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Capítol 01 Instal·lació solar 
 
Partida 01 Sistema de captació solar i accessoris 
 
 

Codi Descripció Amidament Unitat 

01.01.001 Subm. i col. del suport per coberta plana del captador solar 
Vitosol 300, inclou llosa de formigó i p.p. d'accessoris pel 
muntatge i comprovació. 

60 UN 

    
01.01.002 Subm. i col. d'una bateria de 4 captadors de la marca 

VIESSMANN del model Vitosol 300 amb 3 m2 de superfície 
útil, amb p.p. de material auxiliar per muntatge. 

15 UN 

    
01.01.003  Subm. i col. de l'aixeta de buidat de 1/2" amb tancament 

de bola, p.p. d'accessoris per la col·locació i comprovació. 
15 UN 

    
01.01.004 Subm. i col. de la vàlvula bola de 1/2", de llautó, amb 

anells de teflón, comprovació. 
30 UN 

    
01.01.005 Subm. i col. de la vàlvula bola de 1/2", de llautó, amb 

anells de teflón, amb maneta de papallona, comprovació. 
15 UN 

    
01.01.006 Subm. i col. del purgador automàtic FLEXVENT amb p.p. 

d'accessoris per la col·locació i comprovació. 
15 UN 

    
01.01.007 Subm. i col. de tub de coure comercial en tira de 60/63 

mm amb p.p d'accessoris pel muntatge (suports, colzes...) 
i soldadura. Comprovació. 

32,1 ML 

    
01.01.008 Subm. i col. de tub de coure comercial en tira de 51/54 

mm amb p.p d'accessoris pel muntatge (suports, colzes...) 
i soldadura. Comprovació. 

19,2 ML 

    
01.01.009 Subm. i col. de tub de coure comercial en tira de 33/35 

mm amb p.p d'accessoris pel muntatge (suports, colzes...) 
i soldadura. Comprovació. 

118,5 ML 

    
01.01.010 Subm. i col. de tub de coure comercial en tira de 26/28 

mm amb p.p d'accessoris pel muntatge (suports, colzes...) 
i soldadura. Comprovació. 

31,5 ML 

    
01.01.011 Subm. i col. de tub de coure comercial en tira de 20/22 

mm amb p.p d'accessoris pel muntatge (suports, colzes...) 
i soldadura. Comprovació. 

31,5 ML 

    
01.01.012 Subm. i col. de tub de coure comercial en tira de 13/15 

mm amb p.p d'accessoris pel muntatge (suports, colzes...) 
i soldadura. Comprovació. 

36 ML 

    
01.01.013 Subm. i col. d'aïllament tubular flexible K-FLEX ST.M1 pel 

tub de coure 60/63 mm Gamma Reglament RITE. Espessor 
27 mm (equivalent a 30 mm RITE). Inclou capes pintura 
protecció. 

33 ML 
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01.01.014 Subm. i col. d'aïllament tubular flexible K-FLEX ST.M1 pel 
tub de coure 51/54 mm Gamma Reglament RITE. Espessor 
27 mm (equivalent a 30 mm RITE). Inclou capes pintura 
protecció. 

20 ML 

    
01.01.015 Subm. i col. d'aïllament tubular flexible K-FLEX ST.M1 pel 

tub de coure 33/35 mm Gamma Reglament RITE. Espessor 
19 mm (equivalent a 20 mm RITE). Inclou capes pintura 
protecció. 

119 ML 

    
01.01.016 Subm. i col. d'aïllament tubular flexible K-FLEX ST.M1 pel 

tub de coure 26/28 mm Gamma Reglament RITE. Espessor 
19 mm (equivalent a 20 mm RITE). Inclou capes pintura 
protecció. 

32 ML 

    
01.01.017 Subm. i col. d'aïllament tubular flexible K-FLEX ST.M1 pel 

tub de coure 20/22 mm Gamma Reglament RITE. Espessor 
19 mm (equivalent a 20 mm RITE). Inclou capes pintura 
protecció. 

32 ML 

    
01.01.018 Subm. i col. d'aïllament tubular flexible K-FLEX ST.M1 pel 

tub de coure 13/15 mm Gamma Reglament RITE. Espessor 
19 mm (equivalent a 20 mm RITE). Inclou capes pintura 
protecció. 

36 ML 

    
 
 
 
Partida 02 Sistema hidràulic (circuit primari) 
 

Codi Descripció Amidament Unitat 

01.02.001 Subm. i col. de l'equip de bombeig GRUNDFOS del model 
UPS 32-120 F de la sèrie 200. Potència màx. 340 W. 
Velocitat 2. (Q = 3600 l/h, Hr = 7,53 mca). Inclou 
accessoris pel muntatge i control, i comprovació 

1 UN 

    
01.02.002 Subm. i col. del vas d'expansió per ACS de 250 litres de 

capacitat, amb p.p. d'accessoris i comprovació. 
1 UN 

    
01.02.003 Subm. i col. de la vàlvula de seguretat tarada a 6 bars, 

amb p.p. d'accessoris i comprovació. 
1 UN 

    
01.02.004 Subm. i col. de l'embut de descàrrega, amb p.p. 

d'accessoris i comprovació.  
1 UN 

    
01.02.005 Subm. i col. de la vàlvula d'equilibrat de la marca 

HYDRONICS, del model STAD-25 (TOUR & ANDERSSON) 
de rosca interna, amb preajustament de cabal, amb p.p. 
d'accessoris i comprovació. 

3 UN 

    
01.02.006 Subm. i col. de l'aixeta d'emplenat VIESSMANN per 

esbandir, omplir i buidar el circuit. Inclou accessoris pel 
muntatge i material auxiliar. Comprovació. 

1 UN 

    
01.02.007 Subm. i col. de la vàlvula bola de 1", de llautó, amb anells 

de teflón, comprovació. 
7 UN 
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01.02.008 Subm. i col. del fluid caloportador Tyfocor-LS subministrat 
per VIESSMANN, amb recipient de 20 l rebutjable. 

3 UN 

    
01.02.009 Subm. i col. de tub de coure comercial en tira de 60/63 

mm amb p.p d'accessoris pel muntatge (suports, colzes...) 
i soldadura. Comprovació. 

16 ML 

    
01.02.010 Subm. i col. de tub de coure comercial en tira de 33/35 

mm amb p.p d'accessoris pel muntatge (suports, colzes...) 
i soldadura. Comprovació. 

4,1 ML 

    
01.02.011 Subm. i col. de tub de coure comercial en tira de 26/28 

mm amb p.p d'accessoris pel muntatge (suports, colzes...) 
i soldadura. Comprovació. 

10,35 ML 

    
01.02.012 Subm. i col. d'aïllament tubular flexible K-FLEX ST.M1 pel 

tub de coure 60/63 mm Gamma Reglament RITE. Espessor 
27 mm (equivalent a 30 mm RITE). Inclou capes pintura 
protecció. 

16 ML 

    
01.02.013 Subm. i col. d'aïllament tubular flexible K-FLEX ST.M1 pel 

tub de coure 33/35 mm Gamma Reglament RITE. Espessor 
19 mm (equivalent a 20 mm RITE). Inclou capes pintura 
protecció. 

5 ML 

    
01.02.014 Subm. i col. d'aïllament tubular flexible K-FLEX ST.M1 pel 

tub de coure 26/28 mm Gamma Reglament RITE. Espessor 
19 mm (equivalent a 20 mm RITE). Inclou capes pintura 
protecció. 

11 ML 

 
 
 
Partida 03 Sistema hidràulic (circuit secundari) 
 

Codi Descripció Amidament Unitat 

01.03.001 Subm. i col. de l'equip de bombeig GRUNDFOS del model 
UPS 25-60 B de la sèrie 100. Potència màx. 90 W. Velocitat 
3. (Q = 1800 l/h, Hr = 3,18 mca). Inclou accessoris pel 
muntatge i control, i comprovació. 

1 UN 

    
01.03.002 Subm. i col. de l'equip de bombeig GRUNDFOS del model 

UP 20-45 N de la sèrie100. Potència màx. 115 W. Velocitat 
1. (Q = 900 l/h, Hr = 3,06 mca). Inclou accessoris pel 
muntatge i control, i comprovació.. 

2 UN 

    
01.03.003 Subm. i col. de la vàlvula bola de 1", de llautó, amb anells 

de teflón, comprovació. 
6 UN 

    
01.03.004 Subm. i col. de tub de coure comercial en tira de 26/28 mm 

amb p.p d'accessoris pel muntatge (suports, colzes...) i 
soldadura. Comprovació. 

7,8 ML 

    
01.03.005 Subm. i col. d'aïllament tubular flexible K-FLEX ST.M1 pel 

tub de coure 26/28 mm Gamma Reglament RITE. Espessor 
19 mm (equivalent a 20 mm RITE). Inclou capes pintura 
protecció. 

8 ML 
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Partida 04 Sistema d’intercanvi i emmagatzematge 
 

Codi Descripció Amidament Unitat 

01.04.001 Subm. i col. de l'intercanviador de plaques per ACS de la 
marca ALFA LAVAL del model M3FM9 (9 plaques). Pot 
45000 kcal/h. Inclou p.p. material auxiliar pel muntatge i 
elements auxiliars de regulació. Comprovació. 

1 UN 

    
01.04.002 Subm. i col. de l'intercanviador de plaques per ACS de la 

marca ALFA LAVAL del model M3FM5 (5 plaques). Pot 
20000 kcal/h. Inclou p.p. material auxiliar pel muntatge i 
elements auxiliars de regulació. Comprovació. 

2 UN 

    
01.04.003 Subm. i col. de l'acumulador per ACS de la marca IDROGAS 

de la sèrie ACS vertical, de 5000 litres de capacitat. Pressió 
de treball: 6 bar. Inclou p.p. material auxiliar pel muntatge i 
elements auxiliars de regulació. Comprovació. 

1 UN 

    
01.04.004 Subm. i col. de l'acumulador per ACS de la marca IDROGAS 

de la sèrie ACS vertical, de 2500 litres de capacitat. Pressió 
de treball: 6 bar. Inclou p.p. material auxiliar pel muntatge i 
elements auxiliars de regulació. Comprovació. 

2 UN 

 
Partida 05 Sistema de regulació i control 
 

Codi Descripció Amidament Unitat 

01.05.001 Subm. i col. de la centraleta multisistema de regulació 
electrònica de la marca RESOL i del model Midi Pro, 
programable, amb connexió a PC, amb 6 sortides de relé i 7 
entrades de sondes. Lectura digital de potència, balanç de 
potència i sistema diagnòstic. S'inclouen sondes, beines, 
programació, esquemes elèctrics, documentació, cablejat i 
p.p. de material auxiliar pel muntatge. Comprovació. 

1 UN 

    
01.05.002 Subm. i col. del censor solar composat per una cèl·lula solar 

CS 10 i per la detecció de la intensitat de la radiació solar, 
RESOL CS 10. S'inclou p.p. de material auxiliar pel 
muntatge. 

1 UN 

    
01.05.003 Subm. i col. de l'electrovàlvula de 3 vies de 1", de la marca 

RESOL i de model VA 30 amb p.p. d'accessoris i 
comprovació. 

3 UN 

    
01.05.004 Subm. o col. de subquadre de proteccions de la instal·lació 

solar (SB-Solar), format per un cofre de superfície estanca 
MERLIN GERIN PRAGMA C ref. 10252 de 400x270x125mm. 
amb porta transparent i de gran capacitat en el seu interior 
per: 1 Int. manual M.G. 32A. 2P, 1 Diferencial M.G. 40A. 2P. 
0,03A, 1 Diferencial M.G. 40A. 2P. 0,3A, 3 Pies M.G. 10A. 
2P. corba C, 1 Guardamotor M.G. P25M 0,4-0,63A. 2P, 1 
Guardamotor M.G. P25M1-1,6A. 2P, 2 Contactor M.G. CT 
16A. 2P. 220V. També s'inclouen borns, connexió dels 
elements, canalitzacions, suports, petit material, rètols de 
fòrmica per la identificació de cada element, esquemes 
unifilars actualitzats i p.p. d'accessoris pel seu muntatge i 
connexionat. 

1 UN 
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Capítol 02 Instal·lació convencional 
 
Partida 01 Caldera i accessoris 
 

Codi Descripció Amidament Unitat 

02.01.001 Subm. i col. de la caldera de calefacció a gas de baixa 
temperatura amb cremador atmosfèric d’acer inoxidable, 
del model Vitogas 050 de VIESSMANN, de potència tèrmica 
útil de 326 kW, pressió màxima de servei 6 bar, cabal 
volumètric mínim 3,5 m3/h. S'inclou p.p. d'accessoris i 
elements auxiliars pel muntatge. Equip de regulació 
Vitotronic incorporat. Comprovació. 

1 UN 

 
 
Partida 02 Sistema hidràulic  
 

Codi Descripció Amidament Unitat 

02.02.001 Subm. i col. del purgador automàtic FLEXVENT amb p.p. 
d'accessoris per la col·locació i comprovació. 

6 UN 

    
02.02.002 Subm. i col. del vas d'expansió per ACS de 50 litres de 

capacitat, amb p.p. d'accessoris i comprovació. 
1 UN 

    
02.02.003 Subm. i col. de la vàlvula de seguretat tarada a 6 bars, amb 

p.p. d'accessoris i comprovació. 
1 UN 

    
02.02.004 Subm i col de l'embut de descàrrega, amb p.p. d'accessoris i 

comprovació. 
1 UN 

    
02.02.005 Subm. i col. de l'aixeta de buidat de 1/2" amb tancament de 

bola, p.p. d'accessoris per la col·locació i i comprovació. 
1 UN 

    
02.02.006 Subm. i col. de la vàlvula de retenció de 1 1/4", de llautó, 

tancament clapeta assentament de llautó, amb accessoris i 
comprovació. 

1 UN 

    
02.02.007 Subm. i col. de la vàlvula bola de 1 1/4", de llautó, amb 

anells de teflón, comprovació. 
10 UN 

    
02.02.008 Subm. i col. de la vàlvula bola de 1/2", de llautó, amb anells 

de teflón, amb maneta de papallona, comprovació. 
6 UN 

    
02.02.009 Subm. i col. de la vàlvula termostàtica de la marca 

DANFOSS i de model TVM-H, Pressió màx. de treball 10 bar, 
cabal màx. 3 m3/h. Amb p.p. d'accessoris i comprovació. 

1 UN 

    
02.02.010 Subm. i col. de l'equip de bombeig GRUNDFOS del model 

UPS 32-60 F de la sèrie200. Potència màx. 180 W Velocitat 
2. (Q = 5000 l/h, Hr = 2,56 mca). Inclou accessoris pel 
muntatge i control, i comprovació. 

1 UN 

    
02.02.011 Subm. i col. de l'equip de bombeig GRUNDFOS del model 

UPS 25-60 B de la sèrie100. Potència màx. 90 W. Velocitat 
3. (Q = 3000 l/h, Hr = 2,2 mca). Inclou accessoris pel 
muntatge i control, i comprovació. 

1 UN 
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02.02.012 Subm. i col. de l'equip de bombeig GRUNDFOS del model 
UP 20-45 N de la sèrie100. Potència màx. 115 W. Velocitat 
1. (Q = 2500 l/h, Hr = 2,17 mca). Inclou accessoris pel 
muntatge i control, i comprovació. 

2 UN 

    
02.02.013 Subm. i col. de l'equip de bombeig GRUNDFOS del model 

UP 20-30 N de la sèrie100. Potència màx. 75 W. Velocitat 1. 
(Q = 2500 l/h, Hr = 0,07 mca). Inclou accessoris pel 
muntatge i control, i comprovació. 

3 UN 

    
02.02.014 Subm. i col. del col·lector d'acer de 3 1/2" amb 3 

derivacions de 1 1/4" i de 300 mm de longitud. 
Comprovació. 

2 UN 

    
02.02.015 Subm. i col. de tub d'acer comercial en tira de 1 1/2" amb 

p.p d'accessoris pel muntatge (suports, colzes...) i 
soldadura. Comprovació. 

17 ML 

    
02.02.016 Subm. i col. de tub d'acer comercial en tira de 1 1/4" amb 

p.p d'accessoris pel muntatge (suports, colzes...) i 
soldadura. Comprovació. 

97,2 ML 

    
02.02.017 Subm. i col. d'aïllament tubular flexible K-FLEX ST.M1 pel 

tub d'acer de 1 1/2" Gamma Reglament RITE. Espessor 27 
mm (equivalent a 30 mm RITE). Inclou capes pintura 
protecció. 

17 ML 

    
02.02.018 Subm. i col. d'aïllament tubular flexible K-FLEX ST.M1 pel 

tub d'acer de 1 1/4" Gamma Reglament RITE. Espessor 27 
mm (equivalent a 30 mm RITE). Inclou capes pintura 
protecció. 

98 ML 

 
 
 
 
Partida 03 Sistema d’intercanvi i emmagatzematge  
 

Codi Descripció Amidament Unitat 

02.03.001 Subm. i col. de l'interacumulador amb serpentí per ACS de 
3000 litres de capacitat del model MV-3000-S de LAPESA. 
S'inclou p.p. d'accessoris, material auxiliar pel muntatge i 
elements auxiliars de regulació. Comprovació. 

1 UN 

    
02.03.002 Subm. i col. de l'interacumulador amb serpentí per ACS de 

2500 litres de capacitat del model MV-2500-S de LAPESA. 
S'inclou p.p. d'accessoris, material auxiliar pel muntatge i 
elements auxiliars de regulació. Comprovació. 

2 UN 
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Partida 04 Sistema de regulació i control  
 

Codi Descripció Amidament Unitat 

02.04.001 Subm. i col. de la centraleta multisistema de regulació 
electrònica de la marca RESOL i del model Midi Pro, 
programable, amb connexió a PC, amb 6 sortides de relé i 7 
entrades de sondes. Lectura digital de potència, balanç de 
potència i sistema diagnòstic. S'inclouen sondes, beines, 
programació, esquemes elèctrics, documentació i p.p. de 
material auxiliar pel muntatge. Comprovació. 

1 UN 

    
02.04.002 Subm. i col. de l'electrovàlvula de 3 vies de 1 1/4", de la 

marca RESOL i de model VA 30 amb p.p. d'accessoris i 
comprovació. 

3 UN 

    
02.04.003 Subm. i col. del termòstat diferencial del model B1/Y de 

RESOL de dos entrades per sondes. S'inclouen sondes, 
beines i p.p. de material auxiliar pel muntatge. 

3 UN 

    
02.04.004 Subm. o col. de subquadre de proteccions de la instal·lació 

solar (SB-Solar), format per un cofre de superfície estanca 
MERLIN GERIN PRAGMA C ref. 10252 de 400x270x125mm. 
amb porta transparent i de gran capacitat en el seu interior 
per: 1 Int. manual M.G. 32A. 2P, 1 Diferencial M.G. 40A. 2P. 
0,03A, 1 Diferencial M.G. 40A. 2P. 0,3A, 3 Pies M.G. 10A. 
2P. corba C, 1 Guardamotor M.G. P25M 0,4-0,63A. 2P, 1 
Guardamotor M.G. P25M1-1,6A. 2P, 2 Contactor M.G. CT 
16A. 2P. 220V. També s'inclouen borns, connexió dels 
elements, canalitzacions, suports, petit material, rètols de 
fòrmica per la identificació de cada element, esquemes 
unifilars actualitzats i p.p. d'accessoris pel seu muntatge i 
connexionat. 

1 UN 
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