i connexió. Instal.lat i posta en
funcionament.
EEV2ZAV2

u

Vàlvula 3 vies -BQE080F300 de SAUTER

Vàlvula de seient de 3 vies enbridada, model BQE080F300 de SAUTER o equivalent. Cos de fundició, eix i obturador d'acer inoxiddable, PN16, DN80, Kvs=100m3/h; Tª -15...150ºC. Cursa 8/20/40 mm.
S'inclou accessoris de muntatge, subjecció i connexió. Instal.lat i
posta en funcionament.
EEV2ZAAB

u

Desmuntatge, neteja i posterior muntatge vàlvules de dos vies

Desmuntatge de vàlvula de dos vies motoritzada existent a entrada
d'agulla existent per a canvi estiu/hivern. Es preveu el desmuntatge
de les vàlvules existents, neteja, i posterior muntatge, connexió a sistema de control, connexió i proba de funcionament.

S'inclou colls portabrides i brides de connexió.
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PRESUPUESTO I AMIDAMENTS
CODI

RESUM

UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

PREU

IMPORT

02

Seguretat i salut

650,00

650,00

TOTAL CA0201 ......................................................................................

650,00

TOTAL 02.........................................................................................................................................

650,00

CA0201

Seguretat i salut

PPAUZ101

u

Seguretat i salut de l'obra

Execució de seguretat i salut i prevenció riscos laborals de l'obra.
1,00

TOTAL.............................................................................................................................................................
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QUADRE DE PREUS 1
Nº

CODI

UT

RESUM

0001

EEU11113

u

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

0002

EEU52552

u

PREU EN LLETRA

IMPORT
14,02

CATORCE EUROS amb DOS CÈNTIMS
15,18

Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2" de
diàmetre, d'esfera de 65 mm, de <= 80°C,
col·locat roscat
QUINCE EUROS amb DIECIOCHO CÈNTIMS

0003

EEU6U001

u

17,04

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

0004

EEV2ZA03

u

16,18

Beina de llautó SAUTER model 364439225 o
equivalent, de 225 mm., rosca G 1/2", PN16,
Tmax 200ºC, muntada
DIECISEIS EUROS amb DIECIOCHO CÈNTIMS

0005

EEV2ZA04

u

69,43

Sonda de temperatura SAUTER model
EGT346F102L100 o equivalent, de canya,
Ni1000. Amb funda de llautó, rosca 1/2" PN16,
rang -30 a 130ºC. IP42, amb accessoris de
muntatge, muntada i connectada
SESENTA Y NUEVE EUROS amb CUARENTA Y TRES
CÈNTIMS

0006

EEV2ZA20

u

0007

EEV2ZAAB

u

98,17

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

NOVENTA Y OCHO EUROS amb DIECISIETE CÈNTIMS
205,31

Desmuntatge de vàlvula de dos vies motoritzada existent a entrada d'agulla existent per a
canvi estiu/hivern. Es preveu el desmuntatge
de les vàlvules existents, neteja, i posterior
muntatge, connexió a sistema de control, connexió i proba de funcionament.

S'inclou colls portabrides i brides de connexió.
DOSCIENTOS CINCO EUROS amb TREINTA Y UN
CÈNTIMS
0008

EEV2ZAV0

u

210,09

Vàlvula de seient de 3 vies roscada, model
BUN040F300 de SAUTER o equivalent, amb 3
racors per l'acoblament. Cos de llautó, eix acer
inoxiddable, PN16, DN40, Kvs=22m3/h; Tª
-15...150ºC. Cursa 8 mm. Caracteristica seleccionable. Inclou 3 racors ref 361951040. S'inclou
accessoris de muntatge, subjecció i connexió.
Instal.lat i posta en funcionament.
DOSCIENTOS DIEZ EUROS amb NUEVE CÈNTIMS

4 junio 2018

1

QUADRE DE PREUS 1
Nº
0009

CODI

UT

RESUM

EEV2ZAV1

u

Vàlvula de seient de 3 vies roscada, model
BUN050F200 de SAUTER o equivalent, amb 3
racors per l'acoblament. Cos de llautó, eix acer
inoxiddable, PN16, DN50, Kvs=40m3/h; Tª
-15...150ºC. Cursa 8 mm. Caracteristica seleccionable. Inclou 3 racors ref 361951050. S'inclou
accessoris de muntatge, subjecció i connexió.
Instal.lat i posta en funcionament.

PREU EN LLETRA

IMPORT
329,38

TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS amb TREINTA Y
OCHO CÈNTIMS
0010

EEV2ZAV2

u

697,81

Vàlvula de seient de 3 vies enbridada, model
BQE080F300 de SAUTER o equivalent. Cos de
fundició, eix i obturador d'acer inoxiddable,
PN16, DN80, Kvs=100m3/h; Tª -15...150ºC. Cursa 8/20/40 mm. S'inclou accessoris de muntatge, subjecció i connexió. Instal.lat i posta en
funcionament.
SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS amb
OCHENTA Y UN CÈNTIMS

0011

EEV2ZAV3

u

329,91

Vàlvula de seient de 2 vies roscada, model
VUN050F200 de SAUTER o equivalent, amb 2
racors per l'acoblament. Cos de llautó, eix acer
inoxiddable, PN16, DN50, Kvs=40m3/h; Tª
-15...150ºC. Cursa 8 mm. Caracteristica seleccionable. Inclou 2 racors ref 361951050. S'inclou
accessoris de muntatge, subjecció i connexió.
Instal.lat i posta en funcionament.

TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS amb NOVENTA Y
UN CÈNTIMS
0012

EEV2ZAVZ

u

134,77

Vàlvula de seient de 3 vies roscada, model
BUN025F300 de SAUTER o equivalent, amb 3
racors per l'acoblament. Cos de llautó, eix acer
inoxiddable, PN16, DN25, Kvs=10m3/h; Tª
-15...150ºC. Cursa 8 mm. Caracteristica seleccionable. Inclou 3 racors ref 361951025. S'inclou
accessoris de muntatge, subjecció i connexió.
Instal.lat i posta en funcionament.

CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS amb SETENTA Y
SIETE CÈNTIMS
0013

EEV32501

u

1.325,19

Estació de control autònoma modular programable ref. EY-AS525F001 modu525 família
EY-modulo5 de SAUTER per a regulació DDC
bus BACnet i servidor Web integrat. Disposa de
26 punts d'entrada/sortida ampliable fins a
154. Funcions horari, calendari i històric de dades. Alim. 230 V~ consum 12 VA. IP30.
MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS amb
DIECINUEVE CÈNTIMS

0014

EEV41210

m

4,23

Cable de comunicacions per a BUS de dades,
2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat
CUATRO EUROS amb VEINTITRES CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Nº
0015

CODI

UT

RESUM

EEV5C0X4

u

Programació dels bucles de regulació DDC i
PLC, càrrega de programes a les estacions de
control i identificació de les mateixes. Comprovació del connexionat dels elements de camp a
l'estació i creació del full de proves. Comprovació dels equips de camp (sondes, actuadors,
senyals digitals, etc.) Lliurament d'esquemes de
connexionat, documentació i característiques
tècniques del Sistema. Edició de pàgines web
per a la supervisió de la instal·lació in situ a través de la Lan (ordinador no inclós) o remota via
internet (connexió per modem analógic o GSM,
router DSL, WAN/LAN a compte del client). Visualització dinàmica dels valors en imatges estàtiques, llistats d'alarmes, corbes de tendències i històrics. Treballs de posada en marxa de
la instal·lació i curs de formació a l'usuari final.

PREU EN LLETRA

IMPORT
2.791,89

DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS amb
OCHENTA Y NUEVE CÈNTIMS
0016

EEVZ1862

u

Armari metàl·lic 800x600x200 mm, per a controladors, amb endolls i borns, instal·lat

1.197,70

MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS amb SETENTA
CÈNTIMS
0017

EF4218CC

m

22,78

Tub d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre
exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau
de dificultat alt i col·locat superficialment

VEINTIDOS EUROS amb SETENTA Y OCHO CÈNTIMS
0018

EF4219CC

m

28,44

Tub d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre
exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau
de dificultat alt i col·locat superficialment
VEINTIOCHO EUROS amb CUARENTA Y CUATRO
CÈNTIMS

0019

EF421BFC

m

70,72

Tub d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau
de dificultat alt i col·locat superficialment
SETENTA EUROS amb SETENTA Y DOS CÈNTIMS

0020

EF421CFC

m

90,66

Tub d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
soldadura longitudinal, de 88,9 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau
de dificultat alt i col·locat superficialment
NOVENTA EUROS amb SESENTA Y SEIS CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Nº
0021

CODI

UT

RESUM

EF421DFC

m

Tub d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
soldadura longitudinal, de 108 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau
de dificultat alt i col·locat superficialment

PREU EN LLETRA

IMPORT
110,18

CIENTO DIEZ EUROS amb DIECIOCHO CÈNTIMS
0022

EF421DZZ

m

171,27

Tub d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
soldadura longitudinal, de 168,3 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau
de dificultat alt i col·locat superficialment
CIENTO SETENTA Y UN EUROS amb VEINTISIETE
CÈNTIMS

0023

EFM25830

u

30,58

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

TREINTA EUROS amb CINCUENTA Y OCHO CÈNTIMS
0024

EFM28D30

u

77,35

Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de
diàmetre nomimal 100 mm, cos de cautxú
EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat
SETENTA Y SIETE EUROS amb TREINTA Y CINCO
CÈNTIMS

0025

EFM2Z830

u

42,48

Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de
diàmetre nomimal 50 mm, cos de cautxú
EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 16 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat
CUARENTA Y DOS EUROS amb CUARENTA Y OCHO
CÈNTIMS

0026

EFM2ZA30

u

0027

EFQ33CCL

m

50,92

Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de
diàmetre nomimal 65 mm, cos de cautxú
EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 16 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat

CINCUENTA EUROS amb NOVENTA Y DOS CÈNTIMS
10,33

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre
exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb
grau de dificultat mitjà
DIEZ EUROS amb TREINTA Y TRES CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Nº

CODI

UT

RESUM

0028

EFQ33CEL

m

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

0029

EFQ33CJL

m

0030

EFQ33CLL

m

0031

EFQ33CPL

m

PREU EN LLETRA

IMPORT
11,67

ONCE EUROS amb SESENTA Y SIETE CÈNTIMS
14,05

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

14,30

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre
exterior 89 mm, de 32 mm de gruix, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb
grau de dificultat mitjà
CATORCE EUROS amb TREINTA CÈNTIMS

16,44

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre
exterior 114 mm, de 32 mm de gruix, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb
grau de dificultat mitjà

DIECISEIS EUROS amb CUARENTA Y CUATRO CÈNTIMS
0032

EFQ33GTL

m

39,58

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre
exterior 170 mm, de 50 mm de gruix, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb
grau de dificultat mitjà

TREINTA Y NUEVE EUROS amb CINCUENTA Y OCHO
CÈNTIMS
0033

EG151512

u

11,72

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de
100x100 mm, amb grau de protecció IP-40,
muntada superficialment
ONCE EUROS amb SETENTA Y DOS CÈNTIMS

0034

EG21H71H

m

4,38

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada
i muntat superficialment
CUATRO EUROS amb TREINTA Y OCHO CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Nº

CODI

UT

RESUM

PREU EN LLETRA

0035

EG2DZC10

m

Safata metàl.lica de planxa d'acer galvanitzat
perforat CABLOFIL BP ref. 210230 o equivalent, amb ala de 60 mm, de 150 mm d'amplària, amb tapa TP 150 i part proporcional d'accessoris de muntatge i muntada superficialment

0036

EG312224

m

IMPORT
26,27

VEINTISEIS EUROS amb VEINTISIETE CÈNTIMS
1,35

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de
tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub
UN EUROS amb TREINTA Y CINCO CÈNTIMS

0037

EG312334

m

1,83

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de
tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub
UN EUROS amb OCHENTA Y TRES CÈNTIMS

0038

EG312534

m

2,15

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de
tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 2,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub
DOS EUROS amb QUINCE CÈNTIMS

0039

EG41ZT08

u

Guardamotor magnetotermic, regulable de 2,5
a 4 A, marca TELEMECANIQUE model
GV2-ME08 o equivalent, instal.lat.

64,41

SESENTA Y CUATRO EUROS amb CUARENTA Y UN
CÈNTIMS
0040

EG41ZT09

u

Guardamotor magnetotermic, regulable de 4 a
6,3 A, marca TELEMECANIQUE model
GV2-ME10 o equivalent, instal.lat.

64,41

SESENTA Y CUATRO EUROS amb CUARENTA Y UN
CÈNTIMS
0041

EG41ZT10

u

Guardamotor magnetotermic, regulable de 6 a
10 A, marca TELEMECANIQUE model
GV2-ME14 o equivalent, instal.lat.

72,92

SETENTA Y DOS EUROS amb NOVENTA Y DOS
CÈNTIMS
0042

EG4R4A50

u

38,22

Contactor de 230 V de tensió de control, 25 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format
per 1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a
un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús
AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió
TREINTA Y OCHO EUROS amb VEINTIDOS CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Nº
0043

CODI

UT

RESUM

EG4R4CW0

u

Contactor de 230 V de tensió de control, 25 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 3NA+1NC,
format per 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària
cada un, per a un circuit de potència de 400 V,
categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1,
fixat a pressió

PREU EN LLETRA

IMPORT
47,48

CUARENTA Y SIETE EUROS amb CUARENTA Y OCHO
CÈNTIMS
0044

EM43ZA02

m

1,97

Conductor blindat i apantallat, no propagador
de la flama, lliure d'halògens, baixa emisió de
fums i baixa corrosivitat, de color vermell, de
2x1,5 mm2 i col.locat en tub
UN EUROS amb NOVENTA Y SIETE CÈNTIMS

0045

EN314427

u

16,76

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2", de 16 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment
DIECISEIS EUROS amb SETENTA Y SEIS CÈNTIMS

0046

EN318427

u

52,61

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1"1/2, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
CINCUENTA Y DOS EUROS amb SESENTA Y UN
CÈNTIMS

0047

EN319427

u

78,73

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 2", de 16 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment
SETENTA Y OCHO EUROS amb SETENTA Y TRES
CÈNTIMS

0048

EN43A6A7

u

119,40

Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 65
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150
micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI
316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per
reductor manual, muntada superficialment

CIENTO DIECINUEVE EUROS amb CUARENTA CÈNTIMS
0049

EN43A6D7

u

182,37

Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de
100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de
resina epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable
1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè
(EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per reductor manual, muntada superficialment
CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS amb TREINTA Y
SIETE CÈNTIMS

4 junio 2018

7

QUADRE DE PREUS 1
Nº

CODI

UT

RESUM

0050

EN43A6F7

u

Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de
150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de
resina epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable
1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè
(EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per reductor manual, muntada superficialment

0051

EN71ZSS1

u

PREU EN LLETRA

IMPORT
270,07

DOSCIENTOS SETENTA EUROS amb SIETE CÈNTIMS
304,37

Actuador lineal SAUTER model
AVM321SF132 o equivalent. tecnologia SUT
amb ajustament de característica de vàlvula i
velocitat, 24 V, grau de protecció IP66, carrera
de 8 mm, recorregut 12(6) seg/mm, força
1000N, inclou connector, adaptador; instal·lat i
connectat.

TRESCIENTOS CUATRO EUROS amb TREINTA Y SIETE
CÈNTIMS
0052

EN71ZSS2

u

335,77

Actuador lineal SAUTER model
AVM322SF132 o equivalent. tecnologia SUT
amb ajustament de característica de vàlvula i
velocitat, 24 V, grau de protecció IP66, carrera
de 20 mm, recorregut 6(12) seg/mm, força
1000N, inclou connector, adaptador; instal·lat i
connectat.
TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS amb
SETENTA Y SIETE CÈNTIMS

0053

EN821697

u

Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma
UNE-EN 12334, amb brides, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40)
amb recobriment de resina epoxi (200 micres),
clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40), tancament de seient elàstic, muntada
superficialment

75,29

SETENTA Y CINCO EUROS amb VEINTINUEVE CÈNTIMS
0054

EN8216A7

u

Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma
UNE-EN 12334, amb brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40)
amb recobriment de resina epoxi (200 micres),
clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40), tancament de seient elàstic, muntada
superficialment

94,98

NOVENTA Y CUATRO EUROS amb NOVENTA Y OCHO
CÈNTIMS
0055

EN8216D7

4 junio 2018

u

Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma
UNE-EN 12334, amb brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40)
amb recobriment de resina epoxi (200 micres),
clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40), tancament de seient elàstic, muntada
superficialment

155,92
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QUADRE DE PREUS 1
Nº

CODI

UT

RESUM

PREU EN LLETRA

IMPORT

CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS amb NOVENTA Y
DOS CÈNTIMS
0056

EN8J3694

u

27,01

Vàlvula de retenció de bola, segons la norma
UNE-EN ISO 16137, de cos recte, per a encolar,
DN 40 (per a tub de 50 mm de diàmetre nominal ), de 16 bar de pressió nominal, cos de
PVC-U i tancament d'etilè propilè diè (EPDM),
muntada superficialment
VEINTISIETE EUROS amb UN CÈNTIMS

0057

EN911177

u

136,44

Vàlvula de seguretat d'apertura progressiva, de
caputxa tancada estanca, amb rosca, de diàmetre nominal 1"1/4, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó
CW617N i unió de llautó CW617N, de preu alt,
muntada superficialment

CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS amb CUARENTA Y
CUATRO CÈNTIMS
0058

ENC11050

u

103,83

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

CIENTO TRES EUROS amb OCHENTA Y TRES CÈNTIMS
0059

ENC11060

u

149,11

Vàlvula d'equilibrat roscada de 50 mm de diàmetre nominal i Kvs=33,0, fabricada en ametall,
amb preajust de cabal, preses de pressió, amb
joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada
CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS amb ONCE
CÈNTIMS

0060

ENC21010

u

288,07

Vàlvula d'equilibrat embridada de 65 mm de
diàmetre nominal i Kvs=85, de 16 bar de pressió nominal, de fosa nodular, amb preajust de
cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i
sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS amb SIETE
CÈNTIMS
0061

ENC21030

u

653,60

Vàlvula d'equilibrat embridada de 100 mm de
diàmetre nominal i Kvs=190, de 16 bar de pressió nominal, de fosa nodular, amb preajust de
cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i
sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada
SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS amb
SESENTA CÈNTIMS

0062

ENE18304

u

27,14

Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal
1"1/2, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment
VEINTISIETE EUROS amb CATORCE CÈNTIMS

0063

ENE19304

u

38,45

Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal
2", de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment
TREINTA Y OCHO EUROS amb CUARENTA Y CINCO
CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Nº
0064

CODI

UT

RESUM

ENE1A304

u

Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal
2"1/2, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment

PREU EN LLETRA

IMPORT
60,16

SESENTA EUROS amb DIECISEIS CÈNTIMS
0065

ENE2D304

u

Filtre colador en forma de Y amb brides, 100
mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment

164,62

CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS amb SESENTA Y
DOS CÈNTIMS
0066

ENFBU020

u

61,71

Vàlvula de buidat d'1'' 1/4 de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i muntada roscada

SESENTA Y UN EUROS amb SETENTA Y UN CÈNTIMS
0067

ENL2ZCB1

u

Bomba acceleradora GRUNDFOS mod. MAGNA1 D
65-150 F 340 o equivalent amb control de velocitat
per a instal.lacions de calefacció i climatització, alimentació monofàsica de 230V, per a líquids entre
-10 i 110°C, amb connexions per brides de 65 mm
de diàmetre nominal, muntada entre tubs i fixada al
suport, amb totes les connexions fetes. S'inclou tot

3.437,14

el material auxiliar per la seva connexió i s'inclou suportació d'aquesta per a instal.lar en tuberia vertical. B1.
TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS
amb CATORCE CÈNTIMS
0068

ENL2ZCB2

u

Bomba acceleradora GRUNDFOS mod. TPE3
40-200-S-A-F-A o equivalent amb control de velocitat per a instal.lacions de calefacció i climatització,
alimentació monofàsica de 230V, per a aigua entre
0 i 90°C, amb connexions per brides de 40 mm de
diàmetre nominal, muntada entre tubs i fixada al suport, amb totes les connexions fetes

2.887,02

S'inclou tot el material auxiliar per la seva connexió i s'inclou suportació d'aquesta per a instal.lar en tuberia vertical. B11.
DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS
amb DOS CÈNTIMS
0069

ENL2ZCB3

u

Bomba acceleradora GRUNDFOS mod. TPE3
40-240-S-A-F-A o equivalent amb control de velocitat per a instal.lacions de calefacció i climatització,
alimentació monofàsica de 230V, per a aigua entre
0 i 90°C, amb connexions per brides de 40 mm de
diàmetre nominal, muntada entre tubs i fixada al suport, amb totes les connexions fetes

3.094,62

S'inclou tot el material auxiliar per la seva connexió i s'inclou suportació d'aquesta per a instal.lar en tuberia vertical. B10.
TRES MIL NOVENTA Y CUATRO EUROS amb SESENTA
Y DOS CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Nº
0070

CODI

UT

RESUM

ENL2ZCB4

u

Bomba acceleradora GRUNDFOS mod. TPE
65-250/2-S-A-F-A o equivalent amb control de
velocitat per a instal.lacions de calefacció i climatització, amb sensor de pressió diferencial,
alimentació trifàsica de 400V, per a aigua entre
0 i 120°C, amb connexions per brides de 65
mm de diàmetre nominal, muntada entre tubs i
fixada al suport, amb totes les connexions fetes
S'inclou tot el material auxiliar per la seva connexió i s'inclou suportació d'aquesta per a instal.lar en tuberia vertical. B5.

PREU EN LLETRA

IMPORT
4.084,02

CUATRO MIL OCHENTA Y CUATRO EUROS amb DOS
CÈNTIMS
0071

ENL2ZH37

u

1.265,14

Bomba acceleradora GRUNDFOS MAGNA1
40-150 F o equivalent, amb les següents característiques:
- Mitjà d'impulsió: Aigua.
- Temperatura de treball (màx): 110 ºC.
- Pressió de treball màxima: 10.0 bar.
- Tensió: 1x230 V/50Hz.
- Potència nominal P1: 16.01..615 W.
muntada entre tubs i fixada al suport, amb totes les connexions fetes
S'inclou tot el material auxiliar per la seva connexió i s'inclou suportació d'aquesta per a instal.lar en tuberia vertical. B12.

MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS amb
CATORCE CÈNTIMS
0072

ENL2ZHZ8

u

3.309,94

Bomba acceleradora GRUNDFOS MAGNA1 D
50-180 F 280o equivalent, amb les següents
característiques:
- Mitjà d'impulsió: Aigua.
- Temperatura de treball (màx): 110 ºC.
- Pressió de treball màxima: 10.0 bar.
- Tensió: 1x230 V/50Hz.
- Potència nominal P1: 22.44..785 W.
muntada entre tubs i fixada al suport, amb totes les connexions fetes
S'inclou tot el material auxiliar per la seva connexió i s'inclou suportació d'aquesta per a instal.lar en tuberia vertical. B2.

TRES MIL TRESCIENTOS NUEVE EUROS amb NOVENTA
Y CUATRO CÈNTIMS
0073

PACONT01

u

261,24

Entrega de documentació de control, consistent en llistat de punts, esquemes d'instal.lació,
manual de programació i de funcionament.
DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS amb
VEINTICUATRO CÈNTIMS

0074

PPAU15051

pa

800,00

Partida alçada en concepte d'aillament dels
col·lectors de impulsió i retorn presents en la
sala de bombes, així com l'aillament de tota la
valvuleria i elements segons la normativa vigent i segons requeriments tècnics de districlima. Totalment instal·lat
OCHOCIENTOS EUROS
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QUADRE DE PREUS 1
Nº
0075

CODI

UT

RESUM

PPAU150532

pa

Sum. i col. de circuit d'omplert format pels següents elements:
- 10 ml. de tub PPR 50
- 4 vàlvulas de bola de 2".
- 1 Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó,
amb unions roscades de diàmetre nominal 2".
- 1 vàlvula de retenció de 2".
- 1 flexible de 2".
- 1 Desconnectador de 2" marca SALVADOR
ESCODA referencia AA30.005 o equivalent
d'acord amb la IT 1.3.4.2.2 del RD1027/2007 i
de la UNE 100155:2004.
S'inclou material auxiliar de muntatge

PREU EN LLETRA

IMPORT
1.980,76

MIL NOVECIENTOS OCHENTA EUROS amb SETENTA Y
SEIS CÈNTIMS
0076

PPAUC101

u

Col.lector de 5" per a impulsió d'acer inoxidable de circuits B1-B2; amb entrada per a tub 3"
(88,9x2) i dos sortides: una de 2" (54x1,2) i
una de 2 1/2" (76,1x2). Amb una longitud total
de 0,80 mts.
Connexions per a vàlvula de buidat de 1 1/4",
purgador i termòmetre. Les connexions seran
embridades i anirà totalment aïllat segons els
requeriments de la normativa. Es preveu la suportació en suports de peu.

1.287,08

MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS amb
OCHO CÈNTIMS
0077

PPAUC102

u

Col.lector de 5" per a retorn d'acer inoxidable
de circuits B1-B2; amb entrada per a tub 3"
(88,9x2) i dos sortides: una de 2" (54x1,2) i
una de 2 1/2" (76,1x2). Amb una longitud total
de 0,40 mts.
Connexions per a vàlvula de buidat de 1 1/4",
purgador i termòmetre. Les connexions seran
embridades i anirà totalment aïllat segons els
requeriments de la normativa. Es preveu la suportació en suports de peu.

987,08

NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS amb OCHO
CÈNTIMS
0078

PPAUC103

u

Col.lector de 8" per a impulsió d'acer inoxidable de circuits B5-B10-B11-B12; amb entrada
per a tub 6" (168,3x2) i quatre sortides: una de
1 1/2" (42x1,2), dues de 2 1/2" (76,1x2) i una
de 4" (108x2). Amb una longitud total de 1,40
mts.
Connexions per a vàlvula de buidat de 1 1/4",
purgador i termòmetre. Les connexions seran
embridades i anirà totalment aïllat segons els
requeriments de la normativa. Es preveu la suportació en suports de peu.

2.487,08

DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS
amb OCHO CÈNTIMS
0079

PPAUC104
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u

Col.lector de 8" per a impulsió d'acer inoxidable de circuits B5-B10-B11-B12; amb entrada
per a tub 6" (168,3x2) i quatre sortides: una de
1 1/2" (42x1,2), dues de 2 1/2" (76,1x2) i una
de 4" (108x2). Amb una longitud total de 1,00
mts.
Connexions per a vàlvula de buidat de 1 1/4",
purgador i termòmetre. Les connexions seran
embridades i anirà totalment aïllat segons els
requeriments de la normativa. Es preveu la suportació en suports de peu.

2.187,08
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QUADRE DE PREUS 1
Nº

CODI

UT

RESUM

PREU EN LLETRA

IMPORT

DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS amb OCHO
CÈNTIMS
0080

PPAUZ101

u

650,00

Execució de seguretat i salut i prevenció riscos laborals de l'obra.
SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS

0081

PPAUZ8020

pa

450,00

Partida alçada de pintat de les canonades hidràuliques, senyalització sentit de flux ; tot això
d'acord amb la normativa vigent ; incloent l'etiquetatge requerit.
CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS

0082

XPA01CO1

u

Modificació de quadre elèctric actual de sala
de calderes consistent en desmuntatge dels
guardamotors i contactors de les bombes de
circulació, B1, B2, B5, B10 i B12 per a instal.lar
les noves proteccions. S'inclou desconnexió i
sanejament de la instal.lació tant a quadre
com fins a connexions actuals.

280,20

DOSCIENTOS OCHENTA EUROS amb VEINTE CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Nº
0083

CODI

UT

RESUM

XPACO101

u

Desmuntatge d'instal.lacions de col.lectors for‐
mat per:
* desmuntatge de tuberies, aïllament, valvule‐
ria, elements de control de les instal.lacions hi‐
dràuliques de secundari; des d'agulla hidràuli‐
ca fins a punt de sortida de tots els circuits hi‐
dràulics de sala de calderes. Inclou desconne‐
xió i desmuntatge de tots els elements tant a
nivell hidràulic, com elèctric i de maniobra,
identificació i classificació de tots els elements,
buidat dels diferents circuits, talls de tuberia
de connexió i connexió amb brides a tuberia
metàl.lica existent i accessori amb brida per a
nova tuberia de PPR segons diàmetre de plà‐
nols adjunts.
S'inclou el buidat de tota la instal.lació
S'inclou la neteja de materials de la obra i to‐
tes les ajudes necessaries per tal d'executar les
tasques segons indicacions de la direcció facul‐
tativa i de la propietat.
S'inclou el desmuntatge de les sondes exis‐
tents a circuits d'impulsió i retorn, la neteja
per tornar a instal.lar‐los a les noves tuberies.
S'inclou desmuntatge de totes les bombes de
circulació i de tota la valvuleria; així com dels
col.lectors existents.
S'inclou el desmuntge de la canal existent late‐
ral a la sala de calderes, subjecció provisional
de les alimentacions i senyals que discorren
per aquesta i que cal mantenir i posterior mun‐
tatge per la canal una vegada s'hagi tornat a
instal.lar.
S'inclou el transport d'elements que la propie‐
tat determini fins a magatzem d'aquest la res‐
ta es portarà a centre de reciclatge.
S'inclou el transport fins a centre de reciclatge
i taxes de disposició de residus a centre autorit‐
zat.

PREU EN LLETRA

IMPORT
1.751,92

MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS amb
NOVENTA Y DOS CÈNTIMS
0084

XPACO102

pa

800,00

Partida alçada en concepte de suportació de
tuberias, bombes de circulació, valvuleria i
col.lectors, formada per perfils de suport galvanitzats instal.lats horitzontalment i verticalment,
s'inclouen plaques bases per a recolzament a
terra, sostre i a parets. S'inclou material auxiliar per a instal.lació de recolzaments, guies,
subjeccions.
OCHOCIENTOS EUROS
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QUADRE DE PREUS 2
Nº
0001

0002

0003

0004

0005

0006

0007

CODI

UT

RESUM

EEU11113

u

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

EEU52552

EEU6U001

EEV2ZA03

EEV2ZA04

EEV2ZA20

EEV2ZAAB

u

u

u

u

u

u

IMPORT

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

8,46
5,56

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

14,02

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

5,77
9,41

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

15,18

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

5,77
11,27

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

17,04

Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2" de
diàmetre, d'esfera de 65 mm, de <= 80°C,
col·locat roscat

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

Beina de llautó SAUTER model 364439225 o
equivalent, de 225 mm., rosca G 1/2", PN16,
Tmax 200ºC, muntada
Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

2,05
14,13

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

16,18

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

26,13
43,30

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

69,43

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

10,73
87,44

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

98,17

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

65,31
140,00

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

205,31

Sonda de temperatura SAUTER model
EGT346F102L100 o equivalent, de canya,
Ni1000. Amb funda de llautó, rosca 1/2" PN16,
rang -30 a 130ºC. IP42, amb accessoris de
muntatge, muntada i connectada

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

Desmuntatge de vàlvula de dos vies motoritzada existent a entrada d'agulla existent per a
canvi estiu/hivern. Es preveu el desmuntatge
de les vàlvules existents, neteja, i posterior
muntatge, connexió a sistema de control, connexió i proba de funcionament.

S'inclou colls portabrides i brides de connexió.

4 junio 2018
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QUADRE DE PREUS 2
Nº
0008

0009

0010

0011

0012

CODI

UT

RESUM

EEV2ZAV0

u

Vàlvula de seient de 3 vies roscada, model
BUN040F300 de SAUTER o equivalent, amb 3
racors per l'acoblament. Cos de llautó, eix acer
inoxiddable, PN16, DN40, Kvs=22m3/h; Tª
-15...150ºC. Cursa 8 mm. Caracteristica seleccionable. Inclou 3 racors ref 361951040. S'inclou
accessoris de muntatge, subjecció i connexió.
Instal.lat i posta en funcionament.

EEV2ZAV1

EEV2ZAV2

EEV2ZAV3

EEV2ZAVZ

4 junio 2018

u

u

u

u

IMPORT

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

15,02
195,07

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

210,09

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

18,88
310,50

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

329,38

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

34,33
663,48

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

697,81

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

18,88
311,03

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

329,91

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

9,87
124,90

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

134,77

Vàlvula de seient de 3 vies roscada, model
BUN050F200 de SAUTER o equivalent, amb 3
racors per l'acoblament. Cos de llautó, eix acer
inoxiddable, PN16, DN50, Kvs=40m3/h; Tª
-15...150ºC. Cursa 8 mm. Caracteristica seleccionable. Inclou 3 racors ref 361951050. S'inclou
accessoris de muntatge, subjecció i connexió.
Instal.lat i posta en funcionament.

Vàlvula de seient de 3 vies enbridada, model
BQE080F300 de SAUTER o equivalent. Cos de
fundició, eix i obturador d'acer inoxiddable,
PN16, DN80, Kvs=100m3/h; Tª -15...150ºC. Cursa 8/20/40 mm. S'inclou accessoris de muntatge, subjecció i connexió. Instal.lat i posta en
funcionament.

Vàlvula de seient de 2 vies roscada, model
VUN050F200 de SAUTER o equivalent, amb 2
racors per l'acoblament. Cos de llautó, eix acer
inoxiddable, PN16, DN50, Kvs=40m3/h; Tª
-15...150ºC. Cursa 8 mm. Caracteristica seleccionable. Inclou 2 racors ref 361951050. S'inclou
accessoris de muntatge, subjecció i connexió.
Instal.lat i posta en funcionament.

Vàlvula de seient de 3 vies roscada, model
BUN025F300 de SAUTER o equivalent, amb 3
racors per l'acoblament. Cos de llautó, eix acer
inoxiddable, PN16, DN25, Kvs=10m3/h; Tª
-15...150ºC. Cursa 8 mm. Caracteristica seleccionable. Inclou 3 racors ref 361951025. S'inclou
accessoris de muntatge, subjecció i connexió.
Instal.lat i posta en funcionament.

2

QUADRE DE PREUS 2
Nº
0013

0014

0015

0016

0017

0018

CODI

UT

RESUM

EEV32501

u

Estació de control autònoma modular programable ref. EY-AS525F001 modu525 família
EY-modulo5 de SAUTER per a regulació DDC
bus BACnet i servidor Web integrat. Disposa de
26 punts d'entrada/sortida ampliable fins a
154. Funcions horari, calendari i històric de dades. Alim. 230 V~ consum 12 VA. IP30.

EEV41210

EEV5C0X4

EEVZ1862

EF4218CC

EF4219CC

4 junio 2018

m

u

u

m

m

IMPORT

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

66,60
1.258,59

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

1.325,19

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

0,43
3,80

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

4,23

Resta d'obra i materials ........................................

2.791,89

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

2.791,89

Cable de comunicacions per a BUS de dades,
2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat

Programació dels bucles de regulació DDC i
PLC, càrrega de programes a les estacions de
control i identificació de les mateixes. Comprovació del connexionat dels elements de camp a
l'estació i creació del full de proves. Comprovació dels equips de camp (sondes, actuadors,
senyals digitals, etc.) Lliurament d'esquemes de
connexionat, documentació i característiques
tècniques del Sistema. Edició de pàgines web
per a la supervisió de la instal·lació in situ a través de la Lan (ordinador no inclós) o remota via
internet (connexió per modem analógic o GSM,
router DSL, WAN/LAN a compte del client). Visualització dinàmica dels valors en imatges estàtiques, llistats d'alarmes, corbes de tendències i històrics. Treballs de posada en marxa de
la instal·lació i curs de formació a l'usuari final.

Armari metàl·lic 800x600x200 mm, per a controladors, amb endolls i borns, instal·lat
Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

15,24
1.182,46

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

1.197,70

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

7,62
15,16

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

22,78

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

8,49
19,95

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

28,44

Tub d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre
exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau
de dificultat alt i col·locat superficialment

Tub d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre
exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau
de dificultat alt i col·locat superficialment
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QUADRE DE PREUS 2
Nº
0019

0020

0021

0022

0023

0024

0025

CODI

UT

RESUM

EF421BFC

m

Tub d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau
de dificultat alt i col·locat superficialment

EF421CFC

EF421DFC

EF421DZZ

EFM25830

EFM28D30

EFM2Z830

4 junio 2018

m

m

m

u

u

u

IMPORT

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

12,19
58,53

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

70,72

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

15,03
75,63

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

90,66

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

17,41
92,77

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

110,18

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

17,41
153,86

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

171,27

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

13,06
17,52

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

30,58

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

36,57
40,78

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

77,35

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

21,77
20,71

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

42,48

Tub d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
soldadura longitudinal, de 88,9 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau
de dificultat alt i col·locat superficialment

Tub d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
soldadura longitudinal, de 108 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau
de dificultat alt i col·locat superficialment

Tub d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
soldadura longitudinal, de 168,3 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau
de dificultat alt i col·locat superficialment

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

Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de
diàmetre nomimal 100 mm, cos de cautxú
EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat

Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de
diàmetre nomimal 50 mm, cos de cautxú
EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 16 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat
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QUADRE DE PREUS 2
Nº
0026

0027

0028

0029

0030

0031

CODI

UT

RESUM

EFM2ZA30

u

Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de
diàmetre nomimal 65 mm, cos de cautxú
EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 16 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat

EFQ33CCL

EFQ33CEL

EFQ33CJL

EFQ33CLL

EFQ33CPL

4 junio 2018

m

m

m

m

m

IMPORT

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

23,94
26,98

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

50,92

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

4,79
5,54

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

10,33

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

5,23
6,44

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

11,67

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

6,10
7,95

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

14,05

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

6,10
8,20

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

14,30

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

6,53
9,91

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

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

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

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre
exterior 89 mm, de 32 mm de gruix, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb
grau de dificultat mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre
exterior 114 mm, de 32 mm de gruix, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb
grau de dificultat mitjà
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QUADRE DE PREUS 2
Nº

0032

0033

0034

0035

0036

0037

0038

CODI

EFQ33GTL

EG151512

EG21H71H

EG2DZC10

EG312224

EG312334

EG312534

4 junio 2018

UT

m

u

m

m

m

m

m

RESUM

IMPORT
TOTAL PARTIDA .................................................

16,44

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

7,18
32,40

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

39,58

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

9,99
1,73

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

11,72

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

1,94
2,44

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

4,38

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre
exterior 170 mm, de 50 mm de gruix, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb
grau de dificultat mitjà

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de
100x100 mm, amb grau de protecció IP-40,
muntada superficialment

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada
i muntat superficialment

Safata metàl.lica de planxa d'acer galvanitzat
perforat CABLOFIL BP ref. 210230 o equivalent, amb ala de 60 mm, de 150 mm d'amplària, amb tapa TP 150 i part proporcional d'accessoris de muntatge i muntada superficialment
Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

2,80
23,47

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

26,27

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

0,66
0,69

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

1,35

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

0,66
1,17

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

1,83

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

0,66
1,49

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de
tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

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

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de
tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 2,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub
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QUADRE DE PREUS 2
Nº

CODI

UT

RESUM

IMPORT
TOTAL PARTIDA .................................................

0039

0040

0041

0042

0043

0044

0045

EG41ZT08

EG41ZT09

EG41ZT10

EG4R4A50

EG4R4CW0

EM43ZA02

EN314427

4 junio 2018

u

u

u

u

u

m

u

2,15

Guardamotor magnetotermic, regulable de 2,5
a 4 A, marca TELEMECANIQUE model
GV2-ME08 o equivalent, instal.lat.
Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

8,71
55,70

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

64,41

Guardamotor magnetotermic, regulable de 4 a
6,3 A, marca TELEMECANIQUE model
GV2-ME10 o equivalent, instal.lat.
Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

8,71
55,70

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

64,41

Guardamotor magnetotermic, regulable de 6 a
10 A, marca TELEMECANIQUE model
GV2-ME14 o equivalent, instal.lat.
Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

8,71
64,21

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

72,92

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

8,17
30,05

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

38,22

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

8,17
39,31

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

47,48

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

0,87
1,10

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

1,97

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

7,18
9,58

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

16,76

Contactor de 230 V de tensió de control, 25 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format
per 1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a
un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús
AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió

Contactor de 230 V de tensió de control, 25 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 3NA+1NC,
format per 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària
cada un, per a un circuit de potència de 400 V,
categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1,
fixat a pressió

Conductor blindat i apantallat, no propagador
de la flama, lliure d'halògens, baixa emisió de
fums i baixa corrosivitat, de color vermell, de
2x1,5 mm2 i col.locat en tub

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2", de 16 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment
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QUADRE DE PREUS 2
Nº
0046

0047

0048

0049

0050

CODI

UT

RESUM

EN318427

u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1"1/2, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

EN319427

EN43A6A7

EN43A6D7

EN43A6F7

4 junio 2018

u

u

u

u

IMPORT

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

10,89
41,72

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

52,61

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

13,06
65,67

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

78,73

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

17,41
101,99

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

119,40

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

36,57
145,80

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

182,37

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

47,90
222,17

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

270,07

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 2", de 16 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment

Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 65
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150
micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI
316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per
reductor manual, muntada superficialment

Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de
100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de
resina epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable
1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè
(EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per reductor manual, muntada superficialment

Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de
150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de
resina epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable
1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè
(EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per reductor manual, muntada superficialment
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QUADRE DE PREUS 2
Nº
0051

0052

0053

0054

0055

CODI

UT

RESUM

EN71ZSS1

u

Actuador lineal SAUTER model
AVM321SF132 o equivalent. tecnologia SUT
amb ajustament de característica de vàlvula i
velocitat, 24 V, grau de protecció IP66, carrera
de 8 mm, recorregut 12(6) seg/mm, força
1000N, inclou connector, adaptador; instal·lat i
connectat.

EN71ZSS2

EN821697

EN8216A7

EN8216D7

4 junio 2018

u

u

u

u

IMPORT

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

21,77
282,60

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

304,37

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

21,77
314,00

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

335,77

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

15,67
59,62

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

75,29

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

17,41
77,57

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

94,98

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

36,57
119,35

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

155,92

Actuador lineal SAUTER model
AVM322SF132 o equivalent. tecnologia SUT
amb ajustament de característica de vàlvula i
velocitat, 24 V, grau de protecció IP66, carrera
de 20 mm, recorregut 6(12) seg/mm, força
1000N, inclou connector, adaptador; instal·lat i
connectat.

Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma
UNE-EN 12334, amb brides, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40)
amb recobriment de resina epoxi (200 micres),
clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40), tancament de seient elàstic, muntada
superficialment

Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma
UNE-EN 12334, amb brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40)
amb recobriment de resina epoxi (200 micres),
clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40), tancament de seient elàstic, muntada
superficialment

Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma
UNE-EN 12334, amb brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40)
amb recobriment de resina epoxi (200 micres),
clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40), tancament de seient elàstic, muntada
superficialment
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QUADRE DE PREUS 2
Nº
0056

0057

0058

0059

0060

0061

0062

CODI

UT

RESUM

EN8J3694

u

Vàlvula de retenció de bola, segons la norma
UNE-EN ISO 16137, de cos recte, per a encolar,
DN 40 (per a tub de 50 mm de diàmetre nominal ), de 16 bar de pressió nominal, cos de
PVC-U i tancament d'etilè propilè diè (EPDM),
muntada superficialment

EN911177

ENC11050

ENC11060

ENC21010

ENC21030

ENE18304

4 junio 2018

u

u

u

u

u

u

IMPORT

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

13,06
13,95

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

27,01

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

10,89
125,55

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

136,44

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

17,41
86,42

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

103,83

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

34,83
114,28

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

149,11

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

47,90
240,17

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

288,07

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

65,31
588,29

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

653,60

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

10,89
16,25

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

27,14

Vàlvula de seguretat d'apertura progressiva, de
caputxa tancada estanca, amb rosca, de diàmetre nominal 1"1/4, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó
CW617N i unió de llautó CW617N, de preu alt,
muntada superficialment

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

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

Vàlvula d'equilibrat embridada de 65 mm de
diàmetre nominal i Kvs=85, de 16 bar de pressió nominal, de fosa nodular, amb preajust de
cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i
sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada

Vàlvula d'equilibrat embridada de 100 mm de
diàmetre nominal i Kvs=190, de 16 bar de pressió nominal, de fosa nodular, amb preajust de
cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i
sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada

Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal
1"1/2, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment
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QUADRE DE PREUS 2
Nº
0063

0064

0065

0066

0067

CODI

UT

RESUM

ENE19304

u

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

ENE1A304

ENE2D304

ENFBU020

ENL2ZCB1

u

u

u

u

IMPORT

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

13,06
25,39

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

38,45

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

14,37
45,79

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

60,16

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

36,57
128,05

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

164,62

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

10,89
50,82

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

61,71

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

43,54
3.393,60

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

3.437,14

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

130,62
2.756,40

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

2.887,02

Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal
2"1/2, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment

Filtre colador en forma de Y amb brides, 100
mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment

Vàlvula de buidat d'1'' 1/4 de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i muntada roscada

Bomba acceleradora GRUNDFOS mod. MAGNA1 D
65-150 F 340 o equivalent amb control de velocitat
per a instal.lacions de calefacció i climatització, alimentació monofàsica de 230V, per a líquids entre
-10 i 110°C, amb connexions per brides de 65 mm
de diàmetre nominal, muntada entre tubs i fixada al
suport, amb totes les connexions fetes. S'inclou tot

el material auxiliar per la seva connexió i s'inclou suportació d'aquesta per a instal.lar en tuberia vertical. B1.

0068

ENL2ZCB2

u

Bomba acceleradora GRUNDFOS mod. TPE3
40-200-S-A-F-A o equivalent amb control de velocitat per a instal.lacions de calefacció i climatització,
alimentació monofàsica de 230V, per a aigua entre
0 i 90°C, amb connexions per brides de 40 mm de
diàmetre nominal, muntada entre tubs i fixada al suport, amb totes les connexions fetes

S'inclou tot el material auxiliar per la seva connexió i s'inclou suportació d'aquesta per a instal.lar en tuberia vertical. B11.

4 junio 2018
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QUADRE DE PREUS 2
Nº
0069

CODI

UT

RESUM

ENL2ZCB3

u

Bomba acceleradora GRUNDFOS mod. TPE3
40-240-S-A-F-A o equivalent amb control de velocitat per a instal.lacions de calefacció i climatització,
alimentació monofàsica de 230V, per a aigua entre
0 i 90°C, amb connexions per brides de 40 mm de
diàmetre nominal, muntada entre tubs i fixada al suport, amb totes les connexions fetes

IMPORT

S'inclou tot el material auxiliar per la seva connexió i s'inclou suportació d'aquesta per a instal.lar en tuberia vertical. B10.

0070

0071

0072

0073

ENL2ZCB4

ENL2ZH37

ENL2ZHZ8

PACONT01

4 junio 2018

u

u

u

u

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

130,62
2.964,00

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

3.094,62

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

130,62
3.953,40

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

4.084,02

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

43,54
1.221,60

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

1.265,14

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

43,54
3.266,40

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

3.309,94

Bomba acceleradora GRUNDFOS mod. TPE
65-250/2-S-A-F-A o equivalent amb control de
velocitat per a instal.lacions de calefacció i climatització, amb sensor de pressió diferencial,
alimentació trifàsica de 400V, per a aigua entre
0 i 120°C, amb connexions per brides de 65
mm de diàmetre nominal, muntada entre tubs i
fixada al suport, amb totes les connexions fetes
S'inclou tot el material auxiliar per la seva connexió i s'inclou suportació d'aquesta per a instal.lar en tuberia vertical. B5.

Bomba acceleradora GRUNDFOS MAGNA1
40-150 F o equivalent, amb les següents característiques:
- Mitjà d'impulsió: Aigua.
- Temperatura de treball (màx): 110 ºC.
- Pressió de treball màxima: 10.0 bar.
- Tensió: 1x230 V/50Hz.
- Potència nominal P1: 16.01..615 W.
muntada entre tubs i fixada al suport, amb totes les connexions fetes
S'inclou tot el material auxiliar per la seva connexió i s'inclou suportació d'aquesta per a instal.lar en tuberia vertical. B12.

Bomba acceleradora GRUNDFOS MAGNA1 D
50-180 F 280o equivalent, amb les següents
característiques:
- Mitjà d'impulsió: Aigua.
- Temperatura de treball (màx): 110 ºC.
- Pressió de treball màxima: 10.0 bar.
- Tensió: 1x230 V/50Hz.
- Potència nominal P1: 22.44..785 W.
muntada entre tubs i fixada al suport, amb totes les connexions fetes
S'inclou tot el material auxiliar per la seva connexió i s'inclou suportació d'aquesta per a instal.lar en tuberia vertical. B2.

Entrega de documentació de control, consistent en llistat de punts, esquemes d'instal.lació,
manual de programació i de funcionament.
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QUADRE DE PREUS 2
Nº

0074

0075

0076

0077

0078

CODI

PPAU15051

PPAU150532

PPAUC101

PPAUC102

PPAUC103

4 junio 2018

UT

pa

pa

u

u

u

RESUM

IMPORT
Mà d'obra ..............................................................

261,24

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

261,24

Sense descomposició
Resta d'obra i materials ........................................

800,00

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

800,00

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

155,23
1.825,53

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

1.980,76

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

87,08
1.200,00

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

1.287,08

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

87,08
900,00

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

987,08

Partida alçada en concepte d'aillament dels
col·lectors de impulsió i retorn presents en la
sala de bombes, així com l'aillament de tota la
valvuleria i elements segons la normativa vigent i segons requeriments tècnics de districlima. Totalment instal·lat

Sum. i col. de circuit d'omplert format pels següents elements:
- 10 ml. de tub PPR 50
- 4 vàlvulas de bola de 2".
- 1 Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó,
amb unions roscades de diàmetre nominal 2".
- 1 vàlvula de retenció de 2".
- 1 flexible de 2".
- 1 Desconnectador de 2" marca SALVADOR
ESCODA referencia AA30.005 o equivalent
d'acord amb la IT 1.3.4.2.2 del RD1027/2007 i
de la UNE 100155:2004.
S'inclou material auxiliar de muntatge

Col.lector de 5" per a impulsió d'acer inoxidable de circuits B1-B2; amb entrada per a tub 3"
(88,9x2) i dos sortides: una de 2" (54x1,2) i
una de 2 1/2" (76,1x2). Amb una longitud total
de 0,80 mts.
Connexions per a vàlvula de buidat de 1 1/4",
purgador i termòmetre. Les connexions seran
embridades i anirà totalment aïllat segons els
requeriments de la normativa. Es preveu la suportació en suports de peu.

Col.lector de 5" per a retorn d'acer inoxidable
de circuits B1-B2; amb entrada per a tub 3"
(88,9x2) i dos sortides: una de 2" (54x1,2) i
una de 2 1/2" (76,1x2). Amb una longitud total
de 0,40 mts.
Connexions per a vàlvula de buidat de 1 1/4",
purgador i termòmetre. Les connexions seran
embridades i anirà totalment aïllat segons els
requeriments de la normativa. Es preveu la suportació en suports de peu.

Col.lector de 8" per a impulsió d'acer inoxidable de circuits B5-B10-B11-B12; amb entrada
per a tub 6" (168,3x2) i quatre sortides: una de
1 1/2" (42x1,2), dues de 2 1/2" (76,1x2) i una
de 4" (108x2). Amb una longitud total de 1,40
mts.
Connexions per a vàlvula de buidat de 1 1/4",
purgador i termòmetre. Les connexions seran
embridades i anirà totalment aïllat segons els
requeriments de la normativa. Es preveu la suportació en suports de peu.
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QUADRE DE PREUS 2
Nº

0079

0080

0081

0082

CODI

PPAUC104

PPAUZ101

PPAUZ8020

XPA01CO1

4 junio 2018

UT

u

u

pa

u

RESUM

IMPORT
Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

87,08
2.400,00

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

2.487,08

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

87,08
2.100,00

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

2.187,08

Sense descomposició
Resta d'obra i materials ........................................

650,00

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

650,00

Sense descomposició
Resta d'obra i materials ........................................

450,00

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

450,00

Mà d'obra ..............................................................
Resta d'obra i materials ........................................

112,11
168,09

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

280,20

Col.lector de 8" per a impulsió d'acer inoxidable de circuits B5-B10-B11-B12; amb entrada
per a tub 6" (168,3x2) i quatre sortides: una de
1 1/2" (42x1,2), dues de 2 1/2" (76,1x2) i una
de 4" (108x2). Amb una longitud total de 1,00
mts.
Connexions per a vàlvula de buidat de 1 1/4",
purgador i termòmetre. Les connexions seran
embridades i anirà totalment aïllat segons els
requeriments de la normativa. Es preveu la suportació en suports de peu.

Execució de seguretat i salut i prevenció riscos laborals de l'obra.

Partida alçada de pintat de les canonades hidràuliques, senyalització sentit de flux ; tot això
d'acord amb la normativa vigent ; incloent l'etiquetatge requerit.

Modificació de quadre elèctric actual de sala
de calderes consistent en desmuntatge dels
guardamotors i contactors de les bombes de
circulació, B1, B2, B5, B10 i B12 per a instal.lar
les noves proteccions. S'inclou desconnexió i
sanejament de la instal.lació tant a quadre
com fins a connexions actuals.
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QUADRE DE PREUS 2
Nº
0083

0084

CODI

UT

RESUM

XPACO101

u

Desmuntatge d'instal.lacions de col.lectors for‐
mat per:
* desmuntatge de tuberies, aïllament, valvule‐
ria, elements de control de les instal.lacions hi‐
dràuliques de secundari; des d'agulla hidràuli‐
ca fins a punt de sortida de tots els circuits hi‐
dràulics de sala de calderes. Inclou desconne‐
xió i desmuntatge de tots els elements tant a
nivell hidràulic, com elèctric i de maniobra,
identificació i classificació de tots els elements,
buidat dels diferents circuits, talls de tuberia
de connexió i connexió amb brides a tuberia
metàl.lica existent i accessori amb brida per a
nova tuberia de PPR segons diàmetre de plà‐
nols adjunts.
S'inclou el buidat de tota la instal.lació
S'inclou la neteja de materials de la obra i to‐
tes les ajudes necessaries per tal d'executar les
tasques segons indicacions de la direcció facul‐
tativa i de la propietat.
S'inclou el desmuntatge de les sondes exis‐
tents a circuits d'impulsió i retorn, la neteja
per tornar a instal.lar‐los a les noves tuberies.
S'inclou desmuntatge de totes les bombes de
circulació i de tota la valvuleria; així com dels
col.lectors existents.
S'inclou el desmuntge de la canal existent late‐
ral a la sala de calderes, subjecció provisional
de les alimentacions i senyals que discorren
per aquesta i que cal mantenir i posterior mun‐
tatge per la canal una vegada s'hagi tornat a
instal.lar.
S'inclou el transport d'elements que la propie‐
tat determini fins a magatzem d'aquest la res‐
ta es portarà a centre de reciclatge.
S'inclou el transport fins a centre de reciclatge
i taxes de disposició de residus a centre autorit‐
zat.

XPACO102

4 junio 2018

pa

IMPORT

Mà d'obra ..............................................................

1.751,92

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

1.751,92

Partida alçada en concepte de suportació de
tuberias, bombes de circulació, valvuleria i
col.lectors, formada per perfils de suport galvanitzats instal.lats horitzontalment i verticalment,
s'inclouen plaques bases per a recolzament a
terra, sostre i a parets. S'inclou material auxiliar per a instal.lació de recolzaments, guies,
subjeccions.
Sense descomposició
Resta d'obra i materials ........................................

800,00

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

800,00
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10 PLÀNOLS
I01
I02
I03
I04
I05
I06
I07
I 08
I09
I10

Situació i emplaçament
Estat Actual. Planta cotes
Estat Actual. Instal.lació existent.
Estat Actual. Fotografies
Estat Actual. Desmuntatges i Actuacions
Estat Actual. Desmuntatge
Nova Instal.lació
Esquema hidràulic
Esquema elèctric
Instal.lació elèctrica

P17064 Substitució dels col.lectors de la sala de calderes de la Facultat de Dret de la Universitat de Girona
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