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1.- PREUS UNITARIS 

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

Codi Descripció Unitat Preu Unitari 

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. 

UN 253,68 € 

    
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. 

UN 9.501,66 € 

    
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. 
UN 8,79 € 

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

anells de teflón, comprovació. 
UN 7,15 € 

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

anells de teflón, amb maneta de papallona, comprovació. 
UN 7,12 € 

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

d'accessoris per la col·locació i comprovació. 
UN 12,39 € 

    
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. 

ML 28,09 € 

    
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. 

ML 25,37 € 

    
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. 

ML 17,72 € 

    
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. 

ML 13,65 € 

    
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. 

ML 10,55 € 

    
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. 

ML 7,64 € 

    
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. 

ML 17,73 € 
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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. 

ML 16,90 € 

    
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. 

ML 13,44 € 

    
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. 

ML 13,07 € 

    
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. 

ML 12,40 € 

    
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. 

ML 11,90 € 

 
 
 
Partida 02 Sistema hidràulic (circuit primari) 
 

Codi Descripció Unitat Preu Unitari 

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. 

UN 898,37 € 

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

capacitat, amb p.p. d'accessoris i comprovació. 
UN 256,59 € 

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

amb p.p. d'accessoris i comprovació. 
UN 23,85 € 

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

d'accessoris i comprovació. 
UN 10,81 € 

    
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. 

UN 65,53 € 

    
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. 

UN 61,08 € 

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

de teflón, comprovació. 
UN 9,84 € 
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01.02.008 Subm. i col. del fluid caloportador Tyfocor-LS subministrat 
per VIESSMANN, amb recipient de 20 l rebutjable. 

UN 117,80 € 

    
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. 

ML 28,09 € 

    
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. 

ML 17,72 € 

    
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. 

ML 13,65 € 

    
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. 

ML 17,73 € 

    
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. 

ML 13,44 € 

    
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. 

ML 13,07 € 

 
 
 
Partida 03 Sistema hidràulic (circuit secundari) 
 

Codi Descripció Unitat Preu Unitari 

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. 

UN 456,03 € 

    
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. 

UN 405,03 € 

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

de teflón, comprovació. 
UN 9,84 € 

    
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. 

ML 13,65 € 

    
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. 

ML 13,07 € 
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Partida 04 Sistema d’intercanvi i emmagatzematge 
 

Codi Descripció Unitat Preu Unitari 

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. 

UN 354,08 € 

    
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. 

UN 286,08 € 

    
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. 

UN 3.743,93 € 

    
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. 

UN 2.241,93 € 

 
Partida 05 Sistema de regulació i control 
 

Codi Descripció Unitat Preu Unitari 

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. 

UN 489,57 € 

    
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. 

UN 77,42 € 

    
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. 

UN 194,39 € 

    
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. 

UN 516,66 € 
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Capítol 02 Instal·lació convencional 
 
Partida 01 Caldera i accessoris 
 

Codi Descripció Unitat Preu Unitari 

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 mínim3,5 m3/h. S'inclou p.p. d'accessoris i 
elements auxiliars pel muntatge. Equip de regulació 
Vitotronic incorporat. Comprovació. 

UN 8.180,00 € 

 
 
Partida 02 Sistema hidràulic  
 

Codi Descripció Unitat Preu Unitari 

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

UN 12,39 € 

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

capacitat, amb p.p. d'accessoris i comprovació. 
UN 75,39 € 

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

p.p. d'accessoris i comprovació. 
UN 23,85 € 

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

d'accessoris i comprovació. 
UN 10,81 € 

    
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. 
UN 8,79 € 

    
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. 

UN 13,51 € 

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

anells de teflón, comprovació. 
UN 7,12 € 

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

de teflón, amb maneta de papallona, comprovació. 
UN 13,07 € 

    
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. 

UN 82,51 € 

    
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. 

UN 524,58 € 

    
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. 

UN 465,75 € 
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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. 

UN 414,75 € 

    
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. 

UN 355,45 € 

    
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. 

UN 14,86 € 

    
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. 

ML 24,30 € 

    
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. 

ML 21,09 € 

    
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. 

ML 16,36 € 

    
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. 

ML 15,81 € 

 
 
 
 
Partida 03 Sistema d’intercanvi i emmagatzematge  
 

Codi Descripció Unitat Preu Unitari 

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. 

UN 3.943,43 € 

    
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. 

UN 3.377,43 € 
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Partida 04 Sistema de regulació i control  
 

Codi Descripció Unitat Preu Unitari 

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. 

UN 489,57 € 

    
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. 

UN 194,39 € 

    
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. 

UN 134,86 € 

    
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. 

UN 516,66 € 
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2.- PRESSUPOSTOS PARCIALS 

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

Codi Descripció Unitat  Preu/unitat Subtotal  

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. 

   

     
 Suport pel captador Vitosol 300 H30  1,00 246,00 € 246,00 € 
     
 Paleta oficial 1ª 0,25 16,53 € 4,13 € 
 Paleta oficial 2ª 0,25 14,18 € 3,55 € 
     
   Preu unitari 253,68 € 
     

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. 

   

     
 Captador solar VIESSMANN de tubs de buit model 

Vitosol 300 H30 de 3 m2 sup. útil. S'inclouen tubs 
d'unió, conjunt de beines d'immersió i connexions 

4,00 2.370,00 € 9.480,00 € 

     
 Paleta oficial 1ª 0,40 16,53 € 6,61 € 
 Paleta oficial 2ª 0,40 14,18 € 5,67 € 
 Lampista oficial 1ª 0,30 16,83 € 5,05 € 
 Lampista oficial 2ª 0,30 14,42 € 4,33 € 
     
   Preu unitari 9.501,66 € 
     

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. 

   

     
 Aixeta de buidat 1/2" amb tancament de bola. Inclou 

p.p. d'accessoris 
1,00 4,10 € 4,10 € 

     
 Lampista oficial 1ª 0,15 16,83 € 2,52 € 
 Lampista oficial 2ª 0,15 14,42 € 2,16 € 
     
   Preu unitari 8,79 € 
     

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

   

     
 Vàlvula de bola de 1/2", amb anells de teflón 1,00 2,46 € 2,46 € 
     
 Lampista oficial 1ª 0,15 16,83 € 2,52 € 
 Lampista oficial 2ª 0,15 14,42 € 2,16 € 
     
   Preu unitari 7,15 € 
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01.01.005 

 
Subm. i col. de la vàlvula bola de 1/2", de 
llautó, amb anells de teflón, amb maneta de 
papallona, comprovació. 

   

     
 Vàlvula de bola de 1/2", amb anells de teflón, 

maneta de papallona 
1,00 2,43 € 2,43 € 

     
 Lampista oficial 1ª 0,15 16,83 € 2,52 € 
 Lampista oficial 2ª 0,15 14,42 € 2,16 € 
     
   Preu unitari 7,12 € 
     

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

   

     
 Purgador automàtic FLEXVENT. Inclou p.p. accessoris 1,00 7,70 € 7,70 € 
     
 Lampista oficial 1ª 0,15 16,83 € 2,52 € 
 Lampista oficial 2ª 0,15 14,42 € 2,16 € 
     
   Preu unitari 12,39 € 
     

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. 

   

     
 Tub de coure comercial de 60/63 mm. Inclou p.p. 

d'accessoris 
1,00 12,24 € 12,24 € 

 Materials i elements per soldar (28% preu del tub) 0,28 3,43 € 0,96 € 
 Suports i accessoris per la canonada (84% del preu 

del tub) 
0,84 10,28 € 8,64 € 

     
 Lampista oficial 1ª 0,20 16,83 € 3,37 € 
 Lampista oficial 2ª 0,20 14,42 € 2,88 € 
     
   Preu unitari 28,09 € 
     

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. 

   

     
 Tub de coure comercial de 51/54 mm. Inclou p.p. 

d'accessoris 
1,00 10,72 € 10,72 € 

 Materials i elements per soldar (28% preu del tub) 0,28 3,00 € 0,84 € 
 Suports i accessoris per la canonada (84% del preu 

del tub) 
0,84 9,00 € 7,56 € 

     
 Lampista oficial 1ª 0,20 16,83 € 3,37 € 
 Lampista oficial 2ª 0,20 14,42 € 2,88 € 
     
   Preu unitari 25,37 € 
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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. 

   

     
 Tub de coure comercial de 33/35 mm. Inclou p.p. 

d'accessoris 1,00 6,43 € 6,43 € 
 Materials i elements per soldar (28% preu del tub) 0,28 1,80 € 0,50 € 
 Suports i accessoris per la canonada (84% del preu 

del tub) 0,84 5,40 € 4,54 € 
     
 Lampista oficial 1ª 0,20 16,83 € 3,37 € 
 Lampista oficial 2ª 0,20 14,42 € 2,88 € 
     
   Preu unitari 17,72 € 
     

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 

   

     
 Tub de coure comercial de 26/28 mm. Inclou p.p. 

d'accessoris 
1,00 4,15 € 4,15 € 

 Materials i elements per soldar (28% preu del tub) 0,28 1,16 € 0,33 € 
 Suports i accessoris per la canonada (84% del preu 

del tub) 
0,84 3,49 € 2,93 € 

     
 Lampista oficial 1ª 0,20 16,83 € 3,37 € 
 Lampista oficial 2ª 0,20 14,42 € 2,88 € 
     
   Preu unitari 13,65 € 
     

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. 

   

     
 Tub de coure comercial de 20/22 mm. Inclou p.p. 

d'accessoris 
1,00 2,41 € 2,41 € 

 Materials i elements per soldar (28% preu del tub) 0,28 0,67 € 0,19 € 
 Suports i accessoris per la canonada (84% del preu 

del tub) 
0,84 2,02 € 1,70 € 

     
 Lampista oficial 1ª 0,20 16,83 € 3,37 € 
 Lampista oficial 2ª 0,20 14,42 € 2,88 € 
     
   Preu unitari 10,55 € 
     

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. 

   

     
 Tub de coure comercial de 13/15 mm. Inclou p.p. 

d'accessoris 
1,00 0,78 € 0,78 € 

 Materials i elements per soldar (28% preu del tub) 0,28 0,22 € 0,06 € 
 Suports i accessoris per la canonada (84% del preu 

del tub) 
0,84 0,66 € 0,55 € 
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 Lampista oficial 1ª 0,20 16,83 € 3,37 € 
 Lampista oficial 2ª 0,20 14,42 € 2,88 € 
     
   Preu unitari 7,64 € 
     

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. 

   

     
 Aïllament tubular flexible K-FLEX ST.M1. Espessor 

27 mm per tub de coure 60/63 mm 
1,00 8,35 € 8,35 € 

     
 Lampista oficial 1ª 0,30 16,83 € 5,05 € 
 Lampista oficial 2ª 0,30 14,42 € 4,33 € 
     
   Preu unitari 17,73 € 
     

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. 

   

     
 Aïllament tubular flexible K-FLEX ST.M1. Espessor 27 

mm per tub de coure 51/54 mm 
1,00 7,52 € 7,52 € 

     
 Lampista oficial 1ª 0,30 16,83 € 5,05 € 
 Lampista oficial 2ª 0,30 14,42 € 4,33 € 
     
   Preu unitari 16,90 € 
     

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. 

   

     
 Aïllament tubular flexible K-FLEX ST.M1. Espessor 19 

mm per tub de coure 33/35 mm 
1,00 4,06 € 4,06 € 

     
 Lampista oficial 1ª 0,30 16,83 € 5,05 € 
 Lampista oficial 2ª 0,30 14,42 € 4,33 € 
     
   Preu unitari 13,44 € 
     

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. 

   

     
 Aïllament tubular flexible K-FLEX ST.M1. Espessor 19 

mm per tub de coure 26/28 mm 
1,00 3,69 € 3,69 € 

     
 Lampista oficial 1ª 0,30 16,83 € 5,05 € 
 Lampista oficial 2ª 0,30 14,42 € 4,33 € 
     
   Preu unitari 13,07 € 
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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. 

   

     
 Aïllament tubular flexible K-FLEX ST.M1. Espessor 19 

mm per tub de coure 20/22 mm 
1,00 3,02 € 3,02 € 

     
 Lampista oficial 1ª 0,30 16,83 € 5,05 € 
 Lampista oficial 2ª 0,30 14,42 € 4,33 € 
     
   Preu unitari 12,40 € 
     

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. 

   

     
 Aïllament tubular flexible K-FLEX ST.M1. Espessor 19 

mm per tub de coure 13/15 mm 
1,00 2,52 € 2,52 € 

     
 Lampista oficial 1ª 0,30 16,83 € 5,05 € 
 Lampista oficial 2ª 0,30 14,42 € 4,33 € 
     
   Preu unitari 11,90 € 
     

 
 
Partida 02 Sistema hidràulic (circuit primari) 
 

Codi Descripció Unitat Preu/unitat Subtotal  

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. 

   

     
 Bomba GRUNDFOS model UPS 32-120 F sèrie 200. 

Pot. màx. 340 W 
1,00 492,10 € 492,10 € 

 Vàlvula de bola de 2 1/2", de llautó, anells de teflón 2,00 59,32 € 118,64 € 
 Vàlvula de retenció de 2 1/2", de llautó, tancament 

clapeta, assentament llautó 
1,00 27,97 € 27,97 € 

 Cabalímetre sèrie standard, escala 4000 l/h 1,00 227,20 € 227,20 € 
 Manòmetre vertical, diàmetre 50 mm, escala de 0 a 

25 bar 
2,00 3,00 € 6,00 € 

 Termòmetre bimetàl·lic. Escala 0-200ºC. Beina 
incorporada 

1,00 10,83 € 10,83 € 

     
 Lampista oficial 1ª 0,50 16,83 € 8,42 € 
 Lampista oficial 2ª 0,50 14,42 € 7,21 € 
     
   Preu unitari 898,37 € 
     

01.02.002 Subm. i col. del vas d'expansió per ACS de 250 
litres de capacitat, amb p.p. d'accessoris i 
comprovació. 
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 Vas d'expansió per ACS de 250 litres de capacitat. 
Pressió 6 bar 

1,00 247,21 € 247,21 € 

     
 Lampista oficial 1ª 0,30 16,83 € 5,05 € 
 Lampista oficial 2ª 0,30 14,42 € 4,33 € 
     
   Preu unitari 256,59 € 
     

01.02.003 Subm. i col. de la vàlvula de seguretat tarada a 
6 bars, amb p.p. d'accessoris i comprovació. 

   

     
 Vàlvula de seguretat tarada a 6 bar 1,00 17,60 € 17,60 € 
     
 Lampista oficial 1ª 0,20 16,83 € 3,37 € 
 Lampista oficial 2ª 0,20 14,42 € 2,88 € 
     
   Preu unitari 23,85 € 
     

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

   

     
 Embut de descàrrega de 1" 1,00 7,68 € 7,68 € 
     
 Lampista oficial 1ª 0,10 16,83 € 1,68 € 
 Lampista oficial 2ª 0,10 14,42 € 1,44 € 
     
   Preu unitari 10,81 € 
     

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. 

   

     
 Vàlvula d'equilibrat de 1" HYDRONICS model STAD-25 

de rosca interna 
1,00 56,15 € 56,15 € 

     
 Lampista oficial 1ª 0,30 16,83 € 5,05 € 
 Lampista oficial 2ª 0,30 14,42 € 4,33 € 
     
   Preu unitari 65,53 € 
     

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. 

   

     
 Aixeta d'emplenat i buidat VIESSMANN. S'inclou unió 

d'anells opressors (2 unitats) de llautó amb unió 
roscada recta de 22 mm de diàmetre 

1,00 51,70 € 51,70 € 

     
 Lampista oficial 1ª 0,30 16,83 € 5,05 € 
 Lampista oficial 2ª 0,30 14,42 € 4,33 € 
     
   Preu unitari 61,08 € 
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01.02.007 Subm. i col. de la vàlvula bola de 1", de llautó, 
amb anells de teflón, comprovació. 

   

     
 Vàlvula de bola de 1", amb anells de teflón 1,00 5,15 € 5,15 € 
     
 Lampista oficial 1ª 0,15 16,83 € 2,52 € 
 Lampista oficial 2ª 0,15 14,42 € 2,16 € 
     
   Preu unitari 9,84 € 
     

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

   

     
 Recipient 20 litres del fluid caloportador Tyfocor-LS 1,00 113,11 € 113,11 € 
     
 Lampista oficial 1ª 0,15 16,83 € 2,52 € 
 Lampista oficial 2ª 0,15 14,42 € 2,16 € 
     
   Preu unitari 117,80 € 
     

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. 

   

     
 Tub de coure comercial de 60/63 mm. Inclou p.p. 

d'accessoris 
1,00 12,24 € 12,24 € 

 Materials i elements per soldar (28% del preu del tub) 0,28 3,43 € 0,96 € 
 Suports i accessoris per la canonada (84% del preu 

del tub) 
0,84 10,28 € 8,64 € 

     
 Lampista oficial 1ª 0,20 16,83 € 3,37 € 
 Lampista oficial 2ª 0,20 14,42 € 2,88 € 
     
   Preu unitari 28,09 € 
     

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. 

   

     
 Tub de coure comercial de 33/35 mm. Inclou p.p. 

d'accessoris 
1,00 6,43 € 6,43 € 

 Materials i elements per soldar (28% del preu del tub) 0,28 1,80 € 0,50 € 
 Suports i accessoris per la canonada (84% del preu 

del tub) 
0,84 5,40 € 4,54 € 

     
 Lampista oficial 1ª 0,20 16,83 € 3,37 € 
 Lampista oficial 2ª 0,20 14,42 € 2,88 € 
     
   Preu unitari 17,72 € 
     

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. 

   

     
 Tub de coure comercial de 26/28 mm. Inclou p.p. 

d'accessoris 
1,00 4,15 € 4,15 € 

 Materials i elements per soldar (28% del preu del tub) 0,28 1,16 € 0,33 € 
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 Suports i accessoris per la canonada (84% del preu 
del tub) 

0,84 3,49 € 2,93 € 

     
 Lampista oficial 1ª 0,20 16,83 € 3,37 € 
 Lampista oficial 2ª 0,20 14,42 € 2,88 € 
     
   Preu unitari 13,65 € 
     

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. 

   

     
 Aïllament tubular flexible K-FLEX ST.M1. Espessor 

27 mm per tub de coure 60/63 mm 
1,00 8,35 € 8,35 € 

     
 Lampista oficial 1ª 0,30 16,83 € 5,05 € 
 Lampista oficial 2ª 0,30 14,42 € 4,33 € 
     
   Preu unitari 17,73 € 
     

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. 

   

     
 Aïllament tubular flexible K-FLEX ST.M1. Espessor 19 

mm per tub de coure 33/35 mm 
1,00 4,06 € 4,06 € 

     
 Lampista oficial 1ª 0,30 16,83 € 5,05 € 
 Lampista oficial 2ª 0,30 14,42 € 4,33 € 
     
   Preu unitari 13,44 € 
     

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. 

   

     
 Aïllament tubular flexible K-FLEX ST.M1. Espessor 19 

mm per tub de coure 26/28 mm 
1,00 3,69 € 3,69 € 

     
 Lampista oficial 1ª 0,30 16,83 € 5,05 € 
 Lampista oficial 2ª 0,30 14,42 € 4,33 € 
     
   Preu unitari 13,07 € 

 
 
 
Partida 03 Sistema hidràulic (circuit secundari) 
 

Codi Descripció Unitat Preu/unitat Subtotal  

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. 
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 Bomba GRUNDFOS model UPS 25-60 F sèrie 100. Pot. 

màx. 90 W 
1,00 418,10 € 418,10 € 

 Vàlvula de bola de 1", de llautó, amb anells de teflón 2,00 5,15 € 10,30 € 
 Vàlvula de retenció de 1", de llautó, tancament 

clapeta, assentament llautó 
1,00 6,00 € 6,00 € 

 Manòmetre vertical, diàmetre 50mm, escala 0-25 bar 2,00 3,00 € 6,00 € 
     
 Lampista oficial 1ª 0,50 16,83 € 8,42 € 
 Lampista oficial 2ª 0,50 14,42 € 7,21 € 
     
   Preu unitari 456,03 € 
     

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. 

   

     
 Bomba GRUNDFOS model UPS 20-45 N sèrie 100. Pot. 

màx. 115 W 
1,00 367,10 € 367,10 € 

 Vàlvula de bola de 1", de llautó, amb anells de teflón 2,00 5,15 € 10,30 € 
 Vàlvula de retenció de 1", de llautó, tancament 

clapeta, assentament llautó 
1,00 6,00 € 6,00 € 

 Manòmetre vertical, diàmetre 50mm, escala 0-25 bar 2,00 3,00 € 6,00 € 
     
 Lampista oficial 1ª 0,50 16,83 € 8,42 € 
 Lampista oficial 2ª 0,50 14,42 € 7,21 € 
     
   Preu unitari 405,03 € 
     

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

   

     
 Vàlvula de bola de 1", amb anells de teflón 1,00 5,15 € 5,15 € 
     
 Lampista oficial 1ª 0,15 16,83 € 2,52 € 
 Lampista oficial 2ª 0,15 14,42 € 2,16 € 
     
   Preu unitari 9,84 € 
     

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. 

   

     
 Tub de coure comercial de 26/28 mm. Inclou p.p. 

d'accessoris 
1,00 4,15 € 4,15 € 

 Materials i elements per soldar (28% del preu del tub) 0,28 1,16 € 0,33 € 
 Suports i accessoris per la canonada (84% del preu 

del tub) 
0,84 3,49 € 2,93 € 

     
 Lampista oficial 1ª 0,20 16,83 € 3,37 € 
 Lampista oficial 2ª 0,20 14,42 € 2,88 € 
     
   Preu unitari 13,65 € 
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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. 

 

  
     
 Aïllament tubular flexible K-FLEX ST.M1. Espessor 19 

mm per tub de coure 26/28 mm 
1,00 3,69 € 3,69 € 

     
 Lampista oficial 1ª 0,30 16,83 € 5,05 € 
 Lampista oficial 2ª 0,30 14,42 € 4,33 € 
     
   Preu unitari 13,07 € 
     

 

Partida 04 Sistema d’intercanvi i emmagatzematge 
 

Codi Descripció Unitat Preu/unitat Subtotal  

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. 

   

     
 Intercanviador de plaques per ACS de ALFA LAVAL 

model M3FM9. Pot 45000 kcal/h 
1,00 333,00 € 333,00 € 

 P.P. d'accessoris per l'intercanviador de plaques 1,00 5,45 € 5,45 € 
     
 Lampista oficial 1ª 0,50 16,83 € 8,42 € 
 Lampista oficial 2ª 0,50 14,42 € 7,21 € 
     
   Preu unitari 354,08 € 
     

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. 

   

     
 Intercanviador de plaques per ACS de ALFA LAVAL 

model M3FM5. Pot 20000 kcal/h 1,00 265,00 € 265,00 € 
 P.P. d'accessoris per l'intercanviador de plaques 1,00 5,45 € 5,45 € 
     
 Lampista oficial 1ª 0,50 16,83 € 8,42 € 
 Lampista oficial 2ª 0,50 14,42 € 7,21 € 
     
   Preu unitari 286,08 € 
     

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. 

   

     
 Acumulador per ACS de IDROGAS, sèrie ACS vertical, 

5000 litres de capacitat Pressió de treball 6 bar. 
1,00 3.705,00 € 3.705,00 € 

 P.P. d'accessoris per l'acumulador 1,00 7,95 € 7,95 € 
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 Paleta oficial 1ª 0,50 16,53 € 8,27 € 
 Paleta oficial 2ª 0,50 14,18 € 7,09 € 
 Lampista oficial 1ª 0,50 16,83 € 8,42 € 
 Lampista oficial 2ª 0,50 14,42 € 7,21 € 
     
   Preu unitari 3.743,93 € 
     

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. 

   

     
 Acumulador per ACS de IDROGAS, sèrie ACS vertical, 

2500 litres de capacitat. Pressió de treball 6 bar. 
1,00 2.205,00 € 2.205,00 € 

 P.P. d'accessoris per l'acumulador 1,00 5,95 € 5,95 € 
     
 Paleta oficial 1ª 0,50 16,53 € 8,27 € 
 Paleta oficial 2ª 0,50 14,18 € 7,09 € 
 Lampista oficial 1ª 0,50 16,83 € 8,42 € 
 Lampista oficial 2ª 0,50 14,42 € 7,21 € 
     
   Preu unitari 2.241,93 € 

 
Partida 05 Sistema de regulació i control 
 

Codi Descripció Unitat Preu/unitat Subtotal  

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. 

   

     
 Centraleta multisistema de regulació electrònica Midi 

Pro de RESOL 
1,00 470,82 € 470,82 € 

     
 Lampista oficial 1ª 0,60 16,83 € 10,10 € 
 Lampista oficial 2ª 0,60 14,42 € 8,65 € 
     
   Preu unitari 489,57 € 
     

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. 

   

     
 Sensor solar CS 10 de RESOL 1,00 71,17 € 71,17 € 
     
 Lampista oficial 1ª 0,20 16,83 € 3,37 € 
 Lampista oficial 2ª 0,20 14,42 € 2,88 € 
     
   Preu unitari 77,42 € 
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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. 

   

     
 Electrovàlvula de 3 vies VA 30 de 1" de RESOL 1,00 185,01 € 185,01 € 
     
 Lampista oficial 1ª 0,30 16,83 € 5,05 € 
 Lampista oficial 2ª 0,30 14,42 € 4,33 € 
     
   Preu unitari 194,39 € 
     

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. 

   

     
 Subquadre de proteccions de la inst. solar(SB-Solar), 

cofre de sup. estanca MERLIN GERIN PRAGMA C 
1,00 501,03 € 501,03 € 

     
 Lampista oficial 1ª 0,50 16,83 € 8,42 € 
 Lampista oficial 2ª 0,50 14,42 € 7,21 € 
     
   Preu unitari 516,66 € 
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Capítol 02 Instal·lació convencional 
 
Partida 01 Caldera i accessoris 
 

Codi Descripció Unitat Preu/unitat Subtotal  

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 mínim3,5 m3/h. S'inclou p.p. 
d'accessoris i elements auxiliars pel muntatge. 
Equip de regulació Vitotronic incorporat. 
Comprovació. 

   

     
 Caldera de calefacció a gas de baixa temperatura amb 

cremador atmosfèric d'acer inoxidable, del model 
Vitogas 050 de VIESSMANN, de 326 kW 

1,00 8.155,00 € 8.155,00 € 

     
 Lampista oficial 1ª 0,80 16,83 € 13,46 € 
 Lampista oficial 2ª 0,80 14,42 € 11,54 € 
     
   Preu unitari 8.180,00 € 
     

 
 
 
Partida 02 Sistema hidràulic  
 

Codi Descripció Unitat Preu/unitat Subtotal  

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

   

     
 Purgador automàtic FLEXVENT. Amb p.p. accessoris 1,00 7,70 € 7,70 € 
     
 Lampista oficial 1ª 0,15 16,83 € 2,52 € 
 Lampista oficial 2ª 0,15 14,42 € 2,16 € 
     
   Preu unitari 12,39 € 
     

02.02.002 Subm. i col. del vas d'expansió per ACS de 50 
litres de capacitat, amb p.p. d'accessoris i 
comprovació. 

   

     
 Vas d'expansió per ACS de 50 litres de capacitat. 

Pressió 4 bar 
1,00 66,01 € 66,01 € 

     
 Lampista oficial 1ª 0,30 16,83 € 5,05 € 
 Lampista oficial 2ª 0,30 14,42 € 4,33 € 
     
   Preu unitari 75,39 € 
     

02.02.003 Subm. i col. de la vàlvula de seguretat tarada a 
6 bars, amb p.p. d'accessoris i comprovació. 
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 Vàlvula de seguretat tarada a 6 bar 1,00 17,60 € 17,60 € 
     
 Lampista oficial 1ª 0,20 16,83 € 3,37 € 
 Lampista oficial 2ª 0,20 14,42 € 2,88 € 
     
   Preu unitari 23,85 € 
     

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

   

     
 Embut de descàrrega de 1" 1,00 7,68 € 7,68 € 
     
 Lampista oficial 1ª 0,10 16,83 € 1,68 € 
 Lampista oficial 2ª 0,10 14,42 € 1,44 € 
     
   Preu unitari 10,81 € 
     

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. 

   

     
 Aixeta de buidat 1/2" amb tancament de bola. Inclou 

p.p. d'accessoris 
1,00 4,10 € 4,10 € 

     
 Lampista oficial 1ª 0,15 16,83 € 2,52 € 
 Lampista oficial 2ª 0,15 14,42 € 2,16 € 
     
   Preu unitari 8,79 € 
     

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. 

   

     
 Vàlvula de bola de 1 1/4", amb anells de teflón 1,00 8,82 € 8,82 € 
     
 Lampista oficial 1ª 0,15 16,83 € 2,52 € 
 Lampista oficial 2ª 0,15 14,42 € 2,16 € 
     
   Preu unitari 13,51 € 
     

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

   

     
 Vàlvula de bola de 1/2", amb anells de teflón, maneta 

de papallona 
1,00 2,43 € 2,43 € 

     
 Lampista oficial 1ª 0,15 16,83 € 2,52 € 
 Lampista oficial 2ª 0,15 14,42 € 2,16 € 
     
   Preu unitari 7,12 € 
     

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

   

     
 Vàlvula de retenció de 1 1/4", de llautó, tancament 

clapeta, assentament llautó 
1,00 8,38 € 8,38 € 
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 Lampista oficial 1ª 0,15 16,83 € 2,52 € 
 Lampista oficial 2ª 0,15 14,42 € 2,16 € 
     
   Preu unitari 13,07 € 
     

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. 

   

     
 Vàlvula termostàtica de DANFOSS de model TVM-H. 

Cabal màx. 3 m3/h 
1,00 74,70 € 74,70 € 

     
 Lampista oficial 1ª 0,25 16,83 € 4,21 € 
 Lampista oficial 2ª 0,25 14,42 € 3,61 € 
     
   Preu unitari 82,51 € 
     

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. 

   

     
 Bomba GRUNDFOS model UPS 32-60 F sèrie 200. 

Pot.màx. 180 W 
1,00 461,10 € 461,10 € 

 Vàlvula de bola de 1 1/2", de llautó, anells de teflón 2,00 11,66 € 23,32 € 
 Vàlvula de retenció de 1 1/2", de llautó, tancament 

clapeta, assentament llautó 
1,00 10,51 € 10,51 € 

 Manòmetre vertical, diàm. 50mm, escala 0-25 bar 2,00 3,00 € 6,00 € 
 Termòmetre bimetàl·lic. 0-120ºC. Beina incorporada 1,00 8,02 € 8,02 € 
     
 Lampista oficial 1ª 0,50 16,83 € 8,42 € 
 Lampista oficial 2ª 0,50 14,42 € 7,21 € 
     
   Preu unitari 524,58 € 
     

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. 

   

     
 Bomba GRUNDFOS model UPS 25-60 B sèrie 100. 

Pot.màx. 90 W 
1,00 418,10 € 418,10 € 

 Vàlvula de bola de 1 1/4", de llautó, anells de teflón 2,00 8,82 € 17,64 € 
 Vàlvula de retenció de 1 1/4", de llautó, tancament 

clapeta, assentament llautó 
1,00 8,38 € 8,38 € 

 Manòmetre vertical, diàm. 50 mm, escala 0-25 bar 2,00 3,00 € 6,00 € 
     
 Lampista oficial 1ª 0,50 16,83 € 8,42 € 
 Lampista oficial 2ª 0,50 14,42 € 7,21 € 
     
   Preu unitari 465,75 € 
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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. 

   

     
 Bomba GRUNDFOS model UP 20-45 N sèrie 100. 

Pot.màx. 115 W 
1,00 367,10 € 367,10 € 

 Vàlvula de bola de 1 1/4", de llautó, anells de teflón 2,00 8,82 € 17,64 € 
 Vàlvula de retenció de 1 1/4", de llautó, tancament 

clapeta, assentament llautó 
1,00 8,38 € 8,38 € 

 Manòmetre vertical, diàm. 50 mm, escala 0-25 bar 2,00 3,00 € 6,00 € 
     
 Lampista oficial 1ª 0,50 16,83 € 8,42 € 
 Lampista oficial 2ª 0,50 14,42 € 7,21 € 
     
   Preu unitari 414,75 € 
     

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. 

   

     
 Bomba GRUNDFOS model UP 20-30 N sèrie 100. 

Pot.màx. 75 W 
1,00 307,80 € 307,80 € 

 Vàlvula de bola de 1 1/4", de llautó, anells de teflón 2,00 8,82 € 17,64 € 
 Vàlvula de retenció de 1 1/4", de llautó, tancament 

clapeta, assentament llautó 
1,00 8,38 € 8,38 € 

 Manòmetre vertical, diàm. 50 mm, escala 0-25 bar 2,00 3,00 € 6,00 € 
     
 Lampista oficial 1ª 0,50 16,83 € 8,42 € 
 Lampista oficial 2ª 0,50 14,42 € 7,21 € 
     
   Preu unitari 355,45 € 
     

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. 

   

     
 Col·lector de 3 1/2" amb 3 derivacions de 1 1/4" i de 

300 mm de longitud 
1,00 5,09 € 5,09 € 

 Materials i elements per soldar (28% preu del tub) 0,28 1,43 € 0,40 € 
     
 Lampista oficial 1ª 0,30 16,83 € 5,05 € 
 Lampista oficial 2ª 0,30 14,42 € 4,33 € 
     
   Preu unitari 14,86 € 
     

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. 

   

     
 Tub d'acer comercial de 1 1/2". Amb p.p. accessoris 1,00 10,12 € 10,12 € 
 Materials i elements per soldar (28% preu del tub) 0,28 2,83 € 0,79 € 
 Suports i accessoris pel tub (84% preu del tub) 0,84 8,50 € 7,14 € 
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 Lampista oficial 1ª 0,20 16,83 € 3,37 € 
 Lampista oficial 2ª 0,20 14,42 € 2,88 € 
     
   Preu unitari 24,30 € 
     

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. 

   

     
 Tub d'acer comercial de 1 1/4". Amb p.p. accessoris 1,00 8,32 € 8,32 € 
 Materials i elements per soldar (28% preu del tub) 0,28 2,33 € 0,65 € 
 Suports i accessoris pel tub (84% del preu del tub) 0,84 6,99 € 5,87 € 
     
 Lampista oficial 1ª 0,20 16,83 € 3,37 € 
 Lampista oficial 2ª 0,20 14,42 € 2,88 € 
     
   Preu unitari 21,09 € 
     

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. 

   

     
 Aïllament tubular flexible K-FLEX ST.M1. Espessor 27 

mm per tub d'acer de 1 1/2" 
1,00 6,98 € 6,98 € 

     
 Lampista oficial 1ª 0,30 16,83 € 5,05 € 
 Lampista oficial 2ª 0,30 14,42 € 4,33 € 
     
   Preu unitari 16,36 € 
     

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. 

   

     
 Aïllament tubular flexible K-FLEX ST.M1. Espessor 27 

mm per tub d'acer de 1 1/4" 
1,00 6,43 € 6,43 € 

     
 Lampista oficial 1ª 0,30 16,83 € 5,05 € 
 Lampista oficial 2ª 0,30 14,42 € 4,33 € 
     
   Preu unitari 15,81 € 
     

 
 
Partida 03 Sistema d’intercanvi i emmagatzematge  
 

Codi Descripció Unitat Preu/unitat Subtotal  

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. 

   

     
 Interacumulador amb serpentí per ACS de 3000 litres 

de capacitat, model MV-3000-S de LAPESA. 
1,00 3.903,00 € 3.903,00 € 
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 P.P. d'accessoris per l'interacumulador 1,00 9,45 € 9,45 € 
     
 Paleta oficial 1ª 0,50 16,53 € 8,27 € 
 Paleta oficial 2ª 0,50 14,18 € 7,09 € 
 Lampista oficial 1ª 0,50 16,83 € 8,42 € 
 Lampista oficial 2ª 0,50 14,42 € 7,21 € 
     
   Preu unitari 3.943,43 € 
     

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. 

   

     
 Interacumulador amb serpentí per ACS de 2500 litres 

de capacitat, model MV-2500-S de LAPESA. 
1,00 3.337,00 € 3.337,00 € 

 P.P. d'accessoris per l'interacumulador 1,00 9,45 € 9,45 € 
     
 Paleta oficial 1ª 0,50 16,53 € 8,27 € 
 Paleta oficial 2ª 0,50 14,18 € 7,09 € 
 Lampista oficial 1ª 0,50 16,83 € 8,42 € 
 Lampista oficial 2ª 0,50 14,42 € 7,21 € 
     
   Preu unitari 3.377,43 € 
     

 
 
 
 
Partida 04 Sistema de regulació i control  
 

Codi Descripció Unitat Preu/unitat Subtotal 

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. 

   

     
 Centraleta multisistema de regulació electrònica Midi 

Pro de RESOL 
1,00 470,82 € 470,82 € 

     
 Lampista oficial 1ª 0,60 16,83 € 10,10 € 
 Lampista oficial 2ª 0,60 14,42 € 8,65 € 
     
   Preu unitari 489,57 € 
     

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. 

   

     
 Electrovàlvula de 3 vies VA 30 de 1" de RESOL 1,00 185,01 € 185,01 € 
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 Lampista oficial 1ª 0,30 16,83 € 5,05 € 
 Lampista oficial 2ª 0,30 14,42 € 4,33 € 
     
   Preu unitari 194,39 € 
     

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. 

   

     
 Termòstat diferencial del model B1/Y de RESOL 1,00 123,92 € 123,92 € 
     
 Lampista oficial 1ª 0,35 16,83 € 5,89 € 
 Lampista oficial 2ª 0,35 14,42 € 5,05 € 
     
   Preu unitari 134,86 € 
     

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. 

   

     
 Subquadre de proteccions de la inst. solar(SB-Solar), 

cofre de sup. estanca MERLIN GERIN PRAGMA C 
1,00 501,03 € 501,03 € 

     
 Lampista oficial 1ª 0,50 16,83 € 8,42 € 
 Lampista oficial 2ª 0,50 14,42 € 7,21 € 
     
   Preu unitari 516,66 € 
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3.- PRESSUPOST TOTAL 

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

Codi Descripció Amidament Unitat Preu Unitari Import 

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 253,68 € 15.220,80 € 

      
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 9.501,66 € 142.524,90 € 

      
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 8,79 € 131,85 € 

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

de llautó, amb anells de teflón, 
comprovació. 

30 UN 7,15 € 214,50 € 

      
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 7,12 € 106,80 € 

      
01.01.006 Subm. i col. del purgador automàtic 

FLEXVENT amb p.p. d'accessoris per la 
col·locació i comprovació. 

15 UN 12,39 € 185,85 € 

      
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 28,09 € 901,69 € 

      
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 25,37 € 487,10 € 

      
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 17,72 € 2.099,82 € 

      
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 13,65 € 429,98 € 
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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 10,55 € 332,33 € 

      
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 7,64 € 275,04 € 

      
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 17,73 € 585,09 € 

      
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 16,90 € 338,00 € 

      
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 13,44 € 1.599,36 € 

      
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 13,07 € 418,24 € 

      
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 12,40 € 396,80 € 

      
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 11,90 € 428,40 € 

      
  Total subcapítol 01.01 166.676,54 € 
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Partida 02 Sistema hidràulic (circuit primari) 
 

Codi Descripció Amidament Unitat Preu Unitari Import  

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 898,37 € 898,37 € 

      
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 256,59 € 256,59 € 

      
01.02.003 Subm. i col. de la vàlvula de seguretat 

tarada a 6 bars, amb p.p. d'accessoris i 
comprovació. 

1 UN 23,85 € 23,85 € 

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

amb p.p. d'accessoris i comprovació. 
1 UN 10,81 € 10,81 € 

      
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 65,53 € 196,59 € 

      
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 61,08 € 61,08 € 

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

llautó, amb anells de teflón, 
comprovació. 

7 UN 9,84 € 68,88 € 

      
01.02.008 Subm. i col. del fluid caloportador 

Tyfocor-LS subministrat per 
VIESSMANN, amb recipient de 20 l 
rebutjable. 

3 UN 117,80 € 353,40 € 

      
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 28,09 € 449,44 € 

      
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 17,72 € 72,65 € 

      
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 13,65 € 141,28 € 
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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 17,73 € 283,68 € 

      
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 13,44 € 67,20 € 

      
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 13,07 € 143,77 € 

  Total subcapítol 01.02 3.027,59 € 
 
 
 
 
Partida 03 Sistema hidràulic (circuit secundari) 
 

Codi Descripció Amidament Unitat Preu unitari Import  

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 456,03 € 456,03 € 

      
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 405,03 € 810,06 € 

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

llautó, amb anells de teflón, 
comprovació. 

6 UN 9,84 € 59,04 € 

      
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 13,65 € 106,47 € 

      
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 13,07 € 104,56 € 

  Total subcapítol 01.03 1.536,16 € 
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Partida 04 Sistema d’intercanvi i emmagatzematge 
 

Codi Descripció Amidament Unitat Preu unitari Import  

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 354,08 € 354,08 € 

      
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 286,08 € 572,16 € 

      
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 3.743,93 € 3.743,93 € 

      
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 2.241,93 € 4.483,86 € 

  Total subcapítol 01.04 9.154,03 € 
 
 
 
 
 
 
 
Partida 05 Sistema de regulació i control 
 

Codi Descripció Amidament Unitat Preu unitari Import  

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 489,57 € 489,57 € 
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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 77,42 € 77,42 € 

      
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 194,39 € 583,17 € 

      
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 516,66 € 516,66 € 

  Total subcapítol 01.05 1.666,82 € 
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Capítol 02 Instal·lació convencional 
 
Partida 01 Caldera i accessoris 
 

Codi Descripció Amidament Unitat Preu unitari Import  

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 8.180,00 € 8.180,00 € 

  Total subcapítol 02.01 8.180,00 € 
 
 
 
 
Partida 02 Sistema hidràulic  
 

Codi Descripció Amidament Unitat Preu unitari Import  

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

6 UN 12,39 € 74,34 € 

      
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 75,39 € 75,39 € 

      
02.02.003 Subm. i col. de la vàlvula de seguretat 

tarada a 6 bars, amb p.p. d'accessoris i 
comprovació. 

1 UN 23,85 € 23,85 € 

      
02.02.004 Subm i col de l'embut de descàrrega, 

amb p.p. d'accessoris i comprovació. 
1 UN 10,81 € 10,81 € 

      
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 8,79 € 8,79 € 

      
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 13,51 € 13,51 € 

      
02.02.007 Subm. i col. de la vàlvula bola de 1 

1/4", de llautó, amb anells de teflón, 
comprovació. 

10 UN 7,12 € 71,20 € 

      
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 13,07 € 78,42 € 
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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 

 
82,51 € 

 
82,51 € 

      
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 524,58 € 524,58 € 

      
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 465,75 € 465,75 € 

      
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 414,75 € 829,50 € 

      
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 355,45 € 1.066,35 € 

      
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 14,86 € 29,72 € 

      
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 24,30 € 413,10 € 

      
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 21,09 € 2.049,95 € 

      
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 16,36 € 278,12 € 
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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 15,81 € 1.549,38 € 

  Total subcapítol 02.02 7.645,27 € 
 
 
Partida 03 Sistema d’intercanvi i emmagatzematge  
 

Codi Descripció Amidament Unitat Preu unitari Import  

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 3.943,43 € 3.943,43 € 

      
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 3.377,43 € 6.754,86 € 
 

  Total subcapítol 02.03 10.698,29 € 
 
 
Partida 04 Sistema de regulació i control  
 

Codi Descripció Amidament Unitat Preu unitari Import  

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 489,57 € 489,57 € 

      
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 194,39 € 583,17 € 

      
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 134,86 € 404,58 € 
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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 516,66 € 516,66 € 

  Total subcapítol 02.04 1.993,98 € 
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4.- RESUM PRESSUPOST 

 

 Capítol 01 Instal·lació solar  
 

 Codi Descripció Import 
    

Partida 1 01.01 Sistema de captació solar i accessoris 166.676,54 € 
    

Partida 2 01.02 Sistema hidràulic (circuit primari) 3.027,59 € 
    

Partida 3 01.03 Sistema hidràulic (circuit secundari) 1.536,16 € 
    

Partida 4 01.04 Sistema d'intercanvi i emmagatzematge 9.154,03 € 
    

Partida 5 01.05 Sistema de regulació i control 1.666,82 € 
    
                                 Total Capítol 01 182.061,14 € 
    
    

 Capítol 02 Instal·lació convencional  
    

 Codi Descripció Import 
    

Partida 1 02.01 Caldera i accessoris 8.180,00 € 
    

Partida 2 02.02 Sistema hidràulic 7.645,27 € 
    

Partida 3 02.03 Sistema d'intercanvi i emmagatzematge 10.698,29 € 
    

Partida 4 02.04 Sistema de regulació i control 1.993,98 € 
    
                                 Total Capítol 02 28.517,54 € 
    

 
                                                                                         
TOTAL PRESSUPOST 210.578,68 € 

   
 PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 210.578,68 € 
 DESPESES GENERALS (13%) 27.375,23 € 
 BENEFICI INDUSTRIAL (6%) 12.634,72 € 
 PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE sense IVA 250.588,63 € 
 IVA (16%) 40.094,18 € 
 PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 290.682,81 € 
 

 

 El cost total de la instal·lació serà de: 

DOS-CENTS NORANTA MIL SIS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS.......... 290.682,81 € 
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5.-ANNEX AL PRESSUPOST 

 

REDACCIÓ DEL PROJECTE 

Concepte Quantitat Preu unitari Preu total 

Hores d’enginyeria 30 33 € 990 € 

 

TOTAL REDACCIÓ DEL PROJECTE 990 € 

 
 
 
 
 El cost total de la instal·lació serà de: 

NOU-CENTS NORANTA EUROS..................................................................990 € 
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