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1. INFORMACIÓ GENERAL 

1.1 OBJECTE I JUSTIFICACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ 

1.1.1 OBJECTE  
 

L’objecte del present projecte és el de descriure, calcular, dimensionar i justificar 

una instal·lació de climatització per calefactar els equipaments municipals del 

poble d’Òdena els quals per la seva disposició geogràfica es troben ubicats de 

forma molt pròxima. Els equipaments municipals candidats a aquesta instal·lació 

són l’Ajuntament d’Òdena, Llar d’Infants “Els Vailets”, casal de joves, escola 

CEIP Castell d’Òdena i Pavelló Poliesportiu “Mestre Vila Vell”.   

És objecte també del present projecte la realització d’un estudi de viabilitat per tal 

de veure si el projecte és viable econòmica i tècnicament. 

Es pretén estudiar el sistema de la biomassa com a sistema alternatiu de 

calefacció i l’estudi dels diferents tipus de combustible possibles a emprar  

prioritzant l’ús d’estella procedent de la neteja dels boscos i terrenys municipals, 

la qual cosa produiria un doble benefici ambiental combinant l’ús d’una energia 

renovable amb la millora de la qualitat dels boscos odenencs, reduint el risc 

d’incendis forestals i creant possibles nous llocs de treball per tal de realitzar 

aquestes tasques de neteja dels boscos. 

Finalment, donar a conèixer de forma transparent  tota la informació tècnica de la 

solució  proposada, dades tècniques de la caldera utilitzada i compliment dels 

reglamentacions aplicables; així com estudiar  l’estalvi energètic de la biomassa 

enfront de l’antic combustible utilitzat en cadascun dels edificis. 

Així mateix, ésser presentat davant els Organismes Oficials perquè realitzin 

sobre el mateix les observacions o al·legacions que considerin oportunes, amb la 

finalitat de poder obtenir les corresponents autoritzacions per a la realització i 

posada en servei de la instal·lació objecte del present projecte. 

1.1.2 ANTECEDENTS EXISTENTS 
 

El poble d’Òdena es troba situat a la comarca de l’Anoia dins els municipis que 

formen part de la província de Barcelona. Amb una extensió de 52,16 km2 , 

Òdena és el tercer municipi més gran després de Piera i la Llacuna. Es compon 

de deu nuclis de població repartits pel territori i una gran massa boscosa forestal 

dins tot el terme. 

D’aquests deu nuclis que constitueixen el poble,  el més important d’ells, el qual 

aplega el nombre més gran d’habitants residents i concentra la major part de 

l’activitat social, cultural, recreativa, econòmica i educativa, és el nucli d’Òdena. 
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L’ajuntament, l’escola, la llar d’infants, el consultori mèdic, el pavelló poliesportiu, 

l’església, el casal de joves o el casal d’avis són alguns dels edificis municipals 

que es troben en el citat nucli i és aquí on resideix el centre neuràlgic de la vida 

odenenca. 

I és evident que tot municipi compta amb la presència d’aquests equipaments 

però el poble d’Òdena té la particularitat que un gran nombre d’aquests edificis 

es troben disposats consecutivament al llarg del territori, és a dir, estan agrupats 

en un mateix espai cosa que fa que el nucli d’Òdena sigui un candidat excel·lent 

per a l’estudi d’una possible implantació d’algun sistema de climatització 

centralitzat que doni servei a tots els espais però tingui una producció d’energia 

conjunta. 

Els edificis que es troben en aquesta configuració i els quals podrien ser 

susceptibles d’aquest estudi són: l’Ajuntament, la Llar d’Infants “Els Vailets”, 

l’Escola CEIP Castell d’Òdena, el casal de joves i el pavelló poliesportiu “Mestre 

Vila Vell”. 

 

A continuació es mostra una imatge de 

la situació actual dels equipaments per 

tal de veure aquesta situació 

privilegiada que tenen: 

 

 

 
 
 

Imatge 1: Situació dels equipaments municipals objecte del projecte 

Aquests edificis, els quals podrien ser interessants per a un sistema de 

climatització centralitzat actualment ja disposen cadascun d’ells d’un tipus de 

instal·lació de calefacció particular. 

L’Ajuntament és un edifici el qual es compon de planta baixa, planta primera i 

planta segona. La planta baixa té d’un sistema d’emissió d’aire calent a través de 

difusors. La planta primera també funciona de la mateixa manera i en la planta 

segona existeix un sistema mixte d’emissió per difusors en els passadissos i en 

les sales una climatització per aire a través d’uns splits a terra en cadascuna de 

les sales. 

La llar d’infants “Els Vailets” funciona d’una manera diferent. En aquest edifici es 

disposa d’un sistema de terra radiant en cadascun dels espais i uns splits de 

paret en cadascuna de les aules com a instal·lació de suport. 
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El casal de joves és un edifici el qual es serveix d’una instal·lació de radiadors, 

juntament amb una instal·lació de bombes de calor en forma d’splits de paret. 

L’escola CEIP Castell d’Òdena és una instal·lació que es pot dividir en dues 

zones: la zona vella i la zona nova. La zona vella és una de les instal·lacions 

més velles existents en la qual la calefacció es fa a través de radiadors en 

cadascuna de les aules. La zona nova també disposa d’una instal·lació a través 

de radiadors, però aquests són molt més nous degut a que la construcció 

d’aquesta zona es va fer fa relativament poc temps. 

Finalment, existeix la instal·lació del pavelló poliesportiu. És un dels edificis els 

quals és més complicat aconseguir una climatització degut, bàsicament, al tipus 

de construcció en disposar d’un espai molt diàfan com és la pista poliesportiva. 

Actualment, són pocs els espais climatitzats en aquest edifici ja que un sistema 

global tindria uns costos sumament elevats i en el seu moment s’optà per només 

climatitzar els vestidors, la sala d’admissió i control de pista i la sala de l’speaker. 

La zona de vestidors, ja sigui  de jugadors, àrbitres o infermeria es fa  amb un 

sistema de difusors d’aire calent a través del sostre, a diferència de la zona 

d’admissió i control de pista o la zona speaker espais els quals disposen d’un 

cassette tipus bomba de calor. 

Finalment cal apuntar que la ventilació de la pista, un sistema compost per 

reixetes de ventilació està connectada a un intercanviador de calor que aprofita 

el retorn de la xarxa d’aigua calenta sanitària per tal de pre escalfar l’aire que 

entra a la pista poliesportiva en cas que es vulgui. Amb aquesta instal·lació, 

actualment s’aconsegueix escalfar lleugerament la zona de grades del pavelló i 

obtenir una sensació de confort acceptable. Aquest augment de temperatura és 

de l’ordre aproximat d’ 1ºC/ hora de funcionament. No es considera una 

instal·lació eficient, però actualment és la única que existeix. 

 

1.1.3 JUSTIFICACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ  
 

Amb l’elaboració del present projecte, es pretén obtenir unes instal·lacions que 

siguin el màxim responsables amb el medi ambient i que ens aportin un ús més 

eficient de l’energia.  La utilització d’aquestes tècniques ens afavorirà amb una 

reducció de costos amb matèria energètica i com a conseqüència un major 

respecte amb el medi ambient, tal com s’ha comentat. 
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1.2 ABAST DEL PROJECTE 
 

El projecte tècnic pretén descriure, justificar i dimensionar les instal·lacions 

descrites en l’objecte d’aquesta memòria per poder executar la instal·lació de 

calefacció per biomassa en els locals de l’Ajuntament, llar d’infants, casal de  

joves, escola CEIP Castell d’Òdena i pavelló poliesportiu. 

Els aspectes els quals es justificaran i s’explicaran en el present projecte seran 

els següents: 

- Descripció dels diferents edificis d’equipaments a calefactar susceptibles 

de formar part d’una instal·lació centralitzada de producció de calor amb 

una instal·lació de biomassa. 

- Càlcul de les demandes de càrregues tèrmiques de cadascuna de les 

sales dels diversos equipaments municipals.  

- Càlcul de la demanda d’aigua calenta sanitària dels diversos 

equipaments. 

- Estudi de les necessitats tèrmiques a nivell global dels equipaments. 

-  Descripció en profunditat de l’energia de la biomassa, principi de 

funcionament, combustibles disponibles en el mercat, tipus de sistemes 

d’emmagatzematge del combustible. 

- Justificació de la solució tècnica proposada: caldera escollida, 

dimensionament de les canonades de la xarxa de distribució, 

dimensionament dels elements auxiliars de la instal·lació (bombes, dipòsit 

d’acumulació, vas d’expansió, ...) 

- Càlcul de les dades energètiques de la instal·lació, consums anuals 

estimats. 

- Estudis de viabilitat de la instal·lació. Viabilitat tècnica i viabilitat 

econòmica. 

- Anàlisis de les implicacions ambientals de la instal·lació. 

- Planificació i programació estimades de la realització del projecte. 

- Conclusions i recomanacions. 

Tots els càlculs també s’adjuntaran en els annexos a la memòria. 
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1.3 ESPECIFICACIONS BÀSIQUES 
 

El present projecte tècnic no disposa de molts paràmetres restrictius per a la 

seva redacció però sí alguns aspectes a tenir en compte, que sens dubte 

condicionaran les característiques del mateix. 

Les especificacions fonamentals que caldrà tenir en consideració seran les 

pròpies especificades per l’ajuntament d’Òdena que serà qui actuarà com a 

titular de la instal·lació. 

Són restriccions del present projecte els aspectes següents: 

- La instal·lació de biomassa haurà de tenir com a combustible estelles 

forestals procedents de la neteja dels boscos dels terrenys municipals o 

bé de municipis veïns, aconseguint d’aquesta manera un consum d’un 

producte de proximitat i que al mateix temps servirà per reduir el risc 

d’incendis forestals. 

- La sala de calderes de biomassa s’haurà d’ubicar en un terreny municipal 

que sigui adequat per la explotació de la instal·lació. La recomanació de 

l’ajuntament és situar-lo darrer l’edifici vell de l’escola CEIP Castell 

d’Òdena ja que és un punt proper a tots els punts de consum, existent 

una zona suficient per poder descarregar el combustible amb facilitat i es 

disposa de l’espai necessari per fer-ho. 

- El dipòsit d’emmagatzematge de combustible així com la sala de calderes 

hauran d’anar en concordança amb l’estètica exterior dels equipaments 

existents. D’aquesta manera, tal i com queda justificat en punts posteriors 

s’optarà per realitzar un emmagatzematge d’obra enlloc d’un prefabricat  

metàl·lic que trencaria molt l’estètica arquitectònica.  

- El pressupost s’hauria d’ajustar a la partida que es té destinada dins el 

programa del Pla de Barris. El citat programa s’explica amb detall en el 

punt 6.2 del present projecte de viabilitat econòmica de la instal·lació. 

- El projecte ha de ser respectuós amb el medi ambient per tal d’encabir-

los en les actuacions al voltant del marc del Pacte d’Alcaldes (PAES) en 

el qual l’ajuntament d’Òdena s’ha adherit. 
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1.4 TITULAR I PETICIONARI 

1.4.1 TITULAR  
 

AJUNTAMENT D’ÒDENA 

- N.I.F.: P-0814200-B 

 

1.4.2 RAÓ SOCIAL 
 

AJUNTAMENT D’ÒDENA 

- N.I.F.: P-0814200-B 

- Domicili Social: Plaça Major, núm. 2 

08711 – ÒDENA 

- Telèfon: 93.801.74.34 

- Fax: 93.801.75.48 

- Web: www.odena.cat 

- E-mail: odena@odena.cat 

 

1.4.3 DOMICILI PER A NOTIFICACIONS 
 

- N.I.F.: P-0814200-B 

- Domicili Social: Plaça Major, núm. 2 

08711 – ÒDENA 

- Telèfon: 93.801.74.34 

- Fax: 93.801.75.48 

- Web: www.odena.cat 

- E-mail: odena@odena.cat 
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1.5 UBICACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DE L’EMPLAÇAMENT DE LA 
INSTAL·LACIÓ 

 

La instal·lació objecte del present projecte tècnic engloba un total de 5 edificis la 

ubicació dels quals és la següent: 

AJUNTAMENT D’ÒDENA: 

Plaça Major, 2 – 08711 Òdena 

 

LLAR D’INFANTS “ELS VAILETS”: 

Carrer Verdaguer, 2 – 08711 Òdena 

 

CASAL DE JOVES (ANTIC CONSULTORI MÈDIC): 

Carrer Verdaguer, 8 – 08711 Òdena 

 

ESCOLA CEIP CASTELL D’ÒDENA: 

Carrer Verdaguer, 10 – 08711 Òdena 

 

PAVELLÓ POLIESPORTIU “MESTRE VILA VELL”: 

Plaça Mestre Vila Vell, s/n – 08711 Òdena 

 

Coordenades UTM dels emplaçaments: 

AJUNTAMENT D’ÒDENA: 

 Coordenades UTM X: 386.948 m 

 Coordenades UTM Y: 4.607195 m 

 Coordenades UTM Z: 395,6 m 

LLAR D’INFANTS “ELS VAILETS”: 

 Coordenades UTM X: 386.921 m 

 Coordenades UTM Y: 4.607.203 m 

 Coordenades UTM Z: 398,5 m 

CASAL DE JOVES (ANTIC CONSULTORI MÈDIC): 

 Coordenades UTM X: 386.894 m 

 Coordenades UTM Y: 4.607.213 m 

 Coordenades UTM Z: 400,2 m 
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ESCOLA CEIP CASTELL D’ÒDENA: 

 Coordenades UTM X: 386.905 m 

 Coordenades UTM Y: 4.607.257 m 

 Coordenades UTM Z: 401,5 m 

PAVELLÓ POLIESPORTIU “MESTRE VILA VELL”: 

 Coordenades UTM X: 386.970 m 

 Coordenades UTM Y: 4.607.284 m 

 Coordenades UTM Z: 394,5 m 

 

En el volum corresponent a plànols, annexes al present projecte es mostra un 

plànol a escala que reflexa les parcel·les ocupades i la seva ubicació de 

cadascun dels edificis. 
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1.6 TIPOLOGIA DELS EDIFICIS A CALEFACTAR 
 
A continuació es farà una descripció dels diferents tipus d’edificis objectes del 

projecte per tal de saber les seves característiques constructives i de volumetria, 

així com l’ús al qual es destina cadascun d’ells: 

 

1.6.1 AJUNTAMENT D’ÒDENA 
 
Emplaçament 

La parcel·la ocupada per aquest edifici és de forma totalment irregular i es situa 

en una ubicació privilegiada dins el nucli d’Òdena, al vell mig de la  Plaça Major. 

La Plaça Major es troba en una cruïlla de camins esdevenint el centre on arriben 

un seguit de carrers com són el carrer Verdaguer, el carrer del Rosari, el carrer 

Pompeu Fabra, carrer Pare Ignasi, carrer Sant Pere Màrtir i carrer Mossèn 

Borràs. 

 

Volumetria 

L’accés a aquest edifici es farà tant per la planta baixa com per la planta primera.  

Des de la planta baixa tenim un accés directe a la mateixa cota a la qual es troba 

la Plaça Major, per la façana lateral de l’edifici. 

L’accés per la planta primera es fa a través d’una altra de les façanes, la qual 

dóna al carrer Verdaguer. Tenint en compte que aquest carrer fa pujada, 

l’entrada des de la planta primera es troba a la cota suficient per vèncer una 

planta de desnivell. 

 

Distribució 

L’edifici es resol en planta baixa, planta primera i planta segona. 

La planta baixa no ocupa el total de l’edifici; s’estructura en 14 metres d’ample 

per 19 metres de llarg.  

La planta primera i la planta segona es configuren de la mateixa manera: ocupen 

un primer mòdul de mateixes dimensions que la planta baixa (14x19 metres) i un 

segon mòdul de 12 metres d’ample i 7 metres de llarg. Els dos mòduls queden 

connectats interiorment en ambdues plantes. 

A cada planta es destina un dels mòduls a nucli de comunicació vertical, amb 

l’escala i els ascensors. 

 

Planta baixa 

La planta baixa es destina a ubicar principalment el saló de plens de l’ajuntament 

juntament amb l’arxiu documental. Té un ús administratiu i de pública 

concurrència. 
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Planta primera 

Es destina tota la planta primera a la ubicació de les oficines municipals de 

l’ajuntament, registre i seu de la policia local. Té un  ús administratiu. 

 

Es destina, de la mateixa manera que en planta baixa i planta segona una zona 

de lavabos.  

 
Planta segona 
Es destina tota la planta segona a la ubicació de les oficines dels tècnics 

municipals de l’ajuntament, i també tota la zona corresponent als despatxos 

d’alcaldia. Té un  ús administratiu. 

 
Es destina, de la mateixa manera que en planta baixa i planta primera una zona 

de lavabos.  

 

Coberta 

La coberta serà l’emplaçament de la maquinària de les diferents instal·lacions de 

l’edifici, bàsicament de les instal·lacions de ventilació i climatització que hi ha 

existents en l’edifici.  

 

En els plànols adjunts de distribució en planta de l’edifici de l’ajuntament (plànols 

3, 4 i 5) es poden consultar les configuracions interiors de les diverses plantes. 

 

1.6.2 LLAR D’INFANTS “ELS VAILETS” 

 

Emplaçament 

La parcel·la ocupada per aquest edifici s’assimila a una forma rectangular tot i 

que l’edifici en sí és de forma irregular. Tenint en compte que és una llar 

d’infants, una gran part de la parcel·la està dedicada a la ubicació dels diferents 

patis els quals ocupen els infants. La situació de l’edifici és en el carrer 

Verdaguer número 2 i és un edifici totalment contigu a l’Ajuntament d’Òdena. 

 

Volumetria 

L’accés a aquest edifici és a peu pla i es fa pel carrer Verdaguer núm. 2.  

Est tracta d’un edifici totalment en planta baixa i sense cap mena de desnivell 

destacable. 

 

Distribució 

L’edifici es resol, tal com s’ha comentat, únicament en planta baixa. 

Aquest equipament té una forma totalment irregular tal i com es mostra en els 
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plànols. Té una llargada de 35 metres i una amplada que oscil·la amb un màxim 

de 25 metres i un mínim de 6,60 metres. 

 

Planta baixa 

La planta baixa és la única de l’edifici i es dedica a ús de l’edifici que és un ús 

docent. 

 

L’equipament es composa de cinc aules, quatre canviadors - banys, una cuina, 

un despatx i un dormitori. 

Finalment es disposa d’una zona molt àmplia destinada a patis recreatius pels 

infants usuaris de les instal·lacions. 

 

Coberta 

La coberta serà l’emplaçament de la maquinària de les diferents instal·lacions de 

l’edifici, bàsicament de les instal·lacions de climatització que hi ha existents en 

l’edifici.  

 

En els plànols adjunts de distribució en planta de l’edifici de la Llar d’Infants 

(plànol 6) es pot veure la distribució interior de l’equipament. 

 

1.6.3 CASAL DE JOVES 

 

Emplaçament 

La parcel·la ocupada per aquest edifici té una forma totalment rectangular.  

És un edifici en el qual anteriorment s’ubicava l’antic consultori mèdic i ha 

mantingut la seva configuració.  

 

Volumetria 

L’accés a aquest edifici és a peu pla i es fa pel carrer Verdaguer núm. 8.  

Es tracta d’un edifici totalment en planta baixa i l’accés interior conté una petita 

rampa per salvar un lleu desnivell que hi ha entre l’entrada des del carrer i el 

nivell d’edificació interior. 

 

Distribució 

L’edifici es resol, tal com s’ha comentat, únicament en planta baixa. 

Té una forma rectangular amb unes dimensions de 7 metres d’ample i 16 metres 

de llargada. 

També té un petit edifici annexat a la part est i amb un accés des de l’interior del 

recinte de l’Escola d’Òdena en el qual s’ubica la cambra d’instal·lacions. 
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Planta baixa 

La planta baixa és la única de l’edifici i es dedica a ús de l’edifici que és un ús de 

pública concurrència. 

 

Aquest equipament respon a un horari concret ja que només està obert a les 

tardes a partir de les 17:00h hora en la qual finalitza l’horari lectiu de l’Escola i 

emplaça als nens que vulguin fer una activitat ja sigui lectiva o recreativa. 

 

Coberta 

La coberta serà l’emplaçament de la maquinària de les diferents instal·lacions de 

l’edifici, bàsicament de les instal·lacions de climatització que hi ha existents en 

l’edifici.  

 

Està resolta en teula i té diferents vessants per evacuar l’aigua de la pluja. 

 

En els plànols adjunts de distribució en planta de l’edifici del casal de joves 

(plànol 7) es pot veure la distribució interior de l’equipament. 

 

1.6.4 ESCOLA CEIP CASTELL D’ÒDENA 

 

Aquesta instal·lació es pot dividir en dues corresponents a les dues etapes de 

construcció de l’equipament; la zona vella i la zona nova. 

 

ZONA VELLA: 

 

Emplaçament 

La parcel·la ocupada per aquests edificis té una forma rectangular. Un edifici 

rectangular i allargassat ocupa la part nord de la parcel·la i a la part sud és on 

s’hi ubica el gran pati per les hores recreatives dels alumnes. 

 

Volumetria 

L’accés a aquest edifici és a peu pla i es fa pel carrer Verdaguer núm. 10. 

Existeix una altra entrada pel carrer Calaf.  

Es tracta d’un edifici compost per planta baixa i planta primera.  

 

Distribució 

L’edifici té una forma rectangular  allargassada i es composa d’una planta baixa 

amb unes dimensions de 38 metres de llargada i 16 metres d’amplada. 

La planta primera té unes majors dimensions resolent-se amb 61 metres de 
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llargada i 17,5 metres d’amplada. 

 

Planta baixa 

La planta baixa és on s’ubiquen les aules d’ordinadors del centre educatiu i 

també els despatxos de direcció, gimnàs i algunes aules juntament amb les 

cambres d’instal·lacions. Aquesta planta té un ús docent. 

 

Planta primera 

La planta primera és on s’ubiquen la gran majoria d’aules. Aquesta planta, igual 

que la planta baixa, té un ús docent. 

 

Coberta 

La coberta serà l’emplaçament de la maquinària de les diferents instal·lacions de 

l’edifici, bàsicament de les instal·lacions de climatització que hi ha existents en 

l’edifici.  

 

 

ZONA NOVA: 

 

Emplaçament 

La parcel·la ocupada és la zona est de la parcel·la global i s’hi ha ubicat aquest 

edifici de forma recent. 

 

Volumetria 

L’accés a aquest edifici és a peu pla i es fa per l’interior del pati de l’escola.  

Es tracta d’un edifici compost únicament per planta baixa.  

 

Distribució 

L’edifici té una forma irregular i es composa d’una planta baixa amb unes 

dimensions de 73 metres de llargada i una amplada que oscil·la de 32 metres 

màxims fins a 10 metres d’amplada mínima. 

 

Planta baixa 

La planta baixa i única del edifici emplaça les aules d’infantil per als nens de P3-

P4 i P5. També disposa d’un petit pati tancat perquè els infants juguin separats 

dels nens més grans de l’escola.  Aquesta planta té un ús docent. 

 

Coberta 

La coberta no ubicarà cap instal·lació ja que aquestes es troben concentrades en 

l’edifici de la zona vella de l’escola. 
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En els plànols adjunts de distribució en planta de l’edifici de l’escola CEIP Castell 

d’Òdena (plànols 8, 9 i 10) es pot veure les distribucions interiors dels 

equipaments. 

 

PAVELLÓ POLIESPORTIU “MESTRE VILA VELL” 

 

Emplaçament 

La parcel·la ocupada per aquest edifici té una forma rectangular. Just a davant 

s’hi ubica el pàrquing i també té una entrada que comunica directament amb 

l’escola CEIP Castell d’Òdena, entrada per la qual els autobusos carreguen i 

descarreguen els nens. 

 

Volumetria 

L’accés a aquest edifici és a peu pla des de la planta primera  i es fa per la Plaça 

del Mestre Vila Vell. És un edifici amb zones de planta baixa i planta primera. 

 

Distribució 

L’edifici té una forma rectangular bastant quadrada i es composa d’una planta 

baixa amb unes dimensions de 59 metres de llargada i 54 metres d’amplada. 

La planta primera té unes dimensions similars però en la pista poliesportiva 

existeix un buit, sense sòl per aquesta planta. 

 

Planta baixa 

La planta baixa és on s’ubiquen els vestidors, la infermeria, el gimnàs, alguns 

lavabos i la pista poliesportiva. També trobem les zones de maquinària i 

magatzems de material. Aquesta planta té un ús de pública concurrència. 

 

Planta primera 

La planta primera és on s’ubica l’accés a la pista, les grades i els lavabos del 

públic. Aquesta planta, igual que la planta baixa, té un ús de pública 

concurrència. 

 

Coberta 

La coberta serà l’emplaçament de la maquinària de les diferents instal·lacions de 

l’edifici, bàsicament de les instal·lacions de climatització que hi ha existents en 

l’edifici.  

 
En els plànols adjunts de distribució en planta del Pavelló Poliesportiu (plànols 

11 i 12)  es poden consultar la distribució interior de l’equipament. 
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1.7 SUPERFÍCIES DELS EDIFICIS 
 

A continuació s’exposaran la relació de superfícies útils dels diferents edificis: 

1.7.1 AJUNTAMENT D’ÒDENA 

 

La relació de superfícies útils per l’edifici de l’ajuntament d’Òdena és la següent: 

Taula 1: Relació de superfícies útils Ajuntament d’Òdena 

EDIFICI: AJUNTAMENT D'ÒDENA 

Espai Superfície (m2) 

P
L

A
N

T
A

 B
A

IX
A

 

Sala de plens 87,76 

Vestíbul 45,36 

Arxiu 53,62 

Sala de màquines 8,67 

Sala 3,90 

Bany 1 2,67 

Bany 2 3,59 

Bany 3 5,05 

Distribuïdor 3,74 

Sala de màquines 3,70 

P
L

A
N

T
A

 P
R

IM
E

R
A

 

Despatx 1 26,79 

Oficines 75,54 

Sala 1 12,45 

Despatx 2 11,54 

Despatx 3 13,52 

Oficina policia 22,44 

Distribuïdor 10,30 

Sala d'espera 12,00 

Vestíbul 66,74 

Distribuïdor 2,87 

Bany 3,43 

Vestuaris 8,59 

P
L

A
N

T
A

 S
E

G
O

N
A

 

Despatx 1 12,34 

Despatx 2 12,34 

Despatx 3 12,34 

Despatx 4 12,34 

Despatx 5 26,30 

Sala 2 12,45 

Despatx 6 11,54 

Despatx 7 13,52 

Alcaldia 24,13 

Sala reunions Alcaldia 23,70 
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Despatx Alcalde 21,15 

Vestíbul 64,00 

Distribuïdor 22,73 

Distribuïdor bany 2,87 

Bany 3,43 

 TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL 753,15 

 

1.7.2 LLAR D’INFANTS “ELS VAILETS” 
 

La relació de superfícies útils per l’edifici de la llar d’infants és la següent: 

Taula 2: Relació de superfícies útils Llar d’Infants “Els Vailets” 

EDIFICI: LLAR D'INFANTS 

Espai Superfície (m2) 

PLANTA BAIXA 

Aula 1 54,15 

Aula 2 24,00 

Bany 6,20 

Canviador - bany 1 10,70 

Despatx 8,60 

Cuina 8,95 

Canviador 10,70 

Distribuidor - Passadís 25,85 

Aula 3 30,20 

Aula 4 26,40 

Dormitori 1 18,62 

Canviador - bany 2 10,29 

Aula 5 21,00 

Zona de pas 6,10 

Traster 8,00 

TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL 269,76 
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1.7.3 CASAL DE JOVES 
 

La relació de superfícies útils per l’edifici del Casal de Joves és la següent: 

Taula 3: Relació de superfícies útils Casal de Joves 

EDIFICI: CASAL DE JOVES 

Espai Superfície (m2) 

Sala polivalent 66,24 

Sala 1 12,21 

Sala 2 11,92 

Serveis 1 3,00 

Serveis 2 3,00 

Cambra instal·lacions 7,96 

TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL 104,33 

 

1.7.4 ESCOLA CEIP CASTELL D’ÒDENA 
 

ZONA VELLA 

La relació de superfícies útils per l’edifici de la zona vella de l’Escola CEIP 

Castell d’Òdena és la següent: 

Taula 4: Relació de superfícies útils zona vella Escola CEIP Castell d’Òdena 

EDIFICI ESCOLA D'ÒDENA - ZONA VELLA 

Espai Superfície (m2) 

P
L

A
N

T
A

 B
A

IX
A

 

Sala Ordinadors 1 51,11 

Despatx 8,23 

Fotocopiadora 10,98 

Sala Ordinadors 2 27,50 

Biblioteca 22,93 

Aula 1 26,22 

Aula 2 52,73 

Material gimnàs 13,90 

Aula 3 48,49 

Aula 4 47,95 

Escales 22,26 

Serveis 1 1,88 

Serveis 2 1,73 

Sala Calderes 8,99 

Vestuaris 1 16,45 

Vestuaris 2 16,88 

Gimnàs 78,15 

Aula taller 23,24 

Serveis 3 9,14 
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Serveis 4 5,41 

Vestíbul 15,06 

Zona de pas 39,00 
P

L
A

N
T

A
 P

R
IM

E
R

A
 

Aula 5 24,52 

Laboratori 32,30 

Aula 6 59,09 

Aula 7 59,50 

Aula 8 58,60 

Aula 9 58,93 

Aula 10 58,38 

Aula 11 58,98 

Sala Audiovisuals 90,43 

Aula 12 59,14 

Aula 13 59,47 

Zona de pas esquerra 153,53 

Zona de pas dreta 61,14 

Consergeria 24,05 

Serveis 5 6,54 

Serveis 6 6,54 

Escales esquerra 39,18 

Escales dreta 18,68 

Material 6,70 

Serveis 7 6,58 

Serveis 8 6,51 

 TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL 1497,02 
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ZONA NOVA 

La relació de superfícies útils per l’edifici de la zona nova de l’Escola CEIP 

Castell d’Òdena és la següent: 

Taula 5: Relació de superfícies útils zona nova Escola CEIP Castell d’Òdena 

EDIFICI ESCOLA D'ÒDENA - ZONA NOVA 

Espai Superfícies (m2) 

Aula Infantil 1 56,00 

Bany Infantil 1 9,96 

Aula Infantil 2 56,00 

Aula Infantil 3 56,00 

Bany Infantil 2 9,96 

Aula Infantil 4 56,00 

Aula Infantil 5 56,00 

Bany Infantil 3 9,96 

Aula Infantil 6 56,00 

Passadís 142,00 

Tutoria 10,16 

Aula Psicomotricitat 60,57 

Aula petits grups 21,16 

Entrada lav. PND 6,30 

Lavabo PND 4,20 

Entrada lav. Mestres 5,15 

Lavabo Mestres 5,84 

Menjador 105,55 

Cuina 52,00 

Lavabo alumnes 6,34 

Magatzem 20,17 

Instal·lacions 22,15 

TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL 827,47 

 

Considerem el total dels edificis de l’escola: 

Taula 6: Relació de superfícies útils totals CEIP Castell d’Òdena 

EDIFICI ESCOLA D'ÒDENA - ZONA VELLA 

TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL 1497,02 

EDIFICI ESCOLA D'ÒDENA - ZONA NOVA 

TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL 827,47 

TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL 
EDIFICIS 

2324,49 
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1.7.5 PAVELLÓ POLIESPORTIU “MESTRE VILA VELL” 
 

La relació de superfícies útils per l’edifici del Pavelló Poliesportiu és la següent: 

Taula 7: Relació de superfícies útils Pavelló Poliesportiu “Mestre Vila Vell” 

EDIFICI PAVELLÓ POLIESPORTIU 

Espai Superfície (m2) 

Vestidors 1 45,00 

Vestidors 2 45,00 

Vestidors 3 45,00 

Vestidors 4 45,00 

Vestidors àrbitres 1 24,00 

Vestidors àrbitres 2 24,00 

Gimnàs 99,00 

Infermeria 20,00 

Zona speaker 13,86 

Admissió, control pista 26,78 

Grades 217,79 

Vestíbul 27,33 

Accés a grades 153,46 

WC públics 39,02 

Rampa d'accés vestidors 105,00 

Pista poliesportiva 1088,94 

Magatzem material 40,90 

Magatzem material 2 31,35 

Circulació "peus nets" 95,05 

Circulació "peus bruts" 57,12 

Circulació manteniment 132,96 

WC Pistes 16,57 

Magatzem gimnàs 7,95 

Bar 37,06 

Magatzem cuina bar 16,65 

Neteja i magatzem, aux. 6,30 

Neteja 6,82 

Vestíbul instal·lacions 16,32 

Distribuidor 23,39 

Instal·lació elèctrica 22,27 

Instal·lació telecomunicacions 4,29 

Comptador d'aigua 11,25 

Comptador de gas 11,25 

Instal·lació clima 12,28 

Hab. Instal·lació solar 26,18 

Hab. Residus 13,95 
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Instal·lació aigües grises 35,64 

Comptadors elèctrics 14,88 

TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL 2659,61 

 

1.7.6 RESUM SUPERFÍCIES 
 

La relació de superfícies útils del totals dels edificis és la següent: 

Taula 8: Resum superfícies útils edificis objecte del projecte 

Equipament Superfície 
(m2) 

Ajuntament d'Òdena 753,15 

Llar d'Infants 269,76 

Casal de Joves 104,33 

Escola d'Òdena (Zona Vella) 1.497,02 

Escola d'Òdena (Zona Nova) 827,47 

Pavelló Poliesportiu 2.659,61 

Total de superfícies útils 6.111,34 

 
La distribució dels locals i de les diferents dependències és la que queda 

reflectida en els diferents plànols de planta que s’adjunten. 
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1.8 FONT D’ENERGIA A SUBSTITUIR 
 

Actualment cadascun dels edificis té un sistema de climatització diferent. En 

l’annex 1 de càlculs, concretament en l’apartat 1.5 es mostren els diferents 

aparells de clima instal·lats i la seva font d’energia utilitzada. També en els 

plànols adjunts es grafia l’ubicació dels diversos equips instal·lats. 

En el cas de l’ajuntament, els aparells de clima funcionen mitjançant electricitat. 

S’estima que un 55% de la factura elèctrica va destinada al consum d’energia a 

través dels aparells de climatització. 

A la Llar d’Infants “Els Vailets” el sistema utilitzat també és l’energia elèctrica. En 

aquest cas l’estimació d’ús d’aquesta energia destinada a la climatització esdevé 

el 80% del consum total. Aquest edifici no té demandes elèctriques molt grans 

per part de maquinària que pot estar instal·lada, només té la demanda de les 

resistències del terra radiant i les bombes de calor, els splits de paret. 

Pel que fa referència al casal del joves, es parla d’una instal·lació composta per 

bombes de calor, les quals funcionen també mitjançant electricitat. En aquest 

local s’estima que el 60% del consum total d’electricitat va destinat a les 

instal·lacions de climatització. L’altre 40% vindrà demandat per els ordinadors i 

il·luminació existents. 

En el cas de l’Escola CEIP Castell d’Òdena s’utilitza un altre combustible per tal 

de produir calefacció en l’interior; el gas natural.  Anteriorment s’utilitzava gas-oil 

però aquest combustible va ser substituir per gas natural en el moment en què 

aquest combustible va estar disponible en el municipi. Per tant, tot el consum de 

gas natural que té l’edifici es destina a les instal·lacions de climatització. El gas 

natural s’utilitza tant a la zona nova com a la zona vella de l’escola. 

Finalment, en el cas del Pavelló Poliesportiu “Mestre Vila Vell” es parla d’una 

instal·lació molt més complexa. 

Degut a que la demanda de ACS en aquest local és sumament elevada existeix 

un sistema d’acumulació solar juntament amb una caldera a gas de suport per a 

escalfar aquesta aigua calenta sanitària. 

El consum de gas que es fa en aquest establiment correspon integrament a 

escalfar aigua. Pel que fa a la climatització de la zona d’accés i control de pista i 

la zona de l’ speaker es fa mitjançant bombes de calor que funcionen amb 

electricitat i la climatització dels vestidors es fa amb un sistema centralitzat 

d’emissió d’aire calent. 

Es pretén projectar una instal·lació per poder  aprofitar el millor preu de les 

biomasses llenyoses. A partir dels càlculs que farem i les taules que en sorgiran 

sabrem l’estalvi econòmic al que podem arribar. 
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2. NECESSITATS DELS EDIFICIS D’EQUIPAMENTS  
 

2.1 JUSTIFICACIÓ I CÀLCUL DE LA DEMANDA DE CALOR 

2.1.1 PARÀMETRES DE DISSENY 
 

En cadascun dels edificis es consideren les condicions exteriors i interiors que es 

mostren a continuació en la taula següent juntament amb les dades que 

s’exposen: 

 Elevació sobre el nivell del mar  395,6 m. 

 Factor de nuvolositat  0 % 

 Temperatura de disseny a l’ hivern  - 5 º C 

 Temperatura de disseny a l’ estiu  33/34 º C 

 Oscil·lació mitja de temperatura diària (VTD) s/UNE 100-001-65  14 

º C 

 Graus dia anuals amb temperatura base 15/15 s/UNE 24046  1226 º  

 Zonificació climàtica CTE-DB-HE  Zona climàtica III 

* El classifiquem com si tingués la climatologia de la zona de Lleida . 

 

Per tal d’escollir les temperatures de disseny es consulta el reglament CTE-DB-

HE assimilant la població d’Òdena com Lleida a efectes de càlcul. 

En l’annex 1 de càlculs s’adjunten tots els càlculs corresponents a les 

necessitats de demanda tèrmica dels edificis.  
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 2.1.1.2.- CONDICIONS INTERIORS: 

Taula 9: Condicions interiors hivern i estiu espais municipals. 

Edifici Època Espai Tint (ºC) Text (ºC) 

AJUNTAMENT 

D’ÒDENA 

Hivern 

Despatxos 

i oficines 
21 -5 

Local no 

calefactat 
8 -5 

Passadís 19 -5 

Estiu 

Despatxos 

i oficines 
24 34 

Passadís 30 34 

LLAR 

D’INFANTS 

“ELS VAILETS” 

Hivern 

Aules 23 -5 

Local no 

calefactat 
13 -5 

Passadís 21 -5 

Estiu 
Aules 23 33 

Passadís 28 33 

CASAL DE 

JOVES 

Hivern 

Despatxos 21 -5 

Local no 

calefactat 
8 -5 

Passadís 19 -5 

Estiu 
Despatxos 24 33 

Passadís 28 33 

ESCOLA CEIP 

CASTELL 

D’ÒDENA 

Hivern 

Aules 21 -5 

Local no 

calefactat 
8 -5 

Passadís 19 -5 

Estiu 
Aules 24 33 

Passadís 28 33 

PAVELLÓ Hivern Espais 21 -5 
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POLIESPORTIU 

MESTRE VILA 

VELL 

Local no 

calefactat 
8 -5 

Passadís 19 -5 

Estiu 
Espais 24 33 

Passadís 28 33 

 

2.1.1.3.- OCUPACIÓ: 

El càlcul de la ocupació s’ha realitzat seguint les directrius indicades en el CTE-

DB-SI de Seguretat d’Incendis en la seva secció SI-3 d’evacuació d’ocupants i en 

funció de la taula 2.1 de la mateixa secció.  

En funció dels diferents usos dels equipaments s’han considerat els resultats 

següents per cadascun dels edificis: 

- AJUNTAMENT D’ÒDENA: 

 L’ocupació total de l’establiment és de: 81 (sense simultaneïtat) 

 L’ocupació total de l’establiment és de: 24 (considerant simultaneïtat) 

 

La ocupació en el pitjor dels casos, de màxima acumulació de gent a la vegada 

és de: 

 L’ocupació total simultània de l’establiment (a efectes d’evacuació ) és 

de: 24 persones 

 

- LLAR D’INFANTS “ELS VAILETS”: 

 L’ocupació total de l’establiment és de: 88 (sense simultaneïtat) 

 L’ocupació total de l’establiment és de: 26 (considerant simultaneïtat) 

 

La ocupació en el pitjor dels casos, de màxima acumulació de gent a la vegada 

és de: 

 L’ocupació total simultània de l’establiment (a efectes d’evacuació ) és 

de: 26 persones 

 

- CASAL DE JOVES: 

 L’ocupació total de l’establiment és de: 92 (sense simultaneïtat) 

 L’ocupació total de l’establiment és de: 10 (considerant simultaneïtat) 
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La ocupació en el pitjor dels casos, de màxima acumulació de gent a la vegada 

és de: 

 L’ocupació total simultània de l’establiment (a efectes d’evacuació ) és 

de: 10 persones 

- ESCOLA CEIP CASTELL D’ÒDENA: 

 L’ocupació total de l’establiment és de: 682 (sense simultaneïtat) 

 L’ocupació total de l’establiment és de: 550 (considerant simultaneïtat) 

 

La ocupació en el pitjor dels casos, de màxima acumulació de gent a la vegada 

és de: 

 L’ocupació total simultània de l’establiment (a efectes d’evacuació ) és 

de: 550 persones 

 

- PAVELLÓ POLIESPORTIU “MESTRE VILA VELL”: 

 L’ocupació total de l’establiment és de: 1948 (sense simultaneïtat) 

 L’ocupació total de l’establiment és de: 1500 (considerant simultaneïtat) 

 

La ocupació en el pitjor dels casos, de màxima acumulació de gent a la vegada 

és de: 

 L’ocupació total simultània de l’establiment (a efectes d’evacuació ) és 

de: 1500 persones 
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2.1.1.4.- NIVELLS DE VENTILACIÓ 
Per a tenir els nivells de ventilació mínims per una qualitat acceptable de l’aire en els locals ocupats, es considerarà els criteris de 

ventilació indicats a la norma RITE IT.1. Els càlculs derivats de les necessitats de nivells de ventilació es troben adjunts l’annex 1 

de càlculs. 

2.1.1.4.1.- Càlcul Nivells de Ventilació 

- AJUNTAMENT D’ÒDENA: 

Taula 10: Ventilacions Ajuntament d’Òdena 

EDIFICI: 
AJUNTAMENT 

D'ÒDENA 
    Espai Superfície (m2) Persones Ratis (l/s persona) Ratis (l/s m2) Ventilació (m3/h) 

PLANTA BAIXA 

    Sala de plens 87,76 44 8   1267 

Vestíbul 45,36 1 
 

3 490 

Arxiu 53,62 - - - - 

Sala de màquines 8,67 - - - - 

Sala 3,90 - - - - 

Bany 1 2,67 - - - - 

Bany 2 3,59 - - - - 

Bany 3 5,05 - - - - 

Distribuidor 3,74 - - - - 

Sala de màquines 3,70 - - - - 

PLANTA PRIMERA   
 

    

Despatx 1 26,79 1 
 

1 96 

Oficines 75,54 6 
 

1 272 

Sala 1 12,45 2 
 

0,5 22 

Despatx 2 11,54 1 
 

0,75 31 
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Despatx 3 13,52 1 
 

0,75 37 

Oficina policia 22,44 2 
 

1 81 

Distribuidor 10,30 1 
 

1 37 

Sala d'espera 12,00 4 
 

4 173 

Vestíbul 66,74 4 
 

3 721 

Distribuidor 2,87 - - - - 

Bany 3,43 - - - - 

Vestuaris 8,59 - - - - 

PLANTA SEGONA   
 

    

Despatx 1 12,34 1 
 

1 44 

Despatx 2 12,34 1 
 

1 44 

Despatx 3 12,34 1 
 

1 44 

Despatx 4 12,34 1 
 

1 44 

Despatx 5 26,30 1 
 

1 95 

Sala 2 12,45 2 
 

0,5 22 

Despatx 6 11,54 1 
 

0,75 31 

Despatx 7 13,52 1 
 

0,75 37 

Alcaldia 24,13 1 
 

1 87 

Sala reunions Alcaldia 23,70 1 
 

1 85 

Despatx Alcalde 21,15 1 
 

1 76 

Vestíbul 64,00 1 
 

3 691 

Distribuidor 22,73 1 
 

2 164 

Distribuidor bany 2,87 - - - - 

Bany 3,43 - - - - 

TOTAL SUPERFÍCIE 
ÚTIL 

753,15 81 

  

4692,64 

-  



Projecte de calefacció dels equipaments municipals d’Òdena a partir d’una instal·lació de biomassa 

 
38 

 

LLAR D’INFANTS “ELS VAILETS”: 

Taula 11: Ventilacions Llar d’Infants “Els Vailets” 

EDIFICI: 
LLAR 

D'INFANTS Persones 
Ratis (l/s 
persona) 

Ratis (l/s 
m2) Ventilació (m3/h) 

Espai 
Superfície 

(m2) 
    Aula 1 54,15 20 20   1440 

Aula 2 24,00 8 20   576 

Bany 6,20 0 
 

2 45 

Canviador - bany 1 10,70 1 
 

2 77 

Despatx 8,60 1 
 

2 62 

Cuina 8,95 1 
 

2 64 

Canviador 10,70 1 
 

2 77 

Distribuidor - Passadís 25,85 0 
 

2 186 

Aula 3 30,20 13 20   936 

Aula 4 26,40 13 20   936 

Dormitori 1 18,62 21 20   1512 

Canviador - bany 2 10,29 1 
 

2 74 

Aula 5 21,00 8 20   576 

Zona de pas 6,10 - 
 

  0 

Traster 8,00 -     0 

TOTAL SUPERFÍCIE 
ÚTIL 

269,76 88 

  

6561,29 
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- CASAL DE JOVES: 

Taula 12: Ventilacions Casal de joves 

EDIFICI: 
CASAL DE 

JOVES Persones 
Ratis (l/s 
persona) 

Ratis (l/s 
m2) Ventilació (m3/h) 

Espai Superfície (m2) 

    Sala polivalent 66,24 66 8   570 

Sala 1 12,21 12 8   346 

Sala 2 11,92 12 8   346 

Serveis 1 3,00 1 8   0 

Serveis 2 3,00 1 8   0 

Cambra instal·lacions 7,96 - -   - 

TOTAL SUPERFÍCIE 
ÚTIL 

104,33 92 

  

1261,44 

 

- ESCOLA CEIP CASTELL D’ÒDENA “ZONA VELLA”: 

Taula 13: Ventilacions Escola CEIP Castell d’Òdena – Zona Vella 

EDIFICI 
ESCOLA D'ÒDENA 

- ZONA VELLA       

Espai Superfície (m2) 
Persone
s 

Ratis (l/s 
persona) 

Ratis (l/s 
m2) 

Ventilació (m3/h) 

PLANTA BAIXA 

Sala Ordinadors 1 51,11 25   1 184 

Despatx 8,23 1 
 

1 30 

Fotocopiadora 10,98 1 
 

1 40 

Sala Ordinadors 2 27,50 25 
 

1 99 

Biblioteca 22,93 10 
 

1 83 

Aula 1 26,22 25 
 

1 94 

Aula 2 52,73 25 
 

1 190 
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Material gimnàs 13,90 - 
 

1 50 

Aula 3 48,49 25 
 

1 175 

Aula 4 47,95 25 
 

1 173 

Escales 22,26 - 
 

1 80 

Serveis 1 1,88 - 
 

- - 

Serveis 2 1,73 - 
 

- - 

Sala Calderes 8,99 - 
 

- - 

Vestuaris 1 16,45 - 
 

- - 

Vestuaris 2 16,88 - 
 

- - 

Gimnàs 78,15 - 
 

- - 

Aula taller 23,24 - 
 

- - 

Serveis 3 9,14 - 
 

- - 

Serveis 4 5,41 - 
 

- - 

Vestíbul 15,06 - 
 

- - 

Zona de pas 39,00 - 
 

- - 

PLANTA PRIMERA 

Aula 5 24,52 25 
 

1 88 

Laboratori 32,30 15 
 

1 116 

Aula 6 59,09 25 
 

1 213 

Aula 7 59,50 25 
 

1 214 

Aula 8 58,60 25 
 

1 211 

Aula 9 58,93 25 
 

1 212 

Aula 10 58,38 25 
 

1 210 

Aula 11 58,98 25 
 

1 212 

Sala Audiovisuals 90,43 25 
 

1 326 

Aula 12 59,14 25 
 

1 213 

Aula 13 59,47 25 
 

1 214 



Projecte de calefacció dels equipaments municipals d’Òdena a partir d’una instal·lació de biomassa 

 
41 

 

Zona de pas 
esquerra 

153,53 - 
 

1 553 

Zona de pas dreta 61,14 - 
 

1 220 

Consergeria 24,05 - 
 

- - 

Serveis 5 6,54 - 
 

- - 

Serveis 6 6,54 - 
 

- - 

Escales esquerra 39,18 - 
 

- - 

Escales dreta 18,68 - 
 

- - 

Material 6,70 - 
 

- - 

Serveis 7 6,58 - 
 

- - 

Serveis 8 6,51 -   - - 

TOTAL 
SUPERFÍCIE ÚTIL 

1497,02 427 
  

4198,72 

 

- ESCOLA CEIP CASTELL D’ÒDENA “ZONA NOVA”: 

Taula 14: Ventilacions Escola CEIP Castell d’Ôdena – Zona Nova 

EDIFICI 
ESCOLA D'ÒDENA - ZONA 

NOVA 
Persones 

Ratis (l/s 
persona) 

Ratis (l/s 
m2) 

Ventilació (m3/h) 

Espai Superfícies (m2) 
    

Aula Infantil 1 56,00 25   2,8 564 

Bany Infantil 1 9,96 1 
 

1,5 54 

Aula Infantil 2 56,00 25 
 

2,8 564 

Aula Infantil 3 56,00 25 
 

2,8 564 

Bany Infantil 2 9,96 1 
 

1,5 54 

Aula Infantil 4 56,00 25 
 

2,8 564 

Aula Infantil 5 56,00 25 
 

2,8 564 

Bany Infantil 3 9,96 1 
 

1,5 54 
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Aula Infantil 6 56,00 25 
 

2,8 564 

Passadís 142,00 - 
 

1 511 

Tutoria 10,16 - 
 

1,5 55 

Aula 
Psicomotricitat 

60,57 25 
 

1 218 

Aula petits grups 21,16 25 
 

2,8 213 

Entrada lav. PND 6,30 - 
 

1,5 34 

Lavabo PND 4,20 - 
 

1,5 23 

Entrada lav. 
Mestres 

5,15 - 
 

1,5 28 

Lavabo Mestres 5,84 - 
 

1,5 32 

Menjador 105,55 50 
 

1,5 570 

Cuina 52,00 2 
 

1,5 281 

Lavabo alumnes 6,34 - 
 

1,5 34 

Magatzem 20,17 - 
 

- - 

Instal·lacions 22,15 -   - - 

TOTAL 
SUPERFÍCIE 

ÚTIL 
827,47 255 

  
5546,69 

-  
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- PAVELLÓ POLIESPORTIU “MESTRE VILA VELL”: 

Taula 15: Ventilacions Pavelló Poliesportiu “Mestre Vila Vell” 

EDIFICI 
PAVELLÓ 

POLIESPORTIU Persones 
Ratis (l/s 
persona) 

Ratis (l/s 
m2) Ventilació (m3/h) 

Espai Superfície (m2) 

    Vestidors 1 45,00 22 8 1 634 

Vestidors 2 45,00 22 8 1 634 

Vestidors 3 45,00 22 8 1 634 

Vestidors 4 45,00 22 8 1 634 

Vestidors àrbitres 1 24,00 3 8 1 86 

Vestidors àrbitres 2 24,00 3 8 1 86 

Gimnàs 99,00 20 8 1 356 

Infermeria 20,00 3 8 1 72 

Zona speaker 13,86 2 8 1 50 

Admissió, control pista 26,78 2 8 1 96 

Grades 217,79 327 8 1 9418 

Vestíbul 27,33 - - - - 

Accés a grades 153,46 - - - - 

WC públics 39,02 - - - - 

Rampa d'accés 
vestidors 

105,00 
- - - - 

Pista poliesportiva 1088,94 1500 - - - 

Magatzem material 40,90 - - - - 

Magatzem material 2 31,35 - - - - 

Circulació "peus nets" 95,05 - - - - 

Circulació "peus bruts" 57,12 - - - - 

Circulació 
manteniment 

132,96 
- - - - 
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WC Pistes 16,57 - - - - 

Magatzem gimnàs 7,95 - - - - 

Bar 37,06 - - - - 

Magatzem cuina bar 16,65 - - - - 

Neteja i magatzem, 
aux. 

6,30 
- - - - 

Neteja 6,82 - - - - 

Vestíbul instal·lacions 16,32 - - - - 

Distribuidor 23,39 - - - - 

Instal·lació elèctrica 22,27 - - - - 

Instal·lació 
telecomunicacions 

4,29 
- - - - 

Comptador d'aigua 11,25 - - - - 

Comptador de gas 11,25 - - - - 

Instal·lació clima 12,28 - - - - 

Hab. Instal·lació solar 26,18 - - - - 

Hab. Residus 13,95 - - - - 

Instal·lació aigües 
grises 

35,64 
- - - - 

Comptadors elèctric 14,88 - - - - 

TOTAL SUPERFÍCIE 
ÚTIL 

2659,61 1948 

  

12.699,50 
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2.1.2 DADES OBTINGUDES 
 

A partir de les hipòtesis de càlcul exposades en els punts anteriors i tenint en 

compte la normativa a seguir, s’han dissenyat el sistema de climatització que es 

descriu i es justifica amb el present projecte. 

 

En els annexos a la memòria es mostren el detall dels càlculs obtinguts. 

 

Per al càlcul de calefacció no s’han tingut en compte les aportacions 

calorífiques internes degut a l’enllumenat ni tampoc degut als ocupants, 

calculant així la calefacció en els pitjors dels casos.  

Per al càlcul de la càrrega de refrigeració s’ha comptabilitzat l’aportació degut a 

l’enllumenat i a les persones. 

 

 

CALEFACCIÓ 

 

A continuació es mostra el resum de les càrregues calorífiques totals dels 

edificis. La demanda es calcula determinant els resultats pel pitjor dia de 

d’hivern. 

 

El total dels càlculs i les justificacions pertinents queden reflectits en l’annex de 

càlcul. 

 

 

REFRIGERACIÓ 

 

A continuació també es presenten els càlculs corresponents a la refrigeració dels 

locals en els quals aquesta refrigeració hi és instal·lada actualment. 

 

L’objecte del present projecte no és refrigerar els locals però sí que s’han 

calculat les demandes. 

 
 

Finalment comentar que en els plànols adjunts (plànols 13-22) es mostren 
les càrregues tèrmiques demandades per cadascun dels locals dels 
edificis. 

 

Per tal de realitzar aquests càlculs s’ha utilitzat un full d’excel que s’ha 
confeccionat a arrel de l’assignatura de Climatització Industrial la qual es va 
cursar el quadrimestre passat. 
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- AJUNTAMENT D’ÒDENA: 

Taula 16: Demandes tèrmiques i de refrigeració Ajuntament d’Òdena 

EDIFICI: AJUNTAMENT D'ÒDENA    
Espai Superfície (m2) 

 
Wc Wf 

P
L

A
N

T
A

 B
A

IX
A

 

Sala de plens 87,76 

 

15014 12248 

Vestíbul 45,36 

 

7531 3534 

Arxiu 53,62 
 

- - 

Sala de màquines 8,67 
 

- - 

Sala 3,90 
 

- - 

Bany 1 2,67 
 

- - 

Bany 2 3,59 
 

- - 

Bany 3 5,05 
 

- - 

Distribuidor 3,74 
 

- - 

Sala de màquines 3,70 
 

- - 

P
L

A
N

T
A

 P
R

IM
E

R
A

 

Despatx 1 26,79 

 

3736 3541 

Oficines 75,54 

 

9863 11325 

Sala 1 12,45 

 

1894 2233 

Despatx 2 11,54 

 

1572 1296 

Despatx 3 13,52 

 

1769 1400 

Oficina policia 22,44 

 

3061 1971 

Distribuidor 10,30 

 

2385 1375 

Sala d'espera 12,00 

 

2705 1676 

Vestíbul 66,74 

 

13175 7318 

Distribuidor 2,87 
 

- - 

Bany 3,43 
 

- - 

Vestuaris 8,59 
 

- - 

P
L

A
N

T
A

 S
E

G
O

N
A

 

Despatx 1 12,34 

 
1791 1542 

Despatx 2 12,34 

 
1931 2107 

Despatx 3 12,34 

 
1931 2107 

Despatx 4 12,34 

 
1931 2107 

Despatx 5 26,30 

 
3783 3312 

Sala 2 12,45 

 
1815 1422 

Despatx 6 11,54 

 
1572 1297 

Despatx 7 13,52 

 
1769 1400 

Alcaldia 24,13 

 
4935 2699 

Sala reunions Alcaldia 23,70 

 
4998 3609 

Despatx Alcalde 21,15 

 
4823 4312 

Vestíbul 64,00 

 
10629 5450 

Distribuidor 22,73 

 
3616 1868 

Distribuidor bany 2,87 
 

- - 

Bany 3,43 
 

- - 
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 TOTAL SUPERFÍCIE 
ÚTIL 

753,15 

 

108.231,43 81.147,17 

 

- LLAR D’INFANTS “ELS VAILETS”: 

Taula 17: Demandes tèrmiques i de refrigeració Llar d’infants ·Els Vailets” 

EDIFICI: LLAR D'INFANTS    

Espai Superfície (m2) 
 

Wc Wf 

Aula 1 54,15 

 
8330 11980 

Aula 2 24,00 

 
3644 4505 

Bany 6,20 

 
451 0 

Canviador - bany 1 10,70 

 
997 0 

Despatx 8,60 

 
847 842 

Cuina 8,95 

 
898 0 

Canviador 10,70 

 
975 0 

Distribuidor - Passadís 25,85 

 
3202 0 

Aula 3 30,20 

 
5336 5130 

Aula 4 26,40 

 
4511 6302 

Dormitori 1 18,62 

 
8386 9292 

Canviador - bany 2 10,29 

 
976 0 

Aula 5 21,00 

 
3845 5568 

Zona de pas 6,10 
 

- - 

Traster 8,00 
 

- - 

TOTAL SUPERFÍCIE 
ÚTIL 

269,76 

 

42.397,70 43.618,47 

 
 

- CASAL DE JOVES: 

Taula 18: Demandes tèrmiques i de refrigeració Casal de Joves 

EDIFICI: CASAL DE JOVES    

Espai Superfície (m2) 
 

Wc Wf 

Sala polivalent 66,24 
 

9392 9578 

Sala 1 12,21 
 

2785 2204 

Sala 2 11,92 
 

2776 1677 

Serveis 1 3,00 
 

0 0 

Serveis 2 3,00 
 

0 0 

Cambra instal·lacions 7,96 
 

- - 

TOTAL SUPERFÍCIE 
ÚTIL 

104,33 

 

14.952,15 13.458,75 
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ESCOLA CEIP CASTELL D’ÒDENA – ZONA VELLA: 

Taula 19: Demandes tèrmiques i de refrigeració Escola CEIP Castell 
d’Òdena – Zona Vella 

EDIFICI 
ESCOLA D'ÒDENA - 

ZONA VELLA 
  

  

Espai Superfície (m2) 
 

Wc Wf 

P
L

A
N

T
A

 B
A

IX
A

 

Sala Ordinadors 1 51,11 

 
5.490 - 

Despatx 8,23 

 
981 - 

Fotocopiadora 10,98 

 
1.307 - 

Sala Ordinadors 2 27,50 

 
3.888 - 

Biblioteca 22,93 

 
3.531 - 

Aula 1 26,22 

 
4.478 - 

Aula 2 52,73 

 
8.227 - 

Material gimnàs 13,90 

 
1.583 - 

Aula 3 48,49 

 
8.055 - 

Aula 4 47,95 

 
8.028 - 

Escales 22,26 

 
2.268 - 

Serveis 1 1,88 

 
- - 

Serveis 2 1,73 

 
- - 

Sala Calderes 8,99 

 
- - 

Vestuaris 1 16,45 

 
- - 

Vestuaris 2 16,88 

 
- - 

Gimnàs 78,15 

 
- - 

Aula taller 23,24 

 
- - 

Serveis 3 9,14 

 
- - 

Serveis 4 5,41 

 
- - 

Vestíbul 15,06 

 
- - 

Zona de pas 39,00 

 
- - 

P
L

A
N

T
A

 P
R

IM
E

R
A

 

Aula 5 24,52 

 
4.570 - 

Laboratori 32,30 

 
5.442 - 

Aula 6 59,09 

 
9.419 - 

Aula 7 59,50 

 
8.637 - 

Aula 8 58,60 

 
8.318 - 

Aula 9 58,93 

 
8.336 - 

Aula 10 58,38 

 
8.318 - 

Aula 11 58,98 

 
8.341 - 

Sala Audiovisuals 90,43 

 
10.314 - 

Aula 12 59,14 

 
8.372 - 

Aula 13 59,47 

 
9.192 - 

Zona de pas 
esquerra 

153,53 

 
15.239 - 

Zona de pas dreta 61,14 

 
7.281 - 

Consergeria 24,05 

 
- - 
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Serveis 5 6,54 

 
- - 

Serveis 6 6,54 

 
- - 

Escales esquerra 39,18 

 
- - 

Escales dreta 18,68 

 
- - 

Material 6,70 

 
- - 

Serveis 7 6,58 

 
- - 

Serveis 8 6,51 

 
- - 

TOTAL SUPERFÍCIE 
ÚTIL 

1497,02 

 

159.345 - 

 

- ESCOLA CEIP CASTELL D’ÒDENA – ZONA NOVA: 

Taula 20: Demandes tèrmiques i de refrigeració Escola CEIP Castell 
d’Òdena – Zona Nova 

 

EDIFICI: 
ESCOLA D’ÒDENA – ZONA 

NOVA    

Espai Superfície (m2) 
 

Wc Wf 

Aula Infantil 1 56,00 
 

7.666 - 

Bany Infantil 1 9,96 
 

950 - 

Aula Infantil 2 56,00 
 

5.815 - 

Aula Infantil 3 56,00 
 

7.765 - 

Bany Infantil 2 9,96 
 

1.026 - 

Aula Infantil 4 56,00 
 

7.765 - 

Aula Infantil 5 56,00 
 

7.765 - 

Bany Infantil 3 9,96 
 

1.026 - 

Aula Infantil 6 56,00 
 

8.364 - 

Passadís 142,00 
 

13.803 - 

Tutoria 10,16 
 

1.421 - 

Aula Psicomotricitat 60,57 
 

7.471 - 

Aula petits grups 21,16 
 

3.831 - 

Entrada lav. PND 6,3 
 

793 - 

Lavabo PND 4,2 
 

469 - 

Entrada lav. Mestres 5,15 
 

630 - 

Lavabo Mestres 5,84 
 

678 - 

Menjador 105,55 
 

12.632 - 

Cuina 52,00 
 

5.322 - 

Lavabo alumnes 6,34 
 

908 - 

Magatzem 20,17 
 

- - 

Instal·lacions 22,15 
 

- - 

TOTAL SUPERFÍCIE 
ÚTIL 

104,33 

 

96.101 - 
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- PAVELLÓ POLIESPORTIU “MESTRE VILA VELL”: 

Taula 21: Demandes tèrmiques i de refrigeració Pavelló Poliesportiu 
“Mestre Vila Vell” 

 
EDIFICI PAVELLÓ POLIESPORTIU 

  
  

Espai Superfície (m2) 
 

Wc Wf 

Vestidors 1 45,00 

 
4.771 5573 

Vestidors 2 45,00 

 
4.771 5573 

Vestidors 3 45,00 

 
4.771 5573 

Vestidors 4 45,00 

 
4.771 5573 

Vestidors àrbitres 1 24,00 

 
1.735 1851 

Vestidors àrbitres 2 24,00 

 
1.735 1901 

Gimnàs 99,00 

 
10.433 4728 

Infermeria 20,00 

 
2.765 2068 

Zona speaker 13,86 

 
1.308 4993 

Admissió, control pista 26,78 

 
5.220 7699 

Grades 217,79 

 
25.841 - 

Vestíbul 27,33 

 
- - 

Accés a grades 153,46 

 
- - 

WC públics 39,02 

 
- - 

Rampa d'accés 
vestidors 

105,00 

 
- - 

Pista poliesportiva 1088,94 

 
208.374 - 

Magatzem material 40,90 

 
- - 

Magatzem material 2 31,35 

 
- - 

Circulació "peus nets" 95,05 

 
- - 

Circulació "peus bruts" 57,12 

 
- - 

Circulació 
manteniment 

132,96 

 
- - 

WC Pistes 16,57 

 
- - 

Magatzem gimnàs 7,95 

 
- - 

Bar 37,06 

 
- - 

Magatzem cuina bar 16,65 

 
- - 

Neteja i magatzem, 
aux. 

6,30 

 
- - 

Neteja 6,82 

 
- - 

Vestíbul instal·lacions 16,32 

 
- - 

Distribuidor 23,39 

 
- - 

Instal·lació elèctrica 22,27 

 
- - 

Instal·lació 
telecomunicacions 

4,29 

 
- - 

Comptador d'aigua 11,25 

 
- - 

Comptador de gas 11,25 

 
- - 

Instal·lació clima 12,28 

 
- - 
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Hab. Instal·lació solar 26,18 

 
- - 

Hab. Residus 13,95 

 
- - 

Instal·lació aigües 
grises 

35,64 

 
- - 

Comptadors elèctrics 14,88 

 
- - 

TOTAL SUPERFÍCIE 
ÚTIL 

2659,61 

 

276.497,88 45.534,41 

 
El pavelló poliesportiu és un recinte que actualment no es troba calefactada ni la 

posta poliesportiva ni la zona de les grades. Aquesta demanda tant gran només 

s’utilitza en dies puntuals anuals i per tant en el moment de tenir en compte el 

dimensionat de la caldera es tindrà en compte que només s’usarà en dies molt 

concrets de l’any.  

 

2.1.3 RESUM DE LES DADES OBTINGUDES 

Taula 22: Resum potències calefacció (Hivern) i refrigeració locals. 

 

POTÈNCIES CALCULADES 

 

Potència 
calefacció 

Potència 
refrigeració 

Equipament Wt Wf 

Ajuntament d'Òdena 108.231,43 81.147,17 

Llar d'Infants 42.398,00 43.618,00 

Casal de Joves 14.952,15 13.459,00 

Escola d'Òdena (Zona Vella) 159.345,32 - 

Escola d'Òdena (Zona Nova) 96.100,96 - 

Pavelló Poliesportiu 276.497 45.534,00 

TOTAL DEMANDADA 697.524,86 183.758,17 

 
 

Tots els càlculs es troben adjunts en l’annex de càlculs del projecte.  



Projecte de calefacció dels equipaments municipals d’Òdena a partir d’una instal·lació de 
biomassa 

 
52 

 

2.2 JUSTIFICACIÓ I CÀLCUL DE LA DEMANDA D’AIGUA CALENTA 
SANITÀRIA 

2.2.1 PARÀMETRES DE DISSENY 
 

Per tal d’efectuar el càlcul de les demandes d’aigua calenta sanitària pels 

diversos equipaments municipals s’ha dissenyat un sistema que es basa en els 

procediments que es mostren a continuació: 

Taula 23: Paràmetres de disseny per al càlcul de la demanda d’aigua 
calenta sanitària 

PARÀMETRES DE DISSENY 

Temperatura d'ús real 37 ºC 

Temperatura aigua servei o consum 50 ºC 

Temperatura  aigua xarxa 10 ºC 

Temperatura de preparació o acumulació 60 ºC 

Temps de preparació 4,5 Hores 

Temps de consum punta C10 10 min 

Temps de consum punta C10 4,184 kJ/kg K 

 

Taula 24: Consums dels elements 

 
Aigua Freda sanitària (l/s) Aigua Calenta Sanitària(l/s) 

Inodors 0,10 - 

Pica mans 0,10 0,065 

Dutxa 0,20 0,10 
 

Els càlculs de tots els apartats es troben recollits en l’annex 1 de càlculs del 

present projecte. 

2.2.2 DADES OBTINGUDES 
 
A partir de les dades exposades en els punts anteriors es procedeix a exposar 

com es duu a terme el càlcul de les demandes d’aigua calenta sanitària. 

Finalment es realitza un càlcul per a cadascun dels equipaments: 

 

ESTIMACIÓ CONSUM DIARI D’ACS: 

 

Per a l’estimació del consum diari d’ACS s’ha fet una estimació a partir dels 

cabals màxims dels punts de consum, tenint en compte el coeficient de 

simultaneïtat conegut universalment: 

1

1




n
Kp  (1) 
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On: 

 n és el nombre total d’aparells servits 

 Kp multiplica els cabals instal·lats per a obtenir el cabal màxim probable 

Q. 

 

(1) Normes Bàsiques per a les Instal·lacions Interiors de Subministrament 

d’Aigua (NIA) del 9/12/1975. 

 

A continuació es determinen els cabals màxims instantanis en els diferents punts 

de consum de la xarxa dissenyada amb la fórmula mostrada anteriorment. 

 

Tal i com s’ha comentat anteriorment, la temperatura d’aigua de preparació (i la 

temperatura al circuit de retorn) ha de ser de 50ºC, per això s’aplica una reducció 

del cabal demandat al calculat a la taula anterior, ja que s’entén que no es pot 

utilitzar aigua a temperatura tant alta. Per això estimem que la temperatura de 

l’aigua en el punt de consum és de 37ºC. Per assolir aquesta temperatura es 

barrejarà aigua calenta a 60ºC amb aigua de xarxa en el punt de consum 

(mitjançant vàlvula reguladora de temperatura – vàlvula barrejadora). Per a 

calcular quina és la reducció d’aigua calenta es fa un balanç màssic i un balanç 

entàlpic  al punt de consum. 

 

 
 

Imatge 2: Esquema funcionament vàlvula barrejadora 

Fórmules: 

 Balanç màssic:   213 mmm    (l/s) 

 Balanç entàlpic:  213 HHH   

221133 hmhmhm    
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A continuació s’efectuarà el càlcul de la estimació de la potència tèrmica de 

l’aigua calenta sanitària tenint en compte les dades de disseny que s’han 

determinat en l’apartat de paràmetres de disseny: 

 

 

 Amb la potència tèrmica necessària per escalfar el cabal instantani 

d’ACS, es determina la potència de la caldera per a l’ACS: 

 

))(º(18,4)/()( CTT
Kkg

kJ
slqkWQ xarxapreparació  

 

Considerant que s’estima que la producció d’ACS es dugui a terme en 1,5 hores, 

es calcula el volum de l’acumulador amb la fórmula següent, considerant que el 

cabal continu és 0 l/h: 

 

)(

)(
)( max

xarxapreparació

xarxaús

continu
TT

TT
QQV




  

 

Finalment, per tal de calcular la potència tèrmica necessària per escalfar el 

volum d’aigua contingut en el dipòsit  tenint en compte el temps de preparació 

estimat: 

 
kW

sT

CTT
Kkg

kJ
lV

kWQ
preparaciótemps

xarxapreparació






)(

)(º18,4)(

)(  

 

 

A partir de les fórmules anteriors es procedeix al càlcul de les demandes d’aigua 

calenta sanitària per cadascun dels equipament municipals: 
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CÀLCUL DE LA DEMANDA PER CADASCUN DELS EQUIPAMENTS 

MUNICIPALS: 

- AJUNTAMENT D’ÒDENA 

Taula 25: Consums dels elements de l’Ajuntament d’Òdena 

EDIFICI: AJUNTAMENT D'ÒDENA 
  Espai l/s núm. Aparells Q total (l/s) 

PLANTA BAIXA 

Inodors - 0 0,00 

Pica mans 0,065 3 0,20 

Dutxa 0,10 0 0,00 

PLANTA PRIMERA 

Inodors - 0 0,00 

Pica mans 0,065 1 0,07 

Dutxa 0,10 0 0,00 

PLANTA SEGONA 

Inodors - 0 0,00 

Pica mans 0,065 1 0,07 

Dutxa 0,10 0 0,00 

TOTAL CABAL ACS 0,33 

 

Taula 26: Cabals màxims instantanis de l’Ajuntament d’Òdena 

AJUNTAMENT D'ÒDENA 

TRAM Qt (dm3/s) N. Aparells 1/(n-1)^0,5 Qp (dm3/s) 

TOTAL 0,33 5 0,50 0,16 

  
   

  

  Cabal (l/h) 585,0 
 

  

  Cabal (l/min) 9,75     

 
Efectuem el balanç energètic en el punt de consum amb les fórmules 

anteriorment citades del balanç màssic i entàlpic que es fa en la vàlvula 

barrejadora: 

  T q(l/s) 

1 50 0,110 

2 10 0,053 

3 37 0,163 

 

Potència instantània: 
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Volum de l’acumulador necessari: 

         
 

 
  

       

       
       

   

      
            

 
Potència de la caldera: 

  
            

  
    

            

      
  

     

            

 
 

- LLAR D’INFANTS 

Taula 27: Consums dels elements de la Llar d’infants 

EDIFICI: LLAR D'INFANTS 
  Espai l/s núm. Aparells Q total (l/s) 

Inodors - 0 0,00 

Pica mans 0,065 8 0,52 

TOTAL CABAL ACS 0,52 

 

Taula 28: Cabals màxims instantanis de la Llar d’Infants 

LLAR D'INFANTS 

TRAM Qt (dm3/s) N. Aparells 1/(n-1)^0,5 Qp (dm3/s) 

TOTAL 0,52 8 0,38 0,20 

  
   

  

  Cabal (l/h) 707,5 
 

  

  Cabal (l/min) 11,79     

 

Efectuem el balanç energètic en el punt de consum amb les fórmules 

anteriorment citades del balanç màssic i entàlpic que es fa en la vàlvula 

barrejadora: 

  T q(l/s) 

1 50 0,133 

2 10 0,064 

3 37 0,197 

Potència instantània: 

         
 

 
         

  

    
                       

 

Volum de l’acumulador necessari: 
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Potència de la caldera: 

  
            

  
    

            

      
  

     

            

 
 

- CASAL DE JOVES 

Taula 29: Consums dels elements del casal de joves 

EDIFICI: CASAL DE JOVES 
  Espai l/s núm. Aparells Q total (l/s) 

Inodors - 2 0,00 

Pica mans 0,065 2 0,13 

TOTAL CABAL ACS 0,13 

 

Taula 30: Cabals màxims instantanis del casal de joves 

CASAL DE JOVES 

TRAM Qt (dm3/s) N. Aparells 1/(n-1)^0,5 Qp (dm3/s) 

TOTAL 0,13 4 0,58 0,08 

  
   

  

  Cabal (l/h) 270,2 
 

  

  Cabal (l/min) 4,50     

 
Efectuem el balanç energètic en el punt de consum amb les fórmules 

anteriorment citades del balanç màssic i entàlpic que es fa en la vàlvula 

barrejadora: 

  T q(l/s) 

1 50 0,051 

2 10 0,024 

3 37 0,075 

 

Potència instantània: 

         
 

 
         

  

    
                      

 

 

Volum de l’acumulador necessari: 
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Potència de la caldera: 

  
            

  
    

            

      
  

     

             

 
 

- ESCOLA D’ÒDENA 

Taula 31: Consums dels elements de l’escola CEIP Castell d’Òdena 

EDIFICI ESCOLA D’ÒDENA 
  Espai l/s núm. Aparells Q total (l/s) 

Inodors - 0 0,00 

Pica mans 0,060 10 0,60 

Dutxa 0,10 0 0,60 

TOTAL CABAL ACS 0,60 

 

Taula 32: Cabals màxims instantanis de l’escola CEIP Castell d’Òdena 

ESCOLA D'ÒDENA 

TRAM Qt (dm3/s) N. Aparells 1/(n-1)^0,5 Qp (dm3/s) 

TOTAL 0,60 10 0,33 0,20 

  
   

  

  Cabal (l/h) 720,0 
 

  

  Cabal (l/min) 12,00     

 
Efectuem el balanç energètic en el punt de consum amb les fórmules 

anteriorment citades del balanç màssic i entàlpic que es fa en la vàlvula 

barrejadora: 

  T q(l/s) 

1 50 0,135 

2 10 0,065 

3 37 0,200 

 

Potència instantània: 

         
 

 
         

  

    
                       

 

 

Volum de l’acumulador necessari: 
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Potència de la caldera: 

  
              

  
    

            

      
  

     

             

 
 

- PAVELLÓ POLIESPORTIU MESTRE VILA VELL 
 

Tenint en compte que és una instal·lació que també funciona amb col·lectors 

solars, es farà seguint la forma com es va calcular en el projecte de legalització. 

Es van prendre les dades de valor mig de  20 litres per persona i dia i una 

temperatura de consum de 60ºC segons els paràmetres disposats en el 

document del CTE-DB-HE (Estalvi Energètic). 

S’estima una afluència mitja d’uns 80 usuaris al dia, cada dia de l’any. Així doncs 

en resulten els càlculs següents: 

Consum= 80 persones · 20 litres/persona · dia =1600 litres/dia 

T acumulació=60ºC i la T xarxa=12ºC 

 

Taula 33: Càlcul demanda ACS Pavelló Poliesportiu 

MES DIES Taigua xarxa 
Càrrega ACS 

(MJ/mes) 

Càrrega 
ACS 

(kWh/mes) 

GENER 31 10 10376 2882 

FEBRER 28 10 9372 2603 

MARÇ 31 10 10376 2882 

ABRIL 30 10 10042 2789 

MAIG 31 10 10376 2882 

JUNY 30 10 10042 2789 

JULIOL 31 10 10376 2882 

AGOST 31 10 10376 2882 

SETEMBRE 30 10 10042 2789 

OCTUBRE 31 10 10376 2882 

NOVEMBRE 30 10 10042 2789 

DESEMBRE 31 10 10376 2882 

Total 365   122173 33937 

 

Amb aquest procediment obtenim directament la càrrega de ACS en kWh/any 

que seran 33.937 kWh/any. 
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2.2.3 RESUM DE LES DADES OBTINGUDES 
 

A continuació es mostra una taula resum de les demandes de ACS anuals per 

cadascun dels equipaments municipals: 

Taula 34: Demandes d’ACS equipaments municipals 

Equipament 
Potència 
calculada 

Hores 
funcionament/

dia 

Potència 
tèrmica 

(kW) 

Dies de 
funcionament/

any 

Demanda 
ACS 

(kWh/any) 

Ajuntament 6,1 1 6,12 196 1.196 

Llar d'Infants 7,4 1 7,40 196 1.450 

Casal de joves 2,83 0,85 2,40 196 470 

Escola CEIP 
Castell 

d'Òdena 
7,53 4,5 33,89 196 6.641 

Pavelló 
Poliesportiu 

- - - - 33.937 

     
43.694 

 

2.3 DEMANDES CALCULADES, RESUM DE CÀRREGUES. 
 

A continuació es mostra una taula resum de les càrregues de calefacció i d’ACS 

necessàries per tal de climatitzar els equipaments municipals. 

Taula 35: Taula resum de les demandes de calefacció i d’ACS dels equipaments 
municipals 

  

DEMANDES CALCULADES 

  

Potència 
calculada 

(kW) 

Funcionament 
(h/any) 

Energia 
(kWh/any) 

Demanda 
Hivern 

(kWh/any) 

Consum 
actual 

(energia - 
kWh/any) 

AJUNTAMENT 
CALEFACCIÓ 108,231 840 90.914 

92.110 72.600 
ACS 6,1 196 1.196 

LLAR D'INFANTS 
CALEFACCIÓ 42,398 700 29.679 

31.129 17.791 
ACS 7,4 196 1.450 

CASAL DE JOVES 
CALEFACCIÓ 14,952 700 10.466 

10.937 8.210 
ACS 2,4 196 470 

ESCOLA 
CALEFACCIÓ 255,446 840 214.575 

221.216 146.400 
ACS 10,1 882 6.641 

PAVELLÓ 
CALEFACCIÓ 276,497 840 46.575 

80.512 81.727 
ACS 4,5 174.441 33.937 

  
   

435.904 370.424 
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3. LA BIOMASSA: UN RECURS PER EXPLOTAR  
 

3.1 INTRODUCCIÓ 
 

L’ús generalitzat de biocombustibles fòssils, inicialment amb costos molt baixos 

d’obtenció i transformació, ha provocat la completa dependència del mateixos, 

incrementant-se tant el seu consum que fa que aquesta energia no renovable, 

abans o després s’esgoti.  

Actualment, la societat es troba en un punt de total desequilibri entre una 

demanda en augment  i una oferta que cada cop és inferior i a uns costos més 

elevats. A part d’això, aquests biocombustibles quan es combinen amb oxigen 

per obtenir energia, tornen a l’atmosfera tot el carboni fixat (durant la seva 

producció), en forma de CO2, causa inqüestionable dels canvis climàtics que en 

les últimes dècades s’aprecien al nostre planeta, i que desestabilitzen l’ordre que 

en els últims anys regnava a la Biosfera. 

Actualment, més del 80% del nostre abastament energètic prové d’energies 

fòssils, el 13% d’energia nuclear i només al voltant del 6% d’energies renovables.   

 

Davant d’aquest problema d’un ús tant massificat d’energies no renovables (un 

94%) és evident la necessitat de trobar energies alternatives per tal d’aconseguir 

una producció d’energia suficientment competitiva per poder plantar cara a l’ús 

de biocombustibles fòssils actuals. 

Es porta treballant durant anys, en la recerca d’espècies que permetin mitjançant 

el seu cultiu esdevenir una font d’energia, podent transformar en electricitat, 

biocarburants, i biocombustibles sòlids per proporcionar calor o aigua calenta 

sanitària per les llars. 

Aquest treball no és només aprofitar els subproductes de l’agricultura, o adaptar 

els cultius actuals a altres usos, és alguna cosa  més important i radial; es tracta 

de buscar i seleccionar espècies vegetals, que amb les tècniques culturals 

necessàries, es converteixin en fonts renovables d’energia de producció 

distribuïda, i que garanteixin de forma rellevant  l’autoabastament energètic. 

D’aquí sorgeixen els biocombustibles sòlids, concretament els que es centren a 

la generació tèrmica, i la seva utilització en el sector residencial, serveis i 

industria, que es el que ens ocupa. 

Per tant hem d’utilitzar productes, que mantinguin la seva naturalesa sòlida, que 

es comportin com fluids, podent-se transportar d’una manera simple amb 

camions amb càrrega i descàrrega a través de canonada, i puguin utilitzar-se en 

estufes i calderes cremadors els quals es  puguin regular amb precisió per 

poder-ne obtenir el  màxim rendiment i per tant el seu màxim aprofitament. 
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Així doncs, trobem una gran varietat de biomasses que en funció de la seva 

naturalesa i composició tindran uns rendiments diferents. 

 
 

3.2 LA BIOMASSA 
Què és realment la biomassa?  

La paraula biomassa segons el Diccionari de la llengua catalana publicat per 

l’Institut d’Estudis Catalans significa la “massa total de la matèria viva existent en 

una comunitat o en un ecosistema, a la qual sovint s’afegeix també matèria no 

viva, utilitzable com a font d’energia per a l’activitat orgànica.” 

Així doncs, es coneix el significat general de la biomassa el qual ja esmenta, tot i 

que és una definició sense cap connotació científica, el terme de la possibilitat 

d’ús de la mateixa com a font d’energia. 

Aquesta definició anterior però és massa general i en el terme objecte del 

present projecte és més interessat conèixer una definició més particular aplicada 

al terme mediambiental. 

Així doncs, segons l’Institut Català de l’Energia, “el terme biomassa es refereix al 

conjunt de tota la matèria orgànica d’origen vegetal o animal, que inclou els 

materials que procedeixen de la transformació natural o artificial.  

L’energia que es pot obtenir de la biomassa prové de la llum solar, la qual, 

gràcies al procés de fotosíntesi, és aprofitada per les plantes verdes i 

transformada en energia que queda acumulada a l’interior de les seves cèl·lules.  

Aquesta energia pot ser traspassada per la cadena alimentària al regne animal. 

L’energia acumulada a la biomassa pot ser alliberada sotmetent-la a diversos 

processos d’aprofitament energètic. 

L’aprofitament de l’energia de la biomassa contribueix notablement a la millora i 

conservació del medi, ja que no té un impacte mediambiental significatiu, atès 

que el CO2 que s’allibera a l’atmosfera durant la combustió ha estat prèviament 

captat pels vegetals durant el seu creixement; per tant, el balanç final és nul.” 

Aquí sí que s’obté un significat més ampli i específic de la biomassa per a usos 

energètics.  

A més a més, existeixen un gran nombre de tipus de biomassa els quals 

s’abordaran en punts posteriors, però en resum podríem esmentar que l’energia 

de la biomassa suposa ser una energia renovable amb una gran capacitat 

d’explotació degut a les grans possibilitats de naturalesa; que no és una energia 

totalment neta, ja que sí que emet emissions de CO2 però que són unes 

emissions que retornen a la atmosfera ja que abans de ser captades per les 
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plantes a través de la fotosíntesis aquest CO2 ja formava part d’aquesta 

atmosfera. És a dir, no genera noves quantitats sinó que les retorna. 

Sembla ser, doncs, que l’energia de la biomassa pot esdevenir una energia de 

futur degut a que el desequilibri entre oferta i demanda és existent però a la 

inversa que amb els combustibles fòssils ja que en aquest cas la oferta és 

sumament més elevada que la demanda. 

Això sí, s’haurà de prestar especial atenció en la capacitat d’explotació dels 

ecosistemes per tal de no crear desequilibris interns. 

Com s’aconsegueix emmagatzemar energia dins la matèria orgànica? 

En la fotosíntesis, les plantes verdes transformen productes minerals, com són el 

CO2 i l’aigua, en substàncies orgàniques i oxigen com a conseqüència de l’acció 

de la radiació solar. La matèria orgànica obtinguda posseeix un valor molt alt 

energètic associat a la seva estructura interna que s’anomena biomassa vegetal. 

En aquest procés, l’energia continguda en la radiació solar es transforma en 

energia química amb la reacció següent: 

                    

De totes maneres, s’estima que el rendiment de generar biomassa a partir de 

l’energia solar és molt baix, aproximadament d’entre el 3 i el 5%. 

No obstant això, i tenint en compte el baix rendiment, la quantitat de plantes 

terrestres i aquàtiques que existeixen en tota la Terra, juntament amb la quantitat 

de CO2 de l’atmosfera i la radiació solar que arriba a les plantes existeix una 

producció anual de biomassa vegetal de 1,7·1011 tones amb un contingut 

energètic de 3·1021J.  Aquest valor representa, aproximadament, unes 6 vegades 

el consum mundial d’energia primària durant el 2011 que va ser de 5,14·1020J. 

Aquestes xifres, doncs, en un marc de panorama energètic mundial justifiquen 

l’interès actual per la biomassa com a font d’energia primària. 

 

3.2.1 AVANTATGES DE L’ÚS DE LA BIOMASSA 

 

L’ús de la biomassa com a recurs energètic, enlloc dels biocombustibles fòssils 

actuals, suposa unes avantatges notables com per exemple: 

 Disminució de les emissions de sofre. 

 Disminució de les emissions de partícules. 

 Emissions amb un índex de contaminants menor en CO, HC i NOx. 

 Cicle neutre de CO2, sense contribuir en l’efecte hivernacle. 

 Reducció del risc d’incendis forestals i les plagues d’insectes. 
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 Aprofitament dels residus agrícoles evitant la seva combustió en el terreny. 

 Independència de les fluctuacions dels preus dels combustibles provinents 

de l’exterior; no són combustibles importats, els podem obtenir del mateix 

país. 

 Millora socioeconòmica de les àrees rurals. 

 

Veient aquestes millores es pot deduir que la biomassa és una de les fonts 

potencials d’ocupació en un futur esdevenint un element de gran importància per 

l’equilibri del territori i prestant especial atenció a les zones rurals. 

 

Imatge 3: Cicle de la biomassa 

 

3.3 TIPUS DE COMBUSTIBLE EN BIOMASSA 

 

Com ja s’ha comentat, la biomassa és qualsevol tipus de matèria orgànica ja 

sigui d’origen vegetal o animal de la qual es pot obtenir una font d’energia 

renovable. 

Existeix una gran heterogeneïtat de recursos aprofitables, característica la qual 

es pròpia de l’energia de la biomassa. D’altra banda, això genera una gran 

complexitat ja que en cas de voler aprofitar aquest sistema cada instal·lació 

s’haurà d’analitzar de tal manera que es pugui estudiar quin es el millor recurs 

aprofitable. 

Normalment, a l’estat espanyol el gran nombre de recursos destinats a l’estudi 

del sistema de la biomassa s’han centrat en l’ús de residus industrials o 

agrícoles. Respecte a la biomassa forestal no s’ha usat tant tradicionalment però 

ara entra amb força en el mercat gràcies a l’arribada de sistemes eficients en la 

producció de calefacció i aigua calenta sanitària en els edificis. 

De tota manera, existeix un gran nombre de tipus de biomassa els quals podem 

classificar de la forma següent tal i com esta mostrat en el pròxim esquema: 
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Imatge 4: Classificació dels diferents tipus de biomassa 

A continuació s’explicaran les característiques bàsiques d’alguns tipus de 

biomassa, els més usats actualment: 

 

3.3.1 RESIDUS FORESTALS 

 

Són un tipus de residus els quals s’originen en els tractaments i aprofitaments de 

les masses vegetals ja sigui per millorar la qualitat de les àrees forestals com per 

la producció de les matèries primeres pròpies d’aquest sector: obtenció de fusta, 

resines,... 

Durant els processos de neteja de boscos es realitzen operacions de poda i tallat 

de fustes que esdevenen uns combustibles amb unes característiques 

excel·lents. Amb una maquinària apropiada es pot obtenir estella d’aquests 

residus per tal de millorar les condicions econòmiques de transport d’aquest 

combustible obtenint un producte més fàcilment manejable i d’una mida 

homogènia. 

Biomassa 

Cultius energètics 

Cultius 
tradicionals 

Cultius poc 
freqüents 

Cultius aquàtics 

Cultius per poduir 
combustibles 

líquids 

Biomassa vegetal 

Excedents 
agrícoles 

Biomassa residual 

Residus agrícoles 
i forestals 

Residus 
ramaders: 

biomassa animal 

Residus 
industrials 

Forestals 

Agroalimentaris 

Agrícoles 

Residus urbans 

Residus sòlids 

Aigües residuals: 
biomassa animal 
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D’altra banda, i com és habitual, existeixen inconvenients en l’ús d’aquest 

combustible com per exemple la gran varietat de tipus d’estella que es pot 

obtenir en una mateixa zona ja sigui per composició, mides i la dificultat d’accedir 

a les zones forestals per tal d’extreure material i finalment l’elevada concentració 

d’humitat continguda el qual no han permès que s’hagi utilitzat en excés per 

grans produccions de biomassa. 

A continuació es mostra una taula on es donen unes xifres sobre el poder 

calorífic superior d’alguns residus forestals: 

 

Taula 36: Poder calorífic d’alguns tipus de biomassa residual forestal 

Residus forestals PCS (kJ/kg) 

Pi:   

 Agulles i pinyes ...................... 19.249 

 Escorça ...................... 18.613 

 Serradures ...................... 17.606 

 Encenalls ...................... 17.940 

 Fusta ......................  

Eucaliptus:   

 Escorça ...................... 16.548 

 Fulles ...................... 19.115 

 Branques ...................... 17.313 

Roure:   

 Escorça ...................... 20.482 

 Fusta ...................... 19.579 

Faig:   

 Fusta ...................... 20.400 

Bedoll:   

 Fusta ...................... 20.400 
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3.3.2 RESIDUS AGRÍCOLES i HERBÀCIS 

 

Aquest tipus de residu és similar a l’anterior però el combustible utilitzat prové de 

les podes de les oliveres, les vinyes i arbres fruiters. 

Tot i això, igual que en el cas dels residus forestals, s’haurà de produir estella 

per tal de millorar la seva manejabilitat. 

Dins aquest punt s’engloba un altre tipus de residus que és el provinent de la 

collita d’alguns cultius tals com els cereals (palla) o bé el blat de moro. 

Igual que en el cas de la fusta de les oliveres, les vinyes o els arbres fruiters, els 

residus provinents dels cereals o del blat de moro no estan disponibles durant tot 

l’any sinó que la seva disponibilitat va lligada a l’època de recol·lecció d’aquestes 

produccions agrícoles. 

A continuació es mostra una taula on es donen unes xifres sobre el poder 

calorífic superior d’alguns residus agrícoles: 

Taula 37: Poder calorífic d’alguns tipus de biomassa residual agrícola 

Residus agrícoles PCS (kJ/kg) 

Cereals d’hivern:   

 Blat, civada, palla ...................... 16.500 

Cereals d’estiu:   

 Blat de moro, tiges, closques ...................... 15.120 

Podes de cultius llenyosos:   

 Restes de podes, branques ...................... 16.000 

 

3.3.3 RESIDUS PROVINENTS D’INDUSTRIES FORESTALS I AGRÍCOLES 

 

En aquest apartat els combustibles implicats són les estelles, les escorces o les 

serradures provinents de les indústries primàries o secundàries de la 

transformació de la fusta. Tenint en compte que el terme industrial és molt ampli, 

són molts els sectors que poden generar residus de caràcter orgànic per tant 

s’engloben en dos grups: 

 Residus industrials forestals: provinents de la indústria de la fusta i la 

paperera. En el cas que es generi un volum molt gran, sol usar-se com a 

matèria prima en altres indústries del sector.  En cas que el volum generat 

sigui petit, aquest s’utilitzarà com a combustible de la pròpia indústria o en el 

sector domèstic.  
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 Residus de la indústria agroalimentària i agrícola: aquests residus 

provenen de molts tipus d’empreses, però molts d’aquests són reutilitzats en 

altres indústries del sector. Hi ha però un tipus de residus que sí que és 

susceptible de ser utilitzat com a combustible com és el cas de: 

 Extracció d’oli d’ “orujo” de l’oliva 

 Elaboració de fruits secs: Closques de pinyons, d’ametlla,... 

 Indústria conservera vegetal: pinyols de fruita, restes d’animals. 

 Fabricació de cervesa i malta: fangs de depuració. 

En aquest cas la disponibilitat de recursos també va lligada a les variacions de 

l’activitat industrial de les empreses. 

 

3.3.4 RESIDUS URBANS 

 

Són els residus propis que es generen com a conseqüència de l’activitat habitual 

i diària de l’ésser humà. Els podem separar en dos grans grups: 

 Residus Sòlids Urbans: Tenen una composició molt variable però el contingut 

en matèria orgànica sòl ser de l’ordre del 50%, depenent bàsicament de la 

mida de la població i del seu nivell de vida. A continuació es mostra una taula 

amb les principals composicions i components dels residus sòlids urbans . 

Tenen una gran varietat de substàncies per això s’han de separar 

minuciosament abans de poder ser utilitzats amb finalitats energètiques ja 

que poden estar barrejades amb components no aptes per a la seva 

combustió tals com vidre, plàstic o metalls. 

Taula 38: Composició dels principals residus sòlids urbans 

Compone

nts 

C 

(%) 

H2 

(%) 

O2 

(%) 

N2 

(%) 

S 

(%) 

Inerts 

(*) 

Poder 

calorífic** 

Humitat 

(%) 

Materials 

volàtils*** 

Carbó 

fixe*** 

Paper 44 6,2 41,6 0,4 0,1 7,65 18100 - 75,94 15,5 

Cartró 45,5 6,1 44,5 0,2 0,1 3,57 18100 - - - 

Orgànics 49 6,6 37,5 1,7 0,2 1,06 4180 78,29 20,26 15,8 

Cuir 42 5,3 22,8 6 1 21,16 16845 7,46 68,46 9,1 

Gomes 53 7,1 7,76 0,5 1,3 29,74 25330 1,15 83,98 7,5 

Plàstics 78 9 13 - - - 37000 - - 13,6 

Fustes 49 6 42 - - 2,28 14212 24,00 67,89 7,5 

Tèxtils 46 6,4 41,8 2,2 0,2 3,17 18648 - 84,34 20,4 
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Vidre - - - - - 100 - - 0,40 34 

Envasos 

metàl·lics 

4,54 0,6 4,28 0,1 0 90,49 - - - - 

* Cendres, metalls, pedres, ceràmica. 

** kJ/kg 

*** Sobre base seca 

 Aigües Residuals Urbanes: Són les aigües formades pels efluents líquids que 

genera l’ésser humà en la seva activitat diària i s’engloben dins la biomassa 

d’origen animal. 

Són residus amb un alt contingut d’aigua, són captats en rius i en el mar i abans 

de ser usats com a combustible s’han de sotmetre a un procés de depuració. 

Aquests residus poden ser utilitzats per produir biogas. 

 

3.3.5 CULTIUS ENERGÈTICS 

 

Els cultius energètics són cultius d’espècies vegetals destinats específicament a 

la producció de biomassa per a un ús energètic. Aquest sistema és una 

alternativa energètica molt recent la qual es basa en l’estudi i la investigació de 

l’augment de la rendibilitat energètica i econòmica. 

Aquestes espècies vegetals les quals estan en vies d’experimentació són: els 

cards, el sorgo o la colza. 

Evidentment, serà necessari adaptar el tipus de cultiu al clima, així que en zones 

de regadiu predominen els cultius de pollancres i en les zones de secà els 

eucaliptus. 

 

3.4 ESTUDI DELS TIPUS DE BIOMASSA MÉS UTILITZATS 

 

Els tipus de combustibles més adequats pels sistemes de calefacció amb 

biomassa són els pèl·lets, les estelles de fusta o bé els residus agroindustrials 

tals com els pinyols d’oliva, els pinyols de raïm o les closques d’ametlla. 

Els pèl·lets són un biocombustible estandarditzats a nivell internacional. Es 

composen com a petits cilindres obtinguts a través de la compressió d’encenalls i 

petites estelles seques procedents de residus de fusta neta, de serraries o 

d’altres indústries forestals o agroforestals. 
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En el procés de pèl·letització no es fan servir productes químics sinó processos 

en els quals s’aplica pressió i vapor. En alguns casos existeixen alguns additius 

biològics. 

Per tal de fer una comparació cal fer l’apreciació de que dos quilograms de 

pèl·lets equivalen aproximadament a un litre de gasoil. 

El poder calorífic inferior dels pèl·lets és aproximadament 4,7 kWh/kg (4.000 

kcal/kg). 

Hi ha diferents tipus de pèl·lets i diferents components en la seva composició. En 

el cas dels pèl·lets que contenen molts contaminants pot augmentar la quantitat 

de cendra de forma molt considerable, cosa la qual pot comportar problemes en 

la caldera. També és necessari que els pèl·lets tinguin certa resistència 

mecànica i que no es desintegrin fàcilment en pols. 

Els pèl·lets més 

recomanats són els de 

fusta natural. 

A continuació es mostra 
una imatge dels pèl·lets: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imatge 5: Pèl·lets de fusta 

 

Per elaborar uns càlculs senzills, si es considera un poder calorífic proper a 

4.300 kcal/h (uns 18 MJ/kg), es pot establir que de 2 a 2,2 kg de pèl·let equivalen 

energèticament a 1 litre de gasoil.  

 

Les estelles de fusta són trossos petits de longituds entre 5 i 50 mil·límetres en la 

direcció de la fibra. Normalment també hi ha branquetes allargades. La qualitat 

de les estelles de fusta depèn de la matèria prima i de la tecnologia de producció 

de les mateixes. A Europa hi ha tres tipus d’estelles de fusta diferents: 

 Estelles de fusta: provinents de residus del bosc i de copes dels arbres 

procedents de les podes. Aquestes estelles tenen un contingut d’aigua al 

voltant del 50%. La mida d’aquestes estelles pot variar des de la mida de la 
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pols fins a la mida de les estelles, ja citada abans. Aquest tipus de 

combustible és adequat per grans calderes de xarxes centralitzades de 

calefacció.  

 Estelles de la indústria de serraria: Tenen un contingut d’aigua d’entre el 

40 i el 50%. Tenen unes propietats majors de combustió però són massa 

humides per a petites calderes. És habitual deixar assecar la fusta abans de 

procedir a crear les estelles d’aquest tipus. 

 

 Estelles de poda sense branques ni 

fulles: Aquest tipus de fusta s’ha de 

deixar assecar durant sis mesos 

abans de produir les estelles.  

Aquestes estelles contenen al 

voltant d’un 30% d’aigua i han de 

ser uniformes en qualitat i mida. 

S’ha d’assegurar la homogeneïtat de la 

mida de les estelles.  

Imatge 6: Estelles de fusta 

 

Els residus agroindustrials poden tenir molts orígens diferents. Solen tenir una 

mida molt reduïda menors de 10mm les quals 

suposen un avantatge per l’ús en 

calderes d’edificis.  

El grau d’humitat varia de forma 

molt significativa segons el tipus de 

residu d’entre un 10 i un 40%.  

El poder calorífic inferior dels 

residus agroindustrials és entre un 

4,0 i un 4,7 kWh/kg (3.500 - 4.000 

kcal/kg) essent uns combustibles 

econòmics i de gran qualitat. 

Imatge 7: Residus agroindustrials 
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Taula 39: Característiques principals combustibles biomassa. 

 Pèl·lets de fusta Estelles de fusta 
seca 

Residus 
agroindustrials 

PCI 17,0 GJ/t 13,4 GJ/t 14,6-16,7GJ/t 

- per kg 4,7 kWh/kg 3,7 kWh/kg 4,0 – 4,7 kWh/kg 

- per m3 3.077 kWh/m3 744 kWh/m3 744–2.500 kWh/m3 

Humitat 8% 25% 10-40% 

Densitat 650 kg/m3 200 kg/m3 200-500 kg/m3 

Contingut de cendres 0,5% 1% 1-2% 

 

3.5 CRITERIS DE SELECCIÓ DEL COMBUSTIBLE ADEQUAT 

 

Tant els pèl·lets, les estelles o els residus agroalimentaris tenen avantatges i 

inconvenients. A continuació es mostren alguns d’ells: 

 ESTELLES DE FUSTA: 

 

 Avantatges: 

 Molt probablement podem obtenir-les dels terrenys municipals 

del poble. 

 La seva producció fonamenta l’ocupació local. 

 Són més econòmiques que els pèl·lets degut a que el seu 

procés d’elaboració és menor. 

 

 Inconvenients: 

 Necessiten major espai d’emmagatzematge ja que són menys 

densos que els pèl·lets o els pinyols d’oliva. 

 Alta qualitat i una uniformitat són molt importants però 

difícilment assegurables. 

 Major demanda de personal per l’operació i manteniment de la 

planta. 

 Només són rentables si el seu transport des del punt 

d’extracció fins al punt de consum és baix (<50km). 

 

 Consideracions: 

 Composició variable. 

 Requereix un procés d’assecatge natural fins a obtenir una 

humitat inferior al 45% - 30%. 
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 PÈL·LETS: 

 

 Avantatges: 

 Combustible estandarditzat internacionalment amb una alta 

fiabilitat d’operació. 

 Requereixen menor espai d’emmagatzematge. 

 Menor esforç per l’operació i manteniment de la planta pel seu 

baix contingut de cendres. 

 Elevat poder calorífic. 

 

 Inconvenients: 

 Alt cost de combustible en comparació amb altres tipus de 

biomassa. 

 Menors beneficis per l’economia local. 

 

 Consideracions: 

 Requereixen d’un emmagatzematge en un lloc aïllat i sec. 

 No es precisa de cap tipus de tractament d’assecat un cop el 

pèl·let és produït. 

 

 RESIDUS AGROINDUSTRIALS: 

 

 Avantatges: 

 Molt probablement podem obtenir-les dels terrenys municipals 

del poble. 

 Més econòmics que els pèl·lets i les estelles ja que es tracta 

d’un subproducte d’un procés. 

 Menor esforç per l’operació i manteniment de la planta que les 

estelles. 

 Grans produccions a nivell de Catalunya i Espanya. 

 

 Inconvenients: 

 Requereixen un major espai d’emmagatzematge. 

 Poden donar problemes d’emissions o corrosió en la caldera. 

 Major demanda de personal per l’operació i manteniment de la 

planta que en el cas dels pèl·lets. 

 Contingut de cendres més elevat que en el cas dels pèl·lets i 

les estelles. 
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 Consideracions: 

 Poden ser biomasses estacionals, d’aquesta manera el seu 

subministrament pot variar. 

 Composició variable. 

 

En resum, es pot estimar que un m3 de pèl·let té unes quatre vegades l’energia 

del contingut d’un m3 d’estella seca, degut a això l’emmagatzematge del pèl·let 

és menor. 

Algunes calderes del mercat tenen ambdós sistemes incorporats, un per a pèl·let 

i l’altre per a estella amb un sistema electrònic de control que adapta els 

paràmetres de combustió segons el tipus de combustible usat. Aquesta flexibilitat 

ens pot ésser de gran utilitat. 
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3.6 LOGÍSTICA DEL SUBMINISTRE DE LA BIOMASSA 

3.6.1 PRETRACTAMENT DE LA BIOMASSA D’ESTELLES 
 

El procés de producció d’estella es pot dur a terme en el mateix lloc d’extracció 

de la llenya mitjançant maquinària mòbil o bé es pot transportar fins a una planta 

industrial on el procés es farà amb maquinària fixa. 

Sigui quin sigui el procés que es segueixi, les estelles necessitaran un assecatge 

natural el qual els permetrà reduir la quantitat d’humitat i d’aquesta manera 

s’augmentarà el seu poder calorífic. 

Les estelles passen per diversos processos fins que les obtenim a punt per ser 

cremades. Primer de tot sotmetem la llenya a un procés de pretriturat, també 

anomenat primer estellat, en el qual les estelles que obtenim són d’una mida 

d’entre 150 i 200 mm. 

Posteriorment es fa un post-triturat o segon estellat en el qual es redueix la mida 

a 30-50mm. Abans de procedir als estellats, s’ha de procedir a reduir l’humitat de 

la fusta al 20-30 %. 

Les estelles es solen distribuir a granel amb camions. També es poden 

comercialitzar amb sacs els quals es disposaran en palets per millorar el seu 

subministrament i considerant que el seu emmagatzematge s’ha de fer de tal 

manera que no s’augmenti la seva humitat. 
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3.6.2 TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ 

 

Existeixen diversos mitjans de transport per al subministrament dels 

combustibles de la biomassa: 

 A granel: 

Aquest mitjà de subministrament es realitza alimentant directament des del 

camió al dipòsit d’emmagatzematge, gràcies a una cisterna amb una bomba 

pneumàtica o bé amb un bolquet i dipositant-ho per gravetat. 

 En bosses:  

Mitjà de transport usat sobretot per al 

transport de pèl·let. Podem subministrar 

en dues mides; bosses petites de 15 a 

25 kg que es fan servir per a consums 

de calderes domèstiques i en bosses 

grans de fins a 1 m3 de material que es 

pot emmagatzemar en tolves o sitges. 

 

Imatge 8: Bosses grans de subministrament de biomassa 

 En bolquet: 

Mitjà de transport apte per un ampli rang de càrregues i de materials ja que 

podem transportar estella, pèl·let i alguns residus forestals o agroindustrials. El 

seu subministrament es basa en abocar la càrrega en la sitja o bombejar-la amb 

un sistema pneumàtic. 

 Remolc amb caixa de càrrega plana: 

Usat per al transport de bosses de material 

apilades en palets. 

 Remolc amb caixa mòbil: 

Equip especial pel subministrament d’estella a 

granel. Tenint en compte que el contenidor està 

tancat per tots els costats, es pot carregar l’estella 

directament des de l’estelladora. És un procés 

molt efectiu que necessita una manipulació 

mínima.  

Imatge 9: Subministrament de biomassa amb remolc de caixa mòbil 
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3.6.3 ELECCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT SEGONS EL TIPUS DE 

COMBUSTIBLE I LA MIDA DE LA SITJA D’EMMAGATZEMATGE 

 

A continuació es mostra una taula on es recull de forma esquemàtica la 

informació: 

Taula 40: Sistemes de subministrament segons el tipus de combustible. 

Tipus de combustible Sistema de subministrament 

Pèl·lets 

Bosses 
Petites 

Grans 

A granel 

Bolquet 

Camió cisterna 

Remolc amb caixa mòbil 

Estelles 

Bosses 
Petites 

Grans 

A granel 

Bolquet 

Camió cisterna (en alguns casos) 

Remolt amb caixa mòbil 

Residus agroindustrials 

Bosses 
Petites 

Grans 

A granel 

Bolquet 

Camió cisterna (en alguns casos) 

Remolt amb caixa mòbil 

Llenya 
Bosses Grans 

A granel Bolquet 

 

Saber el tipus de subministrament és molt important però moltes vegades és 

més important saber el subministrament a sol·licitar en funció de la mida de la 

sitja d’emmagatzematge de la qual es disposa.  
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Taula 41: Sistemes de subministrament segons la mida de la sitja 
d’emmagatzematge. 

  

Mida de la 
sitja 

Sistema subministrament Comentaris 

> Camió de 

subministre 

> Demanda per 1 

temporada Sistema 

pneumàtic, 

camió 

bolquet o 

caixa mòbil. 

Recarregar la sitja a l’estiu amb tants camions com 

sigui necessari fins a arribar al combustible que 

necessitem per a entre 1 i 1,5 temporades. 

< Demanda per 1 

temporada 

Realitzar la primera càrrega a l’estiu fins a omplir 

la sitja al màxim. Les recàrregues addicionals es 

faran a l’ hivern quan hi hagi suficient espai a la 

sitja per a buidar-hi camions sencers. 

< Camió de 

subministre 
 

Sistema 

pneumàtic, 

camió 

bolquet o 

caixa mòbil. 

Realitzar les càrregues a la sitja buidant 

parcialment el camió. Tenint en compte que no es 

buida el camió completament el preu del 

subministrament es més car. 

Bosses 

Grans 

Per a consums baixos o 

moderats si no es possible el 

subministrament de menys 

d’un camió. Si el seu preu 

resulta excessiu en 

comparació amb les grans 

bosses o si l’accés per a 

camions a la instal·lació no és 

possible o molt complicat. 

Petites 
Per a vivendes de baix 

consum. 
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3.6.4 ELECCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT SEGONS EL TIPUS DE 
CALDERA 

 

Saber el tipus de caldera que tenim és el paràmetre bàsic per fer una bona 

elecció del tipus de subministrament que sol·licitarem per la instal·lació. És un 

requisit bàsic assegurar el subministrament a mitjà i llarg termini amb una qualitat 

alta de la biomassa , de manera constant i a un preu raonable.  

 

Taula 42: Sistemes de subministrament segons la mida de la sitja 
d’emmagatzematge 

Mida 

caldera 

Con

sum 

Tipus 

emmagatze

matge 

Sistema 

subministre 
Exemples Observacions 

P
e

ti
te

s
 v

iv
e

n
d

e
s

 u
n

if
a
m

il
ia

rs
 Baix 

Emmagatze

matge propi 

tipus 

tremuja 

Bosses 

petites (15-

25kg) Vivenda unifamiliar 

usada com a 

segona residència 

No es necessita un espai 

molt gran per 

l’emmagatzematge. Es 

necessita d’una recàrrega 

diària. La caldera pot ser de 

disseny i situar-se a la sala 

d’estar. 

Emmagatze

matge propi 

tipus 

tremuja 

Big bags 

(1000 kg) 

Pot ésser interessant 

instal·lar solar tèrmica per 

ACS a l’estiu. 

Tots 

Emmagatze

matge 

d’obra 

Sistema 

pneumàtic o 

bolquet o 

remolc Vivenda unifamiliar 

usada com a 

residència habitual. 

La caldera es situa en una 

habitació separada de 

l’emmagatzematge. 

L’emmagatzematge es 

calcula per a 1 o 2 

recàrregues anuals. 

Contenidor 
Sistema 

pneumàtic 

Sitja flexible 
Sistema 

pneumàtic 

G
ra

n
s
 

(e
d

if
ic

is
 d

e
 

v
iv

e
n

d
e

s
) 

Tots 

En 

superfície o 

en alçada 

Sistema 

pneumàtic 

Edificis sense 

terrenys annexes o 

edifici ja construït 

amb una habitació 

disponibles per a 

S’ha d’assegurar la 

disponibilitat d’un camió 

cisterna per el 

subministrament. La 

distància màxima del 
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magatzem. sistema pneumàtic de 

càrrega és de 40 metres. 

Subterrani  

Sistema 

pneumàtic 

Sitja no accessible 

directament o 

subministrament a 

distància per evitar 

l’accés fins el mateix 

emmagatzematge 

(en el cas que s’hagi 

de creuar un jardí, 

per exemple) 

Bolquet 

Trampeta de la sitja 

accessible 

directament des del 

camió de 

subministrament 

Assegurar que el bolquet té 

accés directe al punt de 

subministrament 

Remolc en 

caixa mòbil 

Trampeta de la sitja 

accessible 

directament des del 

camió de 

subministrament 

Assegurar que el remolc té 

accés directe al punt de 

subministrament 

 

3.6.5 SISTEMES D’EMMAGATZEMATGE DE LA BIOMASSA 
 

Els sistemes d’emmagatzematge del combustible venen determinats segons el 

RITE.  

L’emplaçament destinat a emmagatzematge de biocombustibles sòlids ha 

d’esser un lloc que es dediqui exclusivament a aquesta funció i pot estar a dins o 

a fora de l’edifici. En el cas en què el magatzem de biocombustibles sigui fora de 

l’edifici es podrà construir en superfície o bé subterrani o utilitzant contenidors 

dissenyats per a aquesta funció com són el cas de les sitges. 

Escollir un sistema d’emmagatzematge vindrà marcat per diversos factors que 

s’hauran de tenir en compte: característiques dels sistemes de distribució i 

subministrament de la biomassa, quantitat de biomassa requerida anualment, 

espai disponible per la caldera i el magatzem, ...  

En casos de nous edificis, les calderes necessiten una sitja d’emmagatzematge 

en una habitació diferent a la sala de calderes.  
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També s’ha de tenir en compte que els sistema d’emmagatzematge escollit 

influenciarà directament sobre el tipus de transport i descàrrega de la biomassa. 

En el cas de les sitges sobre superfície es precisarà de vehicles de 

subministrament que siguin capaços de descarregar llançant el combustible 

sobre la pila, mentre que en el cas dels emmagatzematges subterranis, es 

precisarà d’una trampeta d’accés que es podria omplir amb qualsevol tipus de 

camió bolquet. 

Ambdós tipus d’emmagatzematge es poden dividir en prefabricats i d’obra. Els 

magatzems prefabricats són els que s’utilitzen en els casos de biocombustible de 

mida petita com són el cas dels pèl·lets i els pinyols d’oliva. En el cas dels 

magatzems d’obra són els més utilitzats per guardar estelles o closques dels 

fruits secs. 

A continuació es mostra una taula resum dels tipus d’emmagatzematge de 

biomassa: 

Taula 43: Sistemes d’emmagatzematge de la biomassa. 

Tipus 
d’emmagat

zematge 

Tipus 
d’emmagat

zematge 

Sistema de 
càrrega de 

la sitja 

Sistema 
d’alimentaci

ó de la 
caldera 

Observacions 

E
m

m
a

g
a

tz
e

m
a

tg
e

 p
re

fa
b

ri
c

a
t 

Contenidor 
o tremuja 
exterior. 

Sistema 
pneumàtic. 

Visenfi 
/sistema 
pneumàtic. 

Normalment s’utilitza en vivendes 
unifamiliars. 

Sitja flexible. 

Sistema 
pneumàtic o 
semi 
automàtic. 

Visenfi/siste
ma 
pneumàtic. 

Capacitat entre 2 i 5 tones. Per vivendes 
unifamiliars o petits edificis (Calderes 
<40kW). Poden ser de lona o de 
polipropilè. 

Dipòsit 
subterrani 

Sistema 
pneumàtic. 

Sistema 
pneumàtic. 

Usat en vivendes unifamiliars i en grans 
instal·lacions. 

Tremuja 
d’emmagatz
ematge 
integrat. 

Semi 
automàtic 

Semi 
automàtic 

Emmagatzematge integrat amb la caldera. 
Mida petita (100-1000l). 

E
m

m
a

g
a

tz
e

m
a

tg
e

 d
’o

b
ra

. 

 

Amb terra 
inclinat a 2 
costats 

Sistema 
pneumàtic/ 
descàrrega 
directa a 
trampeta. 

Visenfi/ 
sistema 
pneumàtic. 

No necessita agitador. 

Amb terra 
inclinat a 1 
costat 

Sistema 
pneumàtic / 
de 
descàrrega 
directa a 
trampeta. 

Visenfi/ 
sistema 
pneumàtic. 

Agitador només fins a 25º. Com major 
sigui l’angle d’inclinació, major espai mort 
sota els costats inclinats. 
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Amb terra 
horitzontal. 

Sistema 
pneumàtic / 
descàrrega 
directa a 
trampeta. 

Visenfi/ 
sistema 
pneumàtic. 

Sempre amb agitador. 

Descàrrega 
directa. 

Semi 
automàtic. 

Per combustibles de mida o forma 
heterogènia com llenya o briquetes que 
són difícils d’automatitzar. 

 

Emmagatzematges prefabricats: 

Dissenyats específicament per combustibles de mida petita com és el cas dels 

pèl·lets, les estelles o bé els pinyols d’oliva i les closques d’ametlla. Segons la 

classificació de la taula anterior existeixen diversos tipus de magatzems 

prefabricats, a continuació es mostra una explicació de cadascun d’ells: 

 Contenidor o tremuja exterior: 

Tipus d’emmagatzematge dissenyat 

per instal·lacions les quals disposen 

de poc espai el qual pugui ser dedicat 

a magatzem. El contenidor pot ser de 

màxim 3000kg i pot subministrar 

combustible a la caldera bastant de 

temps. Es pot situar al costat de 

l’edifici i de la caldera. És un sistema 

molt fàcil d’instal·lar i no requereixen 

fer cap obra per adequar la sitja. 

Imatge 10: Tremuja exterior amb alimentació mitjançant un visenfi. 

 L’omplerta de la sitja es realitza mitjançant un sistema pneumàtic i 

l’alimentació de combustible a la caldera pot ser pneumàtica o amb un 

visenfi.  
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 Sitja flexible: 

Pot ser de lona o de polipropilè i és un 

sistema molt utilitzat en llocs on es 

disposa de bastant espai per 

emmagatzemar el material. La sitja està 

suportada per una estructura metàl·lica la 

qual és permeable a l’aire però no a la 

pols i a més està connectada a terra per 

evitar càrregues electrostàtiques.  

Imatge 11: Sitja flexible d’interior. 

La biomassa s’omple per la part superior i la descàrrega per l’alimentació de la 

caldera es fa per la part inferior amb un 

cargol vi sens fi o bé amb un sistema 

pneumàtic. La sitja de combustible pot 

emmagatzemar d’entre 2 i 5 tones. Pot ser 

una sitja ubicada a l’interior o a l’exterior, 

però si es troba a l’exterior caldrà protegir-

la davant la pluja i els rajos ultraviolats.  

 

Imatge 12: Sitja flexible d’exterior. 

 

 Dipòsit subterrani 

Aquest tipus d’emmagatzematge és utilitzat quan no existeix espai suficient per 

l’emmagatzematge de combustible. 

Aquest dipòsit serà col·locat a l’exterior 

de la vivenda mitjançant un cargol visenfi 

o un sistema pneumàtic que transporta la 

biomassa fins a la caldera. El dipòsit ha 

de ser resistent a la corrosió i al pas del 

temps. Es recomana que la connexió del 

tanc subterrani amb la vivenda ha de ser 

estanca.  

Imatge 13: Dipòsit subterrani per pèl·lets. 
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 Tremuja o emmagatzematge integrat a la caldera. 

És un tipus d’emmagatzematge del 

combustible que s’utilitza en calderes de baixa 

potència. Una de les avantatges principals és el 

poc espai que ocupa juntament a la caldera 

però el seu ús només està justificat quan es 

disposa de poc espai i no es pot fer un 

emmagatzematge independent. Les capacitats 

màximes d’emmagatzematge solen ser de 2m3 

i són usats en calderes de fins a 40 kW. 

Imatge 14: Emmagatzematge integrat amb la caldera. 

 

Emmagatzematges d’obra: 

Els emmagatzematges d’obra són sales de nova construcció o sales les quals 

s’adeqüen a ús com a sitges de biomassa. 

La principal característica d’aquestes sales és l’absència d’humitat. S’han de fer 

sales totalment impermeables ja que en cas contrari, la biomassa 

emmagatzemada augmentaria de volum i perdria les seves propietats com a 

combustible. 

Si no es pot garantir aquesta propietat d’aïllar la sala respecte la humitat, serà 

preferible escollir un sistema d’emmagatzematge prefabricat tipus sitja flexible o 

dipòsit subterrani.  

Pel que fa referència als combustibles de mida petita, com són el cas dels 

pèl·lets, les estelles i els pinyols d’oliva, existeixen un tipus d’emmagatzematge 

específics que inclouen una alimentació automàtica de la caldera. 

Les condicions que haurà de tenir la porta d’accés en tots aquests tipus 

d’emmagatzematge seran les següents: 

- Estanqueïtat a la pols per evitar filtracions a altres sales. 

- En el cas de subministrament pneumàtic a la sitja, la porta es col·locarà 

per sota del nivell de les toveres ja que el combustible s’emmagatzemarà 

en el costat oposat. En canvi, si tenim un sistema de descàrrega directa, 

la porta es trobarà en el costat oposat de la trampeta de càrrega. 

- Dispositiu interior de contenció per evitar que surti la biomassa quan 

s’obri la porta.  

- L’obertura de la porta serà cap a fora i disposarà d’una finestra per tal de 

fer inspeccions visuals se la sitja sense necessitar d’obrir la porta. 
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 Segons la taula 41, existeixen diversos tipus de magatzems d’obra, a 

continuació es mostra una explicació de cadascun d’ells: 

 

 Amb el terra inclinat a dos costats. 

Tipus de magatzem indicat en sitges rectangulars en els quals un rascador no 

podria recollir tota la biomassa que es quedés als costats. Es col·loquen dos 

falsos terres inclinats per tal que el combustible emmagatzemat rellisqui per 

gravetat fins al punt més baix 

del dipòsit, lloc en el quals 

s’ubica el visenfi que 

transporta el combustible fins 

a la caldera o s’hi ubica el 

sistema d’alimentació 

pneumàtica que pot 

transportar el combustible fins 

a 30 metres de la caldera. 

 

Imatge 15: Emmagatzematge amb terra inclinat a 2 costats i cargol visenfi 

d’extracció en colze. 

 

El visenfi està compost d’un cargol rígid d’extracció, en colze, que es troba en la 

sitja i d’un cargol elevador, que és l’encarregat de compensar el desnivell 

existent entre el final del cargol d’extracció i l’entrada de la biomassa en la 

caldera.  

La inclinació de les rampes ha de ser d’entre 35 i 45º per facilitar el buidat de la 

sitja. 

La desavantatge principal d’aquest 

sistema són els espais morts que 

es generen sota les rampes, motiu 

pel qual només s’aprofiten 2/3 del 

volum total d’emmagatzematge.  

És bàsic fer un bon disseny de les 

rampes ja que si no estan ben 

dimensionades, la biomassa podria 

embussar-se.  

Imatge 16: Emmagatzematge amb terra inclinat a 2 costats. 
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• Amb el terra inclinat a un costat. 

Sistema idoni per sitges quadrades. Com més petita sigui la inclinació del terra, 

major serà l’espai aprofitat per a emmagatzematge ja que és perdrà menys espai 

sota la rampa d’inclinació. És un tipus d’emmagatzematge en el qual es 

necessari disposar d’un rascador ja que 

la inclinació del terra amb la conseqüent 

actuació de la força de gravetat no és 

suficient per poder subministrar de 

forma continuada l’alimentació de la 

caldera. 

En el cas en què la inclinació sigui 

major de 25º no serà necessari el 

rascador. 

 

Imatge 17: Emmagatzematge amb terra inclinat a 1 costat i cargol visenfi 

d’extracció recte. 

Sigui quina sigui la inclinació seleccionada del terra, el sistema és dissenyat de 

tal manera que el cargol visenfi d’extracció connecta directament amb la entrada 

de la biomassa a la caldera.  

• Amb el terra horitzontal. 

És un sistema d’emmagatzematge utilitzat en els casos en els quals no es 

disposa de gaire espai que es pugui destinar a magatzem i el combustible té 

poca densitat. La sitja serà rodona o quadrada per evitar espais morts. 

El terra horitzontal comporta la utilització de rascadors hidràulics horitzontals que 

implicaran un sobre cost per tal d’optimitzar el volum del dipòsit. També es 

poden utilitzar els rascadors giratoris, els quals són més econòmics i són útils 

amb més varietat de combustibles que els rascadors hidràulics. El sistema 

d’alimentació a la caldera pot ser amb visenfi o bé amb un sistema pneumàtic.
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4. SOLUCIÓ TÈCNICA PROPOSADA  

4.1 JUSTIFICACIÓ DE LA POTÈNCIA TÈRMICA PROPOSADA 
 

4.1.1 DIMENSIONAT XARXA CANONADES DISTRIBUCIÓ ENERG IA 

 
A continuació es defineix la xarxa de canonades la qual serà l’encarregada de distribuir l’energia des del seu punt de producció en la sala de calderes de l’instal·lació de biomassa centralitzada fins a 

cadascun dels edificis municipals objectes de l’abast de present projecte tècnic. 

S’apunta que finalment l’edifici de l’ajuntament queda fora de l’abast del projecte (veure capítol de justificació de la viabilitat tècnica de la instal·lació). 

 

Taula 44: Taula del càlcul canonades de distribució d’energia. 

TRAMS LONGITUD 

LONGITUD 

TOTAL 

(ANADA I 

RETORN) 

LLAR 

D'INFANTS 

PAVELLÓ 

POLIESPORTIU 

CASAL 

DE 

JOVES 

ESCOLA 

CEIP 

CASTELL 

D'ÒDENA 

ZONA 

VELLA 

ESCOLA 

CEIP 

CASTELL 

D'ÒDENA 

ZONA 

NOVA 

POTÈNCIA 

TOTAL (kW)  

POTENCIA 

ACUMULADA 

PER RAMAL 

kW 

Cabal 

Teòric 

punta 

(m3/h)  

Cabal 

Simultani 

(m3/h) / 

demanda 

diària 

DN 

calculat 

(mm) 

DN 

PE-

REHAU 

W/m 

IMPULSIÓ 

PE-

REHAU 

W/m 

RETORN 

Pèrdues 

(W) 

Volum 

xarxa 

(m3) 

1 2,2 4,4 
     

0,00 611,12 26,316 13,158 55,700 110 28,56 20,4 215,42 0,084 

2 6 12 
   

166,88 
 

166,88 166,88 7,186 3,593 29,106 63 19,39 13,85 398,88 0,075 

3 24,6 49,2 
     

0,00 444,25 19,130 9,565 47,490 90 23,73 16,95 2001,46 0,626 

4 106 212 
 

280,997 
   

281,00 281,00 12,100 6,050 37,770 75 19,88 14,2 7224,96 1,873 

5 2,5 5 
     

0,00 163,25 7,030 3,515 28,789 63 19,39 13,85 166,20 0,031 

6 2,5 5 
    

96,10 96,10 96,10 4,138 2,069 22,088 50 15,75 11,25 135,00 0,020 

7 78,5 157 
     

0,00 67,15 2,892 1,446 18,464 40 15,61 11,15 4201,32 0,395 

8 2 4 49,80 
    

49,80 49,80 2,144 1,072 15,900 40 15,61 11,15 107,04 0,010 

9 39 78 
  

17,35 
  

17,35 17,35 0,747 0,374 9,386 25 11,41 8,15 1525,68 0,077 

 
263,3 526,6 

     
611,12 

 
81,684 40,842 

    
15.976 3,190 

 

En la taula anterior s’han col·locat els diversos trams els quals connectaran la sala de calderes amb els diferents edificis municipals. 

En els plànols adjunts es mostra el recorregut dels trams de distribució de l’energia.  

Tots els càlculs es troben adjunts en l’annex de càlculs del present projecte. 

En la taula es mostra cadascun dels edificis municipals de quin tram estan penjats; en el cas de la llar d’infants es troba en el tram 8, el pavelló poliesportiu en el tram 4, el casal de joves en el tram 9, 

l’edifici vell de l’escola del tram 2 i finalment, el nou edifici de l’escola des del tram 6. 

Es mostra la potència acumulada per ramal, els cabals teòrics i simultanis i els diferents diàmetres de les canonades. Finalment les pèrdues per cada tram per a la impulsió i el retorn. 

Cadascun dels trams té la canonada d’anada i retorn. Finalment es mostren les pèrdues totals de les canonades i el volum d’aigua acumulat en la citada xarxa. 

Per tal de calcular les pèrdues en cadascuna de les canonades agafem les dades del fabricant amb el coeficient de les pèrdues per cada metre lineal de canonada. 
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Per tal de fer els càlculs de les pèrdues de canonades s’aplica la fórmula 
següent: 

 

                                                     

Taula 45: Coeficients de pèrdues de les canonades de distribució en IMPULSIÓ. 

 

Taula 46: Coeficients de pèrdues de les canonades de distribució en 
RETORN. 

 

4.1.2 DEMANDES ENERGÈTIQUES FINALS 

 

Un cop definida la xarxa de canonades de distribució, s’estudien les demandes 

energètiques finals dels diversos equipaments municipals. Es pot comprovar que 

l’edifici de l’ajuntament no forma part de la instal·lació final. Per saber la 

justificació consultar el capítol 6 de justificació de la viabilitat tècnica de la 

IMPULSIÓ 

D (mm) 
Coeficient 
pèrdues  

Tanada (ºC) Txarxa (ºC) 
Pèrdues 

canonada  

125 0,423 W/mK 80 10 29,61 W/m 

110 0,408 W/mK 80 10 28,56 W/m 

90 0,339 W/mK 80 10 23,73 W/m 

75 0,284 W/mK 80 10 19,88 W/m 

63 0,277 W/mK 80 10 19,39 W/m 

50 0,225 W/mK 80 10 15,75 W/m 

40 0,223 W/mK 80 10 15,61 W/m 

32 0,191 W/mK 80 10 13,37 W/m 

25 0,163 W/mK 80 10 11,41 W/m 

RETORN 

D (mm) 
Coeficient 
pèrdues  

Tanada (ºC) Txarxa (ºC) 
Pèrdues 

canonada  

125 0,423 W/mK 60 10 21,15 W/m 

110 0,408 W/mK 60 10 20,40 W/m 

90 0,339 W/mK 60 10 16,95 W/m 

75 0,284 W/mK 60 10 14,20 W/m 

63 0,277 W/mK 60 10 13,85 W/m 

50 0,225 W/mK 60 10 11,25 W/m 

40 0,223 W/mK 60 10 11,15 W/m 

32 0,191 W/mK 60 10 9,55 W/m 

25 0,163 W/mK 60 10 8,15 W/m 



Projecte de calefacció dels equipaments municipals d’Òdena a partir d’una instal·lació de 
biomassa 

 

 
89 

 

instal·lació.  

A continuació s’adjunta la taula on queden reflectides juntament amb els 

consums actuals de les diverses instal·lacions: 

Taula 47: Demandes energètiques finals. 

  

DEMANDES CALCULADES 

  

Potència 
calculada 

(kW) 

Funcionament 
(h/any) 

Energia 
(kWh/any) 

Demanda 
Hivern 

(kWh/any) 

Consum 
actual 

(energia - 
kWh/any) 

LLAR 
D'INFANTS 

CALEFACCIÓ 42,398 700 29.679 
31.129 17.791 

ACS 7,4 196 1.450 

CASAL DE 
JOVES 

CALEFACCIÓ 14,952 700 10.466 
10.937 8.210 

ACS 2,4 196 470 

ESCOLA 
VELLA 

CALEFACCIÓ 159,345 840 133.850 
140.492 146.400 

ACS 7,5 882 6.641 

ESCOLA 
NOVA 

CALEFACCIÓ 96,101 840 80.725 
80.725 0 

ACS 0,0 0 0 

PAVELLÓ 
CALEFACCIÓ 276,497 840 46.575 

80.512 81.727 
ACS 4,5 221.216 33.937 

  
   

343.794 254.129 

Vista la taula anterior s’analitzen les demandes juntament amb les pèrdues de la 

xarxa per tal de dimensionar correctament la caldera necessària. 

 

Taula 48: Càlculs potència tèrmica demandada final. 

Total demanda 

edificis municipals 
343.794 kWh/any 

Dies demandats 

/ any 
140 dies/any 

Total pèrdues de la 

xarxa 
16 kW 

Demanda 

mitjana diària 
2.615,43 kWh/dia 

Hores de 

funcionament/any 

(aprox) 

1.400 h/any Hores/any 1.400 h/any 

Total pèrdues xarxa 

anual 
22.366 kWh/any 

Potència 

instantània 

estimada (+20%) 

313,85 kWt 

TOTAL ESTIMACIÓ 

ENERGIA 

GENERADA 

366.161 kWh/any   
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Un cop queden definides les necessitats tèrmiques, es procedeix a proposar una 

caldera de biomassa que pugui satisfer-les. 

 

Aquesta caldera de biomassa calefactarà els edificis de la Llar d’Infants, el casal 

de joves, l’escola nova, l’escola vella i el pavelló Mestre Vila Vell. 

 

 CALDERA DE BIOMASSA PROPOSADA: 

 

Caldera de biomassa HERZ BioMatic 500 (o similar): 

 

 

 

Imatge 18: Caldera de biomassa HERZ BioMatic 500 kW – per estelles i pèl·lets (o 

similar). 

La caldera escollida és una caldera de biomassa de la marca austríaca HERZ i el 

model BioControl500 que admet tant la combustió de pèl·lets com d’estelles. Té 

una potència nominal modulant des de 79 kW a 500 kW. D’aquesta manera si la 

demanda calorífica oscil·la entre els valors citats mai es perd el rendiment de 

més del 90%. 

És una marca altament implantada en altres instal·lacions del país i que dóna 

uns excel·lents resultats i una alta fiabilitat. 

 

També es pot instal·lar qualsevol altre caldera sempre i quant tingui unes 

característiques similars. 
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4.2 JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA. CARACTERÍSTIQUES 
DEL COMBUSTIBLE A UTILITZAR. 

 

La caldera escollida és una caldera que tant accepta la combustió d’estelles com 

de pèl·let, d’aquesta manera es pot adaptar el producte en un moment donat.  

L’estella adequada per la seva combustió serà estella del tipus G30/G50/W30 

segons la norma ÖNORM M 7133. 

 

Aquesta estella forestal tindrà com a màxim un 25% d’humitat i serà extreta dels 

boscos del municipi tot ajudant a reduir el risc d’incendis forestals amb la neteja 

dels mateixos.  

En cas que no fos possible per algun motiu justificat no extreure-la dels boscos 

del mateix municipi es compraria en proveïdors de la comarca  o proveïdors de 

proximitat el transport de la qual no superés els 30km. 

 

L’estella de fusta forestal és un producte econòmic, net i renovable. 

Atenent a la norma austríaca l’estella G30 reuneix les següents característiques: 

Taula 49: Característiques de l’estella forestal. 

Tipus Max 

(20%) 

60%-

100% 

Max 20% Max  4% Secció 

màxima 

Longitud 

G30 >16mm 16-2,8 

mm 

2,8 – 

1mm 

< 1mm 3 cm2 8,5 cm 

 

El transport de la mateixa es pot realitzar amb camions cisterna i bombejar el 

material directament dins l’emmagatzematge de biomassa. 

El citat combustible té un poder calorífic molt atractiu tot i que el del pèl·let és 

més elevat. 

El PCI de les estelles forestals depèn de la seva quantitat d’aigua 

emmagatzemada, de la seva humitat. En la instal·lació es considera una humitat 

de com a màxim el 25%. En cas que la humitat sigui inferior el PCI serà superior 

i el rendiment de la instal·lació també. 

Les estelles forestals amb un 25% d’humitat com a màxim tenen un PCI de 3.840 

kWh/tona   és a dir, 13.823 kJ/kg de combustible. 

* Dades estretes d’un subministrador de proximitat, empresa Productes Forestals de la Catalunya 

Central, SCCL 
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Una altra consideració important és que el preu de les estelles es manté bastant 

estable en comparació amb la constant variació dels productes derivats del  

petroli com són el gasoil o bé el gas natural i els seus augments constants. 

 

Així doncs, tenint en compte que l’estella forestal serà extreta del mateix territori, 

que en cas que no sigui possible es farà en un mercat de proximitat, que es 

treballarà per reduir el risc d’incendis forestals en el territori i netejar els boscos 

del municipi, que amb aquest treball probablement es generi feina per a les 

persones desocupades, i que és un combustible que reuneix totes les 

característiques necessàries per ésser idoni per calefactar els equipaments 

municipals, es considera que l’estella forestal és el combustible més viable per a 

la instal·lació. 

4.3 CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ 

4.3.1 SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE CALOR 

 

 4.3.1.1.- DADES CONSTRUCTIVES 

 

La caldera de biomassa seleccionada és la caldera HERZ BioMatic500 (o 

similar). La citada caldera reuneix les característiques constructives següents: 

 
Imatge 19: Característiques constructives caldera de biomassa HERZ BioMatic500  

(o similars).  
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La citada caldera es composa dels elements següents: 

 

 
Imatge 20: Elements caldera de biomassa HERZ BioMatic500 (o similar).  

   

INSTAL·LACIÓ CALDERA CONNEXIONATS: 

1 Boca de càrrega amb sistema antiincendis (RSE) A Tubs de connexionat 
fums 

2 Dipòsit intermig amb visenfi alimentador, sistema 
contra incendis (RHE) 

B Tubs connexionat 
xemeneia amb 
inclinació 

3 Sistema de comandament BioControl 3000 C Xemeneia 
antihumitats 

4 Caldera D Regulador de tir 

5 Ventilador d’aspiració amb variador de freqüència i 
regulació de la depressió. 

  

6 Contenidor de cendres   

7 Depuració de gasos de fums (cicló)   

 

 

En l’apartat de plànols s’adjunta esquema d’ubicació de la caldera i dels seus 

elements.  
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A continuació s’adjunta un gràfic dels elements interiors de la caldera de 
biomassa: 

 
Imatge 21: Elements interiors caldera de biomassa HERZ BioMatic500 (o similar).  

 

COMPONENTS 

1 Mòdul de la cambra de combustió 

2 Mòdul de l’intercanviador de calor 

3 Comandament integrat BioControl 3000 

4 Dipòsit intermig 

5 Visenfi introductor 

6 Encesa automàtica amb bufador d’aire calent 

7 Cambra de combustió amb sistema automàtic de neteja del 
cremador (plat vibratori) 

8 Anell secundari dividit en dues zones 

9 Intercanviador de calor de tubs verticals amb mecanisme de neteja 
automàtica. 

10 Vigilància automàtica de la combustió i dels gasos de sortida 
mitjançant el control amb sonda Lambda. 

11 Ventilador d’aspiració amb variador de freqüència i regulació de la 
depressió. 

12 Visenfi per l’extracció de cendres de la combustió. 

13 Visenfi per l’extracció de cendres volàtils. 

14 Dipòsit per a cendres volàtils. 

15 Connexionat a la impulsió. 

16 Connexionat al retorn 
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4.3.1.2.- POTÈNCIA TÈRMICA 

 

La caldera de biomassa seleccionada és una caldera modulant la potència de la 

qual pot oscil·lar entre un rang sense que es perdi el rendiment tèrmic de la 

mateixa. 

Tots els càlculs es troben adjunts en l’annex de càlculs. 

 

 Marca:    HERZ 

 Model:    BioMatic 500 amb BioControl 3000 

 Potència Nominal mínima: 79 kW 

 Potència Nominal màxima: 500 kW 

 Potència al foc màxima:  535 kW 

 

Aquesta modulació s’aconsegueix amb el sistema de control que porta incorporat 

la mateixa caldera. S’aconsegueix treballar amb els mateixos rendiments encara 

que la caldera funcioni a plena càrrega o bé a càrrega parcial. 

Les característiques de la caldera es troben recollides en el seu catàleg 

comercial el quals està adjunt en l’annex 7 del present projecte. 

 

 4.3.1.3.- RENDIMENT TÈRMIC 

Tenint en compte les dades de potència indicades en l’apartat anterior es pot 

calcular el rendiment del generador de calor de la manera següent: 

                 
                

                  
 

      

      
          

 

Per tal de saber quina serà la potència consumida sigui quina sigui la potència 

nominal de la caldera en cada instant aplicarem el 93% de rendiment que 

garanteix el fabricant dins del rang de potència marcat en el apartat anterior. 

 

Per exemple, si la caldera treballa a 250 kW de potència nominal, la potència 

consumida serà: 

                   
   

    
          

 

Es pot afirmar doncs que el rendiment de la caldera de biomassa HERZ BioMatic 

500 amb BioControl 3000 és d’un 93% i que aquest es manté constant quan la 

caldera treballa entre un rang de potència que oscil·la des de 79 a 500 kW. 
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4.3.2 SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE 

  

4.3.2.1.- CÀLCUL DIMENSIONAT SITJA. DADES CONSTRUCTIVES 

   

La sala d’emmagatzematge del combustible de la caldera, de les estelles 

forestals, pot ésser construïda de diverses maneres tal i com s’ha exposant en 

l’apartat 3 de present projecte. 

 

Les sales o els dipòsits d’emmagatzematge poden ser prefabricats o bé 

construïts in situ d’obra. 

 

En la instal·lació objecte de la legalització s’opta per la construcció d’un 

emmagatzematge d’obra ja que genera un menor impacte visual podent-se 

construir seguint l’arquitectura dels edificis existents en el recinte de l’escola. 

   

Els emmagatzematges d’obra poden ser de terra horitzontal o bé de terra inclinat 

a 1 o dos costats. Les diferencies de cadascun d’ells queden explicades en el 

capítol 3 del present projecte tècnic en l’apartat 3.6.5 Sistemes 

d’emmagatzematge de la biomassa. 

 

La sala d’emmagatzematge de la estella forestal es realitzarà en un edifici únic i 

exclusiu per a aquest ús. 

 

Per poder calcular les dimensions de la sala d’emmagatzematge de combustible 

o la sitja necessitem saber l’autonomia necessària de la instal·lació. Aquesta 

autonomia vindrà determinada seguint un dels següents criteris: 

- Autonomia per una temporada de funcionament de la instal·lació: només 

recarreguem la sitja 1 cop l’any. 

- 1,5 vegades el volum del camió de subministrament: d’aquesta manera 

podem recarregar la sitja amb un camió complet abans que s’acabi el 

combustible. 

- 2 setmanes de consum màxim de combustible. Aquest és el volum 

mínim exigit per el Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, per el qual 

s’aprova el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis (RITE) per a 

edificis de nova construcció. 

Tenint en compte la potència de la caldera i el gran consum que hi haurà en la 

instal·lació, es decideix optar pel 3r criteri i dimensionar la sitja 

d’emmagatzematge de la biomassa amb una autonomia de 2 setmanes. 
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Els càlculs corresponents al dimensionat del mateix es troben recollits en l’annex 

de càlculs del present projecte. 

 

Podem obtenir el volum d’emmagatzematge necessari per kW de potència 

tèrmica instal·lat a partir de les fórmules empíriques següents: 

Per 1 temporada: 

                 
       

       
                 

       

       
         

       

       
 

 

Per 1 setmana: 

                 
       

       
                 

       

       
         

       

       
 

 

On: 

Valm,horitzontal : Volum d’emmagatzematge de terra horitzontal (m3/kg). 

Valm,inclinat : Volum d’emmagatzematge de terra inclinat (m3/kg). 

Vcomb : Volum de combustible (m3/kg). 

PCI: Poder Calorífic Inferior (kJ/kg). 

ρap : Densitat aparent (m3/kg). 

 

D’aquesta manera s’obté la taula següent: 

Taula 50: Volum d’emmagatzematge necessari per kW de potència 
instal·lada. 

Tipus de 

biomassa 

Densitat 

aparent 

(kg/m
3
) 

Poder 

calorífic 

Inferior 

(kJ/kg) 

Volum de 

combustible 

(m
3
/kW) 

Volum de la sitja (m
3
/kW) 

Terra inclinat a 1 o 2 

costats 
Terra horitzontal 

Per 

temporada 

Per 

setmana 

Per 

temporada 

Per 

setmana 

Pèl·lets o 

pinyols 

d’oliva 

650 18.000 0,30 0,48 0,023 0,40 0,019 

Estelles 

de fusta 
250 13.000 1,10 1,77 0,084 1,44 0,069 
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D’aquesta taula anterior s’extreuen les dades següents, tenint en compte la 

potència consumida màxima per la nostra instal·lació. 

Taula 51: Dimensionats sala d’emmagatzematge. 

 1 setmana 
2 

setmanes 

Sobredimensionat 

(+20%) 

Emmagatzematge 

prefabricat 

Vcombustible 

(m3/kW) 
0,05230769 0,10461538 - 

Volum (m3) 17,65 35,31 42,37 

Terra horitzontal 

Vterra horitzontal 

(m3/kW) 
0,06769231 0,13538462 - 

Volum (m3) 22,84 45,69 54,83 

Terra inclinat 

Vterra inclinat 

(m3/kW) 
0,08307692 0,16615384 - 

Volum (m3) 28,04 56,07 67,29 

 

Agafant en consideració que la sala d’emmagatzematge de biomassa tindrà una 

alçada útil de 2,8 metres ens quedarà una superfície de com a mínim: 

Taula 52: Superfície mínima de la sala d’emmagatzematge de 

combustible. 

 Volum (m3) Alçada (m) Superfície mínima (m2) 

Emmagatzematge 

prefabricat 
42,37 - - 

Terra horitzontal 54,83 2,8 19,58 

Terra inclinat 67,29 2,8 24,03 

 

Tenint en compte que no es vol un emmagatzematge prefabricat ja que 

generaria un gran impacte visual, s’opta per un emmagatzematge d’obra fabricat 

in situ. De les dues opcions disponibles, terra inclinat i terra horitzontal s’optarà 

per un terra inclinat a 1 costat. D’aquesta manera, l’extracció del combustible des 

de dins l’emmagatzematge es farà directament amb un visenfi recte, instal·lació 

la qual suposa un estalvi econòmic vers l’ús d’un visenfi ascendent i un rascador. 

En els plànols adjunts es mostren les dimensions de la sala d’emmagatzematge 

de combustible i la seva ubicació. 
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Imatge 22: Esquema de l’emmagatzematge d’obra d’estella forestal amb terra 
inclinat a 1 costat i amb agitador o rascador.  

 

Aquesta sala estarà ubicada al costat de la sala de calderes i constitueix en sí 

mateix un únic sector d’incendis. 

Les parets i el sostre estaran fabricades de formigó prefabricat amb una 

resistència al foc de EI 120 i de resistència portant R120 (paret mitgera). La porta 

serà tallafocs amb la mateixa resistència, R120. 

 

De la mateixa manera que en la sala de calderes, una franja es construirà en 

vidre que compleixi amb la resistència al foc sol·licitada però que serveixi perquè 

des de l’exterior es pugui observar l’interior de l’emmagatzematge i estudiar-lo. 

 

 A continuació s’adjunten un esquemes de com quedaria la sala 

d’emmagatzematge de la biomassa: 

 

Imatge 23: Plànol en alçat i planta de l’emmagatzematge d’obra d’estella forestal 
amb terra inclinat a 1 costat i amb agitador o rascador.  
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4.3.2.2.- CAPACITAT EMMAGATZEMATGE DE BIOMASSA 

   

La capacitat de l’emmagatzematge és la capacitat que s’ha calculat en l’apartat 

anterior on s’han justificat les dimensions de la sala d’emmagatzematge de la 

biomassa. 

 

Així doncs, tenint en compte que la sala d’emmagatzematge de l’estella forestal 

serà una sala amb terra inclinat a 1 costat i amb rascador, el volum de 

combustible que podrà contenir serà de 67,29 m3, com a mínim. 

D’aquesta manera es construirà un emmagatzematge de 70 m3 que correspon a 

la següent quantitat d’estella: 

Sabent que la densitat aparent de l’estella forestal és 250 kg/m3: 

                                                 
  

  
 

                    
 

 

4.3.2.3.- AUTONOMIA PREVISTA 

 

Tenint en compte que la quantitat d’estella emmagatzemada serà 70 m3, i saben 

el PCI de l’estella forestal – 13.000 kJ/kg és a dir 3.839,77 kWh /tona 

(aproximadament) trobem: 

            
            

      
               

Sabent la demanda punta tèrmica prevista que és de 2.615 kWh/dia: 

          
             

              
           

L’autonomia de la instal·lació serà de 25,7 dies. S’obté un resultat molt per sobre 

de 15 dies ja que hem sobredimensionat la instal·lació. 

Es podria ajustar més la instal·lació però així ens assegurem que en cas que 

augmentés la demanda tèrmica, l’emmagatzematge seria suficient per cobrir-la. 

Tots els càlculs estan recollits en l’annex 1 de càlculs del present projecte tècnic. 
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4.3.3 SISTEMA D’ALIMENTACIÓ DE LA BIOMASSA A LA CALDERA 

 

La caldera de biomassa necessita d’un mecanisme que condueixi el combustible 

des de la sala d’emmagatzematge fins a l’interior de la caldera. 

Com s’ha explicat en el capítol 3 de la present memòria, existeixen diversos tipus 

de sistemes d’alimentació de la biomassa a la caldera. 

En funció de com sigui el tipus d’emmagatzematge serà més idoni utilitzar-ne un 

o un altre. 

El cas objecte del present projecte, el sistema d’emmagatzematge és de terra 

inclinat a 1 costat amb un extractor composat per un visenfi d’extracció directe, 

és a dir, un visenfi recte que es col·loca inclinat amb la mateixa inclinació que la 

sala d’emmagatzematge i un rascador  que extrau de forma directa l’estella de la 

cambra i la transporta fins a l’interior de la caldera de biomassa on es crema i es 

genera l’energia. 

Els cargols visenfi són sistemes mecànics que com s’ha comentat, condueixen el 

combustible des de la sala d’emmagatzematge de l’estella forestal fins a l’interior 

de la caldera.  

Aquests tipus de sistemes són 

susceptibles de quedar-se 

bloquejats per trossos massa 

grossos de biocombustible. 

D’aquesta manera s’ha de garantir 

que el combustible és de qualitat i 

no supera les dimensions 

permeses per evitar bloquejos en 

el visenfi. 

 

Imatge 24: Esquema visenfi rígid en terra inclinat a 1 costat i rascador.   

A continuació es mostra una taula amb les propietats dels cargols visenfi: 

Taula 53: Propietats dels cargols visenfi convencionals. 

Capacitat de transport (en horitzontal)  3.500 – 18.000 kg/h 

Longitud màxima de transport  20 - 25 metres 

Diàmetre exterior del tub  100 - 200 mm 

Material de la paret del tub Acer galvanitzat 

Gruix paret del tub 1,5 – 2 mm 
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Existeixen 3 tipus de cargols 

visenfi: rígid, en colze i 

flexible. Tenint en compte 

que la instal·lació objecte de 

l’estudi es fa una entrada 

directe del visenfi fins la 

caldera, parlem d’un cargol 

visenfi rígid. 

 

                
 

Imatge 25: Rascador i visenfi recte (imatge de l’estant de Hargassner de Fira de la 
Biomassa de Catalunya).  

 

4.3.4 SISTEMA DE CÀRREGA DE LA SALA D’EMMAGATZEMATGE 
DE LA BIOMASSA 

 

Existeixen 3 tipus de sistemes de càrregues de la sala d’emmagatzematge de la 

biomassa: sistema semiautomàtic, sistema de descàrrega directa i sistema 

pneumàtic. 

El sistema adequat en la instal·lació objecte 

de la legalització serà un sistema pneumàtic. 

El camió cisterna haurà de portar incorporat 

un sistema de descàrrega pneumàtica per 

abocar dins la sala d’emmagatzematge de 

combustible les estelles. 

Existirà un accés pel camió fins al costat de 

la sala d’emmagatzematge però s’haurà de 

dissenyar un sistema que elevi el  

combustible fins la part de sobre de la sala.  

 

 
Imatge 26: Esquema sistema càrrega pneumàtica de la sala d’emmagatzematge.   
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4.3.5 SISTEMA DE CONTROL 
 

La caldera de biomassa seleccionada és una caldera totalment automatitzada la 

qual s’autoregula amb el 

sistema de control que porta 

incorporat: BioControl 3000. 

El control automàtic de les 

instal·lacions de calefacció 

amb el programa BioControl 

3000 té moltes avantatges i 

facilita la seva utilització a 

través d’una pantalla i un 

sistema de menús interns. 

 

Imatge 27: Esquema funcionament sistema de regulació BioControl 3000.  

Té també un sistema de gestió integrat de l’aigua calenta amb protecció contra 

gelades o un mode de funcionament propi per la temporada de vacances. 

Amb el citat sistema es pot controlar fàcilment des de l’ordinador els valors 

actuals en cada moment de la caldera y modificar a distància paràmetres 

variables que es vulguin adaptar per millorar els rendiments de la instal·lació en 

qualsevol moment. 

4.3.6 DIMENSIONAT ELEMENTS INSTAL·LACIÓ 

 

Finalment,es descriuen els altres elements necessaris en la instal·lació  

hidràulica de la caldera de biomassa. 

Els càlculs dels dimensionats dels diferents 

equips hidràulics es troben recollits en l’annex 

de càlculs. 

 

DIPÒSIT ACUMULADOR: 

S’instal·larà un acumulador d’ACS que actuarà 

com a pulmó de la instal·lació i donarà 

subministrament a les demandes d’energia 

evitant que la caldera es posi en marxa i 

s’apagui contínuament. 

Imatge 28: Esquema dipòsit d’acumulació de 5.000 litres.  
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El citat acumulador serà d’una capacitat de 5.000 litres. Aquest volum 

d’acumulació es calcula seguint la norma UNE-EN 303-5:1999 

Volum d’acumulació escollit = 5.000 litres.  

El dimensionament del dipòsit d’acumulació es realitza en l’annex de càlculs del 

present projecte. 

 

VAS D’EXPANSIÓ: 

El vas d’expansió és l’element hidràulic encarregat d’absorbir l’augment de volum  

que es produeix quan el fluid calor portador, en el cas present aigua, s’escalfa en 

les canonades del circuit hidràulic. 

S’agafa un vas d’expansió de 400 litres. 

El dimensionament del vas d’expansió es realitza en l’annex de càlculs del 

present projecte. 

 

GRUP DE BOMBEIG I RECIRCULACIÓ: 

El grup de bombeig serà l’encarregat de recircular contínuament l’aigua per dins 

les canonades de distribució d’energia 

per aconseguir que sempre es disposi 

d’aigua calenta en el moment d’obrir 

les aixetes.  

Per altra banda també es recircularà 

en el circuit de calefacció per obtenir 

els mateixos resultats. 

El grup de bombeig escollit tindrà 

una capacitat de recirculació de 

90m3/h. 

 
Imatge 29: Exemple de bomba de recirculació.  

El dimensionament del grup de bombeig i recirculació es realitza en l’annex de 

càlculs del present projecte. 
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4.3.7 INSTAL·LACIONS PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS EN SALA DE 
CALDERES 

 

Segons el Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, per el qual s’aprova el 

Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis, segons la IT1.3 d’Exigència 

de Seguretat, l’apartat 1.3.4.3 de Protecció Contra Incendis, per el cas de les 

instal·lacions tèrmiques es complirà el reglament vigent sobre les condicions de 

protecció contra incendis que sigui d’aplicació. 

La reglamentació vigent en aquest cas és el Reial Decret 314/2006, de 17 de 

març, pel que s’aprova el Codi Tècnic de la Edificació, en totes les exigències 

bàsiques, en concret el CTE-DB-SI de Seguretat en Cas d’Incendi. 

 

SECCIÓ SI 1 – Propagació Interior: 

 

Locals i zones de risc especial: 

 

Els locals i zones de risc especial es classifiquen segons el grau de risc en baix, 

mig o alt segons la taula 2.1 del CTE-DB-SI i han de complir les condicions que 

s’estableixen en la taula 2.2 del mateix reglament. 

Existeixen dues zones de risc especial en la present instal·lació: 

Segons la taula 2.1: 

-  Les sales de màquines d’instal·lacions de climatització seran de risc 

baix en tots els casos. Així doncs, la sala de calderes de biomassa 

serà un local de risc especial BAIX. 

-  Els magatzems de biocombustibles sòlids per calefacció quan la seva 

superfície sigui major de 3 m2 serà un local de risc especial MIG. 

 

Segons la taula 2.2 de condicions de les zones de risc especial integrades en 

l’edifici: 

ZONA DE RISC ESPECIAL BAIX – Sala de calderes: 

- Per a edificis de risc especial BAIX la resistència al foc de l’estructura 

portant serà R90. 

- La resistència al foc de les parets i sostres que separen la zona de la resta 

de l’edifici seran EI90. 
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- El recorregut màxim fins a alguna sortida de local serà de 25 metres. En el 

cas de la sala de calderes no hi ha cap punt que estigui més allunyat de 6,5 

metres, per tant en compleix sobradament la condició. 

 

ZONA DE RISC ESPECIAL MIG – Sala d’emmagatzematge del combustible: 

- Per a edificis de risc especial MIG la resistència al foc de l’estructura portant 

serà R120. 

- La resistència al foc de les parets i sostres que separen la zona de la resta 

de l’edifici seran EI120. 

- El recorregut màxim fins a alguna sortida de local serà de 25 metres. No hi 

haurà cap mena d’ocupació en l’interior d’aquest edifici. 

 

SECCIÓ SI 2 – Propagació Exterior: 

Els elements verticals separadors d’un altre edifici han de ser almenys EI120. 

Existirà una paret mitgera que compartimentarà en dos sectors d’incendi 

diferenciats per una banda la sala de calderes i per l’altre banda la sala 

d’emmagatzematge de la biomassa. 

 

SECCIÓ SI 3 – Evacuació d’ocupants: 

Per tal de determinar el càlcul de la ocupació es seguiran els criteris marcats en 

la taula 2.1 del CTE-DB-SI3 d’evacuació d’ocupants. 

La sala de calderes es classifica com: 

-  Zones d’ocupació ocasional i accessibles únicament a efectes de 

manteniment: sales de màquines, locals per material de neteja, etc. 

Els citats locals es considera una ocupació nul·la. 
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SECCIÓ SI 4 – INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS: 

Els edificis han de disposar de les instal·lacions i equips de protecció contra 

incendis que s’indiquen en la taula 1.1 de la secció 4 del CTE-DB-SI. 

EXTINTORS PORTÀTILS: 

Els extintors necessaris seran de 6 kg d’eficàcia 21A-113B. 

S’instal·larà un extintor: 

- En les zones de risc especial. En el cas de la sala de calderes i de la 

sala d’emmagatzematge de combustible, són zones de risc especial 

i per tant s’instal·len uns extintors de pols ABC de 6 kg d’eficàcia 

21A -113B. 

Cal comentar que la caldera té incorporat un sistema d’extinció automàtic 

d’incendis. 

 

SECCIÓ SI 5 – INTERVENCIÓ DELS BOMBERS: 

Es compleixen les condicions marcades en el citat reglament. 

 

SECCIÓ SI 6 – RESISTÈNCIA AL FOC DE L’ESTRUCTURA: 

En el capítol 1 de propagació exterior ja s’ha indicat la resistència al foc 

requerida. 
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5. DADES ENERGÈTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ  

5.1 PRODUCCIÓ PREVISTA 
 

Tal i com s’ha pogut comprovar en els apartats anteriors, a continuació es 

presenten els càlculs corresponents a la producció energètica prevista 

mensualment i anualment a la instal·lació: 

Taula 54: Demandes energètiques finals. 

  

DEMANDES CALCULADES 

  

Potència 
calculada 

(kW) 

Funcionament 
(h/any) 

Energia 
(kWh/any) 

Demanda 
Hivern 

(kWh/any) 

Consum 
actual 

(energia - 
kWh/any) 

LLAR 
D'INFANTS 

CALEFACCIÓ 42,398 700 29.679 
31.129 17.791 

ACS 7,4 196 1.450 

CASAL DE 
JOVES 

CALEFACCIÓ 14,952 700 10.466 
10.937 8.210 

ACS 2,4 196 470 

ESCOLA 
VELLA 

CALEFACCIÓ 159,345 840 133.850 
140.492 146.400 

ACS 7,5 882 6.641 

ESCOLA 
NOVA 

CALEFACCIÓ 96,101 840 80.725 
80.725 0 

ACS 0,0 0 0 

PAVELLÓ 
CALEFACCIÓ 276,497 840 46.575 

80.512 81.727 
ACS 4,5 882 33.937 

  
   

343.794 254.129 

5.2 CONSUM PREVIST DE BIOMASSA 
 
El consum previst, en tones, del combustible d’estella forestal per l’alimentació 

de la caldera de biomassa és el següent: 

 

Sabent que PCI estella= 3.839,77kWh/tona. 

Taula 55: Demandes i consums anuals. 

 
Demanda 

Hivern 
(kWh/any) 

Consum 
d’estella 

(tones/any) 

LLAR D’INFANTS 31.129 8,11 

CASAL DE JOVES 10.937 2,85 

ESCOLA VELLA 140.492 36,59 

ESCOLA NOVA 80.725 21,02 

PAVELLÓ 80.512 20,97 

 343.794 89,54 
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6. ESTUDI DE VIABILITAT 

 

En un món cada dia més preocupat pels problemes mediambientals existents, es 

treballa, entre altres coses, per trobar fonts d’energia capaces d’aconseguir 

substituir l’utilització de combustibles fòssils com a energia de generació de 

calor.  

I és que existeixen un gran nombre d’energies alternatives que ens proporcionen 

aquests resultats però ja sigui per l’elevat cost d’implantació de les mateixes o 

els baixos rendiments aconseguits fins al moment, representen actualment 

encara un baix percentatge d’utilització enfront els combustibles fòssils.  

És per això que les administracions han de ser les principals impulsores 

d’aquestes tecnologies i intentar que el major nombre d’equipaments municipals 

funcionin amb recursos no procedents d’aquests combustibles. 

La biomassa és un recurs natural en expansió que s’ha col·locat en el mercat 

com a alternativa eficaç  i rentable per tal de produir calefacció i aigua calenta 

sanitària en els edificis.  

En el cas del municipi d’Òdena, com s’ha comentat, els equipaments municipals 

es troben geogràficament situats molt propers els uns amb els altres, per tant, és 

una molt bona opció instal·lar un sistema de calefacció centralitzada per tal 

d’escalfar-los amb una sola caldera de generació de calor. 

D’altra banda s’utilitzaria com combustible la biomassa que és una font d’energia 

renovable i més neta que les actuals emprades per a la mateixa finalitat. 

Per tal de poder fer la implantació d’aquesta instal·lació, s’ha d’estudiar si és 

viable o no la seva realització. Aquest estudi es farà tant a nivell tècnic com a 

nivell econòmic per poder justificar la  inversió en la implantació. 

 

6.1 ESTUDI DE VIABILITAT TÈCNICA DE LA INSTAL·LACIÓ 

 

Per tal de poder justificar aquesta nova instal·lació i poder-ne realitzar un estudi 

de viabilitat tècnica caldrà analitzar els equips actualment instal·lats en cadascun 

dels edificis i veure la compatibilitat dels equips actual amb les instal·lacions 

futures. 

 

AJUNTAMENT D’ÒDENA 

Pel que fa referència a l’edifici de l’ajuntament, és un edifici que ja s’ha quedat 

fora de l’abast del projecte i la justificació es realitza a continuació.  
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L’ajuntament d’Òdena és un edifici totalment remodelat l’any 2006 i que es troba 

en perfectes condicions. És un edifici molt nou en el qual hi ha instal·lat un 

sistema de climatització que no és compatible amb la biomassa.  

Les màquines tèrmiques instal·lades són grans equips industrials que funcionen 

amb gas refrigerant i per tant tenen un circuit totalment incompatible amb aigua. 

Si aquestes instal·lacions fossin del tipus emissors de radiadors i splits d’aire 

acondicionat, es podrien mantenir els aires acondicionats i escalfar els radiadors 

amb l’aigua provinent del sistema centralitzat de producció de calor amb 

biomassa. 

Tenint en compte aquest inconvenient d’incompatibilitat tècnica de la instal·lació, 

l’edifici de l’ajuntament d’Òdena queda fora del nostre abast. 

És cert que es podria instal·lar radiadors en totes les habitacions però, tenint en 

compte que les instal·lacions actuals funcionen i que l’edifici és pràcticament nou 

i per estrenar, no es considera viable haver d’aixecar terres per poder fer passar 

les canalitzacions, desinstal·lar els equips actuals i convertir en viable l’edifici. És 

per això que queda fora dels càlculs. Havent pres aquesta decisió, el 

dimensionament de la caldera ja s’ha fet excloent l’equipament. 

 

LLAR D’INFANTS “ELS VAILETS” 

Pel que fa referència a l’edifici de la llar d’infants “Els vailets” està climatitzat amb 

un terra radiant elèctric i amb unes bombes de calor tipus splits de paret com a 

suport de la instal·lació de terra radiant. 

A primera vista, aquesta instal·lació també quedaria fora de l’abast del projecte 

essent incompatibles les instal·lacions actuals amb les instal·lacions de la 

biomassa, però en el cas de la llar d’infants és un edifici amb unes necessitats 

totalment diferents.  

El terra radiant elèctric és una de les instal·lacions menys efectives de totes les 

que composen els edificis municipals. En ésser resistències pures, el COP és 1 i 

per tant són totalment ineficients.  

Fa uns anys, es va procedir a instal·lar les bombes de calor com a suport ja que 

els usuaris de l’edifici passaven fred en el seu interior, i considerant que els 

usuaris són nadons, es creu que és molt important garantir unes condicions 

bones en l’interior de l’edifici.  

Així doncs, veient l’ineficàcia dels equips actuals instal·lats i que es fa un gran 

consum d’energia elèctrica s’opta per considerar viable el citat equipament i 

incloure’l dins l’abast de l’estudi. 
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L’adaptació interior de l’equipament no serà objecte del projecte i s’estudiarà la 

millor opció en un altre projecte futur. 

 

CASAL DE JOVES 

El casal de joves és un edifici que anteriorment emplaçava l’antic consultori 

mèdic. Són unes instal·lacions remodelades en les quals anteriorment es 

funcionava amb un sistema de calefacció per radiadors i en el qual en el moment 

en què es va transformar en casal de joves s’hi van instal·lar unes bombes de 

calor tipus splits per aconseguir aire acondicionat a l’estiu i un major confort a 

l’hivern. Els radiadors funcionaven amb una caldera de gas-oil la qual és molt 

interessant substituir ja que passarem a utilitzar una font d’energia més neta i 

renovable. 

Així doncs, l’edifici és plenament viable a nivell tècnic ja que els emissors 

necessaris, els radiadors, ja estan instal·lats i funcionen actualment.  

 

ESCOLA CEIP CASTELL D’ÒDENA  

L’escola d’Òdena esta dividida en dos edificis; un molt vell on s’ubiquen les aules 

de primària i la zona nova que va ser construïda al 2010 i la qual emplaça les 

aules de parvulari juntament amb l’aula de música i el menjador i la cuina.  

Ambdós edificis estan calefactats amb un sistema d’emissors per radiadors i per 

tant, converteixen l’equipament en idoni per tal d’instal·lar-hi un sistema de 

producció de calor centralitzada amb biomassa. 

La zona nova de l’escola té instal·lat també un sistema de captadors solars per 

tal d’escalfar l’aigua calenta i una caldera a gas natural la qual funciona com a 

suport a la instal·lació solar.  

La zona vella anteriorment funcionava amb una caldera de gas-oil i es va 

adaptar el cremador de la mateixa a gas natural en el moment en què es va 

construir el nou edifici. Així doncs, la zona vella també es una zona idònia per la 

calefacció amb biomassa ja que els emissors radiadors ja estan instal·lats i 

funcionen. 

Tenint en compte que els edificis de l’escola són els que tenen una major 

demanda calorífica i que tenen un emplaçament de fàcil accés per a camions de 

descàrrega, s’hi ubicarà la central de producció de calor en el seu recinte tal i 

com es mostra en els plànols adjunts. 

A més a més, l’escola CEIP Castell d’Òdena treballa en diversos projectes 

educatius que tenen diverses branques de coneixement, i una d’elles és l’entorn i 

també les energies. 
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Tenir ubicat en el seu pati una instal·lació que funciona amb una energia més 

respectuosa amb el medi ambient els pot ajudar a ampliar la branca de 

coneixement d’aquest tipus d’energia i incorporar-la a les que actualment ja 

treballen com són l’energia solar o l’energia eòlica.  

Així doncs, la ubicació òptima de les instal·lacions de producció de calor per 

biomassa serà darrere l’edifici de la zona vella de l’escola. El seu acabat exterior 

es farà en concordança amb l’estètica del nou edifici per tal que no origini cap 

impacte visual. 

 

PAVELLÓ POLIESPORTIU “MESTRE VILA VELL” 

Les instal·lacions del pavelló poliesportiu van ésser inaugurades l’any 2011. 

Són unes instal·lacions molt noves que tenen una gran demanda diària d’aigua 

calenta sanitària i de calefacció. 

Actualment hi ha un sistema de captadors solars per a la producció ACS i una 

caldera a gas instal·lada amb un cremador instantani el qual subministra les 

puntes de demanda que no es poden suplir amb la instal·lació solar.  

Les instal·lacions del pavelló estan parcialment climatitzades amb uns sistemes 

mixtos tant per la zona de vestuaris com a la zona de l’speaker i la zona 

d’admissió i control de la pista. 

Pel que fa referència als vestuaris, actualment hi ha un sistema de calefacció 

centralitzada mitjançant gas refrigerant. En el cas de la zona de l’speaker i la 

zona d’admissió i control de pista hi ha dues bombes de calor instal·lades les 

quals produeixen calefacció i aire acondicionat. 

En el cas de la calefacció de la pista i de la zona de les grades no hi ha cap 

sistema instal·lat.  

En dies puntuals durant l’any, el pavelló poliesportiu acull esdeveniments com la 

cantata de nadal o campionats esportius diversos en els quals és necessària 

aquesta calefacció de la zona de la pista poliesportiva i de les grades.  

Així doncs, es decideix incloure aquesta futura climatització en els càlculs de 

demanda del dimensionat de la instal·lació de biomassa i per tant també s’inclou 

aquest edifici. 
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6.2 ESTUDI DE VIABILITAT ECONÒMICA DE LA INSTAL·LACIÓ 
 

Per tal d’analitzar la inversió del producte es realitza un estudi de viabilitat 

econòmica del projecte, un cop efectuat l’estudi de viabilitat tècnica. 

Per tal d’analitzar els costos globals de la instal·lació s’efectua un estudi del cost 

actual dels diversos combustibles susceptibles d’utilització per la climatització 

dels diversos equipaments municipals. 

A la taula següent es mostren els costos actuals del gas natural, el gas-oil, 

l’electricitat, el pèl·let i l’estella forestal: 

Taula 56: Comparatiu costos combustibles. 

GAS NATURAL 

Cost energia 0,05750871 €/kWh (tarifa març 2013) 

GASOIL 

Cost 0,926 €/litre (tarifa març 2013) 

PCI 9,98 kWh/litre   

Cost energia 0,092785571 €/kWh   

ELECTRICITAT 

Cost energia 0,181713223 €/kWh (tarifa març 2013) 

BIOMASSA - ESTELLA FORESTAL 

Cost 90 €/tona (amb transport març 2013) 

PCI 3839,77 kWh/tona (estella HR<25%) 

Cost energia 0,023438904 €/kWh (tarifa març 2013) 

BIOMASSA - PÈL·LET 

Cost 150 €/tona (amb transport març 2013) 

PCI 4500 kWh/tona (estella HR<25%) 

Cost energia 0,033333333 €/kWh (tarifa març 2013) 
 

* Tots els valors anteriors són considerats sense impostos. 

 

S’adjunta també un gràfic comparatiu que dóna idea de la diferència tant 

significativa que existent entre els combustibles expressats en la taula anterior: 
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Imatge 30: Gràfic comparatiu costos combustibles. 

Vista la taula i el gràfic anterior es dedueix que, com és ben sabut, l’electricitat és 

l’energia més cara i amb diferència per sobre de la resta de combustibles. 

D’altra banda s’observa que l’estella forestal és l’energia més econòmica, motiu 

més per haver-la implantant en el present projecte tècnic. 

Finalment a continuació es mostra un altre gràfic. Agafant el combustible de 

l’estella com a referència, es mostra el percentatge de més que representen la 

resta de combustibles en front la citada estella forestal. 

 

Imatge 31: Gràfic comparatiu costos combustibles en percentatge. 
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Amb el gràfic núm. 30 s’aprecia perfectament que si s’agafa la biomassa 

d’estella forestal com a punt de referència, l’electricitat suposa el 775%, és a dir, 

7,75 vegades més val l’electricitat en comparació amb l’estella. D’aquesta 

manera també, el gas-oil és 3,96 vegades més car que l’estella, el gas natural, 

2,45 vegades i finalment el pèl·let que tan sols suposa un 1,42 vegades més. 

Taula 57: Estudi costos actuals i estalvi dels diversos combustibles. 

 
LLAR D'INFANTS CASAL ESCOLA PAVELLÓ TOTALS 

      
Sistema actual 

 
Electricitat 

(100%) 

Electricitat (50%) Gas natural 
(100%) 

Gas natural (90%) 
 

Gasoil (50%) Electricitat (10%) 
 

      
Demanda 
calorífica 

Calefacció + ACS 
(kWh/any) 

31.129 10.937 221.216 80.512 343.794 

Rendiment 93% 93% 93% 93% 
 

Demanda 
consumida 
(kWh/any) 

33.472 11.760 237.867 86.572 369.671 

      
COSTOS 
ACTUALS      

Cost energia 
sistema actual 

(€/kWh) 
 

0,181713223 

0,181713223 

0,05750871 

0,05750871 
 

0,092785571 0,181713223 
 

      
Cost actual teòric 

(€/any) 
6.082,31 € 1.614,05 € 13.679,43 € 4.978,65 € 26.354,44 € 

      
Cost energia amb 
Biomassa (€/kWh) 

0,023438904 0,023438904 0,023438904 0,023438904 
 

Cost amb 
Biomassa (€/any) 

784,55 € 275,64 € 5.575,34 € 2.029,16 € 8.664,69 € 

      
ESTALVI 

     
Estalvi sistema 

actual comparat 
amb biomassa 

estella (€/kWh) 

0,158274319 0,158274319 0,034069806 0,034069806 
 

Estalvi anual 
(€/any) 

5.297,76 € 1.338,41 € 8.104,08 € 2.949,50 € 17.689,76 € 
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En la taula anterior, es realitza un estudi dels costos actuals respecte els costos 

futurs de la instal·lació un cop implantada la instal·lació de biomassa. 

S’analitzen cadascun dels apartats: 

En la primera fila es mostren els sistemes actuals instal·lats en cadascun dels 

edificis i el percentatge que representa cadascun dels sistemes.  

En la segona fila, es mostren les demandes calorífiques de cadascun dels 

edificis efectuant el sumatori en la última columna i si s’aplica el rendiment es 

veu en la 4a fila la demanda consumida anual per a cadascun dels equipaments 

municipals. 

A continuació es realitza un estudi dels costos actuals dels diversos sistemes 

instal·lats. Es col·loca en cada edifici el cost de l’energia instal·lada actualment i 

en el cas del casal i del pavelló, els dos combustibles utilitzats per cadascun dels 

edificis amb els costos de combustibles que s’han expressat en els apartats 

anteriors. 

A partir d’aquí, en la fila setena, es calcula el cost teòric anual de cadascun dels 

equipaments municipals efectuant el sumatori global en la última columna (es 

recorda que els preus mostrats són sense impostos). 

En la vuitena i novena fila, es calcula el mateix cost que tindria climatitzar els 

equipaments municipals si s’utilitzés estella forestal per tal de fer-ho. També es 

calcula cadascun dels equipaments municipals per separat i s’efectua el sumatori 

en la columna final de la qual s’extreu quin cost suposa calefactar el total dels 

equipaments municipals amb la instal·lació de biomassa. S’extreu que 

anualment, climatitzar amb biomassa els equipaments municipals suposa un 

cost de 8.664,69€. 

Finalment, en l’últim bloc d’estudi comparatiu s’analitza l’estalvi econòmic la 

instal·lació de biomassa respecte el sistema actual instal·lat i efectuant el 

sumatori en la última columna. Anualment tenim un estalvi de 17.689,76€. 

A aquests valors faltaria afegir el cost energètic que suposa tenir en 

funcionament anualment la bomba de recirculació que està permanentment 

connectada. 

Taula 58: Cost bomba recirculació. 

 

Potència 
elèctrica 

consumida (kW) 

Hores anuals 
funcionament 

(h/any) 

Energia consumida 
anual (kWh/any) 

Cost 
electricitat 

(€/kWh) 

Cost energia 
(€/any) 

COST 
FUNCIONAMENT 

BOMBA 
RECIRCULACIÓ 

7,50 
140dies 

*24h=3360h/any 
25.200,00 

0,181713223 
€ 

4.579,17 € 

TOTALS 
    

4.579,17 € 
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Així doncs, ara sí que es pot avaluar l’estalvi anual que suposa la instal·lació de 

biomassa respecte els sistemes actuals instal·lats. L’estalvi anual serà de 

13.110,58 €/any. 

 

 

Imatge 32: Gràfic comparatiu costos sistemes actuals vs. costos amb 
biomassa . 

En el gràfic anterior és un exemple clarament il·lustratiu del gran estalvi que 

suposa climatitzar els diferents equipaments municipals amb biomassa respecte 

dels sistemes actuals en cadascun dels equipaments municipals. 

D’aquí doncs es pot extreure que aquesta serà una instal·lació molt atractiva 

d’implantar ja que, no només suposa un estalvi econòmic molt significatiu, sinó 

que també, com s’explica en el capítol 7 de la present memòria, suposa utilitzar 

una energia molt més respectuosa amb el medi ambient. 
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Al final del present volum es troba el capítol d’amidaments i pressupost on es pot 

veure més detalladament el cost de la inversió inicial de la implantació de la 

instal·lació de biomassa per tal de climatitzar els equipaments municipals del 

poble d’Òdena. 

Tot i això a continuació es presenta una taula resum per tal d’analitzar aquesta 

inversió inicial i justificar la seva viabilitat econòmica. 

Taula 59: Pressupost. 

INVERSIONS ESTIMADES 

CALDERA I INSTAL·LACIONS 107.234,75 € 

OBRA CIVIL  9.633,42 € 

XARXA DISTRIBUCIÓ (263,3m - 2 tubs) 32.626,66 €  

Preu d’execució de Material (PEM) 149.494,83 €  

13% Gastos Generals 19.434,33 €  

6% Benefici Industrial 8.969,69 €  

Preu d’execució per Contrata (PEC) 177.898,85 € 

Subvenció Pla de Barris (50%) -88.949,42 € 

Total a pagar per consistori 88.949,42 € 

 

 Tot i que el pressupost inicial de la implantació de la instal·lació ascendeix a la 

quantitat de 177.898,85€, Òdena es troba dins els municipis en els quals s’aplica 

el Pla de Barris. 

La llei de barris queda recollida en la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de 

barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial. Òdena es va 

acollir dins el programa permeten una millora significativa del nucli del municipi. 

Es tracta d'un programa adreçat als barris i àrees urbanes en què conflueixen i 

es superposen dèficits d'ordenació, edificació i benestar i que requereixen 

d'operacions d'intervenció integrals per a millorar les condicions de vida dels 

seus habitants 

Amb aquest programa l’ajuntament d’Òdena va arribar a un acord amb la 

Generalitat per al qual s’invertiria al voltant de 9.000.000 euros els quals el 50% 

de totes les actuacions estaria subvencionat per la Generalitat. 

De total del pressupost inicial, es creaven diversos camps d’actuació per tal de  

diversificar les inversions i executar projectes en diversos àmbits. 

D’entre tots els àmbits hi havia el camp d’actuació núm. 5 del “foment de la 

sostenibilitat del desenvolupament urbà” el qual tenia pressupost destinat de 

235.000,00 euros. 

Aquest camp d’actuació incidia en aspectes mediambientalment sostenibles i 

respectuosos amb el medi i la societat. D’aquesta forma, inicialment es van crear 
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dos eixos de treball que van esdevenir subcategories del citat camp; el primer 

punt “camins escolars” amb un pressupost destinat de 15.000,00 euros, i el 

segon punt la instal·lació d’una mini-deixalleria i FORM amb un pressupost 

destinat de 220.000,00 euros. 

Tenint en compte el canvi de legislatura sofert pel municipi d’Òdena i que en la 

data d’aquest citat canvi només hi havia executat un baix percentatge del total de 

les inversions en projectes, el nou consistori va proposar efectuar algunes 

reformes en alguns camps d’actuació. 

Una de les reformes proposades que ja ha estat aprovades per la comissió de 

seguiment i per la Diputació de Barcelona, va ésser substituir la creació d’una 

mini deixalleria. Es desestimava el citat projecte donat el seu elevat cost de 

manteniment que podria suposar. D’altra banda l’ajuntament d’Òdena ha realitzat 

un conveni amb l’Ajuntament d’Igualada per tal d’utilitzar la seva deixalleria 

situada a 1,5 km. 

D’aquesta manera resten 220.000,00 euros els quals es va decidir invertir en la 

instal·lació de biomassa. 

Així doncs amb la taula 59 queda reflectit que el 50% de la inversió serà 

finançada per la Generalitat de Catalunya a través del programa del Pla de 

Barris. 

D’aquesta manera, els càlculs per determinar l’amortització de la inversió és 

realitzen amb el 50% de la inversió total la qual serà que la haurà de finançar el 

consistori. 

A continuació s’adjunta la fitxa d’actuació del programa del Pla de Barris del 

municipi d’Òdena corresponent a la modificació sol·licitada i aprovada de la 

substitució de la mini deixalleria per la instal·lació de biomassa: 
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Seguidament, es mostra una taula la qual s’analitzen les despeses que generen els dos sistemes possibles de climatització dels 

equipaments municipals; per una banda mantenir el sistema actual instal·lat amb una barreja de l’utilització d’electricitat, gas natural 

i gasoil  i per l’altra banda  la calefactació dels diferents edificis amb el sistema de la biomassa. 

Amb aquesta taula veiem la despesa acumulada en 10 anys i es pot observar que a partir del 6è any la inversió inicial queda 

compensada amb els estalvis que genera la biomassa en vers el sistema actual instal·lat. Finalment en l’última fila es reflexa 

l’estalvi obtingut d’un sistema vers l’altre.  

Taula 60: Estudi d’amortització de les instal·lacions. 

 
Any 0 Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5 Any 6 Any 7 Any 8 Any 9 Any 10 

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

SISTEMA ACTUAL (ELECTRICITAT, GAS NATURAL I GAS-OIL) 

Increment anual del 
cost de l'electricitat i 
el gas natural (%) 

 
+ 5,0% + 5,0% + 5,0% + 5,0% + 5,0% + 5,0% + 5,0% + 5,0% + 5,0% + 5,0% 

Cost energia amb 
sistema actual 
estimat (€/any) 

26.354,44 € 27.672,17 € 29.055,77 € 30.508,56 € 31.033,99 € 33.636,69 € 35.317,47 € 37.083,35 € 38.937,52 € 40.884,39 € 42.928,61 € 

SISTEMA INSTAL·LACIÓ DE BIOMASSA 

Increment cost 
biomassa anual (%) 

Inversió: 
88.949,42 € 

+ 2,0% + 2,0% + 2,0% + 2,0% + 2,0% + 2,0% + 2,0% + 2,0% + 2,0% + 2,0% 

Cost biomassa 
estimat (€/any) 

8.664,69 € 8.837,98 € 9.014,74 € 9.195,04 € 9.378,94 € 9.566,52 € 9.757,85 € 9.953,00 € 10.152,06 € 10.355,10 € 10.562,21 € 

Increment cost 
elèctric anual bomba  

+ 5,0% + 5,0% + 5,0% + 5,0% + 5,0% + 5,0% + 5,0% + 5,0% + 5,0% + 5,0% 

Cost elèctric equip 
bombeig 

4.579,17 € 4.808,13 € 5.048,54 € 5.300,97 € 5.566,01 € 5.844,31 € 6.136,53 € 6.443,36 € 6.765,52 € 7.103,80 € 7.0458,99 € 

Cost anual 

biomassa (€/any) 
13.243,86 € 13.646,11 € 14.063,28 € 14.496,00 € 14.944,95 € 15.410,83 € 15.894,38 € 16.396,36 € 16.917,59 € 17.458,90 € 18.021,20 € 

ESTALVIS  

Estalvi anual 

(€/any) 
13.110,58 € 14.026,05 € 14.992,49 € 16.012,56 € 17.089,04 € 18.224,86 € 19.423,10 € 20.686,99 € 22.019,93 € 23.425,49 € 24.907,41 € 

Diners a deure (€) - 75.838,84 € - 61.812,79 € -46.820,30 € - 30.807,74 € -13.718,70 € 4.506,16 € 23.929,26 € 44.616,25 € 66.636,18 € 90.061,67 € 114.969,08 € 
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A continuació es mostra la taula amb la qual es calcula la despesa acumulada en 10 anys comparant el sistema actual instal·lat i el 

sistema amb biomassa. Amb aquesta taula es podrà calcular el punt de retorn de la inversió que, com s’ha comentat, es farà entre 

el 5è i el 6è any. 

Taula 61: Amortització instal·lacions actual i biomassa. 

 Inversió 
inicial 

(€) 

Cost consum 
(€/any) 

Despesa acumulada en 10 anys (€) 

 
Electricitat o 

biomassa 
any 1 any 2 any 3 any 4  any 5 any 6 any 7 any 8 any 9 any 10 

Sistema 
actual 

0 26.354 26.354 54.027 83.082 113.591 145.625 179.261 214.578 251.661 290.599 331.483 

Biomassa 88.949 13.244 102.193 115.702 129.481 143.535 157.871 172.493 187.408 202.621 218.138 233.966 

Estalvi 
  

-75.839 -61.675 -46.399 -29.944 -12.246 6.767 27.170 49.040 72.461 97.517 

 

S’adjunta també un gràfic indicatiu del període de retorn de la inversió: 

 

Imatge 33: Gràfic comparatiu del període de retorn de la inversió.
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En el citat gràfic es veu al igual que es veia en la gràfica que entre el 5è i el 6è 

any, la inversió queda amortitzada.  

Per aquest motiu, juntament amb tots els altres que ja s’han exposat en l’apartat 

de viabilitat tècnica del projecte juntament amb els menors costos del 

combustible de la biomassa i veient que, a més de tenir subvencionat el 50% de 

la instal·lació, aquesta es converteix en rentable a partir del 6è any es pot afirmar 

que és una instal·lació la qual la seva implantació és totalment recomanable. 

En el capítol 7 de justificació del impacte medi ambiental també és donen motius 

per poder implantar la citada instal·lació. 

Finalment comentar que en el moment en què es realitza una viabilitat 

econòmica del projecte tant sols es tenen en compte uns factors que són 

numèricament quantificables però es prescindeix de tenir en consideració altres 

factors que probablement donat el cas serien molt més rellevants. 

Tenint en compte que es parla d’una instal·lació municipal, no es tan important 

que un projecte sigui viable tècnica o econòmicament, ja que és un tipus de 

projecte en el qual no s’extreuen uns beneficis que serien motiu indispensable 

per la implantació del sistema en una empresa, en tractar-se d’una instal·lació 

per al poble, els beneficis socials els quals puguin repercutir són molt més 

significatius i importants que els beneficis econòmics, que en aquest tipus de 

projecte són inexistents.  

Es podrien qualificar de beneficis els estalvis que es produirien, que serien els 

diners que no es gastarien en cas d’implantar la planta de biomassa vers el 

sistema actual de calefacció dels equipaments. Aquests estalvis, però no són en 

sí beneficis, de la forma que els beneficis s’entenen en una empresa, però en el 

projecte objecte de la present justificació serien l’eina usada per tal d’avaluar-ne 

la viabilitat econòmica. 

Finalment matisar, que tenint en compte que el projecte objecte no genera en sí 

beneficis econòmics, deixa de tenir sentit utilitzar eines com el VAN i la TIR per 

qualificar com de viable seria la inversió ja que el VAN sempre seria negatiu en 

no obtenir beneficis. Tot i això es podria calcular el VAN amb els estalvis com a 

beneficis però el seu càlcul no seria comparable amb cap altre sistema. 

Els beneficis socials anteriorment citats, que podrien repercutir favorablement en 

el municipi d’Òdena, serien una possible disminució de l’atur si es creessin unes 

xarxes de neteges de boscos forestals per poder obtenir biomassa pròpia, o bé 

fomentar l’economia de la comarca obligant a que l’empresa subministradora de 

combustible fos una empresa amb un producte de proximitat.  
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 D’altra banda, en cas que el centre hi estigués a favor, es podria fer un treball 

cooperatiu amb l’escola CEIP Castell d’Òdena perquè el col·lectiu educatiu 

incorporés la instal·lació de biomassa dins el projecte escola en el seu treball per 

fomentar les energies sostenibles i mediambientalment respectuoses. Aquesta 

cooperació es podria fer ja que la instal·lació s’ubicaria en un tros de la seva 

parcel·la.  

S’impulsaria des de l’ajuntament l’ús d’energies renovables i probablement, això 

animaria a que els habitants locals també optessin per incorporar-les en les 

seves llars. 

Tots aquests beneficis no són quantificables, però si ho fossin, es quantificarien 

com a estalvis, com a beneficis, motiu per el qual encara es faria més viable la 

implantació de la instal·lació de la planta de biomassa. 
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7. ANÀLISIS DE LES IMPLICACIONS AMBIENTALS 
 

En el moment en que es considera la implantació d’unes noves instal·lacions en 

qualsevol projecte cal tenir en compte el possible impacte mediambiental que 

generarà el mateix per intentar que aquest sigui el mínim. 

En fase de redacció del projecte, com és el cas, cal tenir en compte diversos 

aspectes els quals s’assenyalen i es comenten a continuació: 

 

Sostenibilitat general: 

Els edificis de nova construcció que es faran es construiran al pati de darrere de 

l’edifici vell de l’escola i seguint amb l’estètica del nou edifici de l’escola de tal 

manera que l’ impacte visual sigui mínim i sembli que tant la sala de calderes 

com el dipòsit d’emmagatzematge de la biomassa formin part de les 

instal·lacions educatives de l’escola. 

El nou edifici del CEIP Castell d’Òdena està recobert amb unes planxes 

metàl·liques de colors que donen un acabat estèticament agradable a la vista.  

A continuació es mostra una imatge de l’acabat de l’edifici: 

 

Imatge 34: Acabat nou edifici CEIP Castell d’Òdena – Mostra de com serien 

els nous edificis integrats en l’arquitectura de la zona. 

A més de tenir uns edificis integrats amb el paisatge, també es proposarà amb la 

direcció del centre de realitzar algunes franges vidriades en la sala de calderes 

per tal de que els nens puguin veure el funcionament del sistema de la biomassa  

i el puguin incorporar en el seu projecte d’escola. Cal recordar que el CEIP 



Projecte de calefacció dels equipaments municipals d’Òdena a partir d’una instal·lació de 
biomassa 

 
126 

 

Castell d’Òdena és caracteritza pels seus projectes d’escola sostenible i per tant 

que la calefacció de les seves instal·lacions es passi a fer d’una forma millor  i 

més neta mediambientalment parlant, també la instal·lació de biomassa pot 

passar a formar part del seu projecte educatiu. 

Tal i com s’ha comentat anteriorment, l’energia de la biomassa és una energia 

respectuosa amb el medi ambient ja que no genera unes emissions noves a la  

atmosfera, sinó que la biomassa és la matèria orgànica que han produït les 

plantes verdes a partir del procés de fotosíntesis.  

D’aquesta manera, el diòxid de carboni que s’emet amb la combustió d’aquesta 

biomassa no és un diòxid de carboni nou, sinó que aquest ja havia estat absorbit 

per les plantes i per tant, ja existia en la atmosfera. Simplement, amb la 

combustió de la biomassa el retornem allà on era. 

 

Flora i fauna: 

Per altra banda un tema important a tenir en consideració és l’impacte 

mediambiental que es provoca en la flora i la fauna autòctones. 

El terme municipal d’Òdena compta amb una extensió de 52,16 km2 dels quals 

un gran percentatge d’ells és de massa boscosa forestal. 

L’implementació d’una instal·lació de biomassa en un municipi com Òdena 

suposaria poder obtenir la matèria primera de qualitat ja que es podria extreure 

dels mateixos boscos del poble obtenint una neteja dels sotaboscos i una 

reducció considerable dels riscos d’incendis en el municipi. 

No es procedirà a destruir cap hàbitat natural ja que la instal·lació s’ubicarà en 

un pati ja pavimentat de l’escola i no es reduirà cap tipus d’espai verd de la 

mateixa. 

 

Sòl i aigües: 

No es realitzarà cap tipus de contaminació ni dels sòl ni de les aigües freàtiques 

del municipi. Per tant no es genera cap tipus d’impacte mediambiental en relació 

amb aquest apartat. 

 

Entorn atmosfèric: 

Com s’ha comentat en un punt anterior, la combustió de biomassa no genera 

noves emissions a l’atmosfera ja que tan sols hi retorna un diòxid de carboni que 

en un primer moment ja hi va ésser però que va ser absorbit per les plantes en 

fer el procés de fotosíntesis. Per tant, podem considerar l’energia de la biomassa 



Projecte de calefacció dels equipaments municipals d’Òdena a partir d’una instal·lació de 
biomassa 

 
127 

 

com una energia neta en no esdevenir una font de generació de nou diòxid de 

carboni, fet que sí que provoquen la combustió dels combustibles fòssils tals com 

el cabró, el petroli o bé el gas natural. 

 

Població: 

D’altra banda un dels fets positius de la implantació de la instal·lació de 

calefacció per biomassa al municipi d’Òdena és la creació de possibles llocs de 

treball tenint en compte que serà una condició que la fusta s’extregui dels 

mateixos terrenys municipals i també que la població d’Òdena hi pugui participar 

de forma activa. 

D’aquesta manera es potenciarà que la població vegi aquest tipus d’instal·lacions 

com a respectuoses amb el medi ambient i es conscienciïn del problema 

existent. 

Possiblement també es podrien fer reunions informatives amb els veïns del 

municipi per tal d’apropar-los la instal·lació per tal que ells mateixos puguin 

implantar aquest sistema en les seves vivendes organitzant visites guiades 

informatives per les instal·lacions de la planta de biomassa. 
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A continuació es mostra una taula comparativa de les emissions a l’atmosfera de 

diversos contaminants utilitzant diferents tipus de combustible per tal de 

calefactar les instal·lacions dels equipaments municipals d’Òdena. 

Taula 62: Comparatiu emissions components a l’atmosfera 

Hivern (Calefacció)             

  
 

Biomassa 
- estella 

Bomba de 
calor 

(electricitat) 

Gas 
natural 

Biomassa 
- pèl·let 

Gasoil 

  
 

          

Potència tèrmica  kW 261,543 261,543 261,543 261,543 261,543 

Simutanïetat % 100% 100% 100% 100% 100% 

Dies 

 
140 140 140 140 140 

Hores/dia 

 
10 10 10 10 10 

Demanda energètica kWh/any 366.161 366.161 366.161 366.161 366.161 

Rendiment % 90% 200% 85% 90% 75% 

Consum Anual kWh/any 406.845 183.080 430.777 406.845 488.214 

  

     
  

Cost Energètic €/kWh 0,0234 0,1817 0,0575 0,0333 0,0928 

Cost Energètic Anual €/any 9.536 33.268 24.773 13.562 45.299 

  

     
  

Estalvi de consum sobre 
biomassa 

 
---- 71% 62% 30% 79% 

Factor multiplicador del 
cost energètic 

 
1,0 3,5 2,6 1,4 4,8 

  

     
  

EMISSIONS DE CO2 

     
  

Factors d'emissió kgs/kWh 0 0,7283 0,204 0 0,273 

Emissions Kgs/any 0 133.337 87.879 0 133.282 

  

     
  

EMISSIONS DE CO + 
INCREMENTS 

     
  

Factors d'emissió kgs/kWh 0,25 0,5 0,15 0,25 0,1 

Emissions Kgs/any 101.711 91.540 64.617 101.711 48.821 

  

     
  

EMISSIONS DE SO2 

     
  

Factors d'emissió kgs/kWh 0,02 0,42 0,02 0,02 0,35 

Emissions Kgs/any 8.137 76.894 8.616 8.137 170.875 

  

     
  

EMISSIONS DE Nox 

     
  

Factors d'emissió kgs/kWh 0,35 1,03 0,15 0,35 0,35 

Emissions Kgs/any 142.396 188.573 64.617 142.396 170.875 
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Estudiant les dades de la taula anterior  s’observa que a part de ser la instal·lació 

més rentable econòmicament (justificació que ja s’ha efectuat en l’apartat de la 

viabilitat econòmica del projecte) veiem que les emissions de diòxid de carboni 

són nul·les ja que es considera que el diòxid de carboni que s’emet ja havia estat 

capturat per les plantes en fer la fotosíntesis i per tant no es una nova emissió. 

Pel que fa a les emissions de monòxid de carboni aquestes sí que són les més 

elevades en comparació amb els altres sistema de calefacció ja que en cremar 

llenya és més fàcil que es facin males combustions i es produeixi monòxid de 

carboni. 

Pel que fa referència a les emissions de SO2 (diòxid de sofre), la calefacció per 

biomassa és la que menys emissions produeix de totes. Tenint en compte la 

gran preocupació per problemes mediambientals com són la pluja àcida, trobar 

una instal·lació que generi menys contaminants que la provoquin en front d’altres 

tipus de fonts d‘energia és molt interessant. 

Finalment, pel que fa referència als òxids de nitrogen (Nox) la biomassa és la 

segona font d’energia que menys contaminants d’aquest tipus genera per darrere 

del gas natural. 

D’aquesta manera i com a resum d’aquest capítol es pot concloure que l’energia 

de la biomassa no és una energia perfecta ni 100% neta, ja que genera 

contaminants però sí que es cert que és més respectuosa amb el medi ambient 

que altres fonts d’energia altament utilitzades per la societat com puguin ser  els 

combustibles fòssils, tals com el cabró, el petroli o el gas natural o bé 

l’electricitat. 

Per tant, es considera que la implantació d’aquesta font d’energia en el municipi 

pot ser un projecte molt interessant tant a nivell econòmic com a nivell 

mediambiental. 

És important però explicar aquest projecte a la societat per tal d’intentar que 

tothom es conscienciï dels problemes mediambientals del planeta i puguin anar 

fent actes cada com més respectuosos amb el medi. 

La instal·lació de la planta de biomassa pot produir un descens en les emissions 

actuals de les instal·lacions utilitzades per tal de calefactar els equipaments 

municipals a part de generar feina per als treballadors locals i al mateix temps 

que es treballarà per mantenir nets els boscos i reduir notablement els riscos tant 

elevats d’incendis forestals. 
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PACTE D’ALCALDES (PAES) 

Informació del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. 

El canvi climàtic ha esdevingut un dels reptes mediambientals més 

importants d'avui en dia. L'ús intensiu dels recursos, en especial de l'energia, 

n'és la causa principal. La Unió Europea pren la lluita contra el canvi climàtic 

com un dels eixos bàsics de la seva política mediambiental. 

El Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses és una iniciativa europea que neix com a 

instrument clau per implicar els governs locals en la lluita contra el canvi 

climàtic. 

És un compromís VOLUNTARI pel qual els municipis assumeixen l'objectiu 

de reduir les seves emissions més d'un 20% l'any 2020. 

Actualment hi ha un total de 168 municipis adherits al pacte d'alcaldes/esses 

i s'han lliurat un total de 139 PAES (dades gener 2012). 

 

Quins són els compromisos? 

Objectiu principal: Reduir en més d'un 20% les emissions de gasos d'efecte 

hivernacle del municipi. 

Per fer-ho cal: 

1. Redactar un Pla d'acció per a l'Energia sostenible del municipi en el 

termini d'un any des de la 

data d'adhesió 

2. Presentar un informe de 

seguiment biennal del 

PAES a la Direcció General 

d'Energia de la Comissió 

Europea 

3. Organitzar activitats 

dedicades a l'energia i al 

Pacte 

La Diputació de Barcelona 

dóna suport als municipis 

adherits en cadascun dels 

compromisos que es deriven 

del Pacte. 

Imatge 35: ÒDENA. Municipi adherit al Pacte d’Alcaldes. 
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La instal·lació de biomassa és un dels eixos de treball amb els quals vol treballar 

l’ajuntament d’Òdena per tal d’aconseguir tirant endavant amb els compromisos 

que es deriven del citat pacte.  

Aquesta iniciativa dóna més força encara a que Òdena és un poble compromès 

amb els problemes mediambientals actuals i que lluita per trobar noves energies 

més respectuoses amb el medi ambient, i la biomassa n’és una d’elles. 
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8. PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ 
 

El present projecte tècnic no és un projecte executiu, i per tant no s’ha estudiat 

amb detall la duració exacte de les diverses tasques a realitzar en l’execució de 

les obres. Es el moment de redacció del projecte executiu de la instal·lació es 

farà una programació i planificació molt més acurada i detallada de les tasques. 

Tot i això es fa una estimació de les mateixes per poder tenir una idea de la 

duració aproximada de les obres. 

Per tal de fer-la, a continuació es confecciona un llistat de les tasques a realitzar: 

- OBRA CIVIL 

- Excavació de rases 

- Reomplerta de rases 

- Compactació de rases 

- Formigonat de rases 

- Construcció sala de calderes 

- Construcció sala de emmagatzematge de combustible 

 

- INSTAL·LACIONS 

- Estesa de canonades de la xarxa de distribució d’energia 

- Instal·lació caldera de biomassa  

- Instal·lació dipòsit d’acumulació 

- Instal·lació elements auxiliars caldera de biomassa 

- Instal·lació rascador i visenfi en sala d’emmagatzematge de 

combustible 

- Connexionat de tots els elements de la instal·lació de biomassa 

 

- FORMACIÓ I POSTA EN FUNCIONAMENT 

- Formació del personal encarregat del manteniment de la 

instal·lació 

- Posada en funcionament de la instal·lació 

Un cop es disposa de les tasques necessàries per a l’execució de les obres, es 

poden utilitzar diverses tècniques per tal d’organitzar les activitats i fer una 

programació  acurada de les mateixes. 
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Algunes de les eines que es poden utilitzar són les següents: 

- Programació clàssica: Gràfics de Gantt 

- Grafos i xarxes: 

- Mètodes d’activitats en els arcs (AOA) 

- Mètodes d’activitats en els Nodes (AON) 

En el present projecte tècnic s’opta per realitzar una representació gràfica ja que 

no es disposa del software adequat per fer un bon diagrama de Gantt. 

IDENTIFICACIÓ DE LES TASQUES: 

Taula 63: Relacions de dependència entre activitats (Prelacions) 

Activitat Designació Precedents 
Temps 

(setmanes) 

A Inici -- 0 

B Excavació de rases A 4 

C Reomplerta de rases H 1 

D Compactació de rases C 1 

E Formigonat de rases D 1 

F Construcció sala de calderes A 5 

G 
Construcció sala de emmagatzematge de 
combustible 

A 5 

H 
Estesa de canonades de la xarxa de 
distribució d’energia 

B 4 

I  Instal·lació caldera de biomassa  F 2 

J  Instal·lació dipòsit d’acumulació F 2 

K 
Instal·lació elements auxiliars caldera de 
biomassa 

F 2 

L Instal·lació rascador i visenfi en sala 
d’emmagatzematge de combustible 

G 2 

M 
Connexionat de tots els elements de la 
instal·lació de biomassa 

H, I, J, K, L 3 

N 
Formació del personal encarregat del 
manteniment de la instal·lació 

E, M 2 

O Posada en funcionament de la instal·lació N 2 

P Final P 0 

 



silvia
Texto escrito a máquina
A continuació es mostra la representació gràfica de la instal•lació:
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Així doncs, s’han calculat les prelacions i també els marges lliures i totals de les 

diverses activitats. 

En el gràfic anterior es mostra el camí crític que és la seqüència d’activitats del 

projecte que indica el camí més llarg per la seva execució. Un retràs en les 

activitats del camí crític retrassa la duració total del projecte. 

 

Per tal de calcular els marges lliures i totals s’han seguit les formules següents: 

MARGE TOTAL: 

               

MARGE LLIURE: 

                                          

Essent ES, EF, LS i LF els paràmetres següents: 

ES (Early start): Data més primerenca en la que es pot iniciar una activitat 

EF (Early finish): Data més primerenca en la que es pot finalitzar una activitat 

LS (Late start): Data més tardana en la que es pot iniciar una activitat 

LF (Late finish): Data més tardana en la que es pot finalitzar una activitat 

 

La representació és la següent: 

 

La duració estimada de les obres serà de 16 setmanes.  
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9. CONCLUSIONS  
 

Amb el present document es dóna per redactat el projecte d’instal·lació d’una 

caldera de biomassa per donar subministrament d’energia calorífica als diferents 

equipaments municipals del poble d’Òdena. 

La present memòria, juntament amb els amidaments i el pressupost, el plec de 

condicions, els plànols i els annexos,  justifiquen la instal·lació i tots els elements 

que la integren. 

Un cop analitzats tots els apartats, les necessitats tèrmiques, les possibles 

solucions constructives, la viabilitat tècnica i econòmica de la instal·lació i 

analitzades les implicacions ambientals relatives, es pot afirmar que el present 

projecte descriu una instal·lació viable i recomanable per tal de tirar-la endavant 

per part del consistori. 

El present projecte s’ha redactat, en tot moment, per donar solució a un 

problema real existent en el municipi, com és l’ús de combustibles fòssils per a la 

climatització dels equipaments municipals.  

Cal esmentar que s’hauran de fer futurs projectes per tal connectar cadascun 

dels diversos equipaments a la xarxa de distribució instal·lant els intercanviadors 

necessaris en cadascun dels edificis. 

Tot i això, aquesta adaptació dels equipaments a la nova instal·lació de 

calefacció amb biomassa, no suposarà un increment molt important del 

pressupost, ja que la major part dels equipaments, objectes d’aquest projecte , 

tenen unes instal·lacions actuals compatibles amb el futur sistema. 

Òdena és un municipi amb molts projectes per part de l’ajuntament per construir 

un poble renovat i modern tal i com es mostra en el citat Pla de Barris. 

També és un municipi conscienciat amb els problemes del medi ambient, i és per 

això que està adherit al Pacte d’Alcaldes. 

Per tot això es recomana tirar endavant amb el projecte tot adaptant-lo a les 

necessitats reals de totes les instal·lacions i estudiant la possibilitat d’incorporar 

nous equipaments a la instal·lació. 
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10. NORMATIVA APLICABLE 
 

El projecte s'adaptarà a la normativa vigent en cada un dels camps 

reglamentaris, mitjançant els següents reglaments i normes: 

 Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el 

Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les 

seves Instruccions Tècniques Complementàries (ITE) i es crea la 

Comissió assessora per a les instal·lacions tèrmiques dels edificis. 

 Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el Codi 

Tècnic de la Edificació, en totes les exigències bàsiques. En 

especial DB-HE. 

 Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció dels criteris 

ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

- Atlas de Radiació de Catalunya. ICAEN. Institut Català d’Energia. 

- Norma Bàsica per a Instal·lacions i Subministres d’Aigua, Real Decret 

09/12/1975, o també anomenada N.B.A. 

- Normes Bàsiques per a les Instal·lacions Interiors de Subministrament 

d’Aigua (NIA) del 9/12/1975.  

(http://www.coitiab.es/reglamentos/agua/reglamentos/nia.htm) 

- NTE – Normes tècniques per a l’edificació. Instal·lacions d’aigua calenta i 

aigua freda. 

- Normes UNE d’aplicació, en especial les següents: 

- 100155:1988 IN Climatització. Càlcul de vasos d’expansió 

- 24046:1958 Grados día para varias ciudades españolas. 

Altres normes a considerar 

 Ordenances municipals d’aplicació 

 Norma europea UNE-EN 303/5 del càlcul dels dipòsits d’inèrcia 
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El present document d’amidaments i pressupost ha estat redactat amb el 

programa informàtic Menfis. 

El citat programa és un software comercial de medicions el qual porta 

incorporada una base de dades amb preus actualitzats a 2013 de les diverses 

partides d’obra. 

Cal comentar que per tal de consultar els preus de les partides s’ha utilitzat la 

metabase de dades on-line de l’iTeC (Institut de Tecnologia de la Construcció de 

Catalunya) amb la qual també s’han pogut consultar de forma actualitzada els 

preus i descripció de les partides. 

D’altra banda, per quantificar algunes partides més específiques a nivell de 

instal·lacions pròpies de la caldera de biomassa, s’ha contactat amb un fabricant 

i distribuidor de calderes el qual ha facilitat la valoració econòmica dels elements 

que no estan recollits en les bases de preus citades. 
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Construcció emmagatzematge de biomassa 07 / 06 / 13

N.º Orden
DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA Y

DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE

Nº de
partes
iguales

UNIDADES

DIMENSIONES

Longitud Latitud Altura
Subtotales TOTALES

Projecte tècnic de disseny d'una instal·lació de calefacció dels equipaments
municipals d'Òdena amb una instal·lació de biomassa

01 OBRA CIVIL

01.01 Construcció emmagatzematge de biomassa

01.01.01
01.01.01

u Partida alçada de contrucció de la sala d'emmagatzematge d'estella
Ud. Partida alçada de construcció de la sala d'emmagatzematge d'estella.
La citada sala d'emmagatzematge de la biomassa haurà de tenir unes dimensions mínimes de 6 metres de
llargada i 3,80 metres d'amplada amb una alçada lliure útil de 2,80 metres.
La sala d'emmagatzematge de biomassa haurà d'estar totalment impermeabilitzada per tal que la biomassa
no agafi humitat i complir amb tots els regalments que li són d'obligat compliment.
L'estètica exterior de l'edifici serà igual que els edificis colindants amb un acabat de xapa metàl·lica que
serà igual que el nou edifici de l'escola CEIP Castell d'Òdena.
En una de les parets de la sala d'emmagatzematge de biomassa s'hi deixarà una franja obertura amb vidre
la qual mostrarà l'interior de la sala perquè sigui visible sense necessitat d'entrar a dins.

Total partida: 01.01.01 ........................................................................................................... 1,00

01.02 Construcció Sala de calderes

01.02.01
01.02.01

u Partida alçada de construcció de la sala de calderes
Ud. Partida alçada de construcció de la sala de calderes per tal d'ubicar-hi en el seu interior la caldera de
biomassa.
La citada sala de calderes haurà de tenir unes dimensions mínimes de 7 metres de llargada i 3,80 metres
d'amplada amb una alçada lliure útil de 2,80 metres.
La citada sala de calderes complirà totes les normes marcades per el real decret 1027/2007, de 20 de juliol,
per el que s'aprova el regalment d'instal·lacions tèrmiques en els edificis i totes les seves instruccions
tècniques complementàries.
Igualment complirà tots els critèris marcats per tots els reglaments que li apliquin.
Tindrà una porta d'obertura cap a enfora totalment senyalitzada.
La sala de calderes també complirà els reglaments de seguretat contra incendis i totes les disposicions
complementàries.
L'estètica exterior de l'edifici serà igual que els edificis colindants amb un acabat de xapa metàl·lica que
serà igual que el nou edifici de l'escola CEIP Castell d'Òdena.
En una de les parets de la sala de calderes s'hi deixarà una obertura amb vidre la qual mostrarà la sala de
calderes perquè sigui visible el seu interior sense necessitat d'entrar a dins.

Total partida: 01.02.01 ........................................................................................................... 1,00

01.03 Obra civil xarxa de canonades

01.03.01
F2225432

m3 Excavació Rasa h<=1 m ampl. <=2m en Terreny dur Mitjançant Medis Mecànics + Càrrega
m3. Excavació de rasa de fins a 1,10 m de fondària i 80 cm d'amplada en terreny no classificat, amb
mitjants mecànics i càrrega mecànica del material excavat.

TRAMS EXTERIORS:
   En formigó:
      Tram 1 (D=110mm) 1 2,20 0,68 0,89 1,33
      Tram 2 (D=63mm) 1 6,00 0,60 0,85 3,06
      Tram 3 (D=90mm) 1 2,00 0,65 0,88 1,14
      Tram 4 (D=75mm) 1 22,57 0,65 0,88 12,91
      Tram 7 (D=40mm) 1 9,37 0,54 0,82 4,15
      Tram 9 (D=25mm) 1 19,07 0,54 0,82 8,44

Total partida: 01.03.01 ......................................................................................................... 31,03

01.03.02
F2225232

m3 Excavació Rasa h<=1 m ampl. <=2m en Terreny tou Mitjançant Medis Mecànics + Càrrega
m3. Excavació de rasa de fins a 1,10 m de fondària i 80 cm d'amplada en terreny dur, amb mitjants
mecànics i càrrega mecànica del material excavat.

TRAMS:
   En terra:
      Tram 4 (D=75mm) 1 7,28 0,65 0,88 4,16
      Tram 7 (D=40mm) 1 4,58 0,54 0,82 2,03

Total partida: 01.03.02 ........................................................................................................... 6,19

Menfis 6.3.4 - Versión evaluación
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01.03.03
F228AM00

m3 Rebliment i piconat de rases o pous amb sorra
m3. Rebliment i piconat de rases o pous amb sorra d'aportació, amb compactació del 95% Proctor Modificat
i amidament sobre perfil.

TRAMS:
   En formigó:
      Tram 1 (D=110mm) 1 2,20 0,68 0,39 0,58
      Tram 2 (D=63mm) 1 6,00 0,60 0,35 1,26
      Tram 3 (D=90mm) 1 2,00 0,65 0,38 0,49
      Tram 4 (D=75mm) 1 22,57 0,65 0,38 5,57
      Tram 7 (D=40mm) 1 9,37 0,54 0,32 1,62
      Tram 9 (D=25mm) 1 19,07 0,54 0,32 3,30
   En terra:
      Tram 4 (D=75mm) 1 7,28 0,65 0,38 1,80
      Tram 7 (D=40mm) 1 4,58 0,54 0,32 0,79

Total partida: 01.03.03 ......................................................................................................... 15,41

01.03.04
F2285D0F

m3 Rebliment i piconatge Rasa ampl. <=1,50m, material seleccionat de la pròpia excavació
G=25-50cm, Picó Vibrant, 95%PM
m3. Rebliment i piconatge de rasa d'emplada de fins a 1,5 metres d'amplada amb material seleccionat de la
pròpia exacavació, en tongades de gruix de més de 25cm i fins a 50cm, utilització de picó vibrant i
compactació del 95% amb Proctor Modificat.

TRAMS:
   En formigó:
      Tram 1 (D=110mm) 1 2,20 0,68 0,35 0,52
      Tram 2 (D=63mm) 1 6,00 0,60 0,35 1,26
      Tram 3 (D=90mm) 1 2,00 0,65 0,35 0,46
      Tram 4 (D=75mm) 1 22,57 0,65 0,35 5,13
      Tram 7 (D=40mm) 1 9,37 0,54 0,35 1,77
      Tram 9 (D=25mm) 1 19,07 0,54 0,35 3,60
   En terra:
      Tram 4 (D=75mm) 1 7,28 0,65 0,50 2,37
      Tram 7 (D=40mm) 1 4,58 0,54 0,50 1,24

Total partida: 01.03.04 ......................................................................................................... 16,35

01.03.05
F2412039

m3 Transport de terres o runa a l'abocador amb camió
m3. Transport de terres o runa amb camió de 7t, fins a abocador de terres o runes autoritzat.

TRAMS:
   En formigó:
      Tram 1 (D=110mm) 1 2,20 0,68 0,54 0,81
      Tram 2 (D=63mm) 1 6,00 0,60 0,50 1,80
      Tram 3 (D=90mm) 1 2,00 0,65 0,53 0,69
      Tram 4 (D=75mm) 1 22,57 0,65 0,53 7,78
      Tram 7 (D=40mm) 1 9,37 0,54 0,47 2,38
      Tram 9 (D=25mm) 1 19,07 0,54 0,47 4,84
   En terra:
      Tram 4 (D=75mm) 1 7,28 0,65 0,48 2,27
      Tram 7 (D=40mm) 1 4,58 0,54 0,42 1,04
ESPONJAMENT (20%) 1 1,00 1,00 4,32 4,32

Total partida: 01.03.05 ......................................................................................................... 25,93

01.03.06
F3152QM1

m3 Formigonat de rases HM-20/P/40/I des de camió
m3. Formigó per a rases o pous de fonamentació, HM-20/P/40/I i un 30% de matacan de pedra granítica,
de consistència plàstica i mida màxima de l'àrid de 40mm. Volcat des de camió.

TRAMS:
   En formigó:
      Tram 1 (D=110mm) 1 2,20 0,68 0,15 0,22
      Tram 2 (D=63mm) 1 6,00 0,60 0,15 0,54
      Tram 3 (D=90mm) 1 2,00 0,65 0,15 0,20
      Tram 4 (D=75mm) 1 22,57 0,65 0,15 2,20
      Tram 7 (D=40mm) 1 9,37 0,54 0,15 0,76
      Tram 9 (D=25mm) 1 19,07 0,54 0,15 1,54

Total partida: 01.03.06 ........................................................................................................... 5,46
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02 INSTAL·LACIONS BIOMASSA

02.01
H075000-000

u Caldera Herz Biomatic - Biocontrol 500 A/I
Ud. Caldera per a la combustió d'estelles.
Mòdul de caldera HERZ Biomatic amb una potència nominal de 79-500 kW per estelles segons
ONORM7135. Pressió màxima de treball 3 bar, temperatura màxima de treball 90ºC. Caldera d'acer
soldada i provada a pressió. Inclou cobertura de 80mm d'aïllament, caldera completament muntada amb els
següents elements:

1.1 MÒDUL DE COMBUSTIÓ:
Cos de la caldera amb obertures per neteja i control. Sistema d'alimentació interior. Sistema de combustió
per etapes d'acer d'aleació resistent  a altes temperatures adaptables a etapes. Plat de combustió resistent
a altes temperatures amb elements de fundició de ferro intercanviables.
Sistema de recollida de cendres per vibració.
Regulació variable del flux d'aire primari i secundari.
Encesa automàtica mitjançant soplador d'aire calent.

1.2 MÒDUL INTERCANVIADOR DE CALOR:
Intercanviador de calor tubular de tubs sense soldadura d'alta precisió.
Dipòsit de cendres amb obertures a ambdos costats.

1.3 SISTEMA AUTOMÀTIC DE NETEJA DE L'INTERCANVIADOR.

1.4 SISTEMA INTRODUCTOR DE COMBUSTIBLE.
Sensefi de diàmetre de 50mm amb l lames soldades de 6 mm de gruix. Tub guia amb motor
electrònicament ajustable de 0,55 kW. Disposa de protecció contra incendis amb mecanisme de tancament
amb comporta motoritzada i sistema d'aspersió mitjançant vàlvula termoestàtica en el sensefí i dipòsit
d'aigua de 20 litres.

1.5 EXTRACTOR DE CENDRES DEL MÒDUL DE COMBUSTIÓ.
Amb cinta i motor de 0,12 kW.
Magatzem de cendres amb rodes.

1.6 SISTEMA DE CONTROL BIOCONTROL 3000
MPU amb monitor, descripció i guia de funcionament per l'usuari. Tots els elements necessaris pel control i
la motorització del sistema amb protectors de sobrecàrrega en tots els actuadors.
Missatges amb totes les funcions i incidències.
Modulació constant motoritzada.

1.7 CONTROL DE COMBUSTIÓ PEL SENSOR LAMBDA.
Per un control òptim i automàtic de la combustió, consisteix en un sistema electrònic de control amb sensor
lambda per controlar el fluxe d'aire secundari.

1.8 CONTROL DE DEPRESSIÓ.
Monitorització constrant de la depressió mitjançant equip de control que regula l'aspiració.

1.9 SISTEMA DE SEGURETAT
antiincendi contra retorn de flama.

Total partida: 02.01 ........................................................................................................... 1,00

02.02
E010260-050

u Cicló de fums per Biomatic 300/500
Ud. Cicló per caldera HERZ Biomatic 300/500, inclou potent ventilador. Consisteix en diversos ciclons
axials connectats. Els gasos de combustió són impulsats amb un moviment rotatiu i degut a les forces
centrífugues, les partícules són projectades als recollidors de pols. Els gasos nets són emesos per la
xemeneia. Inclou: connexions antivibració i protecció amb aïllament.

Total partida: 02.02 ........................................................................................................... 1,00

02.03
4204610-000

u Sistema d'elevació de temperatura amb retorn amb vàlvula de 3 vies DN 100 fins a 600 kW
inclou bomba WILO Stratos 80/1-12.

Total partida: 02.03 ........................................................................................................... 1,00

02.04
K-060157-700

u Mòdul bàsic Biocontrol 3000 regulació per 2 circuits

Total partida: 02.04 ........................................................................................................... 1,00

02.05
A045000-000

u Disc rotatiu D=5m, altura màxima d'estelles 6m

Total partida: 02.05 ........................................................................................................... 1,00
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02.06
4100250-038

u Regulador de tir de diàmetres 250mm

Total partida: 02.06 ........................................................................................................... 1,00

02.07
A021500-100

u Increment per extractor seccionat (a partir de 4m)

Total partida: 02.07 ........................................................................................................... 1,00

02.08
X000100-550

u Muntatge i cablejat Biomatic 220-500

Total partida: 02.08 ........................................................................................................... 1,00

02.09
ACI-5000

u Acumulador d'incèrcia 5000 litres
Ud. Subministrament i montatge de dipòsit d'incèrcia de 5.000 litres.

Total partida: 02.09 ........................................................................................................... 1,00

02.10
INS-HIDRAU

u Instal·lació hidràulica caldera acumulador
ud. Subiministrament i instal·lació de la instal·lació hidràulica caldera - acumulador.

Total partida: 02.10 ........................................................................................................... 1,00

02.11
X000100-552

u Formació i posta en marxa Herz Biomatic 220-500

Total partida: 02.11 ........................................................................................................... 1,00

02.12
AC04014

u Vas d'expansió 350 litres
Ud. Subministrament i instal· lació de vas d'expansió de la marca Salvador Escoda model AMR 350 o
similar amb una capacitat de 350 litres mínim i una presió màxima de treball de 10 bar. Inclou transport,
instal·lació i connexionat.

Total partida: 02.12 ........................................................................................................... 1,00

02.13
2089462

u Bomba de recirculació
Ud. Subministrament i instal· lació de bomba de recirculació de la marca WILO amb una capacitat de
recirculació de cabal de 90 m3/h. Transports, instal·lació tot inclòs.

Total partida: 02.13 ........................................................................................................... 1,00

02.14
02.010

u Partida alçada Xemeneia
Ud. Subministrament i instal·lació de xemeneia d'acer inoxidable de connexió des de caldera fins l'exterior.
alçada mínima de xemeneia 3 metres.  Totalment connectada i instal· lada i amb tots els elements
necessaris per a la seva correcta utilització. Diàmetre 300 mm.

Total partida: 02.14 ........................................................................................................... 1,00
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03 XARXA DE DISTRIBUCIÓ

03.01 Xarxa de canonades

03.01.01
132053-001

m Canonada Rauvitherm Uno SRD11 25/120
ml. Subministrament de tuberia preaïllada de la marca REHAU RAUVITHERM SDR 11 de diàmetre 25mm
(DN20 - 3/4''). Fabricada de PE-X segons la norma DIN 16892/93 amb una capa EVOH contra la difució
d'oxigen segons la norma DIN 4726 amb aïllament flexible en base a espuma de PE reticulat de cel·la
tancada i amb recobriment exterior de PE-HD corrugat.

TRAMS:
   Tram 9 - Casal de joves 2 39,00 78,00

Total partida: 03.01.01 ......................................................................................................... 78,00

03.01.02
132073-001

m Canonada Rauvitherm Uno SRD11 40/120
ml. Subministrament de tuberia preaïllada de la marca REHAU RAUVITHERM SDR 11 de diàmetre 40mm
(DN32 - 1 1/4''). Fabricada de PE-X segons la norma DIN 16892/93 amb una capa EVOH contra la difució
d'oxigen segons la norma DIN 4726 amb aïllament flexible en base a espuma de PE reticulat de cel·la
tancada i amb recobriment exterior de PE-HD corrugat.

TRAMS:
   Tram 8 - Llar d´Infants 2 2,00 4,00
   Tram 7 2 78,50 157,00

Total partida: 03.01.02 ....................................................................................................... 161,00

03.01.03
132083-001

m Canonada Rauvitherm Uno SDR11 50/150
ml. Subministrament de tuberia preaïllada de la marca REHAU RAUVITHERM SDR 11 de diàmetre 50mm
(DN40 - 1 1/2''). Fabricada de PE-X segons la norma DIN 16892/93 amb una capa EVOH contra la difució
d'oxigen segons la norma DIN 4726 amb aïllament flexible en base a espuma de PE reticulat de cel·la
tancada i amb recobriment exterior de PE-HD corrugat.

TRAMS:
   Tram 6 - Escola Nova 2 2,50 5,00

Total partida: 03.01.03 ........................................................................................................... 5,00

03.01.04
132093-001

m Canonada Rauvitherm Uno SDR11 63/150
ml. Subministrament de tuberia preaïllada de la marca REHAU RAUVITHERM SDR 11 de diàmetre 63mm
(DN50 - 2''). Fabricada de PE-X segons la norma DIN 16892/93 amb una capa EVOH contra la difució
d'oxigen segons la norma DIN 4726 amb aïllament flexible en base a espuma de PE reticulat de cel·la
tancada i amb recobriment exterior de PE-HD corrugat.

TRAMS:
   Tram 2 - Escola Vella 2 6,00 12,00
   Tram 5 2 2,50 5,00

Total partida: 03.01.04 ......................................................................................................... 17,00

03.01.05
132103-001

m Canonada Rauvitherm Uno SDR11 75/175
ml. Subministrament de tuberia preaïllada de la marca REHAU RAUVITHERM SDR 11 de diàmetre 75mm
(DN63 - 2 1/2''). Fabricada de PE-X segons la norma DIN 16892/93 amb una capa EVOH contra la difució
d'oxigen segons la norma DIN 4726 amb aïllament flexible en base a espuma de PE reticulat de cel·la
tancada i amb recobriment exterior de PE-HD corrugat.

TRAMS:
   Tram 4 - Pavelló Poliesportiu 2 106,00 212,00

Total partida: 03.01.05 ....................................................................................................... 212,00

03.01.06
132113-001

m Canonada Rauvitherm Uno SDR11 90/175
ml. Subministrament de tuberia preaïllada de la marca REHAU RAUVITHERM SDR 11 de diàmetre 90mm
(DN80 - 3''). Fabricada de PE-X segons la norma DIN 16892/93 amb una capa EVOH contra la difució
d'oxigen segons la norma DIN 4726 amb aïllament flexible en base a espuma de PE reticulat de cel·la
tancada i amb recobriment exterior de PE-HD corrugat.

TRAMS:
   Tram 3 2 24,60 49,20

Total partida: 03.01.06 ......................................................................................................... 49,20

03.01.07
132123-001

m Canonada Rauvitherm Uno SDR11 110/190
ml. Subministrament de tuberia preaïllada de la marca REHAU RAUVITHERM SDR 11 de diàmetre 110mm
(DN100 - 4''). Fabricada de PE-X segons la norma DIN 16892/93 amb una capa EVOH contra la difució
d'oxigen segons la norma DIN 4726 amb aïllament flexible en base a espuma de PE reticulat de cel·la
tancada i amb recobriment exterior de PE-HD corrugat.

TRAMS:
   Tram 1 2 2,20 4,40
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Total partida: 03.01.07 ........................................................................................................... 4,40

03.01.08
302068-001

m Cinta Senyalitzadora
ml. Subministrament de cinta senyalitzadora d'ubicació de canonades en rasa. (preu inclòs en preu de
canonada)

TRAMS:
   Tram 1 2 2,20 4,40
   Tram 2 - Escola Vella 2 6,00 12,00
   Tram 3 2 24,60 49,20
   Tram 4 - Pavelló Poliesportiu 2 106,00 212,00
   Tram 5 2 2,50 5,00
   Tram 6 - Escola Nova 2 2,50 5,00
   Tram 7 2 78,50 157,00
   Tram 8 - Llar d´Infants 2 2,00 4,00
   Tram 9 - Casal de joves 2 39,00 78,00

Total partida: 03.01.08 ....................................................................................................... 526,60

03.02 Elements d'unió

03.02.01 Node 1 - Unió de trams 1, 2, 3

03.02.01.01
241474-001

u Peça T Rauthermex 110-63-90
ud. Subminstrament de peça en forma de T de la marca REHAU i model RAUTHEMEX 110-63-90 per unir
les canonades amb un casquillo corredís. Unió dels trams 1, 2 i 3. Peça T d'acer.

Total partida: 03.02.01.01 ........................................................................................................... 2,00

03.02.01.02
352508-002

u Manguito exterior en T RVT gran
ud. Subministrament de manguito exterior en forma de T per a canonades RAUVITHERM compost per:
- Peça en forma de T de PE
- Fulles termoretràctils
- Tap amb purgador
- Cargols polimèrics reforçats amb fibra de vidre
- Cinta d'estanqueïtat
- Guia de montatge
La peça en forma de T es pot adaptar al diàmetre exterior de la canonada RAUVITHEM segons les
necessitats.

Total partida: 03.02.01.02 ........................................................................................................... 2,00

03.02.01.03
351063-001

u Espuma per manguito en T
Ud. Subministrament d'espuma de PU per l'aïllament dels manguitos exteriors de RAVITHERM.
El kit es composa de:
- Ampolla de component A.
- Ampolla de component B
- Guia de montatge.

Total partida: 03.02.01.03 ........................................................................................................... 2,00

03.02.02 Node 2 - Unió de trams 3-4-5

03.02.02.01
241344-001

u Peça T Rauthermex 90-63-75
Ud. Subminstrament de peça en forma de T de la marca REHAU i model RAUTHEMEX 90-63-75 per unir
les canonades amb un casquillo corredís. Unió dels trams 3, 4 i 5. Peça T d'acer.

Total partida: 03.02.02.01 ........................................................................................................... 2,00

03.02.02.02
352508-002

u Manguito exterior en T RVT gran
ud. Subministrament de manguito exterior en forma de T per a canonades RAUVITHERM compost per:
- Peça en forma de T de PE
- Fulles termoretràctils
- Tap amb purgador
- Cargols polimèrics reforçats amb fibra de vidre
- Cinta d'estanqueïtat
- Guia de montatge
La peça en forma de T es pot adaptar al diàmetre exterior de la canonada RAUVITHEM segons les
necessitats.

Total partida: 03.02.02.02 ........................................................................................................... 2,00
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03.02.02.03
351063-001

u Espuma per manguito en T
Ud. Subministrament d'espuma de PU per l'aïllament dels manguitos exteriors de RAVITHERM.
El kit es composa de:
- Ampolla de component A.
- Ampolla de component B
- Guia de montatge.

Total partida: 03.02.02.03 ........................................................................................................... 2,00

03.02.03 Node 3 - Unió de trams 5-6-7

03.02.03.01
221930-001

u Peça T 63-40-50
Ud. Subministrament de peça en forma de T SDR 11 per connectar canonades RAUVITHERM SDR 11
amb casquillo corredís.

Total partida: 03.02.03.01 ........................................................................................................... 2,00

03.02.03.02
138703-001

u Casquillo corredís REHAU 63x5,8mm SDR 11
Ud. Subministrament de casquillo corredís de la marca REHAU SDR 11 amb dimensions 63x5,8 mm per tal
de connectar canonades RAUVITHERM. Casquillos de bronze.

Total partida: 03.02.03.02 ........................................................................................................... 2,00

03.02.03.03
138683-001

u Casquillo corredís REHAU 40x3,7mm SDR 11
Ud. Subministrament de casquillo corredís de la marca REHAU SDR 11 amb dimensions 40x3,7 mm per tal
de connectar canonades RAUVITHERM. Casquillos de bronze.

Total partida: 03.02.03.03 ........................................................................................................... 2,00

03.02.03.04
138693-001

u Casquillo corredís REHAU 50x4,6mm SDR 11
Ud. Subministrament de casquillo corredís de la marca REHAU SDR 11 amb dimensions 50x4,6 mm per tal
de connectar canonades RAUVITHERM. Casquillos de bronze.

Total partida: 03.02.03.04 ........................................................................................................... 2,00

03.02.03.05
354526-002

u Manguito exterior T RVT petit
Ud. Subministrament de manguito exterior en forma de T per a canonades RAUVITHERM compost per:
- Peça en forma de T de PE
- Fulles termoretràctils
- Tap amb purgador
- Cargols polimèrics reforçats amb fibra de vidre
- Cinta d'estanqueïtat
- Guia de montatge
La peça en forma de T es pot adaptar al diàmetre exterior de la canonada RAUVITHEM segons les
necessitats.

Total partida: 03.02.03.05 ........................................................................................................... 2,00

03.02.03.06
201273-001

u Espuma per manguito T 7
Ud. Subministrament d'espuma de PU per l'aïllament dels manguitos exteriors de RAVITHERM.
El kit es composa de:
- Ampolla de component A.
- Ampolla de component B
- Guia de montatge.

Total partida: 03.02.03.06 ........................................................................................................... 2,00

03.02.04 Node 4 - Unió de trams 7-8-9

03.02.04.01
138783-001

u Peça T 40-25-40
Ud. Subministrament de peça en forma de T SDR 11 per connectar canonades RAUVITHERM SDR 11
amb casquillo corredís.

Total partida: 03.02.04.01 ........................................................................................................... 2,00
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03.02.04.02
138683-001

u Casquillo corredís REHAU 40x3,7mm SDR 11
Ud. Subministrament de casquillo corredís de la marca REHAU SDR 11 amb dimensions 40x3,7 mm per tal
de connectar canonades RAUVITHERM. Casquillos de bronze.

Total partida: 03.02.04.02 ........................................................................................................... 4,00

03.02.04.03
139572-001

u Casquillo corredís REHAU 25x2,3mm SDR 11
Ud. Subministrament de casquillo corredís de la marca REHAU SDR 11 amb dimensions 25x2,3 mm per tal
de connectar canonades RAUVITHERM. Casquillos de bronze.

Total partida: 03.02.04.03 ........................................................................................................... 2,00

03.02.04.04
354526-002

u Manguito exterior T RVT petit
Ud. Subministrament de manguito exterior en forma de T per a canonades RAUVITHERM compost per:
- Peça en forma de T de PE
- Fulles termoretràctils
- Tap amb purgador
- Cargols polimèrics reforçats amb fibra de vidre
- Cinta d'estanqueïtat
- Guia de montatge
La peça en forma de T es pot adaptar al diàmetre exterior de la canonada RAUVITHEM segons les
necessitats.

Total partida: 03.02.04.04 ........................................................................................................... 2,00

03.02.04.05
201273-001

u Espuma per manguito T 7
Ud. Subministrament d'espuma de PU per l'aïllament dels manguitos exteriors de RAVITHERM.
El kit es composa de:
- Ampolla de component A.
- Ampolla de component B
- Guia de montatge.

Total partida: 03.02.04.05 ........................................................................................................... 2,00

03.02.05 Elements de connexió amb la sala tècnica i els trams

03.02.05.01
139462-001

u Manguito d'unió amb rosca mascle 25x2,3 - R 3/4''
Ud. Subministrament de manguito d'unió amb rosca mascle SDR 11 per connectar canonades
RAUVITHERM de dimensions 25x2,3 mm - 3/4''. Material de bronze.

Total partida: 03.02.05.01 ........................................................................................................... 2,00

03.02.05.02
138883-001

u Manguito d'unió amb rosca mascle 40x3,7 - R 1 1/4''
Ud. Subministrament de manguito d'unió amb rosca mascle SDR 11 per connectar canonades
RAUVITHERM de dimensions 40x3,7 mm - 1 1/4''. Material de bronze.

Total partida: 03.02.05.02 ........................................................................................................... 2,00

03.02.05.03
138903-001

u Manguito d'unió amb rosca mascle 50x4,6 - R 1 1/2''
Ud. Subministrament de manguito d'unió amb rosca mascle SDR 11 per connectar canonades
RAUVITHERM de dimensions 50x4,6 mm - 1 1/2''. Material de bronze.

Total partida: 03.02.05.03 ........................................................................................................... 2,00

03.02.05.04
138913-001

u Manguito d'unió amb rosca mascle 63x5,8 - R 2''
Ud. Subministrament de manguito d'unió amb rosca mascle SDR 11 per connectar canonades
RAUVITHERM de dimensions 63x5,8 mm - 2''. Material de bronze.

Total partida: 03.02.05.04 ........................................................................................................... 2,00

03.02.05.05
267581-001

u Manguito d'unió amb rosca mascle 75x6,8 - R 2 1/2''
Ud. Subministrament de manguito d'unió amb rosca mascle SDR 11 per connectar canonades
RAUVITHERM de dimensions 75x6,8 mm - 2 1/2''. Material de bronze.

Total partida: 03.02.05.05 ........................................................................................................... 2,00
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03.02.05.06
139572-001

u Casquillo corredís REHAU 25x2,3mm SDR 11
Ud. Subministrament de casquillo corredís de la marca REHAU SDR 11 amb dimensions 25x2,3 mm per tal
de connectar canonades RAUVITHERM. Casquillos de bronze.

Total partida: 03.02.05.06 ........................................................................................................... 2,00

03.02.05.07
138683-001

u Casquillo corredís REHAU 40x3,7mm SDR 11
Ud. Subministrament de casquillo corredís de la marca REHAU SDR 11 amb dimensions 40x3,7 mm per tal
de connectar canonades RAUVITHERM. Casquillos de bronze.

Total partida: 03.02.05.07 ........................................................................................................... 2,00

03.02.05.08
138693-001

u Casquillo corredís REHAU 50x4,6mm SDR 11
Ud. Subministrament de casquillo corredís de la marca REHAU SDR 11 amb dimensions 50x4,6 mm per tal
de connectar canonades RAUVITHERM. Casquillos de bronze.

Total partida: 03.02.05.08 ........................................................................................................... 2,00

03.02.05.09
138703-001

u Casquillo corredís REHAU 63x5,8mm SDR 11
Ud. Subministrament de casquillo corredís de la marca REHAU SDR 11 amb dimensions 63x5,8 mm per tal
de connectar canonades RAUVITHERM. Casquillos de bronze.

Total partida: 03.02.05.09 ........................................................................................................... 2,00

03.02.05.10
267671-001

u Casquillo corredís REHAU 75x6,8mm SDR 11
Ud. Subministrament de casquillo corredís de la marca REHAU SDR 11 amb dimensions 75x6,8 mm per tal
de connectar canonades RAUVITHERM. Casquillos de bronze.

Total partida: 03.02.05.10 ........................................................................................................... 2,00

03.02.05.11
221956-001

u Manguito FUSAPEX - 110
Ud. Subministrament de manguito electrosoldable FUSAPEX resistent a temperatures superiors a 95ºC
segons la norma DIN EN ISO 15875 classe 5/6 bar. Inclou cable interior per la soldadura amb canonades
RAUVITHERM.
Dimensions del manguito: 110 mm.

Total partida: 03.02.05.11 ........................................................................................................... 2,00

03.02.05.12
229999-001

u Brida FUSAPEX 110/DN100 SDR 11
Ud. Subministrament de brida FUSAPEX amb adaptador per un ús amb accessoris electrosoldables
FUSAPEX. Brida per PN10 d'acord amb la norma EN-1092-1 i la norma GGG40, per un ús amb junta.
Resistència a temperatures d'acord amb la norma DIN EN ISO 15875 classe 5/6bar. Adequat per
canonades RAUVITHERM.
Dimensions de la brida: 110/DN 100 mm.

Total partida: 03.02.05.12 ........................................................................................................... 2,00

03.02.05.13
288987-001

u Junta EPDM amb reforç metàl·lic 110/100
Ud. Subministrament de junta EPDM amb reforç metàl·lic segons norma EN-1514-1 fabricat en EPDM
adequat per unions d'acer, PE-PE, PE-ST i PE-extruït. Dimensions de la junta: 110/100mm.

Total partida: 03.02.05.13 ........................................................................................................... 2,00

03.02.05.14
320012-001

u Caputxó enxufable RVT UNO 25,32,40
Ud. Subministrament de caputxó enxufable elàstic RAUVITHERM apte per protegir d'humitats i el
deteriorament de la canonada. Fabricat en EPDM elàstic. Adequat per canonades de diàmetres 25, 32 i 40
mm.

Total partida: 03.02.05.14 ........................................................................................................... 4,00

03.02.05.15
320021-001

u Caputxó enxufable RVT UNO 50,63
Ud. Subministrament de caputxó enxufable elàstic RAUVITHERM apte per protegir d'humitats i el
deteriorament de la canonada. Fabricat en EPDM elàstic. Adequat per canonades de diàmetres 50 i  63
mm.

Total partida: 03.02.05.15 ........................................................................................................... 4,00
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03.02.05.16
320031-001

u Caputxó enxufable RVT UNO 75,90
Ud. Subministrament de caputxó enxufable elàstic RAUVITHERM apte per protegir d'humitats i el
deteriorament de la canonada. Fabricat en EPDM elàstic. Adequat per canonades de diàmetres 75 i 90 mm.

Total partida: 03.02.05.16 ........................................................................................................... 2,00

03.02.05.17
320041-001

u Caputxó enxufable RVT UNO 110
Ud. Subministrament de caputxó enxufable elàstic RAUVITHERM apte per protegir d'humitats i el
deteriorament de la canonada. Fabricat en EPDM elàstic. Adequat per canonades de diàmetre 110 mm.

Total partida: 03.02.05.17 ........................................................................................................... 2,00
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Projecte tècnic de disseny d'una instal·lació de calefacció dels
equipaments municipals d'Òdena amb una instal·lació de
biomassa

01 OBRA CIVIL

01.01 Construcció emmagatzematge de biomassa

01.01.01
01.01.01

u Partida alçada de contrucció de la sala d'emmagatzematge d'estella
Ud. Partida alçada de construcció de la sala d'emmagatzematge d'estella.
La citada sala d'emmagatzematge de la biomassa haurà de tenir unes dimensions
mínimes de 6 metres de llargada i 3,80 metres d'amplada amb una alçada lliure útil
de 2,80 metres.
La sala d'emmagatzematge de biomassa haurà d'estar totalment impermeabilitzada
per tal que la biomassa no agafi humitat i complir amb tots els regalments que li són
d'obligat compliment.
L'estètica exterior de l'edifici serà igual que els edificis colindants amb un acabat de
xapa metàl·lica que serà igual que el nou edifici de l'escola CEIP Castell d'Òdena.
En una de les parets de la sala d'emmagatzematge de biomassa s'hi deixarà una
franja obertura amb vidre la qual mostrarà l'interior de la sala perquè sigui visible
sense necessitat d'entrar a dins.

1,00 4.000,00 4.000,00

Total Capítulo 01.01 ............................... ................ 4.000,00

01.02 Construcció Sala de calderes

01.02.01
01.02.01

u Partida alçada de construcció de la sala de calderes
Ud. Partida alçada de construcció de la sala de calderes per tal d'ubicar-hi en el seu
interior la caldera de biomassa.
La citada sala de calderes haurà de tenir unes dimensions mínimes de 7 metres de
llargada i 3,80 metres d'amplada amb una alçada lliure útil de 2,80 metres.
La citada sala de calderes complirà totes les normes marcades per el real decret
1027/2007, de 20 de juliol, per el que s'aprova el regalment d'instal· lacions
tèrmiques en els edificis i totes les seves instruccions tècniques complementàries.
Igualment complirà tots els critèris marcats per tots els reglaments que li apliquin.
Tindrà una porta d'obertura cap a enfora totalment senyalitzada.
La sala de calderes també complirà els reglaments de seguretat contra incendis i
totes les disposicions complementàries.
L'estètica exterior de l'edifici serà igual que els edificis colindants amb un acabat de
xapa metàl·lica que serà igual que el nou edifici de l'escola CEIP Castell d'Òdena.
En una de les parets de la sala de calderes s'hi deixarà una obertura amb vidre la
qual mostrarà la sala de calderes perquè sigui visible el seu interior sense necessitat
d'entrar a dins.

1,00 4.000,00 4.000,00

Total Capítulo 01.02 ............................... ................ 4.000,00

01.03 Obra civil xarxa de canonades

01.03.01
F2225432

m3 Excavació Rasa h<=1 m ampl. <=2m en Terreny dur Mitjançant Medis Mecànics +
Càrrega
m3. Excavació de rasa de fins a 1,10 m de fondària i 80 cm d'amplada en terreny no
classificat, amb mitjants mecànics i càrrega mecànica del material excavat.

31,03 13,00 403,39

01.03.02
F2225232

m3 Excavació Rasa h<=1 m ampl. <=2m en Terreny tou Mitjançant Medis Mecànics +
Càrrega
m3. Excavació de rasa de fins a 1,10 m de fondària i 80 cm d'amplada en terreny
dur, amb mitjants mecànics i càrrega mecànica del material excavat.

6,19 11,04 68,34

01.03.03
F228AM00

m3 Rebliment i piconat de rases o pous amb sorra
m3. Rebliment i piconat de rases o pous amb sorra d'aportació, amb compactació
del 95% Proctor Modificat i amidament sobre perfil.

15,41 38,54 593,90

01.03.04
F2285D0F

m3 Rebliment i piconatge Rasa ampl. <=1,50m, material seleccionat de la pròpia
excavació G=25-50cm, Picó Vibrant, 95%PM
m3. Rebliment i piconatge de rasa d'emplada de fins a 1,5 metres d'amplada amb
material seleccionat de la pròpia exacavació, en tongades de gruix de més de 25cm
i fins a 50cm, utilització de picó vibrant i compactació del 95% amb Proctor
Modificat.

16,35 9,48 155,00
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01.03.05
F2412039

m3 Transport de terres o runa a l'abocador amb camió
m3. Transport de terres o runa amb camió de 7t, fins a abocador de terres o runes
autoritzat.

25,93 4,50 116,69

01.03.06
F3152QM1

m3 Formigonat de rases HM-20/P/40/I des de camió
m3. Formigó per a rases o pous de fonamentació, HM-20/P/40/I i un 30% de
matacan de pedra granítica, de consistència plàstica i mida màxima de l'àrid de
40mm. Volcat des de camió.

5,46 54,23 296,10

Total Capítulo 01.03 ............................... ................ 1.633,42

Total Capítulo 01 .................................. ............. 9.633,42
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02 INSTAL·LACIONS BIOMASSA

02.01
H075000-000

u Caldera Herz Biomatic - Biocontrol 500 A/I
Ud. Caldera per a la combustió d'estelles.
Mòdul de caldera HERZ Biomatic amb una potència nominal de 79-500 kW per
estelles segons ONORM7135. Pressió màxima de treball 3 bar, temperatura màxima
de treball 90ºC. Caldera d'acer soldada i provada a pressió. Inclou cobertura de
80mm d'aïllament, caldera completament muntada amb els següents elements:

1.1 MÒDUL DE COMBUSTIÓ:
Cos de la caldera amb obertures per neteja i control. Sistema d'alimentació interior.
Sistema de combustió per etapes d'acer d'aleació resistent  a altes temperatures
adaptables a etapes. Plat de combustió resistent a altes temperatures amb elements
de fundició de ferro intercanviables.
Sistema de recollida de cendres per vibració.
Regulació variable del flux d'aire primari i secundari.
Encesa automàtica mitjançant soplador d'aire calent.

1.2 MÒDUL INTERCANVIADOR DE CALOR:
Intercanviador de calor tubular de tubs sense soldadura d'alta precisió.
Dipòsit de cendres amb obertures a ambdos costats.

1.3 SISTEMA AUTOMÀTIC DE NETEJA DE L'INTERCANVIADOR.

1.4 SISTEMA INTRODUCTOR DE COMBUSTIBLE.
Sensefi de diàmetre de 50mm amb llames soldades de 6 mm de gruix. Tub guia
amb motor electrònicament ajustable de 0,55 kW. Disposa de protecció contra
incendis amb mecanisme de tancament amb comporta motoritzada i sistema
d'aspersió mitjançant vàlvula termoestàtica en el sensefí i dipòsit d'aigua de 20 litres.

1.5 EXTRACTOR DE CENDRES DEL MÒDUL DE COMBUSTIÓ.
Amb cinta i motor de 0,12 kW.
Magatzem de cendres amb rodes.

1.6 SISTEMA DE CONTROL BIOCONTROL 3000
MPU amb monitor, descripció i guia de funcionament per l'usuari. Tots els elements
necessaris pel control i la motorització del sistema amb protectors de sobrecàrrega
en tots els actuadors.
Missatges amb totes les funcions i incidències.
Modulació constant motoritzada.

1.7 CONTROL DE COMBUSTIÓ PEL SENSOR LAMBDA.
Per un control òptim i automàtic de la combustió, consisteix en un sistema electrònic
de control amb sensor lambda per controlar el fluxe d'aire secundari.

1.8 CONTROL DE DEPRESSIÓ.
Monitorització constrant de la depressió mitjançant equip de control que regula
l'aspiració.

1.9 SISTEMA DE SEGURETAT
antiincendi contra retorn de flama.

1,00 65.231,00 65.231,00

02.02
E010260-050

u Cicló de fums per Biomatic 300/500
Ud. Cicló per caldera HERZ Biomatic 300/500, inclou potent ventilador. Consisteix
en diversos ciclons axials connectats. Els gasos de combustió són impulsats amb un
moviment rotatiu i degut a les forces centrífugues, les partícules són projectades als
recollidors de pols. Els gasos nets són emesos per la xemeneia. Inclou: connexions
antivibració i protecció amb aïllament.

1,00 7.275,00 7.275,00

02.03
4204610-000

u Sistema d'elevació de temperatura amb retorn amb vàlvula de 3 vies DN 100 fins a
600 kW inclou bomba WILO Stratos 80/1-12.

1,00 7.051,00 7.051,00

02.04
K-060157-700

u Mòdul bàsic Biocontrol 3000 regulació per 2 circuits 1,00 411,00 411,00

02.05
A045000-000

u Disc rotatiu D=5m, altura màxima d'estelles 6m 1,00 9.228,00 9.228,00

02.06
4100250-038

u Regulador de tir de diàmetres 250mm 1,00 356,00 356,00

02.07
A021500-100

u Increment per extractor seccionat (a partir de 4m) 1,00 428,00 428,00

02.08
X000100-550

u Muntatge i cablejat Biomatic 220-500 1,00 3.500,00 3.500,00

02.09
ACI-5000

u Acumulador d'incèrcia 5000 litres
Ud. Subministrament i montatge de dipòsit d'incèrcia de 5.000 litres.

1,00 6.366,00 6.366,00

02.10
INS-HIDRAU

u Instal·lació hidràulica caldera acumulador
ud. Subiministrament i instal·lació de la instal·lació hidràulica caldera - acumulador.

1,00 2.500,00 2.500,00
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02.11
X000100-552

u Formació i posta en marxa Herz Biomatic 220-500 1,00 870,00 870,00

02.12
AC04014

u Vas d'expansió 350 litres
Ud. Subministrament i instal·lació de vas d'expansió de la marca Salvador Escoda
model AMR 350 o similar amb una capacitat de 350 litres mínim i una presió màxima
de treball de 10 bar. Inclou transport, instal·lació i connexionat.

1,00 768,75 768,75

02.13
2089462

u Bomba de recirculació
Ud. Subministrament i instal·lació de bomba de recirculació de la marca WILO amb
una capacitat de recirculació de cabal de 90 m3/h. Transports, instal·lació tot inclòs.

1,00 2.750,00 2.750,00

02.14
02.010

u Partida alçada Xemeneia
Ud. Subministrament i instal·lació de xemeneia d'acer inoxidable de connexió des de
caldera fins l'exterior. alçada mínima de xemeneia 3 metres.  Totalment connectada i
instal· lada i amb tots els elements necessaris per a la seva correcta utilització.
Diàmetre 300 mm.

1,00 500,00 500,00

Total Capítulo 02 .................................. ............. 107.234,75

Menfis 6.3.4 - Versión evaluación



Menfis 6.3.4 - Versión evaluación

Projecte tècnic de disseny d'una instal·lació de calefacció dels equipaments municipals d'Òdena amb una
instal·lació de biomassa

Pág.: 5

PRESUPUESTO Ref.: propre1

Xarxa de canonades 07 / 06 / 13

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

03 XARXA DE DISTRIBUCIÓ

03.01 Xarxa de canonades

03.01.01
132053-001

m Canonada Rauvitherm Uno SRD11 25/120
ml. Subministrament de tuberia preaïllada de la marca REHAU RAUVITHERM SDR
11 de diàmetre 25mm (DN20 - 3/4''). Fabricada de PE-X segons la norma DIN
16892/93 amb una capa EVOH contra la difució d'oxigen segons la norma DIN 4726
amb aïllament flexible en base a espuma de PE reticulat de cel·la tancada i amb
recobriment exterior de PE-HD corrugat.

78,00 34,00 2.652,00

03.01.02
132073-001

m Canonada Rauvitherm Uno SRD11 40/120
ml. Subministrament de tuberia preaïllada de la marca REHAU RAUVITHERM SDR
11 de diàmetre 40mm (DN32 - 1 1/4''). Fabricada de PE-X segons la norma DIN
16892/93 amb una capa EVOH contra la difució d'oxigen segons la norma DIN 4726
amb aïllament flexible en base a espuma de PE reticulat de cel·la tancada i amb
recobriment exterior de PE-HD corrugat.

161,00 35,00 5.635,00

03.01.03
132083-001

m Canonada Rauvitherm Uno SDR11 50/150
ml. Subministrament de tuberia preaïllada de la marca REHAU RAUVITHERM SDR
11 de diàmetre 50mm (DN40 - 1 1/2''). Fabricada de PE-X segons la norma DIN
16892/93 amb una capa EVOH contra la difució d'oxigen segons la norma DIN 4726
amb aïllament flexible en base a espuma de PE reticulat de cel·la tancada i amb
recobriment exterior de PE-HD corrugat.

5,00 43,00 215,00

03.01.04
132093-001

m Canonada Rauvitherm Uno SDR11 63/150
ml. Subministrament de tuberia preaïllada de la marca REHAU RAUVITHERM SDR
11 de diàmetre 63mm (DN50 - 2''). Fabricada de PE-X segons la norma DIN
16892/93 amb una capa EVOH contra la difució d'oxigen segons la norma DIN 4726
amb aïllament flexible en base a espuma de PE reticulat de cel·la tancada i amb
recobriment exterior de PE-HD corrugat.

17,00 55,00 935,00

03.01.05
132103-001

m Canonada Rauvitherm Uno SDR11 75/175
ml. Subministrament de tuberia preaïllada de la marca REHAU RAUVITHERM SDR
11 de diàmetre 75mm (DN63 - 2 1/2''). Fabricada de PE-X segons la norma DIN
16892/93 amb una capa EVOH contra la difució d'oxigen segons la norma DIN 4726
amb aïllament flexible en base a espuma de PE reticulat de cel·la tancada i amb
recobriment exterior de PE-HD corrugat.

212,00 60,00 12.720,00

03.01.06
132113-001

m Canonada Rauvitherm Uno SDR11 90/175
ml. Subministrament de tuberia preaïllada de la marca REHAU RAUVITHERM SDR
11 de diàmetre 90mm (DN80 - 3''). Fabricada de PE-X segons la norma DIN
16892/93 amb una capa EVOH contra la difució d'oxigen segons la norma DIN 4726
amb aïllament flexible en base a espuma de PE reticulat de cel·la tancada i amb
recobriment exterior de PE-HD corrugat.

49,20 65,00 3.198,00

03.01.07
132123-001

m Canonada Rauvitherm Uno SDR11 110/190
ml. Subministrament de tuberia preaïllada de la marca REHAU RAUVITHERM SDR
11 de diàmetre 110mm (DN100 - 4''). Fabricada de PE-X segons la norma DIN
16892/93 amb una capa EVOH contra la difució d'oxigen segons la norma DIN 4726
amb aïllament flexible en base a espuma de PE reticulat de cel·la tancada i amb
recobriment exterior de PE-HD corrugat.

4,40 75,00 330,00

03.01.08
302068-001

m Cinta Senyalitzadora
ml. Subministrament de cinta senyalitzadora d'ubicació de canonades en rasa. (preu
inclòs en preu de canonada)

526,60

Total Capítulo 03.01 ............................... ................ 25.685,00

03.02 Elements d'unió

03.02.01 Node 1 - Unió de trams 1, 2, 3

03.02.01.01
241474-001

u Peça T Rauthermex 110-63-90
ud. Subminstrament de peça en forma de T de la marca REHAU i model
RAUTHEMEX 110-63-90 per unir les canonades amb un casquillo corredís. Unió
dels trams 1, 2 i 3. Peça T d'acer.

2,00 632,39 1.264,78

03.02.01.02
352508-002

u Manguito exterior en T RVT gran
ud. Subministrament de manguito exterior en forma de T per a canonades
RAUVITHERM compost per:
- Peça en forma de T de PE
- Fulles termoretràctils
- Tap amb purgador
- Cargols polimèrics reforçats amb fibra de vidre
- Cinta d'estanqueïtat
- Guia de montatge
La peça en forma de T es pot adaptar al diàmetre exterior de la canonada
RAUVITHEM segons les necessitats.

2,00 388,74 777,48
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03.02.01.03
351063-001

u Espuma per manguito en T
Ud. Subministrament d'espuma de PU per l'aïllament dels manguitos exteriors de
RAVITHERM.
El kit es composa de:
- Ampolla de component A.
- Ampolla de component B
- Guia de montatge.

2,00 59,36 118,72

Total Capítulo 03.02.01 ............................ ................... 2.160,98

03.02.02 Node 2 - Unió de trams 3-4-5

03.02.02.01
241344-001

u Peça T Rauthermex 90-63-75
Ud. Subminstrament de peça en forma de T de la marca REHAU i model
RAUTHEMEX 90-63-75 per unir les canonades amb un casquillo corredís. Unió dels
trams 3, 4 i 5. Peça T d'acer.

2,00 497,58 995,16

03.02.02.02
352508-002

u Manguito exterior en T RVT gran
ud. Subministrament de manguito exterior en forma de T per a canonades
RAUVITHERM compost per:
- Peça en forma de T de PE
- Fulles termoretràctils
- Tap amb purgador
- Cargols polimèrics reforçats amb fibra de vidre
- Cinta d'estanqueïtat
- Guia de montatge
La peça en forma de T es pot adaptar al diàmetre exterior de la canonada
RAUVITHEM segons les necessitats.

2,00 388,74 777,48

03.02.02.03
351063-001

u Espuma per manguito en T
Ud. Subministrament d'espuma de PU per l'aïllament dels manguitos exteriors de
RAVITHERM.
El kit es composa de:
- Ampolla de component A.
- Ampolla de component B
- Guia de montatge.

2,00 59,36 118,72

Total Capítulo 03.02.02 ............................ ................... 1.891,36

03.02.03 Node 3 - Unió de trams 5-6-7

03.02.03.01
221930-001

u Peça T 63-40-50
Ud. Subministrament de peça en forma de T SDR 11 per connectar canonades
RAUVITHERM SDR 11 amb casquillo corredís.

2,00 94,09 188,18

03.02.03.02
138703-001

u Casquillo corredís REHAU 63x5,8mm SDR 11
Ud. Subministrament de casquillo corredís de la marca REHAU SDR 11 amb
dimensions 63x5,8 mm per tal de connectar canonades RAUVITHERM. Casquillos
de bronze.

2,00 13,22 26,44

03.02.03.03
138683-001

u Casquillo corredís REHAU 40x3,7mm SDR 11
Ud. Subministrament de casquillo corredís de la marca REHAU SDR 11 amb
dimensions 40x3,7 mm per tal de connectar canonades RAUVITHERM. Casquillos
de bronze.

2,00 5,88 11,76

03.02.03.04
138693-001

u Casquillo corredís REHAU 50x4,6mm SDR 11
Ud. Subministrament de casquillo corredís de la marca REHAU SDR 11 amb
dimensions 50x4,6 mm per tal de connectar canonades RAUVITHERM. Casquillos
de bronze.

2,00 8,30 16,60

03.02.03.05
354526-002

u Manguito exterior T RVT petit
Ud. Subministrament de manguito exterior en forma de T per a canonades
RAUVITHERM compost per:
- Peça en forma de T de PE
- Fulles termoretràctils
- Tap amb purgador
- Cargols polimèrics reforçats amb fibra de vidre
- Cinta d'estanqueïtat
- Guia de montatge
La peça en forma de T es pot adaptar al diàmetre exterior de la canonada
RAUVITHEM segons les necessitats.

2,00 221,02 442,04

03.02.03.06
201273-001

u Espuma per manguito T 7
Ud. Subministrament d'espuma de PU per l'aïllament dels manguitos exteriors de
RAVITHERM.
El kit es composa de:
- Ampolla de component A.
- Ampolla de component B
- Guia de montatge.

2,00 33,23 66,46
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Total Capítulo 03.02.03 ............................ ................... 751,48

03.02.04 Node 4 - Unió de trams 7-8-9

03.02.04.01
138783-001

u Peça T 40-25-40
Ud. Subministrament de peça en forma de T SDR 11 per connectar canonades
RAUVITHERM SDR 11 amb casquillo corredís.

2,00 39,87 79,74

03.02.04.02
138683-001

u Casquillo corredís REHAU 40x3,7mm SDR 11
Ud. Subministrament de casquillo corredís de la marca REHAU SDR 11 amb
dimensions 40x3,7 mm per tal de connectar canonades RAUVITHERM. Casquillos
de bronze.

4,00 5,88 23,52

03.02.04.03
139572-001

u Casquillo corredís REHAU 25x2,3mm SDR 11
Ud. Subministrament de casquillo corredís de la marca REHAU SDR 11 amb
dimensions 25x2,3 mm per tal de connectar canonades RAUVITHERM. Casquillos
de bronze.

2,00 1,53 3,06

03.02.04.04
354526-002

u Manguito exterior T RVT petit
Ud. Subministrament de manguito exterior en forma de T per a canonades
RAUVITHERM compost per:
- Peça en forma de T de PE
- Fulles termoretràctils
- Tap amb purgador
- Cargols polimèrics reforçats amb fibra de vidre
- Cinta d'estanqueïtat
- Guia de montatge
La peça en forma de T es pot adaptar al diàmetre exterior de la canonada
RAUVITHEM segons les necessitats.

2,00 221,02 442,04

03.02.04.05
201273-001

u Espuma per manguito T 7
Ud. Subministrament d'espuma de PU per l'aïllament dels manguitos exteriors de
RAVITHERM.
El kit es composa de:
- Ampolla de component A.
- Ampolla de component B
- Guia de montatge.

2,00 33,23 66,46

Total Capítulo 03.02.04 ............................ ................... 614,82

03.02.05 Elements de connexió amb la sala tècnica i els trams

03.02.05.01
139462-001

u Manguito d'unió amb rosca mascle 25x2,3 - R 3/4''
Ud. Subministrament de manguito d'unió amb rosca mascle SDR 11 per connectar
canonades RAUVITHERM de dimensions 25x2,3 mm - 3/4''. Material de bronze.

2,00 12,38 24,76

03.02.05.02
138883-001

u Manguito d'unió amb rosca mascle 40x3,7 - R 1 1/4''
Ud. Subministrament de manguito d'unió amb rosca mascle SDR 11 per connectar
canonades RAUVITHERM de dimensions 40x3,7 mm - 1 1/4''. Material de bronze.

2,00 27,07 54,14

03.02.05.03
138903-001

u Manguito d'unió amb rosca mascle 50x4,6 - R 1 1/2''
Ud. Subministrament de manguito d'unió amb rosca mascle SDR 11 per connectar
canonades RAUVITHERM de dimensions 50x4,6 mm - 1 1/2''. Material de bronze.

2,00 30,19 60,38

03.02.05.04
138913-001

u Manguito d'unió amb rosca mascle 63x5,8 - R 2''
Ud. Subministrament de manguito d'unió amb rosca mascle SDR 11 per connectar
canonades RAUVITHERM de dimensions 63x5,8 mm - 2''. Material de bronze.

2,00 52,36 104,72

03.02.05.05
267581-001

u Manguito d'unió amb rosca mascle 75x6,8 - R 2 1/2''
Ud. Subministrament de manguito d'unió amb rosca mascle SDR 11 per connectar
canonades RAUVITHERM de dimensions 75x6,8 mm - 2 1/2''. Material de bronze.

2,00 150,88 301,76

03.02.05.06
139572-001

u Casquillo corredís REHAU 25x2,3mm SDR 11
Ud. Subministrament de casquillo corredís de la marca REHAU SDR 11 amb
dimensions 25x2,3 mm per tal de connectar canonades RAUVITHERM. Casquillos
de bronze.

2,00 1,53 3,06

03.02.05.07
138683-001

u Casquillo corredís REHAU 40x3,7mm SDR 11
Ud. Subministrament de casquillo corredís de la marca REHAU SDR 11 amb
dimensions 40x3,7 mm per tal de connectar canonades RAUVITHERM. Casquillos
de bronze.

2,00 5,88 11,76

03.02.05.08
138693-001

u Casquillo corredís REHAU 50x4,6mm SDR 11
Ud. Subministrament de casquillo corredís de la marca REHAU SDR 11 amb
dimensions 50x4,6 mm per tal de connectar canonades RAUVITHERM. Casquillos
de bronze.

2,00 8,30 16,60

03.02.05.09
138703-001

u Casquillo corredís REHAU 63x5,8mm SDR 11
Ud. Subministrament de casquillo corredís de la marca REHAU SDR 11 amb
dimensions 63x5,8 mm per tal de connectar canonades RAUVITHERM. Casquillos
de bronze.

2,00 13,22 26,44
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03.02.05.10
267671-001

u Casquillo corredís REHAU 75x6,8mm SDR 11
Ud. Subministrament de casquillo corredís de la marca REHAU SDR 11 amb
dimensions 75x6,8 mm per tal de connectar canonades RAUVITHERM. Casquillos
de bronze.

2,00 41,24 82,48

03.02.05.11
221956-001

u Manguito FUSAPEX - 110
Ud. Subministrament de manguito electrosoldable FUSAPEX resistent a
temperatures superiors a 95ºC segons la norma DIN EN ISO 15875 classe 5/6 bar.
Inclou cable interior per la soldadura amb canonades RAUVITHERM.
Dimensions del manguito: 110 mm.

2,00 88,38 176,76

03.02.05.12
229999-001

u Brida FUSAPEX 110/DN100 SDR 11
Ud. Subministrament de brida FUSAPEX amb adaptador per un ús amb accessoris
electrosoldables FUSAPEX. Brida per PN10 d'acord amb la norma EN-1092-1 i la
norma GGG40, per un ús amb junta. Resistència a temperatures d'acord amb la
norma DIN EN ISO 15875 classe 5/6bar. Adequat per canonades RAUVITHERM.
Dimensions de la brida: 110/DN 100 mm.

2,00 210,36 420,72

03.02.05.13
288987-001

u Junta EPDM amb reforç metàl·lic 110/100
Ud. Subministrament de junta EPDM amb reforç metàl·lic segons norma EN-1514-1
fabricat en EPDM adequat per unions d'acer, PE-PE, PE-ST i PE-extruït.
Dimensions de la junta: 110/100mm.

2,00 20,83 41,66

03.02.05.14
320012-001

u Caputxó enxufable RVT UNO 25,32,40
Ud. Subministrament de caputxó enxufable elàstic RAUVITHERM apte per protegir
d'humitats i el deteriorament de la canonada. Fabricat en EPDM elàstic. Adequat per
canonades de diàmetres 25, 32 i 40 mm.

4,00 18,08 72,32

03.02.05.15
320021-001

u Caputxó enxufable RVT UNO 50,63
Ud. Subministrament de caputxó enxufable elàstic RAUVITHERM apte per protegir
d'humitats i el deteriorament de la canonada. Fabricat en EPDM elàstic. Adequat per
canonades de diàmetres 50 i  63 mm.

4,00 13,60 54,40

03.02.05.16
320031-001

u Caputxó enxufable RVT UNO 75,90
Ud. Subministrament de caputxó enxufable elàstic RAUVITHERM apte per protegir
d'humitats i el deteriorament de la canonada. Fabricat en EPDM elàstic. Adequat per
canonades de diàmetres 75 i 90 mm.

2,00 16,72 33,44

03.02.05.17
320041-001

u Caputxó enxufable RVT UNO 110
Ud. Subministrament de caputxó enxufable elàstic RAUVITHERM apte per protegir
d'humitats i el deteriorament de la canonada. Fabricat en EPDM elàstic. Adequat per
canonades de diàmetre 110 mm.

2,00 18,81 37,62

Total Capítulo 03.02.05 ............................ ................... 1.523,02

Total Capítulo 03.02 ............................... ................ 6.941,66

Total Capítulo 03 .................................. ............. 32.626,66

Total Presupuesto .................................. ............. 149.494,83
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RESUMEN DE CAPÍTULOS Ref.: prores1

OBRA CIVIL 07 / 06 / 13

Nº Orden Código Descripción de los capítulos Importe %

01 01 OBRA CIVIL 9.633,42 6,44 %

..01.01 ..01.01 ..Construcció emmagatzematge de biomassa 4.000,00.. 41,52 %..

..01.02 ..01.02 ..Construcció Sala de calderes 4.000,00.. 41,52 %..

..01.03 ..01.03 ..Obra civil xarxa de canonades 1.633,42.. 16,96 %..

02 02 INSTAL·LACIONS BIOMASSA 107.234,75 71,73 %

03 03 XARXA DE DISTRIBUCIÓ 32.626,66 21,82 %

..03.01 ..03.01 ..Xarxa de canonades 25.685,00.. 78,72 %..

..03.02 ..03.02 ..Elements d'unió 6.941,66.. 21,28 %..

..03.02.01 ..03.02.01 ..Node 1 - Unió de trams 1, 2, 3 2.160,98.. 31,13 %..

..03.02.02 ..03.02.02 ..Node 2 - Unió de trams 3-4-5 1.891,36.. 27,25 %..

..03.02.03 ..03.02.03 ..Node 3 - Unió de trams 5-6-7 751,48.. 10,83 %..

..03.02.04 ..03.02.04 ..Node 4 - Unió de trams 7-8-9 614,82.. 8,86 %..

..03.02.05 ..03.02.05 ..Elements de connexió amb la sala tècnica i els trams 1.523,02.. 21,94 %..

.................................................................................TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 149.494,83

...............................................................................................13 % Gastos Generales 19.434,33

................................................................................................6 % Beneficio Industrial 8.969,69

.......................................................................TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA 177.898,85

Asciende el presupuesto proyectado, a la expresada cantidad de:

CIENTO SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

7 de Junio de 2013

La Propietat La Direcció Tècnica La Constructora

Firmat: Firmat: Firmat:
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