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RESUM DEL TREBALL 

La dependència energètica als combustibles fòssils en la qual està sotmesa la societat 

actualment ens obliga a pensar i inclús diria conscienciar-nos de la necessitat del canvi 

a una dependència energètica més sostenible i duradora.  

És per aquest conjunt de circumstàncies que s’ha cregut oportú estudiar i dimensionar 

una instal·lació geotèrmica en un edifici i poder així observar: 

 La seva viabilitat econòmica per poder dur-ho a terme. 

 

 La seva eficiència energètica i convertir-se així en una instal·lació sostenible, 

rentable i respectuosa amb l’entorn. 

Aquest treball està recolzat per tres grans conceptes. 

Primerament, per la necessitat d’abastiment energètic d’un edifici a partir d’una 

energia renovable com és la energia geotèrmica en detriment d’energies no 

renovables o combustibles com és el gas natural. 

Després, per poder demostrar d’alguna manera la viabilitat i l’eficiència a partir de les 

energies renovables i crear així un model d’implantació per a futures instal·lacions 

geotèrmiques o en el seu defecte, per qualsevol altra instal·lació a partir d’altres 

energies renovables com la solar o la biomassa per exemple. 

Darrerament, la possibilitat d’adaptar la nova instal·lació geotèrmica als sistemes 

instal·lats actualment a l’edifici sense que això pugui ocasionar despeses ni 

modificacions addicionals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Projecte executiu d’una instal·lació geotèrmica en l’edifici 
multifuncional “Cal Formiguera” de Linyola 

 

Agustí Boldú Sedano     EPSEM     2011 - 2015 

  

4 

RESUMEN DEL TRABAJO 

La dependència energètica a los combustibles fósiles en la cuál està sometida la 

sociedad actual nos obliga a pensar e incluso diría a concienciarnos de la necesidad del 

cambio a una dependència energètica más sostenible y duradora. 

Es por todo este conjunto de circunstancias que se ha creído oportuno estudiar i 

dimensionar una instalación geotérmica en un edificio y poder así observar: 

 Su viabilidad económica para poder llevarla a cabo. 

 

 Su eficiencia energética y transformarse así en una instalación sostenible, 

rentable y respetuosa con su entorno. 

Este trabajo se fundamenta por tres grandes conceptos. 

En primer lugar, por la necesidad de abastecimiento energético de un edificio a partir 

de una energía renovable como en este caso lo es la energía geotérmica en sustitución 

de energías no renovables como puede ser el gas natural. 

Después, para poder demostrar de un modo u otro la viabilidad y la eficiencia a partir 

de las energías renovables y crear así un modelo de implantación para futuras 

instalaciones geotérmicas o en su defecto, para cualquier instalación a partir de 

energías renovables como la solar o la biomasa por ejemplo. 

En último lugar, la posibilidad de adaptar la nueva instalación geotérmica a los 

sistemas ya implantados actualmente en el edificio sin que eso implique 

modificaciones y gastos adicionales. 
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WORK RESUME 

The fossil fuels energetic dependency that is the society subject make us think and be 

aware of the needed of the change to a more sustainable and enduring energetic 

dependency. 

Is because of all this circumstances that we deemed required to study and measure a 

geothermic installation on a building to be able to observe: 

 Their own economic viability to make it happen. 

 Their own energetic efficiency and become that way in a sustainable, profitable and 

respectful with the environment. 

This work is backed with three big concepts. 

First of the needed energetic supply of a building from a renewable energy like the 

geothermic energy instead of the regular energies nonrenewable and fuels like natural 

gas. 

Also to prove in any way the viability and eficense of renewable energies and create 

that way an implantation model for future geothermic installations or any other 

installation from renewable energies like solar or biomass for example. 

Behind that possibility of taking that new geothermic installations to the systems 

already installed now in the building without being able to cause more expenses or 

additional modifications 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Projecte executiu d’una instal·lació geotèrmica en l’edifici 
multifuncional “Cal Formiguera” de Linyola 

 

Agustí Boldú Sedano     EPSEM     2011 - 2015 

  

6 

ÍNDEX 

1. Memòria descriptiva ........................................................................................... 10 

1.1.Objecte del projecte ...................................................................................... 11 

 1.2 Abast del projecte .......................................................................................... 11 

1.3 Dades del client .............................................................................................. 12 

1.4 Ubicació ......................................................................................................... 12 

1.5 Situació geològica .......................................................................................... 14 

1.6 Situació geotèrmica ....................................................................................... 15 

1.7 Descripció de l’edifici ..................................................................................... 17 

 

2. Estat actual ......................................................................................................... 19 

2.1 Instal·lacions .................................................................................................. 19 

2.2 Activitats ........................................................................................................ 22 

2.3 Ocupació del edifici ........................................................................................ 24 

2.4 Superfícies ...................................................................................................... 27 

 

3. Memòria tècnica ................................................................................................. 28 

3.1 Estudi de les exigències .......................................................................... 29 

3.1.1 Climatologia de la zona ................................................................... 29 

3.1.2 Estudi tèrmic del terreny ................................................................ 31 

3.2 Càlcul de càrregues tèrmiques ................................................................ 33 

3.2.1 Càrrega tèrmica de calefacció a l'hivern ......................................... 33 

3.2.2 Qualificació energètica obtinguda .................................................. 34 

3.3 Criteris a seguir per al dimensionat de la instal·lació............................... 35 

3.3.1 Elecció bomba de calor ................................................................... 35 

3.3.2 Elecció dels tubs geotèrmics ........................................................... 37 

3.3.3 Elecció del fluid ............................................................................... 39 

3.3.4 Elecció tipus de perforació .............................................................. 40 



 Projecte executiu d’una instal·lació geotèrmica en l’edifici 
multifuncional “Cal Formiguera” de Linyola 

 

Agustí Boldú Sedano     EPSEM     2011 - 2015 

  

7 

3.4 Disseny i dimensionat instal·lació geotèrmica ........................................ 43 

3.4.1 Tipus i característiques de les perforacions .................................... 43 

3.4.2 Tipus i característiques de les sondes geotèrmiques ..................... 44 

3.5 Execució de la instal·lació ....................................................................... 45 

3.5.1 Execució de les perforacions ........................................................... 45 

3.5.2 Col·locació de les tuberes ............................................................... 46 

3.5.3 Reblert de les perforacions ............................................................. 47 

3.5.4 Col·locació de les connexions i accessoris ...................................... 50 

 

4. Plec de Prescripcions .......................................................................................... 55 

4.1 Plec de Condicions Generals .......................................................................... 56 

4.2 Plec de Condicions Facultatives ..................................................................... 57 

4.3 Plec de Condicions Tècniques ........................................................................ 65 

4.4 Plec de Condicions Econòmiques .................................................................. 81 

4.5 Plec de Condicions Legals .............................................................................. 87 

 

5. Plànols ............................................................................................................... 91 

5.1 Plànol de situació ......................................................................................... nº1 

5.2 Plànol d’emplaçament ................................................................................. nº2 

5.3 Façana edifici Cal Formiguera ...................................................................... nº3 

5.4 Plànol de les plantes .............................................................. Sense numeració 

5.4.1 Plànol planta soterrani .................................................................. nº4 

5.4.2 Plànol planta baixa ........................................................................ nº5 

5.4.3 Plànol planta primera.................................................................... nº6 

5.4.4 Plànol planta segona ..................................................................... nº7 

5.5 Plànol distribució Fancoils planta baixa ....................................................... nº8 

5.6 Plànol distribució Fancoils planta primera .................................................. nº9 



 Projecte executiu d’una instal·lació geotèrmica en l’edifici 
multifuncional “Cal Formiguera” de Linyola 

 

Agustí Boldú Sedano     EPSEM     2011 - 2015 

  

8 

5.7 Plànol distribució Fancoils planta segona .................................................. nº10 

5.8 Plànol ubicació sala de màquines .............................................................. nº11 

5.9 Esquema bomba geotèrmica ..................................................................... nº12 

5.10 Plànol ubicació pous geotèrmics ............................................................. nº13 

 

6. Pressupost .......................................................................................................... 92 

6.1 Quadre de preus ............................................................................................ 93 

6.2 Medicions ....................................................................................................... 94 

6.3 Resum del pressupost .................................................................................... 95 

 

7. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut .......................................................................... 96 

 

8. Conclusions ...................................................................................................... 106 

 

9. Bibliografia / Webgrafia .................................................................................... 107 

 

10. Annexos ......................................................................................................... 113 

10.1 Annex I: Catàleg bombes geotèrmiques ....................................................114 

10.2 Annex II: Catàleg arquetes i col·lectors .....................................................126 

10.3 Annex III: Justificació de preus i dades ......................................................134 

10.4 Annex IV: Justificació de preus i dades ......................................................137 

 

 

 

 

 



 Projecte executiu d’una instal·lació geotèrmica en l’edifici 
multifuncional “Cal Formiguera” de Linyola 

 

Agustí Boldú Sedano     EPSEM     2011 - 2015 

  

9 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJECTE EXECUTIU EDIFICI CAL 

FORMIGUERA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Projecte executiu d’una instal·lació geotèrmica en l’edifici 
multifuncional “Cal Formiguera” de Linyola 

 

Agustí Boldú Sedano     EPSEM     2011 - 2015 

  

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Projecte executiu d’una instal·lació geotèrmica en l’edifici 
multifuncional “Cal Formiguera” de Linyola 

 

Agustí Boldú Sedano     EPSEM     2011 - 2015 

  

11 

1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

 

1.1 Objecte del projecte: 

El consistori m’ha demanat l’estudi i execució d’un sistema geotèrmic per abastir 

energèticament a les plantes que requereixin més demanda com són la primera i la 

segona, per tant, l’objectiu del present treball és proporcionar les eines i les 

justificacions suficients per tal de demostrar la projecció definitiva d’una instal·lació 

geotèrmica de baixa entalpia a un edifici públic i polifuncional de la localitat de Linyola, 

situada a la comarca del Pla d’Urgell (Lleida). 

1.2 Abast del projecte: 

El projecte fa referència a l’execució d’un sistema geotèrmic de baixa entalpia, és a dir, 

que s’hi farà i de quina manera es realitzarà, en l’edifici multifuncional Cal Formiguera 

de Linyola. Les part que s’inclouen són: 

 Memòria descriptiva. Es detallarà l’estat actual de l’edifici així com quines són 

les instal·lacions i activitats actuals. 

 

 Memòria tècnica. Part on es desenvoluparà quins criteris s’han seguit per tal de 

escollir el tipus de disseny o un altre i quina serà la seva execució. 

 

 Plànols 

 

 Plec de condicions generals i tècniques. 

 

 Estudi i/o document de seguretat i salut (DSS). 

 

 Pressupost. 

o Resum del pressupost. 

o Medicions. 

o Pressupost. 

o Quadre de preus unitaris. 

o Justificació de preus. 

 

 Annexos. S’hi inclouran catàlegs, justificacions i dades addicionals. 

El projecte no inclou: 

 Estudi d’impacte ambiental de l’activitat. (S’ha cregut convenient desenvolupar 

únicament la part tècnica enlloc també de la part ambiental). 
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1.3 Dades del client: 

El projecte es realitza pel Ajuntament de Linyola per encàrrec dels seus serveis tècnics i 

de la nova corporació municipal. 

NOM Ajuntament de Linyola 

 

ADREÇA Carrer Major nº 7 

TELÈFON / FAX 973 575 019 / 973 714 333 

REPRESENTANT LEGAL Josep Capdevila Piñol (alcalde) 

DEPARTAMENT Serveis tècnics 

MUNICIPI / CODI POSTAL Linyola / 25240 

CORREU ELECTRÒNIC ajuntament@linyola.ddl.net 

 

1.4 Ubicació: 

Ubicació població: 

L’edifici s’ubica a la població de Linyola, situada al Nord de la comarca del Pla d’Urgell, 

dins la província de Lleida (Veure figura 1). 

   

Ubicació Pla d’Urgell dins 
Catalunya 

Ubicació del Pla d’Urgell dins la 
província de Lleida 

Ubicació de Linyola dins la comarca del Pla 
d’Urgell 

 

Figura 1. Ubicació Linyola (Font: Vegueries). 

És la població més septentrional de la comarca i limita amb els termes de Bellvís i 

Vallfogona de Balaguer per la seva vessant Est; amb el Poal i el Palau d’Anglesola pel 

Sud; a l’oest delimita amb les poblacions d’Ivars d’Urgell i Penelles i amb Bellcaire 

d’Urgell per la cara Nord.   
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La principal via de comunicació és la carretera comarcal LP-3322 que l’uneix amb 

Mollerussa (capital de comarca) i que creua l’autovia A-2 la qual comunica les dues 

ciutats més importants del país com són Barcelona i Madrid amb pas per altres ciutats 

com Saragossa o Lleida. 

A dia d’avui és el segon poble amb més població de la comarca, darrera de la capital de 

comarca, amb uns 3.000 habitants aproximadament. 

 

Ubicació edifici: 

Dins el municipi, l’edifici es troba ubicat en el casc antic de la població, més 

concretament al Carrer Major nº 3 (Veure figura 2) on s’hi troben edificis com 

l’Ajuntament, el propi edifici “Cal Formiguera” o l’església parroquial de Santa Maria. 

   

Ubicació dins Linyola 
Ubicació dins el casc antic de la 

població 
Ubicació de detall de l’edifici 

 

Figura 2.Ubicació edifici dins el municipi (Font: ICC). 
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1.5 Ubicació geològica: 

La zona de la plana de Lleida i la comarca del Pla d’Urgell està composta principalment 

per material de tipus gravós i sorrenc. 

En el territori en el qual està ubicat Linyola i les seves rodalies hi ha presència de lutites 

amb intercalacions de gresos i també i en menor grau, micro conglomerats, és a dir, 

conglomerats en estat de erosió. 

Tots els materials presents daten del període geològic del Terciari i més concretament 

del Paleogen i, de l’època de l’Oligocè superior i del temps geològic del Catià, és a dir, 

fa entre 28 i 23 milions d’anys aproximadament (Veure figura 3). 

 

 

Figura 3.Temps geològic dels estrats geològics del Pla d’Urgell (Font: IGC). 

 

En tota la zona, hi predominen principalment: 

 Lutites, gresos i conglomerats (Catià). 

 Àrees de conglomerats lenticulars i en ocasions tabulars (Catià). 

 Graves i zones amb estrats sorrencs llentillosos (Plistocè). 
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A continuació es mostra la zona geològica de la zona del Pla d’Urgell (Veure figura 4) 

així com la pertinent llegenda. 

 

Figura 4. Geologia de la zona del Pla d’Urgell (Font: ICC). 

LLEGENDA GEOLÒGICA 

POmgc3: Lutites amb intercalacions de gresos i micra conglomerats (Catià). 

Pocg1: Trams conglomeràtics lenticulars i sovint tabulars (Catià). 

Qvpu: Graves amb matriu lutítica i llentillars sorrenc (Plistocè) 

 

 

1.6 Situació geotèrmica: 

La comarca del Pla d’Urgell i més concretament el municipi de Linyola són una àrea on 

es donen les condicions necessàries per dur-hi a terme exploracions o instal·lacions a 

petita escala com és el meu cas. 

Primerament per dur a terme instal·lacions geotèrmiques de baixa entalpia no fa falta 

unes condicions geològiques específiques ja que simplement es necessita una 

estabilitat en l’escorça que normalment es donen en zones interiors com pot ser la 

província de Lleida i, la presència d’estrats geològics que permetin emmagatzemar i a 

la vegada deixar extreure el calor intern terrestre com són tot tipus de material 

permeables com per exemple les graves o les sorres mixtes. 

L’únic inconvenient present és el aspecte econòmic, ja que en aquestes zones el nivell 

tèrmic és baix, del ordre dels 70-90 graus i això fa que el seu ús hagi de ser 

específicament per a climatització, fet que comporta l’existència del centre de 

producció o sala de màquines i, en conseqüent, la inversió sigui elevada. 

LINYOLA 
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Les temperatures que es troben a la base de l’escorça en la zona del Pla d’Urgell són 

elevades, compreses entre els 550 i els 600 graus aproximadament. 

La comarca, també és una àrea amb un important gradient geotèrmic, és a dir, amb 

una elevada diferència de temperatura entre els mesos de més fred i els mesos de més 

calor. 

POTENCIAL  I DESENVOLUPAMENTGEOTÈRMIC A CATALUNYA 

 

 

Figura 5. Potencial geotèrmic a Catalunya i la zona de Lleida. Quadres vermells 

(Font: IGME). 

 

 Figura 6. Desenvolupament geotèrmic a Catalunya i la zona de Lleida. Quadres 

vermells (Font: IGME). 

ZONA DE LLEIDA 

Profunditats: 1.150 metres 

Temperatures: 60 – 70 º C 

ZONA DE LLEIDA 

Aplicacions: Principalment per 

a climatització de vivendes i 

per a ACS (Aigua Calenta 

Sanitària) 

Cabal mitjà:6 Litres / Segon 

Potencia instal·lada:1.240 kWt 
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1.7 Descripció de l’edifici: 

L’edifici es troba situat al Carrer Major i a tocar del consistori municipal i de l’església 

parroquial de Santa Maria. 

És un edifici i amb una similitud estructural amb el consistori ja que ambdós estan 

units per una porticada amb arcades de mig punt (Veure figura 16 Estudi de Viabilitat).  

L’edifici consta de 3 pisos. 

Planta soterrani, planta baixa, primera planta (Veure figura 7). 

 

   

Planta soterrani Planta baixa Planta primera 
 

Figura 7. Plantes de l’edifici Cal Formiguera (Font: Ajuntament de Linyola). 

 

PLANTA SOTERRANI 

Hi ha la cambra d’aigües amb els dipòsits de reserva i les seves instal·lacions. La resta 

d’espai sobrant és utilitzat com a magatzem independent a compartir entre 

l’Ajuntament i el propi edifici i serà el lloc de la futura sala de màquines del sistema 

geotèrmic. 

 

PLANTA BAIXA  

Té un total de 3 obertures que donen cada una d’elles a un balcó conjunt que uneix 

llurs obertures (Veure figura 17 Estudi de Viabilitat). 
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PRIMERA PLANTA 

Aquesta, segueix la mateixa estructura arquitectònica que el pis inferior però amb la 

diferència que aquest s’organitza en balcons individuals per a cada una de les diferents 

obertures (Veure figura 18 Estudi de Viabilitat).  

 

Distribució de les plantes: 

PLANTA SOTERRANI 

En ella s’hi ubica l’actual magatzem per a l’Ajuntament i la cambra d’aigües                

(Veure annex fotogràfic estudi de viabilitat). 

 

PLANTA BAIXA 

La planta consta de diferents dependències, concretament 3 sales, amb la finalitat de 

rebre reunions municipals i exposicions artístiques o històriques així com el vestíbul, la 

recepció i dos serveis, un dels quals adaptats (Veure annex fotogràfic estudi viabilitat). 

 

PRIMERA PLANTA 

Es distribueix amb una única sala d’audicions per a l’escola de música i aquesta, es 

troba subdividida en 8 sales individuals d’aprenentatge juntament amb els serveis 

necessaris per a les activitats (Veure annex I: Reportatge fotogràfic estudi viabilitat). 
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2. ESTAT ACTUAL 

 

2.1 Instal·lacions: 

L’edifici disposa de totes les instal·lacions necessàries per al seu correcte 

funcionament. 

Aquestes són: 

 Instal·lació elèctrica. 

 Instal·lació de climatització. 

 Instal·lació de fontaneria. 

 Instal·lació de ràdio, televisió i telefonia. 

 Instal·lació de prevenció d’incendis. 

 Instal·lació de gas 

 

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

A la façana s’hi troba el Quadre General de Protecció (C.G.P) des d’on es passarà al 

quadre de comptadors on es troba situat a un armari de la mateixa paret               

(Veure annex fotogràfic de l’estudi de viabilitat econòmica). 

 

Seguidament, des d’aquests comptadors es passa a un altre C.G.P situat a la planta 

baixa i des d’aquí parteixen diferents connexions com: 

 1 Línia per al quadre de compensació d’energia reactiva. 

 

 5 línies per als quadres generals de cada una de les plantes. 

 

 1 línia per alimentar la planta refrigerant de la climatització. 

 

 1 línia per al quadre de l’ascensor. 

Cada una de les sales de cada planta disposa d’un quadre de distribució i protecció des 

d’on es podrà desconnectar: 

 L’enllumenat general. 

 

 Els endolls. 

 

 Els Fancoils de climatització. 

(Veure annex I de l’estudi de viabilitat) 
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La potència elèctrica, la instal·lada i la contractada en l’edifici són: 

 

TOTAL POTÈNCIA INSTAL·LADA  75.000 W 

TOTAL POTÈNCIA CONTRACTADA  60.000 W 

TOTAL POTÈNCIA MÀXIMA ADMISSIBLE 87.000 W 

 

 

INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ 

L’edifici està climatitzat per (Veure annex I de l’estudi de viabilitat): 

 Calderes a Gas Natural per climatitzar durant l’hivern situades en una sala de 

calderes, en el soterrani. 

 

 Una Planta Refredadora d’aigua per als mesos d’estiu, situada en una terrassa 

en la planta coberta. 

 

Aquests dos sistemes estan connectats entre sí per mitjà d’un tub a través d’un dipòsit 

d’inèrcia i d’una bomba recirculadora la qual enviarà aigua als diferents Fancoils 

ubicats en les diferents dependències i, aquests emetran escalfor o fredor en funció si 

l’aigua vingui de les calderes o de la planta refredadora. 

Pel que fa a la primera planta, dependència on únicament s’hi allotjarà l’escola de 

música, els Fancoils treballen a baixa velocitat ja que així el nivell sonor és més baix i 

no ocasiona molèsties durant el transcurs de les classes de música. 

 

INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA 

En la façana del carrer Isabel II, és a dir, al carrer perpendicular en direcció descendent 

del Carrer Major hi ha instal·lat un armari amb el comptador d’aigua i les seves 

vàlvules pertinents. 

Des d’aquest armari s’hi va instal·lar un tub fins al dipòsit de polietilè de 2.000 litres de 

capacitat ubicat a la planta soterrani, llur dipòsit disposa d’una boia per controlar el 

seu nivell constantment. 

Junt al dipòsit hi va instal·lat un equip motor bomba amb una hidrosfera i els seus 

pressòstats des d’on, a partir d’aquí, surten diversos tubs multicapa de polietilè per 

alimentar als serveis de cada una de les plantes. 
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Cadascun dels serveis sanitaris disposa per a la seva connexió d’una clau d’esquadra i 

d’una lira flexible per al seu tancament i manteniment. 

 

INSTAL·LACIÓ DE RÀDIO, TELEVISIÓ I TELEFONIA 

Ràdio i Televisió: 

L’antena de recepció de ràdio i televisió es troba situada a la coberta de l’edifici i en 

cada una de les plantes hi ha una presa per tal de poder rebre correctament el senyal. 

Telefonia: 

En la sala auxiliar de la planta baixa es troba l’armari de connexió “RACK”. Llur armari 

disposa  d’un repartidor telefònic i un regleter de connexions el qual distribuirà la línia 

telefònica en cada una de les presses que estan ubicades en cada planta i en algunes 

dependències. 

El cablejat empleat és de Categoria 5 ja que així pot ser utilitzat com a línia de dades. 

 

INSTAL·LACIÓ DE PREVENCIÓ D’INCENDIS 

Aquesta instal·lació disposa de: 

- Un polsador d’emergència situat darrere recepció en la planta baixa. 

- Centraleta d’incendis, ubicada en un armari dins el vestíbul de la planta baixa. 

- Tres equips amb senyals òptics i acústics situats a cada uns dels passadissos de 

cada planta. 

- 12 extintors de pols seca de 6 kg d’eficàcia 21A-113B-C repartits per les 3 

plantes. 

- Rètols foto luminescents per poder localitzar: 

 - Extintors en cada planta. 

 - Polsadors d’emergència. 

 - Direcció i ubicació de cada una de les sortides. 

 

INSTAL·LACIÓ DE GAS 

L’edifici s’abasteix de Gas Natural com a combustible. 
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Aquest combustible es subministrat a través de la Xarxa de Distribució que la 

companyia subministradora disposa al municipi. 

La instal·lació de gas està constituïda principalment per: 

- Una clau de tall general encastada a la vorera del carrer Isabel II, el carrer 

perpendicular al Carrer Major i en sentit descendent. 

Des d’aquesta clau i per mitjà d’un tall de conversió Polietilè/Acer i de soterrat a aeri, 

es passa fins al tub d’alimentació del propi edifici el qual és d’acer i es troba grapat o 

encastat a la façana fins a la sala de calderes ubicada en la planta sota coberta. 

 

 

2.2 Activitats: 

 

L’edifici es va construir per tal de poc a poc anar-hi ubicant diverses activitats 

municipals ja que on es realitzaven amb anterioritat, els serveis no eren òptims per a la 

realització de les mateixes. 

A les plantes s’hi ubiquen diferents activitats com: 

 

PLANTA SOTERRANI:  

Magatzem independent i per a ús conjunt entre l’edifici i l’Ajuntament. 

PLANTA BAIXA:  

Les diferents dependències d’aquesta planta tenen diferents finalitats i algunes 

disposen d’accessos independents. 

 - Sala d’exposicions: Destinada a sala d’actes i/o sala d’exposicions sense 

mobiliari fix. 

 - Sala polivalent: Sala per a actes més reduïts i/o sala d’exposicions sense 

mobiliari fix. 

 - Vestíbul de l’edifici: Destinada a la recepció per a gestionar tots els sistemes 

d’instal·lacions de l’edifici, l’accés a les escales, a l’ascensor i als serveis adaptats. 

 - Sala auxiliar: Destinada per a sala de reunions, cursos o conferències per 

exemple. Disposa de mobiliari fix o mòbil en funció de l’acte present. 
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PLANTA PRIMERA 

Tal i com s’ha dit anteriorment, la totalitat d’aquesta planta està destinada a l’escola 

de música de Linyola. 

Per les característiques d’aquesta planta i complint en tot moment la normativa per la 

qual es regulen les escoles de música i dansa (Decret 179/1993 de 17 de Juliol), 

aquesta disposa d’accessos independents de la resta de l’edifici. 

Es distingeixen dos tipus d’aules dins d’aquesta planta: les aules generals i les aules 

d’instrument les quals es diferencien les unes amb les altres per la superfície ocupada. 

Aquesta planta disposa d’un total de 9 aules on una és més gran que les altres ja que 

està destinada com a aula d’audicions. 

 

PLANTA SEGONA 

Planta destinada a les diferents entitats locals de caire cultural, esportiu o lúdic. 

En ella s’hi troben diferents dependències, 8 sales i un despatx el qual es va cedint a les 

diferents entitats per la seva activitat. 

Cada una de les entitats locals comparteixen el mateix espai d’una manera 

organitzada. 

 

PLANTA COBERTA 

Disposa dels elements tècnics de les instal·lacions com: 

 - Sala de màquines de l’ascensor. 

 - Sala per a les instal·lacions de calefacció (calderes i mecanismes auxiliars). 

 - Terrassa exterior per a la planta refredadora per a l’aire condicionat. 

 

URBANITZACIÓ EXTERIOR 

Destinat com a pati interior o simplement com un espai exterior dins el complex de 

l’edifici situat a la part posterior a l’entorn de l’escala d’emergència. 
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2.3 Ocupació del edifici: 

L’edifici no ha estat dissenyat per a una completa ocupació, per tant, no funciona a ple 

rendiment durant tota la setmana ja que al agrupar-s’hi diferents agrupacions, els dies 

de funcionament també són diferents. 

En el pressupost estimat de l’instal·lació, es contemplen dues opcions d’implantació 

com: 

 Utilització de l’energia geotèrmica per suplir al 100% al sistema actual. 

 

 Utilització de l’energia geotèrmica únicament per a les zones que requereixin 

més demanda, és a dir, l’ús de la geotèrmia en les plantes on l’ús sigui més 

constant (OPCIÓ VIABLE I ESCOLLIDA). 

Els gràfics de a continuació mostren l’ocupació que tenen les diferents plantes del 

edifici (planta baixa, planta primera i planta segona) a nivell setmanal, mensual i anual 

i, poder així realitzar un disseny posterior per més concret en les plantes on la 

demanda és més elevada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 1. Ocupació setmanal edifici Cal Formiguera. 

Ja que l’escola de música ocupa la totalitat de la primera planta, és lògic que el volum 

d’activitat estigui concentrat en aquesta planta tal i com s’observa en el gràfic. La 

planta primera ocupa suposa un 62% aproximadament del volum d’hores d’ocupació 

setmanal. Pel que fa a les altres plantes, la planta baixa representa un 13% del total i la 

planta segona un 25%. Englobant les plantes primera i segona, l’ocupació per a l’ús de 

geotèrmia representa un 87%, fet que fa viable l’implantació específica en les dues 

plantes. 
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Al llarg de l’any, les hores d’ocupació es mantenen constants a excepció dels mesos 

d’estiu ja que es període de vacances i també hi ha una disminució durant el període 

de Nadal. Així es podrà estimar en quins mesos l’ús d’energia geotèrmica serà més 

elevat i en quines èpoques serà més reduït o inclús inoperatiu. 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 2. Hores anuals planta baixa edifici Cal Formiguera. 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 3. Hores anuals planta primera edifici Cal Formiguera. 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 4. Hores anuals planta segona edifici Cal Formiguera. 
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L’interpretació dels gràfics explica que durant els mesos d’estiu, principalment juliol i 

agost i segons la planta inclús el mes de juny, el sistema geotèrmic no s’utilitzarà ja que 

l’edifici romandrà tancat. 

Durant les festes de Nadal, el consum i activitats es redueixen a la meitat ja que les 

dues últimes setmanes del mes (període de Nadal fins a Reis) l’edifici també romandrà 

tancat. 

DADES OCUPACIÓ EDIFICI 

Plantes edifici Hores a la setmana 

Planta baixa 4,5 

Planta primera 20 

Planta segona 8 
 

Taula 1. Ocupació setmanal edifici Cal Formiguera. 

 

Plantes edifici Hores al mes 

Planta baixa 18 

Planta primera 80 

Planta segona 32 
 

Taula 2. Ocupació mensual edifici Cal Formiguera. 

 

Plantes edifici Hores al any 

Planta baixa 174 

Planta primera 730 

Planta segona 272 
 

Taula 3. Ocupació anual edifici Cal Formiguera. 
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2.4 Superfícies: 

Les superfícies ocupades per l’edifici es distribueixen en: 

PLANTES EN m2 

 

S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SUPERFÍCIES TOTALS EN m2 

 

SUPERFÍCIE CONSTRUIDA EN m2 

 

 

 

 

 

 

PLANTA SOTERRANI 

Magatzem 48,7 

Cambra d'Aigües 5,96 

 

PLANTA BAIXA 

Sala d'Exposicions 64,21 

Vestíbul i Escala 48,56 

Sala Polivalent 43,3 

Sala Auxiliar 57,53 

Servei Adaptat 3,12 

Segon Servei Adaptat 3,12 

 

PLANTA PRIMERA 

Recepció 20,12 

Arxiu 5,03 

Passadís 52,77 

Sala d'Audicions 58,6 

Aula 2 17,87 

Aula 3 14,43 

Aula 4 12,3 

Aula 5 18,21 

Aula 6 17,91 

Aula 7 16,75 

Aula 8 18,4 

Aula 9 19,85 

Aula 10 43,02 

Servei 1,98 

Servei 1,98 

Escala 14,04 

 

PLANTA SEGONA 

Vestíbul - Passadís 69,26 

Sala d'Actes 58,65 

Aula 2 23,84 

Aula 3 23,66 

Aula 4 16,44 

Aula 5 16,3 

Aula 6 16,34 

Aula 7 16,84 

Aula 8 17,28 

Despatx 8,77 

Pas Lliure 17,56 

Servei 2,37 

Servei 2,37 

Escala 13,14 

 
PLANTA COBERTA 

Escala 12,96 

Passadís 3,56 

Sala d'Instal·lacions 7,76 

Maquinària Ascensor 5,43 

 

SUPERFÍCIES CONSTRUIDES 

Planta Soterrani 64,5 

Planta Baixa 253,03 

Planta Primera 393,28 

Planta Segona 345,69 

Planta Coberta 41,34 

TOTAL  1.097, 84 

 

SUPERFÍCIES TOTALS 

Planta Semisoterrani 54,66 

Planta Baixa 219,84 

Planta Primera 333,26 

Planta Segona 302,82 

Planta Coberta 29,71 
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3. MEMÒRIA TÈCNICA 

 

3.1 Estudi de les exigències: 

Les exigències són aquelles que determinen i condicionen el tipus d’instal·lació a 

realitzar ja que, en funció de les exigències climatològiques o merament constructives, 

el sistema geotèrmic presentarà unes característiques o unes altres. 

3.1.1 Climatologia: 

Els 40.000 kWh aproximats (màxim consum del any 2014) que exigeix l’edifici 

anualment demostren que les condicions climatològiques a la zona de la plana de 

Lleida són de clar contrast entre les estacions d’hivern i d’estiu ja que el consum de 

calefacció s’eleva durant els mesos de Desembre, Gener i Febrer i per al contrari, 

durant els mesos de Juny, Juliol i Agost el consum d’aire condicionat encara és més 

elevat degut a les altes temperatures que s’assoleixen a la comarca. 

Linyola es troba dins la zona climàtica catalogada com HE 1, la qual indica un clima 

mediterrani continental sec, és a dir, fred intens a l’hivern i calor notable durant els 

mesos d’estiu amb una pluviometria més o menys dèbil. El municipi es troba a uns 250 

metres per sobre del nivell del mar. 

A continuació es mostren les dades climatològiques de l’any 2013, en taula de dades i 

en gràfic del observatori situat a la població de El Poal (situada a uns 4 quilòmetres de 

Linyola). 

TAULA DE DADES CLIMATOLÒGIQUES ANY 2013 

MES TmM TMmM TmmM TMAM TmAM AT DG PM 

Gener 3,7 10,3 -1,3 17,4 -5,2 11,6 21 34,5 

Febrer 5,6 12,6 -0,7 17,5 -5,8 13,3 19 21,8 

Març 10 16,3 4,1 22,1 -3 12,3 8 70,8 

Abril 12,1 19,2 5,1 29,1 -0,3 14,1 1 80,8 

Maig 14 20,8 7,1 25,2 2,5 13,8 0 25,6 

Juny 19,3 27,1 11,7 33 6,9 15,4 0 40,2 

Juliol 24,4 33,4 16,4 36,2 14 16,9 0 33,7 

Agost 22,5 30,8 15,5 35,7 10,8 15,3 0 54,7 

Setembre 19 27,9 11,5 33,3 7 16,4 0 7,3 

Octubre 15,9 24,1 9,3 31,2 0,6 14,8 0 16,8 

Novembre 7,9 14,7 2,2 24,5 -6,2 12,5 11 72,9 

Desembre 2,1 7 -1,8 14,2 -6,4 8,8 22 13,1 
 

Taula 4. Dades climatològiques observatori El Poal, Pla d’Urgell. Any 2013* (Font: Meteocat). 
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LLEGENDA (Font: Meteocat): 

LLEGENDA DESCRIPCIÓ 

TmM: 
Temperatura mitjana Mensual ( ºC) 

 

TMmM: 
Temperatura Màxima mitjana Mensual ( ºC) 

 

TmmM: 
Temperatura mínima mitjana Mensual ( ºC) 

 

TMAM: 
Temperatura Màxima Absoluta Mensual ( ºC) 

 

TmAM: 
Temperatura mínima Absoluta Mensual ( ºC) 

 

AT: 
Amplitud Tèrmica ( ºC) 

 

DG: 
Dies de Glaçada (dies) 

 

PM: 
Precipitació Mensual (mm) 

 

 

GRÀFICA DE DADES CLIMATOLÒGIQUES ANY 2013 

 

Tal i com s’ha esmentat anteriorment, en la taula climatològic s’observa com durant 

els mesos d’hivern la temperatura mitjana no sobrepassa els 5 graus aproximadament, 

en canvi, a l’estiu la temperatura mitjana no baixa dels 20 graus arribant en molts dies 

al llindar dels 35 graus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfica 4. Dades climatològiques any 2013 al Pla d’Urgell (Font: Meteocat). 

 

 

-10 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

Temp. Mitja mensual 

Temp. Mitja màxima mensual 

Temp. Mínima mitja mensual 

Temp. Màxima absoluta mensual 

Temp. Mínima absoluta mensual 

Ampl. tèrmica 

Dies glaçades 

Precip. mensual 

Eix X (Mesos de l’any) 

Eix Y (Valors de 

temperatura) 



 Projecte executiu d’una instal·lació geotèrmica en l’edifici 
multifuncional “Cal Formiguera” de Linyola 

 

Agustí Boldú Sedano     EPSEM     2011 - 2015 

  

31 

3.1.2 Estudi tèrmic del terreny: 

Per un correcte dimensionat del sistema geotèrmic s’ha de tenir en compte les 

característiques del terreny on s’executaran les perforacions i el camp de captació 

geotèrmic. 

Les diferents característiques que ens dóna el terreny són: 

 

 Conductivitat tèrmica 

És la capacitat que té el terreny per a produir calor. Aquest valor s’obté a partir del TRT 

(Test de Resposta Tèrmica) i les seves unitats són [W/mK]. 

Els valors en funció dels tipus de sòl varien entre els 0,2 i els 5 W/mK aproximadament 

(Veure taula 5). 

Subsòl Conductivitat tèrmica (W/mK) 

Arena seca 0,3 - 0,8 

Arena saturada 
en aigua 

1,7 - 5 

Grava seca 0,4 - 0,5 

Grava saturada 
en aigua 

1,8 

Argil·la seca 0,9 -1,3 

Argil·la saturada 
en aigua 

0,2 -0,7 
 

Taula 5. Conductivitat tèrmica del terreny (Font: Geoeficiencia.com). 

 

Aquesta propietat ve donada per factors com al temperatura del terreny, la seva 

densitat aparent, el contingut en aigua o la seva mineralogia present en els estrats. 

 

 Capacitat tèrmica 

Es defineix com la relació entre el calor que el terreny subministra al sistema 

geotèrmica i la variació de temperatura provocada o també és la quantitat de calor 

necessària per augmentar la temperatura d’1m3 de terreny en 1K. Les unitats de 

mesura de la capacitat tèrmica són els [J/m3·k]. 

Aquesta propietat, igual que la conductivitat tèrmica també ve donada per factors com 

al temperatura del terreny, la seva densitat aparent, el contingut en aigua o la seva 

mineralogia present en els estrats. 
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 Permeabilitat 

És la capacitat pròpia del terreny per ser travessat o no per l’aigua, és a dir, si la deixa 

passar a través o per al contrari la reté. Aquesta propietat permet obtenir la velocitat 

del flux d’aigua subterrània en cas de que hi sigui present. Es mesura en [m/s]. 

 

 

Figura 8. Permeabilitat segons el tipus de terreny (Font: mi+d). 

 

 Difusivitat tèrmica 

És la relació o el rati entre la capacitat de conducció del terreny i la capacitat tèrmica 

del mateix, és a dir, la relació entre la conductivitat i la capacitat d’un terreny. Aquesta 

propietat tèrmica té com a unitats els [m2/s]. La Difusivitat tèrmica acostuma a ser 

baixa en sòls secs i alta en sòls humits o amb petits continguts d’aigua. 

 

Subsòl Difusivitat tèrmica (m2/s) 

Arena seca 2·10-7 

Arena saturada 3,3·10-7 

Grava seca 11·10-7 

Grava saturada 14 - 15,3·10-7 
 

Taula 6. Difusivitat tèrmica en funció del tipus de sòl (Font: jmcprl). 

 

 

Alta permeabilitat 

Baixa permeabilitat 

Estrats gravosos 

Estrats arenosos 

Llims 

Argil·les 
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3.2 Càlcul de càrregues tèrmiques: 

En l’annex III de l’estudi de viabilitat s’especifiquen els diferents càlculs de càrregues 

tèrmiques per a les dues opcions. Llurs càlculs s’han executat gràcies al software Ce3X. 

A continuació s’exposen les dades més rellevants de les càrregues tèrmiques de l’opció 

escollida per implantar, és a dir, l’abastiment de les plantes primera i segona 

mitjançant un sistema geotèrmic. 

3.2.1 Càrregues tèrmica de calefacció i refrigeració: 

DADES PRELIMINARS 

ENVOLVENT TÈRMIC dels tancaments 

Nom Tipus 
Superfície Transmitància 

Mètode d’obtenció 
 

[m²] [W/m²·K] 
 

Coberta amb aire Coberta 302.82 2.56 Estimat 
 

Mur de Façana NO Façana 107.5 1.61 Estimat 
 

Mur de Façana NE Façana 37.5 1.61 Estimat 
 

Mur de Façana SE Façana 58.5 1.61 Estimat 
 

Mitjanera SO Façana 66.0 0.00 Por defecte 
 

Mur de Façana SO Façana 15.0 1.61 Estimat 
 

Mitjanera NE Façana 22.5 0.00 Por defecte 
 

Mitjanera  SE Façana 65.0 0.00 Por defecte 
 

Terra amb aire Terra 157.46 1.89 Estimat 
 

 

ENVOLVENT TÈRMIC dels forats i lluminàries 

  Superfície Transmitància Factor Mètode de Mètode de 
 

Nom Tipus obtenció. obtenció.  

[m²] [W/m²·K] solar 
 

  Transmitància Factor solar 
 

BALCONERA Forat 32.34 3.30 0.75 Estimat Estimat 
 

BALCONERA SE Forat 13.86 3.30 0.75 Estimat Estimat 
 

BALCONERA NE Forat 2.31 3.30 0.75 Estimat Estimat 
 

BALCONERA SO Forat 1.0 3.30 0.75 Estimat Estimat 
 

BALCONERA NO 2 Forat 2.0 3.30 0.75 Estimat Estimat 
 

 

INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES ACTUALS: 

Nom 
 

Tipus 
Potencia nominal Rendiment Tipus de Mètode de 

 

 [kW] [%] Energia obtenció 
 

Calefacció i ACS  Caldera Estàndard 16.3 54.90 Gas Natural Estimat 
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Nom 
 

Tipus 
Potencia nominal Rendiment Tipus de Mètode de 

 

 [kW] [%] Energia obtenció 
 

Només refrigeració  Maquina frigorífica  89.80 Electricitat Estimat 
 

     
 

       
 

Nom 
 

Tipus 
Potencia nominal Rendiment Tipus de Mètode de 

 

 [kW] [%] Energia obtenció 
 

Calefacció y ACS  Caldera Estàndard 16.3 54.90 Gas Natural Estimat 
 

 

DEMANDA ENERGÈTICA EN CALEFACCIÓ I EN REFRIGERACIÓ: 

  DEMANDA DE CALEFACCIÓ   DEMANDA DE REFRIGERACIÓ 

 < 23.8A A   < 7.2 A    A  
 23.8-38.6B B   7.2-10.4 B     B             8.8 B  
 38.6-59.9  C C   10.4-14.8    C  

 59.9-92.1 D   14.8-21.5 D  

 92.1-149.8 E  95.86 E   
21.5-26.5 
26.5-32.6 

E  

 149.8-175.3 F   F  

  G    G  
        

Demanda global de calefacció [kWh/m² any] Demanda global de refrigeració [kWh/m² any] 

95.86 8.80 

 

3.2.2 Qualificació energètica obtinguda: 

 

*En l’annex III de l’estudi es poden veure les mesures de millora escollides per obtenir una 

millor qualificació energètica i substituir així les instal·lacions actuals per la bomba geotèrmica. 

TAULA RESUM: 

CÀRREGA TÈRMICA 

Tipus kWh/m2·any Kw 

En calefacció 95,86 
39,4 

En refrigeració 8,8 

QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA 

Lletra obtinguda KgCO2/m2·any   

E 50,04   
 

Es dimensionarà la bomba per abastir els 39,4 kW de potència requerits per l’edifici. 
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3.3 Criteris a seguir per al dimensionat de l’instal·lació: 

 

3.3.1 Elecció de la bomba de calor: 

Cada tipus de bomba presenta diferents paràmetres que, en funció d’aquest, el 

disseny i dimensionat de la sala de màquines variarà i s’adaptarà al tipus de bomba 

instal·lada. 

La bomba de calor determina la quantitat de calor intercanviada entre el sòl i el cabal 

que circula pel bescanviador. Per altra banda, les bombes de calor geotèrmiques 

també determinen el coeficient de rendiment de la instal·lació. 

Aquest coeficient, conegut com  “COP” en anglès o “Crend” ve definit per la relació 

entre la capacitat tèrmica de la pròpia bomba i la potència elèctrica que consumeix per 

a subministrar aquesta capacitat, és a dir, la relació a la sortida de calor del 

condensador (Q) amb la potència subministrada al compressor (W). 

La bomba pot treballar per a climatitzar tan a l’hivern com a l’estiu, per tant, el 

coeficient de rendiment serà diferent en funció de l’època de l’any. 

 

COEFICIENT DE RENDIMENT EN TIPUS CALEFACCIÓ: 

 

 

 

COEFICIENT DE RENDIMENT EN TIPUS REFRIGERACIÓ: 
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OPCIÓ ESCOLLIDA: 

A partir d’aquests paràmetres dels resultats obtinguts en el TRT (Test de Resposta 

Tèrmica) i del càlcul de les càrregues tèrmiques s’ha dimensionat el sistema geotèrmic 

per a que avarqui les plantes baixa i primera de l’edifici amb 1 bomba geotèrmica 

model ecoGEO HP amb el mòdul 3 de 12-40 Kw i ubicades a la sala de màquines de la 

planta soterrani de l’edifici. 

 

Prestacions i característiques EcoGEO HP de 12-40 kW: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refriferant R410A 
Amb compressor 

invertit 

Válvula d’expansió 
Intercambiadors de 

plaques 

COP = 4,76 Sense Dipòsit auxiliar 

  

 

PRESTACIONS 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
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3.3.2 Elecció dels tubs geotèrmics: 

Es tracta de tubs de plàstics o dels seus derivats que es connecten als circuits i al 

sistema de calefacció i de refrigeració.  

Dins dels tubs o també anomenats sondes hi circula un líquid portador de calor el qual 

la seva funció es absorbir el calor del terreny i transmetre’l a la bomba de calor 

geotèrmica. 

Per tal de instal·lar els tubs més adients i que s’adaptin a les necessitats de la 

instal·lació, s’han de tenir en compte diferents factors com: 

MATERIAL: 

Els materials més utilitzats en matèria de tuberes per a instal·lacions geotèrmiques són 

el Polietilè (PE) i el Polibutilè (PB).  

Tant el PE com el PB presenten els avantatges de que tenen una gran flexibilitat, es 

poden unir mitjançant fusió, és a dir, a partir de punts de soldadura cosa que afavoreix 

les unions i la seva completa estanquitat i per descomptat, presenten una gran 

resistència a agents exteriors. 

DIÀMETRE: 

Per obtenir un diàmetre òptim s’ha de jugar amb diferents factors. Un d’ells són les 

pèrdues de càrrega ja que, el diàmetre del tub ha de ser el suficientment gran per 

produir pèrdues de càrrega petites i així necessitar una potència de bombeig menor. 

D’altra banda, el diàmetre del tub també ha de ser el suficientment petit per afavorir 

que el fluid que circula pel seu interior ho faci a gran velocitat per així propiciar el 

règim turbulent. A més turbulència, més gran serà l’intercanvi tèrmic. 

RÈGIM DE TEMPERATURES: 

No tots els tubs treballen amb les mateixes característiques en funció de les 

temperatures.  

Els materials abans mencionats treballen adequadament a les temperatures 

requerides per a la instal·lació en l’edifici però en funció del tipus i envergadura del 

sistema s’ha de tenir en compte els règims de temperatura que es poden donar. 
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Règims de temperatura: 

 Quan el sistema escalfa, el condensador produeix aigua calenta a uns 50 ºC 

mentre que en l’evaporador la temperatura de l’aigua freda oscil·la entre els 5 i 

els 15 ºC. 

 

 En règim de refredament, el evaporador produeix aigua freda a uns 10 ºC 

aproximadament mentre que al condensador hi circula aigua calenta procedent 

de l’intercanvi tèrmica a uns 30 ºC més o menys. 

POTENCIA D’EXTRACCIÓ DE CALOR PER METRE LINEAL DE SONDA: 

Aquest valor oscil·la entre els 40 i els 50 W/m aproximadament i és una dada molt 

important alhora de dimensionar-ho correctament. 

En el cas de que les potències que es necessitin siguin superiors, s’executaran camps 

de captacions geotèrmiques compreses entre 4 i 50 perforacions com a màxim 

situades el més a prop possible de l’edificació a climatitzar o inclús, per sota d’ella, és a 

dir, realitzant una cimentació geotèrmica amb profunditats de 300 metres màxim. 

OPCIÓ ESCOLLIDA: 

S’implantaran 600 metres lineals de sonda geotèrmica PE – 100 amb unió tipus “U” 

(Veure figures 9 i 10) que coincideixen amb els 600 metres lineals de perforació que 

s’han calculat (Veure annex IV projecte). 

 

 

Figures 9 i 10. Unió tipus “U” i rotllo de sonda geotèrmica PE100 (Font: Terraterm). 
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3.3.3 Elecció del fluid: 

El fluid més emprat per aquests tipus d’instal·lació són els fluids composats per aigua 

amb anticongelant o aigua amb glicol. 

L’adició d’aquestes substàncies a l’aigua es realitza per a prevenir el possible risc de 

congelació ja que el funcionament en calefacció és elevat o, en funció de l’època de 

l’any, les temperatures del terreny són molt fredes i més en la zona de Lleida on els 

hiverns acostumen a tenir temperatures negatives gran part de l’estació. 

Criteris per a l’elecció del fluid: 

- Conductivitat tèrmica i viscositat. 

- Punt de congelació elevat. 

- Caigudes de pressió per contacte amb els tubs. 

- Corrosivitat. 

- Toxicitat. 

- Cost econòmic. 

 

Característiques principals dels fluids més utilitzats actualment. 

CARACTERÍSTIQUES AIGUA ETILENGLICOL PROPILENGLICOL METANOL 

Densitat a 20 º 1 0,925 0,863 0,658 

Punt de congelació 0 -13 -12 -26 

Punt ebullició 100 197 187 64 

Calor específic a 15 º 4,187 2,185 2,503 2,47 

Viscositat a 0 º 1,79 57,4 243 0,87 

Viscositat a 20 º 1,01 20,9 60,5 0,6 

Viscositat a 40 º 0,655 9,5 18 0,45 

Cond. Tèrmica a 20 º 0,6 0,26 0,2 0,21 
 

Taula 7. Característiques físiques fluids usats a dia d’avui (Font: IDAE). 

 

OPCIÓ ESCOLLIDA: 

S’introduirà etilenglicol (garrafes de 25 litres) amb proporcions compreses entre un     

15% i un 20% del volum total de la perforació amb codi EDA3063. Tan el codi com el 

producte així com les proporcions anteriorment esmentada han estat recomanats i 

estudiats per l’empresa Catalana de Perforacions S.A. 
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3.3.4 Elecció del tipus de perforació: 

Alhora de escollir el tipus de perforació que millor es pugi adaptar a la nostra 

instal·lació s’han de tenir en compte diferents factors com: 

 Superfície disponible. 

 

 Tipus d’instal·lació.  

 

 Capital disponible. 

 

 Direcció del fluid circulant. 

Si es disposa d’una superfície adjacent a l’edifici de dimensions considerables, 

normalment entre 1,5 i 3 vegades la superfície a abastir, la perforació horitzontal a 

partir de rases i estesa de tubs horitzontals és la millor opció. 

Les perforacions verticals s’empren en superfícies més reduïdes ja que l’espai que es 

necessita és molt petit, inclús es poden realitzar les perforacions dins el mateix 

habitatge. 

El sistema més emprat per dur a terme aquest tipus de perforacions és el de 

rotopercussió a circulació directa (Veure figura 11). 

  

Màquina de rotopercussió Màquina de rotopercussió en funcionament 
 

Figura 11. Màquina emprada per al sistema de rotopercussió a circulació directa                     

(Font: Catalana de Perforacions S.A). 

Aquest sistema utilitza l’aire comprimit per evacuar els detritus de perforació cap a 

l’exterior. Per tal de dur a terme aquesta expulsió cap a l’exterior, la maquinària 

emprada està dotada d’un compressor que injecta l’aire a l’eina perforadora a través 

d’un barillatge. 
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L’eina o el cap perforador consisteix en un martell pneumàtic equipat amb una broca 

que conté botons de carbur de tungstè o també de wídia els quals són materials amb 

una gran duresa. L’aire comprimit acciona el pistó central i aquest transmet l’empenta 

cap a la broca de perforació realitzant així la perforació directa al terreny. 

Durant la perforació és important que es vagin prenent mostres dels detritus 

procedents de la perforació per així poder prendre dades dels cabals obtinguts per tal 

de elaborar la posterior columna litològica de la perforació. 

Aquest sistema és ideal per: 

 Terrenys de roca, és a dir, en terrenys consolidats on l’avanç de perforació és 

molt elevat. L’avanç de perforació està en uns 150 a 200 metres en un sol dia. 

És el sistema més utilitzat en l’actualitat per realitzar perforacions verticals però també 

hi ha altres mètodes per realitzar les perforacions. 

Un altre sistema és l’anomenat de capçal dual. 

Llur sistema introdueix la variant de realitzar la perforació i el revestiment de manera 

simultània en terrenys d’elevada dificultat. 

La màquina perforadora està dotada de dos capçals de rotació independents; el primer 

capçal realitza la perforació exactament igual que el sistema de rotopercussió a 

circulació directa i el segon capçal és el que realitza i acciona la canonada de 

revestiment (Veure figura 12). 

   

Màquina de capçal dual 
Perforació i revestiment en 

zones sense cohesió 

Perforació i revestiment en 
zones molt cohesionades 

com bolos i terrenys 
rocosos 

 

Figura 12. Sistema de perforació de capçal dual (Font: Catalana de Perforacions). 

En les zones sense cohesió, l’avanç del entubat de revestiment es realitza per davant 

del martell de perforació garantint una millor estabilitat de les partes laterals. 
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En zones dures, l’entubat es pot aturar i continuar amb la perforació fins a convenir. 

COMPARATIVA ENTRE SISTEMES 

 

Taula 8. Comparativa entre sistemes utilitzats en la perforació vertical (Font: Catalana de 

Perforacions S.A). 

Pel que fa al sentit del fluid existeixen dues opcions com la direcció en sèrie o la 

direcció en paral·lel. 

 

 

 

SÈRIE  

 

 

 

 

PARAL·LEL 

 

AVANTATGES 

Direcció del fluid definida i concreta. 

Major Funcionament tèrmic degut al 

major diàmetre. 

INCONVENIENTS 

Longitud limitada 

 

 

 

 

AVANTATGES 

Baix cost d’inversió inicial degut als 

diàmetres petits. 

INCONVENIENTS 

Complicació alhora de realitzar el purgat 
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3.4 Disseny i dimensionat de l’instal·lació geotèrmica: 

 

3.4.1 Tipus i característiques de les perforacions: 

Abans de dimensionar les perforacions s’han de conèixer les propietats del terreny on 

s’executaran com: 

 Conductivitat tèrmica 

És la capacitat que té el terreny per a produir calor. Aquest valor s’obté a partir del TRT 

(Test de Resposta Tèrmica) i les seves unitats són [W/mK]. 

Els valors en funció dels tipus de sòl varien entre els 0,2 i els 5 W/mK aproximadament. 

 

Subsòl Conductivitat tèrmica (W/mK) 

Arena seca 0,3 - 0,8 

Arena saturada 
en aigua 

1,7 - 5 

Grava seca 0,4 - 0,5 

Grava saturada 
en aigua 

1,8 

Argil·la seca 0,9 -1,3 

Argil·la saturada 
en aigua 

0,2 -0,7 
 

Taula 9. Conductivitat tèrmica del terreny (Font: Geoeficiencia.com). 

 

 Humitat natural del sòl 

Aquest paràmetre millora la conductivitat tèrmica del mateix i garanteix un contacte 

òptim entre el terreny i la sonda. 

 Presència o no d’aigües subterrànies 

Quan la sonda geotèrmica penetra en una capa amb presència d’aigua, la quantitat de 

calor útil, és a dir, la quantitat de calor que es pot aprofitar per generar energia 

augmenta de manera notable. 

 Prestacions de la instal·lació 

A partir de la presa de dades de les temperatures exteriors de la zona, de l’estudi de 

les temperatures interiors, de les hores de funcionament, del tipus de modalitat en 

funcionament o dels mesos de màxim i mínim rendiment ajuden a determinar un 

correcte disseny i dimensionat. 
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3.4.2 Tipus i característiques de les sondes geotèrmiques: 

Juntament amb les sondes geotèrmiques PE-100 s’hi relacionen una sèrie d’accessoris 

que presenten unes prestacions per tal de afavorir les connexions i assegurar un 

correcte funcionament del sistema. 

ACCESORIS DE LES SONDES GEOTÈRMIQUES 

Independentment del tipus de sonda a instal·lar, existent en el mercat una sèrie 

d’accessoris com per exemple són les unions en el final de les sondes o les platines per 

a la col·locació del lastre: 

Unions: 

Existeixen en tipus cunya o en tipus U la qual s’implantaria (Veure figures 13 i 14). 

 

 

 

 

 

Figures 13 i 14. Sondes geotèrmiques en tipus cunya i tipus U (Font: logismarket.com). 

 

OPCIÓ ESCOLLIDA: 

Unió de les sondes d’anada i tornada a partir del tipus U com la figures anteriors 9 i 14. 

 

Un cop muntades, es distribueixen enrotllades en grans tubs (Veure figures 15 i 16). 

 

 

 

 

 

Figures 15 i 16. Sondes geotèrmiques completament muntades (Font: logismarket.com) 
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3.5 Execució de l’instal·lació:  

                 3.5.1 Execució de les perforacions: 

El disseny i execució del pou o de la perforació depèn del diàmetre i de la configuració 

de la tubera seleccionada. En funció del diàmetre i del número de tubs que s’hi 

encabiran, la perforació tindrà un grossor determinat o bé un altre. 

Si el terreny i les infraestructures del voltant ho permeten, la realització de la 

perforació es realitzarà mitjançant una màquina de fer sondeigs (Veure figura 15) 

situada just al damunt del lloc on s’ubicarà el pou, en canvi, si la màquina no pogués 

accedir directament al lloc de la perforació, s’hauria que realitzar un moviment de 

terres per disminuir la cota del terreny i així poder col·locar la màquina just al damunt 

del punt de perforació. En el cas de l’edifici Cal Formiguera, no existeix problema en 

realitzar les perforacions. 

CARACTERÍSTIQUES DE LES PERFORACIONS 

Nº de perforacions total 6 perforacions 

Diàmetre de les perforacions 40 mm 

Profunditat de les perforacions 100 metres lineals 

Superfície del camp de captació 210 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Execució de les perforacions geotèrmiques (Font:PerforacionesPozo). 
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        3.5.2 Col·locació de les tuberes: 

Prèviament a la col·locació dels tubs o de les sondes geotèrmiques, si el terreny és 

inestable es procedirà a la entubació del pou amb un tub recuperable (es retira 

després de la col·locació dels tubs) per tal de fixar i evitar el despreniment dels 

materials inestables. 

Un cop assegurat el pou, es procedeix a la introducció dels tubs o sondes 

acompanyades (Veure figura 18) del tub d’injecció d’uns 25 mil·límetres i els pesos 

necessaris per a la neteja de la sonda i així facilitar el seu correcte descens al llarg de la 

perforació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Introducció dels tubs dintre del pou, en aquest cas amb entubació de protecció per a 

sòls inestables (Font: Catalana de Perforacions S.A. ). 
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      3.5.3 Reblert de les perforacions: 

Per al reblert de les perforacions verticals (pous) es pot aplicar diversos opcions: 

 No omplir el buit creat per la perforació: 

 

Opció desaconsellable ja que la sonda geotèrmica no pot romandre sense cap 

tipus de sosteniment al seu voltant i a més a més, sense la presència del 

material es fa impossible el contacte entre terreny i sonda i així poder 

transmetre el calor l’un a l’altre. 

 

 Reblert amb el mateix material de l’excavació: 

 

Resulta l’opció més econòmica ja que s’anul·len les despeses de transport i 

compra de nou material i s’evita la possible contaminació d’aqüífers ja que el 

material introduït és el mateix que hi havia abans de l’inici de les perforacions 

però, el rendiment de la bomba pot baixar amb el pas del temps ja que la 

prioritat és aconseguir que el calor es transmeti de la millor manera possible i 

depèn del material que hi ha present, això no s’aconsegueix. 

 

 Reblert amb arena silícia fina: 

 

Gràcies al seu reduït tamany de gra s’aconsegueix un reblert perfecte sense 

deixar cap tipus de buit ni de bossa d’aire i al tractar-se d’arena silícia significa 

que hi ha presència de quars el qual és un material que transmet bé el calor i al 

ser material amb cohesió nul·la s’aconsegueix un reblert al 100%. Aquest tipus 

de reblert es pot combinar amb un segellat a la part superior amb ciment 

bentonític (Veure figura 19). 

 

 
 

Figura 19. Reblert amb arena silícia fina i bentonita (Font: Ferroterm). 
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 Reblert amb incorporació de bentonita: 

 

Opció més recomanada ja que al haver-hi presència d’un additiu amb gran 

conductivitat com és la bentonita s’aconsegueix que la convecció del calor 

entre el terreny i la sonda sigui satisfactori i a més a més, el pou queda reblert 

al complet i assegurant una correcta estabilitat de les sondes al seu interior. 

En l’edifici Cal Formiguera el reblert s’efectuarà amb ciment o morter i bentonita al 

llarg de la seva longitud (Veure figura 20). 

 

Figura 20. Reblert del pou amb ciment bentonític (Font: Ferroterm). 

 

OBSERVACIÓ: Independentment del tipus de reblert que s’assoleixi, aquest s’efectuarà 

des de baix fins dalt mitjançant un tub d’injecció. 

Pel que fa al reblert de les perforacions horitzontals (rases per a connexió amb 

col·lector o arqueta) existeix: 

 Reblert complert de la rasa amb arena fina aconseguint així un correcte reblert 

al 100% (Veure figura 23 i 24). 

 

 Reblert parcial dels tubs amb material granular i un posterior reblert amb arena 

fina (Veure figura 25 i 26). 

En ambdós casos sempre es deixarà una distància mínima entre sondes de 30 cm per 

tal de poder assegurar un reblert perfecte i que el material no deixi cap buit ni cap 

bossa d’aire que amb el pas del temps podria provocar canvis de pressió i possibles 

ruptures de la sonda. 

A diferència del reblert vertical, en aquest cas s’han de prendre una sèrie de mesures a 

tenir en compte per tal de no perjudicar la rasa en un futur. 
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CONSIDERACIONS: 

 Extrems de les sondes protegides amb taps per evitar l’introducció de 

partícules. 

 

 S’evitarà efectuar les rases en zones on es pugui afectar altres serveis. 

 

 No s’efectuaran sobre superfícies impermeabilitzades. 

 

 No es formigonarà la superfície on s’hi hagi de col·locar el col·lector. 

 

 Un cop finalitzat el moviment de terres, es podrà cultivar vegetals o espècies 

herbàcies al seu damunt evitant plantar-hi arbres amb arrels profundes que 

amb el pas del temps puguin posar en perill l’instal·lació. 

Tant la bomba de calor com l’arqueta hauran de quedar accessibles i de fàcil accés per 

als treballs de manteniment i reparació en cas de que fos necessari. 

En general, es complirà amb tot el que especifiqui el Reglament d’Instal·lacions 

Tèrmiques de l’Edificació. 

                  

Figures 21 i 22. Reblert complert de la rasa horitzontal a partir de arena fina (Font: Ferroterm). 

                 

Figures 23 i 24. Sondes soterrades amb material granular i posterior reblert amb arena fina 

(Font: Ferroterm). 
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      3.5.4 Instal·lació de les connexions i accessoris: 

Muntatge dels col·lectors: 

Connexions horitzontals: 

Les connexions bàsiques les quals s’implanten més en els intercanviadors verticals com 

el cas de Cal Formiguera són: 

 Configuració lineal:  
 

Tal y com es mostra en la figura 25, els col·lectors d’injecció i de retorn es col·loquen al 

llarg d’una sola línia recta entre les diferents perforacions i la sala de màquines, en 

aquest cas ubicada al soterrani. 

Aquesta configuració és molt útil quan el número de pous és elevat (més de 6 pous) ja 

que això comporta una gran facilitat d’execució. 

Si no està previst l’ instal·lació de vàlvules reguladores, es convenient instal·lar el 

col·lector de retorn invertit. 

 

 

Figura 25. Configuració lineal cap a la sala de màquines (Font:IDAE ). 
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 Configuració radial:  
 

Opció òptima i rentable per un número entremig de pous en les quals s’instal·la una 

arqueta o col·lector de registre comú per a tots ells on partiran de manera radial les 

sondes de anada i tornada cap a la sala de màquines ubicada al soterrani                 

(Veure figura 26). 

 

Figura 26. Configuració radial cap a sala de màquines (Font:IDAE). 

Tuberes cap a la sala de màquines: 

Una opció en els sistemes domèstics (número de pous inferior a 6) és ubicar els 

col·lectors o arquetes principals penjats en façana i introduir les sondes geotèrmiques 

cap a la sala de màquines a partir de passa tubs els quals recobreixen llurs sondes. 

En la figura 26  es mostra el mètode de connexió de les sondes cap al col·lector.  

L’ús de colzes de 90º únicament s’utilitzarà quan per problemes d’espai no sigui 

possible corbar les sondes on el radi mínim de curvatura serà 25 vegades el diàmetre 

de la pròpia tubera.  

 

Figura 27. Connexions de les sondes al col·lector o arqueta (Font:IDAE). 
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Sala de màquines:  

El soterrani serà l’espai destinat a l’ ubicació de la sala de màquines. Aquest espai 

disposarà d’una paret lliure per a la ubicació de la bomba de calor i els col·lectors 

d’entrada i sortida a la mateixa amb tots els seus elements sostinguts en paret. 

Aquest espai és molt pròxim a les connexions exteriors del intercanviador soterrat com 

a les connexions de distribució interiors. 

La bomba de calor geotèrmica, els col·lectors i els accessoris auxiliars queden 

accessibles per a tasques de manteniment i reparació si fos el cas deixant com a mínim 

les distàncies especificades en el catàleg del fabricant de la bomba de calor 

geotèrmica. La sala de màquines complirà les especificacions detallades en la IT 

1.3.4.1.2. 

Per norma general, tots els elements que composen la sala de màquines (bomba, 

col·lector, vàlvules, etc.) compliran en tot moment els requisits citats en les 

Instruccions Tècniques del Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis.  

 

Posada en marxa dels equips: 

Abans de realitzar la posada en marxa, s’han de realitzar una sèrie de processos i 

comprovacions per tal d’assegurar un correcte funcionament:  

• Neteja del circuit de sondes geotèrmiques. 

• Purga del aire de l’instal·lació. 

• Verificació de les condicions de disseny, és a dir, la pressió: pressió i cabal.  

• Càrrega del intercanviador de calor amb anticongelant si fos necessari.  

• Pressurització de l’instal·lació. 

• Posada en marxa de la bomba de calor geotèrmica i la posterior comprovació. 

 

Neteja i purga del sistema: 

 Abans de realitzar la purga del sistema, d’efectuar les probes d’estanqueïtat i de 

realitzar el reblert de les perforacions, la xarxa de sondes ha d’estar neta internament 

per eliminar els possibles residus procedents del muntatge.  

En referència al purgat, s’introduirà aigua al sistema de sondes a una velocitat mínima 

de 0,6 m/s eliminant així qualsevol bossa d’aire que hi hagi en el seu interior. 
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Probes d’estanqueïtat i resistència: 

Es realitzarà una proba prèvia d’estanqueïtat per detectar errades de continuïtat de la 

xarxa de sondes evitant així futurs danys.  

Aquesta proba tindrà la duració necessària per tal d’assegurar la correcta estanqueïtat 

de totes les unions i s’utilitzarà el mateix fluid transportat, en aquest cas, aigua. 

Un cop introduït el fluid, es sotmetrà a les unions a un esforç per tal d’aplicar la pressió 

de la proba. Aquesta pressió serà equivalent aproximadament a 1,5 vegades la pressió 

màxima efectiva de treball a la temperatura de servei, tenint com a valor mínim 6 bar. 

La reparació de fugues detectades es realitzarà desmuntant la junta i substituint la part 

defectuosa per una de nova. Un cop reparades les possibles anomalies, es tornarà a 

iniciar la proba per tal d’assegurar un correcte funcionament. 

El procés de repetició de probes es durà a terme fins a assegurar una correcta 

estanqueïtat del sistema. 

    

Posada en marxa de la bomba de calor geotèrmica: 

Amb el sistema net i estanc, s’efectuarà la posada en marxa de la bomba.  

Es provarà l’instal·lació en tots els seus tipus de funcionament, és a dir, a funcionament 

total o parcial durant un temps suficientment representatiu comprovant en tot 

moment les temperatures d’anada i de retorn del intercanviador enterrat, les 

pressions del circuit, cabals i potència consumida. 

  

Probes de pressió de les sondes geotèrmiques verticals:  

Un cop finalitzada l’estesa i l’introducció de les sondes a l’interior de les perforacions i, 

abans d’efectuar el reblert de les mateixes, es realitzaran les pertinents probes de 

pressió.  

 Es netejarà l’interior de les sondes amb aigua a pressió amb la finalitat 
d’eliminar possibles partícules. 
El purgat es considerarà correcte quan l’aigua de sortida sigui transparent 

enlloc de blanca.  

 Es realitzarà una proba d’estanqueïtat i de resistència de manera simultània a 
cada una de les sondes amb les següents consideracions: 

o La pressió de la proba serà com a mínim 3 vegades la pressió de servei i 
com a màxim el 80% de la pressió nominal de la tubera. 

o La caiguda màxima de pressió admissible serà d’un 3%. 
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Purgat de l’instal·lació: 

A partir de la circulació d’aigua a pressió a 0,6 m/s mínim s’assegura un correcte purgat 

del sistema. 

 

Probes de estanqueïtat i resistència: 

Es mantindrà una pressió mínima 3 vegades la pressió de servei durant dues hores i es 

comprovarà que el descens de pressió durant aquest període sigui inferior a 0,2 bar. 

Important tenir en compte que a l’inici de la mateixa, el manòmetre ha d’estar 

estabilitzat per assegurar uns valors correctes ja que en grans longituds, en el període 

inicial la pressió pot sortir que ha disminuït notablement. 
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4. PLEC DE PRESCRIPCIONS 
 

4.1  PLEC DE CONDICIONS GENERALS: 

El objecte del present document és la descripció de les condicions facultatives i 

tècniques, en les quals s’hi inclouen les dades econòmiques i legals que han de regir i 

complir-se durant l’execució de les obres d’implantació del sistema geotèrmic. 

L’obra ha de ser executada conforme amb els documents establerts del present 

projecte, seguint cada una de les condicions establertes en el contracte y les ordres i 

instruccions dictades per la direcció facultativa de l’obra. 

Qualsevol modificació de l’obra es posarà en coneixement de la Direcció Facultativa ja 

que sense la seva autorització no podrà ser realitzat cap canvi. 

Es realitzaran els treballs complint amb l’especificat en l’apartat de condicions 

tècniques y s’utilitzaran materials que compleixin amb l’especificat en el mateix 

document (Condicions Tècniques). 

Durant la totalitat de l’obra, el compliment de la normativa vigent estarà disposat en 

tot moment. 

És d’obligació de les contractistes, així com la resta d’agents que hi intervenen en 

l’obra el coneixement del present Plec i el compliment de cada un dels seus punts. 
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4.2  PLEC DE CONDICIONS FACULTATIVES: 

 

4.2.1 Agents Interventors: 

 

4.2.1.1 Promotor: 

Serà considerat en la figura de promotor qualsevol persona física o jurídica, pública o 

privada que, de manera individual o de manera col·lectiva decideixi impulsar o finançar 

amb recursos propis o aliens, les obres de construcció i execució del present projecte. 

Les obligacions del promotor i que són d’obligat compliment són: 

- El dret d’ostentació de la titularitat que en faculti per a la construcció de llur 

obra sobre el sòl en qüestió. 

 

- Nomenar als tècnics projectistes i directors d’obra i de la execució material del 

projecte. 

 

- Contractar al tècnic redactor del Estudi de Seguretat i Salut i al Coordinador en 

l’obra. 

 

- Facilitar la documentació e informació necessària per a la redacció del projecte 

així com autoritzar al Director d’obra les posteriors modificacions si esdevingué 

el cas. 

 

- Gestionar i obtenir les pertinents llicències i autoritzacions administratives així 

com subscriure l’acta de la recepció de l’obra. 

 

4.2.1.2 Contractista: 

El contractista té el compromís d’executar les obres mitjançant medis humans i 

materials suficients, ja siguin propis o aliens, dins del període acordat i establert i amb 

una subjecció estricta al projecte tècnic que les defineix, en el contracte firmat amb el 

promotor, a les especificacions realitzades per la Direcció Facultativa i a la legislació 

vigent aplicable. 

Les obligacions del contractista i que són d’obligat compliment són: 

- L’execució de l’obra amb la qualitat exigida en el projecte complint a la vegada 

amb els terminis establerts en el contracte. 

 

- Tenir i disposar de la capacitat professional per al compliment de la seva tasca. 
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- Seleccionar al cap d’obra el qual serà l’encarregat d’assumir la representació 

tècnica del constructor dins l’obra, tindrà la capacitació adequada, d’acord amb 

les característiques i la complexitat de l’obra i romandrà en l’obra durant tota la 

jornada legal de treball fins la recepció de la mateixa. 

 

- El cap d’obra haurà que complir amb les indicacions de la Direcció Facultativa i 

firmar en el llibre d’ordres, així com assabentar-se de la correcta instal·lació 

dels medis auxiliars i principals i realitzar les pertinents operacions tècniques. 

- Assignar a l’obra els medis humans i materials necessaris per a la correcta 

execució de la mateixa. 

 

- Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de 

l’obra dins dels límits establerts en el contracte. 

 

- Firmar l’acta de recepció de l’obra. 

 

- Facilitar al Director d’obra les dades necessàries per a l’elaboració de la 

documentació d’obra executada. 

 

- Establir i garantir les garanties previstes en el present plec i en la normativa 

vigent. 

 

- Redactar el Pla de Seguretat i Salut. 

 

- Designar al vigilant de Seguretat i Salut dins de l’obra entre el seu personal 

tècnic qualificat amb la presència permanent en l’obra i vetllar per al estricte 

compliment de les mesures de seguretat i salut establertes en la normativa 

vigent i en el Pla de Seguretat i Salut. 

 

Termini d’execució i d’obra 

En cas de que l’obra no es pugui iniciar o finalitzar en el termini previst com a 

conseqüència d’una causa major o per raons alienes al Contractista, s’atorgarà una 

pròrroga amb previ informe favorable de la Direcció Facultativa. El Contractista 

explicarà la causa que impedeixi iniciar l’execució de l’obra mitjançant un escrit. 

La pròrroga únicament es podrà sol·licitar en un termini màxim d’un mes a partir del 

dia en que es va originar la causa, indicant la seva duració prevista i abans de que les 

diferents contrates perdin vigència. En qualsevol cas, el temps prorrogat s’ajustarà al 

temps perdut i el Contractista perdrà el dret de pròrroga si no ho sol·licita en el temps 

establert. 
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Medis humans i materials d’obra: 

Cada una de les diferents partides de la qual està formada l’obra s’executaran amb el 

personal adequat a cada tipus de treball, amb la capacitació suficientment provada per 

a la tasca a desenvolupar. La Direcció Facultativa tindrà la potestat per decidir sobre 

l’adequació del personal a cada treball per realitzar. 

El Contractista proporcionarà un mínim de dos mostres de materials que s’utilitzaran 

en l’obra amb els seus certificats i segells de garantia en vigor presentats pel fabricant, 

per a que siguin examinats i aprovats per la Direcció Facultativa, abans de la seva 

posada en obra. Els materials que no reuneixin les condicions exigides per la Direcció 

seran retirats de l’obra. 

Les diferents probes i assaigs, així com els pertinents anàlisis i extracció de mostres de 

l’obra que es realitzin per a comprovar la qualitat dels materials i que estan subjectes 

al present Plec, seran efectuats quan s’estimi oportú per part de la Direcció Facultativa 

i en qualsevol cas es podrà exigir les garanties dels fabricants i proveïdors. 

El transport, descàrrega, acopi i manipulació dels materials serà responsabilitat del 

Contractista. 

Instal·lacions i medis auxiliars: 

El projecte, la construcció o instal·lació, conservació, manteniment, desmuntatge, 

demolició o retirada de les instal·lacions, obres o medis auxiliars d’obra necessaris per 

a l’execució de la mateixa, seran obligació del Contractista i aniran a càrrec del mateix. 

Tanmateix, serà responsabilitat del Contractista qualsevol averia o accident del 

personal que pugui ocórrer en l’obra per insuficiència o mal estat dels mitjans 

mecànics o de les instal·lacions. 

El Contractista instal·larà una oficina dotada de mobiliari suficient i adient, on la 

Direcció Facultativa podrà consultar la documentació de l’obra i en la que es guardarà 

una còpia completa del projecte visada pel Col·legi Oficial, del llibre d’ordres de l’obra, 

del llibre de llicències segons el RD 1627/97, el llibre de visites de les inspeccions de 

treball, una còpia de la llicència d’obra i una còpia del Pla de Seguretat i Salut. 

Subcontractes: 

El Contractista podrà subcontractar diferents unitats d’obra sota la seva responsabilitat 

amb previ consentiment del Promotor i de la Direcció Facultativa, assumint en 

qualsevol cas l’actuació de les diferents subcontractes. 

La Direcció també  podrà introduir altres constructors o instal·ladors, a més a més dels 

del propi Contractista per a que treballen de manera simultània sota les instruccions 

de la Direcció Facultativa. 
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Relació amb els agents interventors: 

L’orde d’execució de l’obra serà determinada pel Contractista, a excepció quan la 

Direcció Facultativa cregui convenient una modificació de la mateixa per diferents 

raons com tècniques per exemple les quals seran modificades sense cap 

contraprestació. 

El Contractista estarà a disposició de la Direcció d’obra i complirà les seves indicacions 

en tot moment, sense tenir-hi lloc cap tipus de reclamació i en qualsevol cas, el 

Contractista podrà manifestar per escrit la seva disconformitat i la Direcció firmarà 

l’acusament de rebuda. 

En aquells casos en que el Contractista no es trobi conforme amb les decisions 

econòmiques adoptades per la Direcció d’obra, aquest ho posarà en coneixement 

mitjançant un escrit, fent arribar la còpia a la mateixa Direcció Facultativa. 

Defectes d’obra: 

El Contractista serà responsable dels possibles defectes o desperfectes ocasionats 

durant l’execució de l’obra fins a la recepció de la mateixa. 

En cas de que la Direcció Facultativa, durant o finalitzada l’obra, observi defectes en els 

treballs realitzats, en els materials emprats o en instal·lacions que no compleixin amb 

les condicions exigides, tindrà el dret de ordenar que les parts malmeses siguin 

demolides i reconstruïdes abans de la recepció de l’obra i a càrrec del Contractista. 

De la mateixa manera, els desperfectes ocasionats en la via pública o a terceres 

persones pel Contractista, seran reparats a càrrec d’aquest, deixant-ho en el mateix 

estat en el que es trobaven abans de la realització de l’obra. 

Modificacions en les unitats de l’obra: 

Les diferents unitats d’obra no podran ser modificades respecte al projecte a menys 

que la Direcció Facultativa ho disposi per escrit. 

Les modificacions realitzades de manera unilateral pel Contractista quedaran a judici 

propi de la Direcció Facultativa de l’obra i aquesta, decidirà la seva aprovació o la seva 

disconformitat amb llurs modificacions. 

Tota modificació de les unitats d’obra serà anotada en el llibre d’ordres de l’obra així 

com la seva autorització per la Direcció Facultativa i la seva posterior comprovació. 
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4.2.1.3 Direcció facultativa: 

Projectista: 

És l’encarregat per part del Promotor per a redactar el projecte d’execució de l’obra 

amb subjecció a la normativa vigent i a l’establert en el contracte. 

Serà l’encarregat de realitzar les còpies pertinents i visar-les al Col·legi Professional 

corresponent. 

Quan el projecte es desenvolupi o es completi mitjançant projectes parcials o 

documents tècnics, cada un dels projectistes assumirà la titularitat del seu projecte. 

Director d’obra: 

Forma part de la Direcció Facultativa i dirigeix el desenvolupament de l’obra en els 

seus aspectes més tècnics, estètics, constructius i mediambientals, de conformitat amb 

el projecte, amb la llicència d’edificació i altres autoritzacions i condicions del 

contracte. 

Les obligacions del Director d’obra i que són d’obligat compliment són: 

- Verificar el replanteig, l’adequació de la cimentació i de l’estructura projectada 

a les característiques geotècniques del terreny. 

 

- Resoldre de manera eficaç les dificultats que es presentin en l’obra i consignar 

el llibre d’ordres de l’obra per a la correcta interpretació del projecte. 

 

- Elaborar les modificacions del projecte necessàries que es pugin anar 

desenvolupant durant l’obra. 

 

- Subscriure l’acta d’inici d’obra i certificar la finalització de la mateixa així com 

conformar les certificacions pertinents de les diferents unitats d’obra. 

 

- Elaborar la documentació de l’obra executada per a entregar-la al Promotor, 

amb els pertinents visats. 

 

Director de l’execució de l’obra: 

També forma part de la Direcció Facultativa i assumeix la funció tècnica de dirigir i 

coordinar l’execució de l’obra. 
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Les obligacions del Director d’execució d’obra i que són d’obligat compliment són: 

- Verificar la recepció en l’obra dels productes de construcció, ordenant la 

realització dels assaigs corresponents i de les probes que es precisin. 

 

- Dirigir l’execució material de l’obra comprovant els diferents replanteigs, els 

materials, la òptima execució i disposició dels elements constructius i de les 

diferents instal·lacions, d’acord amb el projecte i amb els instruccions del 

Director d’obra. 

 

- Consignar en el llibre d’odres de l’obra les instruccions precises. 

 

- Subscriure l’acta d’inici d’obra i el certificat de finalització de la mateixa així 

com conformar les certificacions pertinents de les diferents unitats d’obra. 

 

- Col·laborar amb els agents interventors en l’elaboració de la documentació de 

l’obra, aportants els resultats del control realitzat. 

 

4.2.2 Documentació: 

A l’obra es conservarà i es guardarà una còpia actualitzada del projecte per a la 

correcte execució de la mateixa i que estarà a disposició de tots els agents tècnics. 

Els dubtes del Contractista envers al projecte o als documents vinculats es posaran en 

coneixement de la Direcció Facultativa tan aviat com sigui possible per tal de poder 

estudiar i resoldre el problema. No es procedirà a realitzar aquesta part de l’obra sense 

la prèvia autorització de la Direcció Facultativa. 

Una vegada finalitzada l’obra, el projecte, serà facilitat al Promotor per part del 

Director d’obra per a la formalització dels corresponents tràmits administratius. 

A aquesta documentació s’adjuntarà l’acta de recepció per part del Promotor així com 

la relació identificativa dels diferents agents interventors, les instruccions d’ús i 

manteniment de la instal·lació i aquelles dades necessàries segons normativa vigent.  

Les contradiccions entre els documents integrats en el projecte o entre diferents 

projectes complementaris seran atesos a criteri establert per la Direcció d’obra. 

4.2.3 Replanteig i acta de replanteig: 

El Contractista estarà obligat a comunicar per via escrita l’inici de les obres a la Direcció 

Facultativa com a mínim 3 dies abans del seu inici. 
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El replanteig serà realitzat pel Constructor seguint les indicacions d’alineació i nivells 

especificats als plànols i comprovats per la Direcció Facultativa. Les obres no s’iniciaran 

si no existeix conformitat per part de la Direcció Facultativa. 

Tots els mitjans materials, el personal tècnic especialitzat i la mà d’obra pertinent 

seran proporcionats pel Contractista. 

Els punts de replanteigs per als pous que siguin desplaçats o eliminats, seran 

substituïts pel Contractista el qual és el responsable de la conservació dels mateixos 

mentre el contracti estigui en vigor i serà comunicat per escrit a la Direcció Facultativa, 

qui serà l’encarregada de realitzar una comprovació dels nous punts. 

L’acta de comprovació de replanteig que es subscriurà per part de la Direcció 

Facultativa i del Contractista, contindrà la conformitat o disconformitat del replanteig 

en comparació amb els documents contractuals del projecte. 

El Contractista assistirà a la comprovació del replanteig efectuada a càrrec de la 

Direcció Facultativa facilitant en tot moment les condicions i medis auxiliars tècnics i 

humans necessaris per a la correcta comprovació. 

S’entregarà una còpia de l’acta de comprovació de replanteig al Contractista, on 

s’anotarà cada una de les dades, cotes i punts fixats en un annex del mateix. 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 

 

 

 

 

 

 



 Projecte executiu d’una instal·lació geotèrmica en l’edifici 
multifuncional “Cal Formiguera” de Linyola 

 

Agustí Boldú Sedano     EPSEM     2011 - 2015 

  

66 

4.3  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES: 

En aquest Plec es descriuen les característiques que han de reunir les diferents 

instal·lacions executades. 

4.3.1 Instal·lacions: 

 

4.3.1.1 Instal·lació geotèrmica: 

Perforacions: 

 Les perforacions seran de tipus verticals i mantindran una separació mínima de 

6 metres les unes amb les altres sempre considerant la resposta tèrmica del 

terreny. 

 

 Els diàmetres de perforació estaran compresos entre 127 i 150 mm de manera 

que es permeti l’introducció de les sondes geotèrmiques en forma de sonda 

simple o sonda doble a més a més del tub necessari per realitzar el reblert de la 

mateixa un cop introduïdes les sondes. El tub per al reblert serà de 125 mm si 

s’efectua amb martell de fons o de 152 mm si es realitza amb trialeta. 

Sondes: 

 Les sondes seran de la marca FLEXIPOL PE100 o marques similars. Llurs sondes 

seran de 50 mm de diàmetre i elaborades amb polietilè PE100 PN16. 

 

 Les sondes de polietilè estan normalitzades segons criteri de la norma DIN 8074 

en referència al seu dimensionat i a la norma DIN 8075 pel que fa als requisits 

generals de qualitat. Aquestes normatives disposen una vida útil superior a 100 

anys en condicions de treball estàndard. 

 

 El material de polietilè (PE100) complirà els següents requisits: 

 

o Tenacitat elevada i alta capacitat d’allargament. 

o Bones propietats mecàniques. 

o Bona resistència a la presència d’agents químics. 

o Viscositat excel·lent fins i tot a baixes temperatures. 

o Vida útil llarga i garantia d’un mínim de 10 anys des de la compra del 

producte. 

o Baixa resistència hidràulica. 
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 Parts de l’instal·lació de la sonda: 

 

o Un peu de sonda en forma de U. 

o Dos tubs de polietilè de la sèrie SDR11. 

o Punta de sonda o element d’unió per unir els tubs verticals i el col·lector 

on s’uniran la totalitat de les sondes. 

El peu de la sonda estarà soldat amb el tub a partir d’electrosoldadura i, serà certificat 

amb tot el conjunt incloent-hi la sonda, pel fabricant. 

Al peu de la sonda s’hi unirà un pes d’uns 24 kg aproximadament amb la finalitat 

d’introduir la sonda al pou. 

 S’introduirà un tub de polietilè DN25 per on s’injectarà el ciment tèrmic. Llur 

tub quedarà perdut un cop reblert el pou. 

 

 Cada 4 o 5 metres aproximadament de perforació s’instal·laran uns 

distanciadors de tubs. 

 

 El procés a seguir per realitzar la proba de pressió a les sondes serà el següent: 

 

o Les sondes provades es marcaran visualment i es protegiran contra 

possibles danys, es tancaran per deixar-les estanques. 

o Abans d’injectar el reblert, es realitza una prova preliminar de pressió 

sotmetent al intercanviador a 6 bar durant 30 minuts comprovant en tot 

moment que la pressió no cau més de 0,6 bar. 

o Una vegada reblert el pou, es realitzarà la prova de pressió definitiva la 

qual està regida per la norma alemanya DIN V 4979-7, l’esquema 

operatiu de la qual es resumeix: 

 

 Es mantindran els tubs en repòs durant almenys 1 hora. 

 Es portarà la sonda a la pressió de prova (12) durant 10 minuts. 

 Es mantindrà en pressió de 10 bar durant 10 minuts també. 

 Duració de la prova: 1 hora. 

 Caiguda màxima de pressió: 30%. 

 Es reduirà la pressió ràpidament en 2 bar mitjançant buidatge de 

l’aigua. Es mesurarà la quantitat d’aigua evacuada i s’anotarà el 

nou valor. 

 Inici prova principal durant 30 minuts. S’anotaran els valors de 

pressió als 10, 20 i 30 minuts. 

 Després de 90 minuts, la caiguda de pressió no ha de superar els 

0,25 bar. 
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 Després de l’instal·lació de la sonda, l’espai buit entre la sonda i el sòl ha de se 

omplert al 100% per tal d’assegurar una correcta i òptima conductivitat 

tèrmica. 

 

 Les característiques del ciment tèrmic emprat per a efectuar el reblert seran les 

següents: 

Morter ben sec (Morter fluid) CT C5 F1 amb conductivitat tèrmica molt superior a 1 

W/mK 

 

Alternatives possibles: 

 Bentonita: 

Per a 1 m3 amb una conductivitat tèrmica de 1,2 W/mK es necessita: 

o 200 kg de bentonita. 

o 150 kg de ciment. 

o 860 litres d’aigua. 

o Densitat de la barreja: 1,2 kg/m3 

 

 Thermocem: 

Per a 1 m3 amb una conductivitat tèrmica de 1,6 W/mK es necessita: 

o 775 kg de thermocem. 

o 705  litres d’aigua. 

o Densitat de la barreja: 1,5 kg/m3 

 

 Stüwatherm, és a dir, material amb un alt poder conductor: 

Per a 1 m3 amb una conductivitat tèrmica de 2 W/mK es necessita: 

o 1000 kg de stüwatherm. 

o 150 kg de ciment. 
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o 650 litres d’aigua. 

o Densitat de la barreja: 1,8 kg/m3 

 

 Stüwapress F-10, és a dir, un producte a prova de glaçades de fins a -10º C: 

Per a 1 m3 amb una conductivitat tèrmica de 1,5 W/mK es necessita: 

o 1000 kg de stüwapress F-10. 

o 650 litres d’aigua. 

o Densitat de la barreja: 1,6 kg/m3 

Fluid caloportador: 

El fluid que s’utilitzarà en el sistema geotèrmic serà una barreja d’aigua i propilenglicol 

al 10% aproximadament. El circuit s’omplirà fins a una pressió d’1,5 bar. Com a 

material alternatiu es podrà utilitzar etilenglicol amb la mateixa proporció.  

Sigui quin sigui el fluid escollit, aquest a de tenir uns valors de congelació al voltant 

dels -20º C. 

Rases: 

Les rases que dirigeixen les sondes cap a la planta soterrani del edifici serà d’1,5 

metres de profunditat. Aquesta rasa tindrà l’amplada necessària per tal d’encabir-hi 

tots els tubs. 

Configuració de les rases: 

 Es dipositarà una capa d’arena de 10 cm d’espessor. 

 

 A continuació es col·locaran els tubs i, s’obre d’ells, una altra capa de 10 cm 

d’espessor per tal d’assegurar l’estabilitat dels tubs i evitar així incrustacions de 

partícules o pedres. 

 

 En tercer lloc, s’omplirà la rasa amb material adequat per tal de no perjudicar 

els tubs, normalment aquest material és arena fina. 

 A uns 20 cm aproximadament per damunt d’aquesta capa de sorra es 

senyalitzarà les diferents conduccions a partir d’una cinta de seguretat ben 

visible quedant així a uns 30 cm per sobre dels tubs de polietilè (PE100). 

En cas d’haver-hi interseccions amb altres conduccions d’altres serveis, es mantindrà 

les distàncies mínimes de seguretat que regeix la normativa vigent essent els tubs 

geotèrmics i les seves connexions els que passaran per sota. 
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Les rases horitzontals necessàries  per a l’instal·lació dels trams de canonada d’unió 

entre els pous, hauran de ser realitzades per l’empresa contractada i restituir a l’estat 

previ a l’inici de les obres totes aquelles instal·lacions que puguin quedar afectades per 

l’execució del sistema geotèrmic. 

Les rases les quals allotgin les canonades d’aigua tindran  una amplària mínima que no 

serà en cap cas inferior a la suma dels diàmetres de les canonades sumant-hi un mínim 

de 40 cm en diàmetres inferiors a 110 mm i 60 cm en diàmetres superiors. 

Canonades: 

 Els tubs utilitzats en les connexions seran de polietilè PE100, PN16 o DN50. 

 

 Per a les canonades de PE d’alta o baixa densitat, els accessoris necessaris per 

realitzar la connexió podran ser de plàstic o de metall com per exemple bronze, 

llautó o acer preferint en tot cas els materials plàstic degut a la seva gran 

resistència química. 

 

 Les canonades de PE que vagin enterrades es consideraran flexibles amb una 

deformació il·limitada. 

 

 Si la realització de les connexions sigui a l’exterior, les canonades hauran d’anar 

degudament protegides i estabilitzades respecte a les radiacions dels rajos 

ultraviolats del sol i a les inclemències meteorològiques. 

 El diàmetre de les canonades s’ha dimensionat per no superar pèrdues de 

càrrega de 3 m.c.a i velocitats de 2 m3. 

Col·lectors: 

 Les sondes geotèrmiques s’uniran mitjançant col·lectors plàstics on d’aquests 

únicament sortirà una canonada d’anada i una de tornada cap a la bomba de 

calor. 

 

 S’instal·laran vàlvules reguladores de cabal en el col·lector d’anada. 

 

 Tots els col·lectors seran de polietilè PE100. 

 

 L’impulsió (anada) i el retorn (tornada) es realitzarà amb col·lectors separats 

amb la finalitat de poder unir totes les sondes a la sala de màquines. 

 

 En cada col·lector s’instal·larà un purgador manual, un manòmetre i vàlvules de 

tall per poder realitzar el tall de circulació si fos necessari. 
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 Als circuits de les sondes geotèrmiques, es disposaran vàlvules de tall a cada 

una de les sondes d’impulsió així com vàlvules d’equilibrat del cabal en la 

connexió de cada sonda al col·lector de retorn. 

 

 La purga del aire de l’instal·lació es farà en inici quan el circuit hidràulic estigui 

ple. 

Vàlvules i accessoris: 

 Les vàlvules s’identificaran per les seves característiques funcionals com: 

 

o  El cabal. 

o  La pèrdua de pressió. 

o La pressió màxima de servei. 

o Tipus i diàmetre expressat en mm o polzades de les connexions. 

 

 La pressió nominal mínima de tota vàlvula present en l’instal·lació serà igual o 

superior a PN 6 a excepció dels casos citats en el projecte com per exemple les 

vàlvules de peu si n’hi hagués. 

 

 Les connexions de les vàlvules seran segons el DN: 

 

o Fins a DN 20 inclòs: roscades femelles. 

o De DN 25 a DN 65 inclosos: rosques femelles o per brides. 

o De DN 80 en endavant: exclusivament per a brides. 

 

 En referència a les vàlvules de seguretat, aquestes hauran de seguir les 

següents instruccions: 

 

o El tub de protecció entre l’equip protegit i la vàlvula de seguretat no 

podrà tenir una longitud superior a 10 vegades el DN de la mateixa. 

 

o La canonada de descàrrega haurà de ser dirigida cap a un lloc visible a la 

sala de màquines. 

 

o La canonada de descàrrega haurà de ser dimensionada per poder 

evacuar tot el cabal de descàrrega sense provocar una contrapressió 

important. 

 

 Els purgadors estaran previstos de vàlvules de tall, ja sigui automàtica o manual 

per evitar que es deteriorin les proves de pressió. 
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4.3.1.2 Climatització: 

Qualitat dels materials: 

Tots els materials seran fabricats i distribuïts per fabricants de reconeguda solvència. 

La totalitat dels materials estaran sotmesos a reglamentacions i estaran degudament 

homologats. 

Ubicació de l’equip: 

Cada unitat ha d’estar col·locada segons projecte. L’instal·lador serà l’encarregat i el 

responsable que l’accés per realitzar tasques de manteniment sigui suficient i adequat. 

Prescripcions acústiques: 

Tots els equips que s’instal·lin, hauran de ser muntats de manera que compleixin amb 

les següents condicions acústiques: 

 

Descàrrega de conduccions d’aigua: 

Les descàrregues de les conduccions d’aigua de refredament dels compressors cap al 

clavegueram no s’efectuarà directament sinó que es realitzarà interrompent el 

conducte amb un dispositiu de raig lliure que permeti la seva observació en tot 

moment. 

Placa de característiques: 

Tota instal·lació ha de mostrar fixada a la sala de màquines una placa metàl·lica amb: 

 Nom de l’instal·lador. 

 Pressió màxima de servei. 

 Càrrega màxima del refrigerant. 

 Any de fabricació. 
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4.3.1.3 Calefacció i ACS (Aigua Calenta Sanitària): 

Descripció: 

Són instal·lacions destinades al escalfament de diferents habitacles d’un edifici i a la 

generació d’aigua calenta sanitària. 

Materials: 

- Sistema de generació: S’utilitzarà una bomba de calor geotèrmica i serà 

utilitzada per a la producció de calefacció i ACS. 

 

- Distribució: Serà a partir de conductes d’aire, és a dir, a partir de Fancoils. 

 

- Bomba de circulació. 

 

- Sistema de control: Aquest sistema va regit per vàlvules termostàtiques 

situades en el soterrani. 

 

- Sistema de consum: Mitjançant difusors i amb opció de terra radiant. 

 

- Sistema d’acumulació. 

 

- Accessoris o mitjans auxiliars: Hi haurà presència de vàlvules, intercanviades 

d’energia, aïllaments tèrmics, etc. 

 

Posada en obra: 

La instal·lació geotèrmica complirà amb el RD 1751/1998 del Reglament 

d’Instal·lacions Tèrmiques en edificis RITE, també complirà el Reglament d’Aparells a 

Pressió amb el RD 1244/1979 i complirà les Instruccions Tècniques Complementàries, 

el Reglament sobre l’ús de productes petrolífers en calefacció, el Reglament de 

Seguretat per planes i instal·lacions frigorífiques i el RIGLO RD 1853/1993 i les normes 

UNE. 

En cas d’utilitzar dipòsits soterrats, aquesta hauran d’anar collats si existeix risc de que 

ascendeixin.  

Si el material per omplir la perforació és arena, aquesta tindrà que estar exempta de 

qualsevol tipus de sal. Les cubetes dels dipòsits de superfície tindran el fons 

impermeable i amb la inclinació cap a la tubera d’evacuació. Els dipòsits de superfície 

en interiors estaran situades en locals degudament ventilats, col·locats sobre lloses de 

formigó i distanciats de la paret més pròxima un mínim de 40 cm. 
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Les bombes de calor quedaran ben collades als seus suports i disposaran dels 

mecanismes necessaris per a que no emetin sorolls i vibracions. 

Els tubs destinats a la calefacció es mantindran a una distància mínima de 25 cm de la 

resta d’instal·lacions, aquests tindran recorreguts curts evitant canvis de direcció i de 

secció. 

Si les unions entre conductors es realitzen amb brida, es col·locarà una junta fibrosa o 

elàstica per garantir la unió. Si les unions es completen amb rosca, aquestes aniran 

recobertes amb tefló o un material similar. Si les unions es realitzen mitjançant 

soldadura, s’assegurarà de que els elements a unir estiguin completament nets i lliures 

d’imperfeccions. 

Els elements de consum quedaran fixats i a nivell de manera que es puguin manipular 

fàcilment a partir de les claus. 

Les vàlvules seran ubicades en llocs de fàcil accés. 

Un cop executada la instal·lació geotèrmica, es procedirà a l’equilibri hidràulic del 

sistema manipulant les vàlvules o els accessoris necessaris per al seu equilibri òptim 

per tal de garantir un correcte i permanent funcionament. 

 

Control i criteris d’acceptació i de rebuig: 

El Constructor realitzarà una proba de pressió als dipòsits els quals portaran el nom del 

fabricant, la data de fabricació i la contrastació que garanteixi que s’han realitzat les 

probes de pressió adients. 

Els cremadors hauran d’estar aprovats pel Ministeri d’Indústria. 

Es comprovarà el diàmetre, fixacions, unions i recobriments de cada una de les tuberes 

o sondes geotèrmiques així com la inspecció dels components de la sala de màquines. 

Un cop finalitzada l’obra, s’efectuaran les probes de serveis adients com la proba 

hidrostàtica de tuberes i conductes, la proba d’eficiència tèrmica i de funcionament 

segons les ITE 06.4.4, 06.4.2, 06.4.3 del RITE. 
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4.3.1.3.1 Ventilació: 

Instal·lació elèctrica: 

Tots els motors i reguladors es connectaran segons les normes de la Delegació 

d’Indústria i el Reglament de Baixa Tensió. 

Qualitat dels materials: 

Cada un dels elements dels diferents equips, els accessoris o components del sistema 

seran nous, adequats al servei que es precisi i estaran exempts de qualsevol tipus de 

defecte. Tot el treball que, dins del termini de 2 anys després de l’acceptació del 

sistema es descobreixi que és defectuós, serà canviat i instal·lat sense cap tipus de cost 

per a la propietat. 

Mà d’obra: 

Tots els operaris seran experts en la seva professió i estaran capacitats per realitzar el 

treball de primera qualitat. 

 

CONDICIONS D’INSTAL·LACIÓ 

Manufactura: 

Totes les tuberes o sondes geotèrmiques seran tallades amb exactitud amb les 

dimensions establertes en el lloc i es col·locaran al seu lloc sense tibar-les i tombar-les. 

S’instal·laran de manera que es puguin dilatar i contreure lliurement ja que són de PE. 

Les soldadures seran realitzades per soldadors professionals. Tots els canvis de direcció 

o d’intersecció s’efectuaran per accessoris per a soldar excepte quan es permeti un 

altre tipus d’unió especificada en aquest Plec. 

No es permetrà soldar les tuberes o sondes a “inglet” per formar colzes, entallar-les 

per formar “tes” ni cap tipus de procediment similar. 

Cadiretes de protecció per al aïllament de tuberes o sondes: 

Es subministraran i s’instal·laran aquests accessoris en cada suport i per a totes les 

tuberes d’aigua calenta, de 21/2 polsades i majors. No es requerirà la presència 

d’aquest accessori per a tuberes o sondes de 2 polsades i menors, les quals 

descansaran directament sobre el seu suport. 
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Suports: 

- Tuberes: Aniran degudament suportades. L’estesa vertical de tuberes o sondes 

anirà subjectat per collars o abraçadores d’acer de forja amb intervals no 

superiors als 2 metres. Si existeix diverses esteses paral·leles, es podrà utilitzar 

suports trapezoïdals en llocs dels individuals. 

Tots els suports aniran  dotats de tensors. No s’acceptarà tensors de cadena, 

platina o de filferro. 

 

- Anclatje: Els anclatjes de les tuberes o sondes aniran dotats de collars o 

abraçadores d’acer situades segons es convingui en els plànols. 

 

 

CALDERES I ELEMENTS AUXILIARS 

Les calderes d’ACS s’instal·laran segons les característiques indicades en els plànols. El 

material de fabricació serà el ferro fos i seccionades per elements. Com a rendiment 

normal no es computarà més de 8.000 cl / hora · m2. 

Estarà prevista per a futurs acoblaments de nous elements i estarà dotada de: 

- Un regulador automàtic de combustió. 

 

- Un termòmetre. 

 

- Una vàlvula de seguretat. 

 

- Claus de pas i de retorn.  

 

- Cremador corresponent. 

 

SERVEI DE CALDERES 

El fabricant de la caldera facilitarà els serveis adients i especialitzats per a la posada en 

marxa i les instruccions de funcionament de la caldera. 

 

AÏLLAMENT 

La tubera mestra horitzontal d’anada i de retorn s’aïllarà amb un material degudament 

aïllant i prèviament comprovat i aprovat per la Direcció Facultativa. 
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SISTEMES DE VENTILACIÓ 

Generalitats: 

Es realitzarà el sistema de ventilació d’acord amb l’indicat en els plànols del projecte. 

Conducte d’impulsió: 

Serà de xapa metàl·lica. A la seva sortida del ventilador es preveu una connexió flexible 

per tal d’anul·lar les vibracions. 

Fancoils: 

Actualment ja es troben instal·lats en l’edifici i el número d’aquests elements està 

disposat en els plànols del projecte així com el tipus i les dimensions. 

 

NETEJA 

Generalitats: 

Un cop finalitzats els treballs, totes les parts de la instal·lació es netejaran 

perfectament. Tots els equips, és a dir, tuberes, sondes, vàlvules i accessòries 

quedaran exemptes de grassa, brutícia o birutes. 

Neteja de les calderes: 

Abans de posar en funcionament les calderes, es procedirà a la neteja de les mateixes 

amb aigua en el seu interior. 

 

CONFIGURACIÓ DE LES COMPENSACIONS 

Generalitats: 

Cada un dels diferents sistemes s’ajustaran de manera que compleixin amb els 

requisits del Plec de Condicions i dels plànols del projecte. Tots els reguladors i els 

sistemes de control s’ajustaran per a que compleixin la seva funció segons l’especificat 

en el projecte i en el contracte. 

Configuració del cremador: 

El cremador anirà ajustat en conformitat amb les instruccions del fabricant, 

especialment en referència a les configuracions del termòmetre i els instruments 

anàlegs. 
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Els productes de combustió es provaran amb un aparell adient com per exemple un 

“ORSAT” i s’assegurarà una lectura de CO2 compresa entre un 13% i un 12% 

aproximadament. 

 

LLISTA DE PREUS I PECES DE RECANVI 

Amb cada element subministrat per un fabricant s’acompanyaran dos exemplars d’un 

llistat de preus, un llistat de peces de recanvi i 2 manuals de funcionament, a més a 

més dels plànols de detall si es convingués i els catàlegs necessaris. 

 

PROBES DE TEMPERATURA DEFINITIVES 

Quan el sistema estigui totalment instal·lat, es procedirà a realitzar l’assaig de 

temperatura en cada un dels diferents habitacles de l’edifici. El resultat ha de ser 

satisfactori complint així les exigències del projecte. 

 

4.3.1.4 Sistema de refrigeració. Aire condicionat: 

Descripció: 

Instal·lació destinada al refredament de habitacles d’un mateix edifici creant així un 

microclima confortable en el seu interior. 

Materials: 

- Sistema de distribució: Els conductes seran llisos, no presentaran imperfeccions 

interiors ni exteriors, no presentaran rugositats ni deformacions, estaran nets i 

seran estancs al aire i al vapor d’aigua si s’esdevingué el cas. 

 

- Elements de consum: Format per Fancoils ja instal·lats en l’edifici. 

 

4.3.2 Obres auxiliars per a les instal·lacions: 

 

4.3.2.1 Paraments: 

Tapa per als pous de perforació: 

Revestiments continus, aplicats sobre qualsevol part constructiva, en aquest cas els 

pous geotèrmics exteriors de morter de ciment, de calç, un mixte de cement-calç o de 
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resina sintètica o si Direcció d’obra o aprova, amb el mateix material present abans de 

l’obra, en aquesta cas, rajola decorativa. 

Materials: 

- Morter: El aglomerant emprat per a tal fi podrà ser ciment o un mixte de 

ciment amb calç. 

El ciment complirà amb les normes UNE 459-1 i UNE EN 197-1 i amb les especificacions 

disposades en el RC-03. 

Són admeses tot tipus d’aigües potables o les tradicionalment utilitzades. 

- Rajola decorativa: Podrà ser la mateixa que hi havia abans d’executar l’obra o si 

es creu oportú i Direcció d’obra o aprova, es podrà utilitzar rajoles ceràmiques, 

un mosaic ceràmic, gres esmaltat, porcellànic o rústic en posició horitzontal i 

preparat per a exteriors i a la intempèrie. 

Control i criteri d’acceptació i rebuig: 

Si el ciment o la calç disposen de diferent qualitat reconeguda de manera oficial, es 

comprovarà la identificació, classe, tipus, categoria i distintius o en cas de dubte, es 

realitzaran els pertinents assaigs. 

Posada en obra: 

La superfície a revestir estarà neta, sense deformacions, sense rugositats i 

lleugerament humida si el revestiment es farà amb morter sec i completament seca i 

plana si es fa amb pasta adhesiva. 

 

ALICATAT FINAL plaça Maria Mercè Marçal: 

Descripció: 

Rajoles ceràmiques o mosaic ceràmic com a acabat en superfícies horitzontals. 

Materials: 

- Rajoles: Poden ser de gres esmaltat, porcelànic o rústic. L’esmaltat quedarà exempt 

en les cares vives i en la cara posterior del material. 

Material de fixació: 

Pot aplicar-se una capa de grossor considerable de morter o una capa de regularització 

i, damunt d’aquesta, una capa fina de ciment. 
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Material per a les juntes: 

Morter especial per a rejuntar les juntes, morter de resina o un reblert parcial amb 

tires compressibles. 

Posada en obra: 

La superfície a revestir estarà neta, sense deformacions, sense presència de rugositats i 

lleugerament humida si el reblert es farà amb morter i completament seca, la 

superfície, si el reblert s’executa amb pasta adhesiva. 

En cas de que el reblert s’efectuï directament amb formigó, s’haurà que esperar un 

període comprés entre 40 i 60 dies per tal d’assegurar un correcte fraguat del mateix. 

Durant la col·locació de les rajoles, la temperatura serà la compresa entre els 5ºC i els 

30ºC com a màxim, sense incidència directa del sol ni corrents d’aire importants com 

poden ser les ràfegues de vent. 
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4.4  PLEC DE CONDICIONS ECONÒMIQUES: 

El Contractista tindrà que percebre l’import de tots els treballs realitzats en acord amb 

el projecte, al contracte firmat amb el Promotor, a les especificacions realitzades per la 

Direcció i a les Condicions Generals i Particulars del Plec de Condicions. 

4.4.1 Fiances i assegurances: 

A la firma del contracte, el Contractista presentarà les fiances i les assegurances 

obligades a presentar per Llei, així com en el contracte subscrit entre el Promotor i el 

Contractista es podrà exigir totes les garanties que es considerin oportunes per 

assegurar així una bona execució. 

El Contractista està obligat a assegurar l’obra contractada mentre duri el termini 

d’execució i fins la seva recepció final. 

4.4.2 Termini d’execució i sanció per retard: 

Si l’obra no està finalitzada en el termini previst, el propietari podrà disminuir les 

quanties establertes en el contracte. 

La indemnització per retràs, s’establirà per cada dia natural de retràs des de el dia fixat 

per a la seva finalització en el calendari d’obra o en el contracte. 

El Contractista no podrà suspendre els treballs ni realitzar-los a un ritme inferior que 

l’establert en el projecte. 

4.4.3 Preus: 

Preus contradictoris: 

Els preus contradictoris s’originen com a conseqüència de la introducció de diferents 

unitats d’obra o de canvis de qualitat no previstes inicialment en el projecte i són 

iniciativa del Promotor o de la Direcció Facultativa. 

El Contractista està obligat a presentar una proposta econòmica per a la realització de 

llurs modificacions hi ha executar-ho d’acord amb el proposat. 

S’aixecaran actes firmades dels preus contradictoris per triplicat i firmades per cada 

una de les parts afectades, és a dir, la Direcció Facultativa, el Contractista i el 

Promotor. 

Projectes adjudicats per subasta o concurs: 

Els preus del pressupost del projecte seran la base per a la valoració de les obres que 

hagin sigut adjudicades per subasta o concurs.  
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A la valoració resultant, s’afegirà el percentatge necessari per a l’obtenció del preu de 

la contracta i, posteriorment, es restarà el preu corresponent a la baixa de la subasta. 

Revisió de preus: 

No s’admetrà de cap manera una revisió de preus contractats a excepció d’obres 

extremadament llargues o que s’executin en períodes d’inestabilitat amb grans 

variacions de preus en el mercat, ja sigui a l’alça o a la baixa. Qualsevol modificació o 

revisió ha de ser aprovada per les 3 parts, és a dir, el Contractista, el Promotor i la 

Direcció Facultativa. 

En cas d’augment dels preus, el Contractista sol·licitarà una revisió de preus a la 

Direcció Facultativa i al Promotor que, en cas d’acceptar-ho, es convindrà un nou 

quadre de preus unitari per al projecte. En qualsevol cas, es justificarà la causa 

d’aquest augment i s’especificarà la data d’aquesta pujada per tenir-la en compte. 

En cas de baixada de preus, es convindrà un nou quadre de preus unitaris acordat 

entre les 3 parts i s’especificarà la data en la qual entra en vigència aquesta nova dada. 

Composició dels preus unitaris: 

El càlcul dels preus de les diferents unitats d’obra és el resultat del sumatori dels 

diferents costos, és a dir, la suma dels costos directes, els costos indirectes, les 

despeses generals i el benefici industrial. 

- Costos directes: 

o Mà d’obra que intervé directament en l’obra. 

 

o Materials que queden integrats en la unitat corresponent. 

 

o Equips i sistemes tècnics de Seguretat i Higiene per a la prevenció i 

protecció enfront d’accidents i malalties professionals. 

 

o Despeses de personal, combustible, energia, etc. 

 

o Despeses d’amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions i 

sistemes. 

 

- Costos indirectes: 

o Despeses d’instal·lació a peu d’obra com oficines temporals, caseta 

d’obra, tallers, etc. 

 

o Despeses de personal tècnic i administratiu adscrit exclusivament a 

l’obra 
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- Despeses Generals: 

o Despeses d’empresa. 

 

o Despeses financeres. 

 

o Despeses de caràcter fiscal i taxes de l’administració legalment 

establertes. 

 

- Benefici Industrial: 

El benefici industrial del Contractista s’estableix en un 6% sobre la suma dels 

costos anteriors. 

Preu d’execució material: 

Es denominarà Preu d’Execució Material al resultat obtingut en el sumatori dels 

anteriors conceptes a excepció del Benefici Industrial i a les Despeses Generals. 

Preu de la Contracta: 

El preu de la Contracta és la suma dels costos directes, indirectes, despeses generals i 

el benefici industrial. 

EL IVA GIRA SOBRE AQUESTA SUMA PERO NO ES TROBA INTEGRAT EN EL PREU 

4.4.4 Medicions: 

El Contractista d’acord amb la Direcció Facultativa tindrà de medir cada una de les 

diferents unitats d’obra a executar i aplicar els preus establerts en el contracte entre 

cada una de les parts, aixecant actes corresponents a les Medicions parcials i a les 

Medicions finals de l’obra, realitzades i firmades per la Direcció Facultativa i el 

Contractista. 

Tots els treballs i unitats d’obra que es quedin ocultes un cop finalitzada l’obra, el 

Contractista posarà en coneixement a la Direcció Facultativa amb suficient antelació 

per a poder realitzar les Medicions i prendre les dades oportunes per establir els 

criteris de medició. 

Les valoracions de les unitats d’obra, incloent materials i treballs necessaris, es 

calcularan fent el producte entre el número d’unitats d’obra i el preu unitari (incloent 

despeses de transport, indemnitzacions o pagaments, impostos fiscals i tot tipus de 

càrregues socials). 

El Contractista entregarà una relació de les obres executades dins el termini previst a 

la Direcció Facultativa. 
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La medició i valoració realitzada pel Contractista tindrà de ser aprovada per la Direcció 

Facultativa o pel contrari, aquesta tindrà d’efectuar les observacions oportunes 

d’acord amb les Medicions i anotacions d’obra. Un cop corregides llurs observacions, la 

Direcció Facultativa certificarà amb una firma al Contractista i al Promotor la seva 

observació. 

El Contractista podrà mostrar la seva disconformitat amb la resolució adoptada per la 

Direcció Facultativa davant del Promotor, prèvia comunicació a la Direcció. La 

certificació serà inapel·lable passats 10 dies o un altre termini pactat entre les parts. 

Unitats d’administració: 

La liquidació dels treballs es realitzarà en base a la documentació presentada pel 

Constructor. Aquesta documentació consta de: 

- Factures originals dels materials adquirits i els documents que justifiquin la seva 

posada en obra al llarg de la construcció. 

- Nòmines dels treballadors indicant el número d’hores treballades d’acord amb la 

legislació vigent. 

- Factures originals del transports dels diferents materials cap a l’obra així com la 

retirada de runam. 

- Rebuts de les pertinents llicències. 

- Impostes i altres càrregues. 

L’obra o parts de l’obra realitzades per l’administració  tindran de ser autoritzades pel 

Promotor i per la Direcció Facultativa indicant així els diferents controls i normes a 

seguir per al seu correcte desenvolupament. 

El Contractista està obligat a redactar diàriament una partida de jornades i materials 

que seran sotmeses a controls amb la pertinent acceptació de la Direcció Facultativa. 

Abonament d’assaig i probes: 

Les despeses dels diferents anàlisis o assaigs realitzats durant l’execució de l’obra 

ordenats per la Direcció Facultativa seran a compte del Contractista quan el import 

màxim correspongui un 1% del pressupost de l’obra. 
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4.4.5 Certificació i abonament: 

L’obra serà abonada als preus d’execució materials establerts en el pressupost 

contractat per a cada uniat d’obra.  

Les partides les quals són alçades un cop executades, es mediràn en unitats d’obra i 

s’abonaran a la Contracta. Si els preus d’una o més unitats d’obra no estan establerts 

en els preus, es considerarà com si aquests fossin contradictoris. 

Els treballs no acabats o incomplerts no s’abonaran o s’abonaran en proporció a la part 

que sí que es trobi executada, a criteri de la Direcció Facultativa. 

Les unitats d’obra sense acabar no seran considerades com a certificables fins que la 

Direcció Facultativa no ho consideri oportú. 

El Promotor tindrà que realitzar els pagaments al Contractista o a la persona 

autoritzada en els terminis previstos i el seu import serà el pertinent a les 

especificacions dels treballs expedits per la Direcció Facultativa. 
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PLEC DE CONDICIONS LEGALS 
 

 

 

 

 
 



 Projecte executiu d’una instal·lació geotèrmica en l’edifici 
multifuncional “Cal Formiguera” de Linyola 

 

Agustí Boldú Sedano     EPSEM     2011 - 2015 

  

88 

Tant la Contracta com la Propietat assumeixen sotmetre’s a criteri dels tribunals amb 

jurisdicció “in situ” a l’obra. 

És d’obligació de la Contracta, així com dels diferents agents interventors en l’obra el 

coneixement del present Plec i del compliment de tots els seus punts. 

El Contractista serà el responsable a tots els efectes de les funcions de la policia de 

l’obra i del solar fins la recepció de la mateixa. Aquest sol·licitarà els pertinents 

permisos i llicències i assegurarà el solar mitjançant un reixat complint en tot moment 

amb les ordenances municipals. 

Les diferents causes per rescindir el contracte són: 

- Mort o incapacitat del Contractista. 

- La fallida del Contractista. 

- Modificacions substancials del Projecte que comportin una modificació del 50% del 

pressupost contractat. 

- La no iniciació de l’obra en el mes establert. 

- Suspendre i abandonar l’execució de l’obra de manera injustificada en un termini 

superior a 2 mesos. 

- No finalitzar l’obra en el període acordat. 

- Incompliment de les condicions del contracte o del Projecte. 

- Incompliment de la normativa vigent de Seguretat i Salut en el treball. 

 

Normes Generals del Sector: 

 Real Decret 462/1971 de Març. Normativa sobre redacció de projectes i 

direcció d’obres d’edificació. 

 

 Llei 38/1999 de Novembre. Llei d’Ordenació de l’Edificació. LOE. 

 

Codi Tècnic de l’Edificació: 

 Real Decret 2429/2006. 
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Materials: 

 Orde 1986 del 15 de Setembre del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per 

a tuberes de Sanejament. 

 

 Real Decret 1797/2003 de 26 de Desembre RC-03. Instrucció per a la recepció 

del ciment. 

Instal·lacions: 

 Real Decret 1427/1997 de 15 de Setembre. Instal·lacions petrolíferes per a usos 

propi. 

 

 Real Decret 1027/2007 del 20 de Juliol. RITE. Reglament d’instal·lacions 

tèrmiques. 

 

 Real Decret 1942/1993 de 5 de Novembre. Reglaments d’instal·lacions de 

protecció contra incendis. 

 

 Real Decret 842/2002 del 2 d’Agost. REBT. Reglament Electrotècnic de Baixa 

Tensió i instruccions complementàries. 

Seguretat i Salut: 

 Ordre 1952 del 20 de Maig. Reglament de Seguretat e Higiene en el treball de la 

indústria de la construcció. 

 

 Ordre 1971 del 9 de Març. Seguretat e Higiene en el Treball. Ordenança 

General. 

 

 Llei 31/1995 del 8 de Novembre. Prevenció de Riscos Laborals. 

 

 Real Decret 485/1997 del 14 d’Abril. Disposicions mínimes en matèria de 

senyalització de seguretat i salut en el treball. 

 

 Real Decret 486/1997 del 14 d’Abril. Disposicions mínimes de seguretat i salut 

en el treball. 

 

 Real Decret 487/1997 del 14 d’Abril. Disposicions mínimes de seguretat i salut 

relatives a la manipulació manual de càrregues que impliqui riscos per als 

treballadors, especialment dolors dorsolumbars. 
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 Real Decret 488 / 1997 de 14 d’Abril. Disposicions mínimes de seguritat y salut 

relatives al treball amb equips que incloguin pantalles de visualització. 

 

 Real Decret 664 / 1997 del 12 de Maig. Protecció dels treballadors contra els 

riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics. 

 

  Real Decret 665 / 1997 del 12 de Maig. Protecció dels treballadors contra els 

riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens. 

 

 Real Decret 773 / 1997 del 30 de Maig. Disposicions mínimes de seguritat i 

salut relatives a l’ utilització per part dels treballadors dels EPI. 

  

 Real Decret 1215 / 1997 del 18 de Juliol. Disposicions mínimes de seguritat i 

salut per a l’ utilització dels treballadors dels equips de treball. 

 

 Real Decret 1627 / 1997 del 24 d’Octubre. Disposicions mínimes de seguritat i 

salut en obres de construcció. 

  

 Real Decret 614 / 2001 del 8 de juny. Disposicions mínimes per a la protecció 

de la salut i la seguritat dels treballadors envers al risc elèctric. 

 

 Real Decret 1316 / 1989 del 27 d’Octubre. Protecció dels treballadors contra els 

riscos relacionats amb l’exposició al soroll durant els treballs. 

 

  Real Decret 171 / 2004 del 30 de Gener de Prevenció de Riscos Laborals en 

Matèria de Coordinació d’empreses. 

  

 Real Decreto 54 / 2003 del 12 de Desembre. Reforma del marc normatiu de 

prevenció de riscos laborals. 

 

En totes les normes citades anteriorment que amb posterioritat a la seva publicació i 

entrada en vigor hagin sofert modificacions, correccions d’errors o actualitzacions per 

disposicions més recents, es quedaran al disposat en aquestes últimes. 
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6.1 QUADRE DE PREUS: 

El pressupost així com la resta del projecte està basat en l’opció econòmicament 

viable. 

PARTIDA 1: TREBALLS TOPOGRÀFICS 

Unitats Descripció Preu unitari 

dies Lloguer dels equips topogràfics per realitzar estudi del terreny i ubicar els pous geotèrmics 30€ 

hora Personal tècnic - topògraf 36,36€ 

hora Treballs topogràfics a càrrec del tècnic 36,36€ 

 

PARTIDA 2: INSTAL·LACIÓ GEOTÈRMICA  

Unitats Descripció 
Preu 

unitari 

hores 
Martell perforador per realitzar l'aixecament parcial del paviment existent del camp de 

perforacions 3,35€ 

hora Oficial de 1era 22,73€ 

hores Màquina perforadora per realitzar les perforacions 122,02€ 

metre 
lineal Realització dels pous geotèrmics (Excavació + Sanejament) 21€ 

hora Personal tècnic - Perforista 36,36€ 

hora Peó especialista - Auxiliar de perforació 19,86€ 

metre 
lineal Estesa de les sondes geotèrmiques al interior dels pous (inclou connexió) 7,50€ 

m3 Reblert dels pous amb morter tèrmic + glicol 6,50€ 

hores Camió dúmper per al transport del material extret del terreny 24,62€ 

unitats Bomba de calor geotèrmica 15.900€ 

unitats Col·lector 1,288€ 

hores Connexions sala de màquines (circuit primari + circuit secundari) 75€ 

 

PARTIDA 3: ADEQUACIÓ SALA DE MÀQUINES 

Unitats Descripció Preu unitari 

m3 Estesa de llit de formigó per anivellació 60,75€ 

m3 Grava fina 10,25€ 

m3 Arena fina 16,79€ 

hora Oficial de 1era en paleteria 22,73€ 

hora Mà d'obra - Auxiliar de paleteria 19,86€ 

 

 

*Nota: Preus unitaris extrets del banc Bedec de la pàgina web iTeC (Institut Tecnològic 

de la Construcció) i proporcionats per l’empresa Catalana de Perforacions S.A. com per 

exemple els preus de les bombes, col·lectors o perforació i reblert dels pous. 
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6.2 MEDICIONS: 

En aquest apartat es detallaran cada una de les medicions del projecte per poder 

conèixer el pressupost total de l’obra. 

PARTIDA 1: TREBALLS TOPOGRÀFICS 

Unitats Descripció Quantitat 
Preu 

unitari 
Preu 
total 

dies Lloguer dels equips topogràfics per realitzar estudi del terreny i ubicar els pous*   2 30€ 30€ 

hora Personal tècnic – topògraf (ubicació pous i delimitació del camp de captació)  6 36,36€ 218,16€ 

hora Treballs topogràfics a càrrec del tècnic (estudi terreny) 16  36,36€ 581,76€ 

TOTAL PARTIDA 829,92€ 

* Al ser dos dies consecutius el preu és manté com si fos un sol per oferta. 

PARTIDA 2: INSTAL·LACIÓ GEOTÈRMICA 

Unitats Descripció Quantitat 
Preu 

unitari 
Preu 
total 

hores Martell perforador per l'aixecament del paviment existent  16 3,35€ 53,6€ 

hora Oficial de 1era  8 22,73€ 181,73€ 

hores Màquina perforadora per realitzar les perforacions  54 122,02€ 6.509,08€ 

mt Realització dels pous geotèrmics (Excavació + Sanejament) 600 21€ 12.600€ 

hora Personal tècnic - Perforista 27 36,36€ 872,64€ 

hora Peó especialista - Auxiliar de perforació  27 19,86€ 536,22€ 

mt Estes de les sondes geotèrmiques (inclou connexió) 600  7,50€ 4,500€ 

m3 Reblert amb morter tèrmic 1 6,50€ 6,50€ 

hores Camió dúmper per al transport del material extret del terreny 1 24,62€ 24,62€ 

unitats Instal·lació bomba de calor geotèrmica 1 15.900€ 15.900€ 

unitats Col·lector 1 1.288€ 1,288€ 

hores Connexions sala de màquines (Circuit primari + Circuit secundari) 45  75€ 3.375€ 

TOTAL PARTIDA 41.189,053€ 

 

PARTIDA 3: ADEQUACIÓ SALA DE MÀQUINES 

Unitats Descripció Quantitat Preu unitari Preu total 

m3 Estesa llit de formigó per anivellació  0,5 60,75€ 30,375€ 

m3 Grava fina  0,5 10,25€ 5,125€ 

m3 Arena fina 0,5 16,79€ 8,395€ 

hora Oficial de 1era en paleteria 8 22,73€ 181,84€ 

hora Mà d'obra - Auxiliar de paleteria  8 19,86€ 158,88€ 

TOTAL PARTIDA 384,615€ 

 

 

 

*Nota: Preus extrets del banc Bedec de la pàgina web del iTeC (Institut Tecnològic de 

la Construcció) i de l’empresa Catalana de Perforacions S.A. 
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6.3 RESUM DEL PRESSUPOST: 

El cost total de l’instal·lació geotèrmica ascendeix a  42.403,588 euros. 

Taula resum: 

PRESSUPOST TOTAL 

Unitats Descripció Preu total 

€ Partida 1: Treballs topogràfics 829,92€  

€ Partida 2: Instal·lació geotèrmica 41.189,053€  

€ Partida 3: Adequació sala de màquines 384,615€  

PRESSUPOST TOTAL INSTAL·LACIÓ  42.403,588€ 

 

 

Pressupost total     42.403,588€ 
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7. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT: 

Dades de la instal·lació: 

Tipus d’instal·lació Edifici Multifuncional públic 

Emplaçament C/ Major nº3. Linyola 25240 

Propietari Ajuntament de Linyola 

Autor del projecte Agustí Boldú Sedano 

 

Compliment del Real Decret 1626/97 del 24 d’Octubre sobre disposicions 

mínimes de seguretat i salut en les instal·lacions de climatització. 

7.1 Introducció: 

L’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, estableix durant l’execució de l’instal·lació, les 

previsions respecte a la prevenció de riscos d’accidents i de malalties professionals així 

com tota l’ informació útil per a poder efectuar en el seu moment, en les degudes 

condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 

En cas d’existir un Pla general de Seguretat i Salut formalitzat pel Contractista, els 

instal·ladors autoritzats i contractats hauran que adherir-se al esmentat Pla i 

comprometre’s a qualsevol principi d’acció preventiva en la seva especialitat, complint 

i sobretot fent complint al seu personal l’establert en llur Pla de Seguretat i Salut, 

informant i promocionant les instruccions adequades als treballadors sobre les 

mesures que s’han d’adoptar pel que fa als temes de Seguretat i Salut així com atendre 

les indicacions del personal que coordina llur Pla. 

En aplicació del Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el Contractista haurà que elaborar un 

Pla  en que s’analitzin, s’estudiïn i es desenvolupin les previsions contingudes en ell. 

El Pla de Seguretat i Salut deurà de ser aprovat abans de l’inici de les obres pel 

Coordinador de Seguretat i Salut, en cas de no existir la figura de la Direcció 

Facultativa. 

L’aplicació de llur estudi i/o Pla contempla al Contractista, a l’empresa instal·ladora i al 

personal subcontractat per aquesta. 

Cal recordar que segons l’article 15 del R.D, els contractistes i subcontractistes haurien 

de garantir que els treballadors rebin l’informació necessària i adequada pel que fa a 

les diferents mesures de seguretat i salut. 

També s’ha de tenir present la obligatorietat que en cada centre de treball existeixi un 

llibre d’incidències a fi de poder realitzar un seguiment del estudi.  
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Qualsevol anotació plasmada en el llibre s’haurà de posar de manifest i en 

coneixement de la inspecció de Treball i Seguretat Social en un període màxim de 24 

hores. 

El Coordinador de Seguretat i Salut o qualsevol dels membres integrants de la Direcció 

Facultativa tindrà que parar de manera total o parcial l’obra si aprecia un risc greu 

imminent per a la seguretat dels treballadors, comunicant-ho el més ràpid possible a la 

Inspecció de Treball i Seguretat Social. 

 

7.2 Principis Generals aplicables durant l’execució de l’obra: 

L’article 10 del Real Decret 1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’acció 

preventiva, recollits en l’article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (Llei 

31/1995 de 8 de Novembre), durant l’execució de l’obra, i, en particular en les següents 

activitats: 

 Manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 

 Elecció de l’ubicació dels llocs de treball, tenint en compte les condicions 

d’accés als mateixos i, la determinació de les zones d’emplaçament i circulació. 

 La manipulació de materials i mitjans auxiliars. 

 El manteniment, el control previ a la posada en marxar i el control periòdic de 

les instal·lacions i dispositius necessaris per a la realització de l’instal·lació, amb 

l’obligació de corregir els possibles defectes que puguin afectar a la seguretat i 

salut dels treballadors. 

 La delimitació i el condicionament de les zones d’acopi de diferents materials i, 

en particular si es tracta de productes o substàncies perilloses. 

 La recollida dels productes esmentats en el punt anterior. 

 L’adaptació en funció de l’evolució de la instal·lació, del període de temps en 

que es durà a terme les diferents fases de treball. 

 La col·laboració entre els contractistes, subcontractistes i treballadors 

autònoms presents en l’obra. 

 La interacció i incompatibilitat amb qualsevol altre treball o activitat que es 

realitzi a l’obra o a prop d’aquesta. 

Els principis d’acció preventiva establerts en l’article 15 de la Llei 13/95 són els 

següents: 

 L’empresari aplicarà les mesures de prevenció necessàries d’acord amb els 

següents principis: 

o Evitar tot tipus de risc. 

o Avaluar tots els riscos que no es pugin evitar. 
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o Subministrar tots els mitjans per a evitar els riscos en origen. 

o Adaptar el treball a cada persona, en particular en el que afecta a la 

concepció del lloc de treball així com l’elecció dels equips (EPI’s) i els 

diferents mètodes per a poder efectuar-los. 

o Tenir en compte l’evolució de la tècnica. 

o Substituir el que sigui perillós per allò que tingui menys o cap perill. 

o Planificar la prevenció buscant i coordinant un conjunt de mesures com 

l’organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials o 

l’influència dels factors ambientals. 

o Adoptar les mesures que anteposin la protecció col·lectiva a la protecció 

individual. 

o Donar les corresponents instruccions als treballadors. 

 

 L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors 

en matèria de seguretat i salut en el moment d’assignar-los un tipus de treball. 

  L’empresari adoptarà les mesures necessàries per a poder garantir que 

solament els treballadors que hagin rebut la informació suficient i adequada, 

puguin accedir a les zones de més risc. 

 L’efectivitat de les mesures preventives deurà de contemplar les distraccions i 

imprudències no temeraris que puguin cometre els treballadors. 

 Es podran contractar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat 

garantir la previsió dels riscos derivats dels treballs. 

 

7.3 Identificació de riscos i mesures de prevenció i protecció: 

Riscos detectables més comuns: 

 Caiguda al mateix nivell. 

 Caiguda a diferent nivell. 

 Caiguda al buit (forats, etc.). 

 Atrapament. 

 Trepitjada sobre materials. 

 Cremades. 

 Talls per maneig de xapes. 

 Treballs per maneig d’eines tallants. 

 Talls per ús de la fibra de vidre. 

 Sobreesforços. 

 Els inherents als treballs de soldadura. 

 Els inherents als treballs de cobertes. 

 Els inherents als treballs de reblert. 
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Riscos específics: 

A: Normes o mesures preventives durant els treballs d’aplicació de recepció i 

manteniment de materials en general i maquinària. 

 Es prepararà la zona del solar per rebre els camions posant pegats i compactant 

els blandons amb la finalitat d’evitar bolcades i atrapaments. 

 Els equips de climatització s’alçaran amb l’ajuda de balancins indeformables 

mitjançant el ganxo de la grua i es posaran en el sòl sobre una superfície 

preparada amb anterioritat amb taulons de repartiment. 

 Les càrregues suspeses es governaran mitjançant caps que subjectaran sengles 

operaris dirigits per l’encarregat. 

 Es prohibeix expressament guiar les càrregues pesades directament amb les 

mans o el propi cos. 

 El transport o canvi d’ubicació horitzontal mitjançant rodets, s’efectuarà 

utilitzant el personal necessari que, empenyerà sempre la càrrega des dels 

laterals per evitar el risc de caigudes i cops dels rodets ja usats. 

 El transport ascendent o descendent per mitjà de rodets que transcorri per 

rampes o superfícies inclinades, es dominarà mitjançant tràctels que 

suportaran el pes directe. 

 Es prohibeix el pas de la maquinària quan la distància lliure de passada entre 

aquesta i els paraments laterals verticals sigui igual o inferior a 60 cm. 

 Els tràctels de suport del pes de l’element ascendit o descendit per rampa, 

s’ancoraran als llocs destinats exclusivament per a això. 

 No es permetrà l’amarri als punts forts per a la tracció abans d’haver esgotat el 

temps d’enduriment del punt fort per poder evitar desplomis de persones. 

 L’ascens o descens d’una bancada de posició d’una determinada màquina, 

s’executarà mitjançant plànol inclinat construït en funció de la càrrega a 

suportar. 

 L’apilament de fancoils es situarà en llocs especificats en els plànols com zones 

d’emmagatzematge o d’acopi amb la finalitat d’evitar interferències amb altres 

treballs. 

 Les caixes contenidores dels equips citats al punt anterior (fancoils), es 

descarregaran lligades sobre plataformes per evitar vessament de la càrrega. 

 Es prohibeix utilitzar fleixos com a agafadors de càrrega. 

 Els blocs de caixes contenidores de fancoils s’aniran repartint directament en 

els llocs d’ubicació final per evitar interferències amb altres tasques. 

 El muntatge de la maquinària en les cobertes (torres refredadores, etc.) no 

s’iniciarà fins no haver estat conclòs el tancament perimetral de la mateixa, 

eliminant així el risc de caiguda. 
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 Es fixarà una superfície de treball de seguretat a partir de baranes sòlides i amb 

banderoles de senyalització i a una distància mínima de 2 metres de la zona de 

treball. 

 Els blocs de xapa metàl·lica seran descarregats flexats mitjançant ganxos de 

grua. 

 L’emmagatzematge o acopi de les xapes metàl·liques es situaran en els llocs 

previstos en els plànols eliminant així les interferències amb altres tasques o 

treballs. 

B: Normes o mesures preventives durant els treballs de muntatge de canonades: 

 El magatzem i el taller de canonades es situarà en el lloc citat en el plànol. 

Aquest espai estarà equipat amb porta, ventilació per corrent d’aire i 

il·luminació artificial si fos el cas. 

 El transport de trams de canonada de diàmetre reduït a muscle per un sol 

home es realitzarà inclinant la càrrega cap a endarrere, de tal forma que 

l’extrem que va per davant superi l’altura del home, evitant així cops i 

ensopegades amb altres operaris o materials. 

 Les canonades pesades seran transportades per un mínim de dos homes guiats 

per un tercer en les maniobres de canvi de direcció o sentit. 

 Els bancs de treball es mantindran en bon estat evitant la formació d’estelles 

durant les tasques. 

 Es prohibeix soldar amb plom en els llocs tancats per a evitar respirar 

atmosferes tòxiques. Els punts de soldadura amb plom es realitzaran a 

l’exterior o sota corrent d’aire permanent. 

 Els locals destinats a emmagatzemar bombones de gasos liquats es situaran en 

llocs citats en els plànols i, estaran dotats de ventilació constant, una porta amb 

pany de seguretat i en cas de que sigui necessari, amb il·luminació artificial amb 

mecanismes antideflagrants. 

 Sobre la porta del magatzem de gasos liquats del punt anterior, s’instal·larà un 

extintor de pols química sec. 

 La il·luminació en els talls de muntatge de canonades serà d’un mínim de 100 

lux, amidats a una altura sobre nivell de paviment entorn dels 2 metres. 

 Es prohibeix fer massa (connectar la pinça) amb les bombones de gasos liquats 

exposats al sol. 

 S’instal·laran uns rètols de precaució en el magatzem dels gasos liquats, també 

en el taller de muntatge de canonades i sobre la zona d’acopi de les mateixes 

canonades amb la següent llegenda: 

“No utilitzi l’acetilè per a soldar coure o elements que el continguin, es 

produeix acetilur de coure que és un compost explosiu”. 
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C: Normes o mesures preventives durant els treballs de muntatge de conductes i 

reixetes: 

 Els conductes de xapa es tallaran i muntaran en els llocs assenyalats en els 

plànols. 

 Les xapes metàl·liques s’acopiaran en paquets sobre dorment de repartiment 

en els llocs citats en els plànols. Llurs paquets no superaran en cap cas els 1,6 

metres d’altura sobre nivell del paviment. 

 Les xapes metàl·liques seran retirades del magatzem per al seu tall i formació 

de conducte per un mínim de dos homes. 

 Els trams de conducte s’evacuaran del taller de muntatge com més aviat sigui 

possible per a la seva instal·lació en el seu lloc final. 

 Les planxes de fibra mineral de vidre, seran tallades sobre el banc mitjançant 

fulla. En tot moment, aquesta tasca es realitzarà al taller per evitar riscos de 

talls. 

 Es prohibeix abandonar en el sòl fulles tallants, tisores engrapadores o 

rebladores. 

 Les reixetes es muntaran des d’escales de tisora dotades de sabates 

antilliscants i cadeneta limitadora de l’obertura. 

 Els conductes a situar en altures considerables, s’instal·laran des de bastides 

tubulars amb plataformes de treball degudament condicionades amb un mínim 

de 60 cm d’amplària envoltades amb barana sòlida de 90 cm d’altura. 

D: Normes o mesures preventives durant els treballs de soldadura elèctrica: 

Riscos detectables més comuns. 

 Caiguda des d’altura. 

 Els derivats de les radiacions de l’arc voltaic. 

 Els derivats de les radiacions de vapors metàl·lics. 

 Cremades. 

 Contacte elèctric. 

 Projecció de partícules. 

 Ferides en els ulls per entrada de cossos estranys. 

Normes i mesures: 

 Es suspendran els treballs de soldadura a la intempèrie sota la pluja prevenint 

així el risc de descàrrega elèctrica. 

 Es prohibeix expressament la utilització de porta elèctrodes deteriorats. 

 Les radiacions de l’arc voltaic són pernicioses per a la salut i s’han de protegir 

amb la pantalla de mà. 
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 No ha de mirar-se directament l’arc voltaic. 

 No s’ha de picar-se el cordó de soldadura sense la deguda protecció ocular. Els 

resquills de pellofa despresa pot produir lesions greus als ulls. 

 No s’han de tocar les peces soldades recentment ja que poden produir 

cremades importants. 

 S’ha de soldar en un lloc ventilat de manera permanent evitant així risc d’asfixia 

o intoxicació. 

 Abans de començar a soldar, s’ha de comprovar que no hi ha persones en 

l’entorn més pròxim. 

 No s’ha de deixar la pinça directament en el sòl o sobre l’element a soldar sinó 

sobre un porta pinces. 

 No s’ha d’utilitzar el grup soldador sense dur instal·lat el protector de clemes i 

estar connectat a un subquadre elèctric amb protecció de línia mitjançant un 

interruptor diferencial i un magnetotèrmic així com la pertinent connexió a 

terra. 

 En el cas de saltar l’interruptor diferencial, no s’ha de desconnectar el cable de 

terra connectat al grup soldador. 

 Abans de connectar el cable d’alimentació al grup soldador, s’ha de comprovar 

que el mateix grup estigui connectat al subquadre corresponent. 

 S’ha d’escollir l’elèctrode idoni segons els treballs que s’hagin de realitzar. 

 S’han d’utilitzar les peces de protecció personal següents: 

o Ulleres de soldar homologades. 

o Elm de soldador. 

o Pantalla de soldadura de mà. 

o Canelleres de cuir que cobreixin els braços. 

o Manyoples de cuir. 

o Polaines de cuir. 

E: Normes o mesures preventives durant l’aplicació general d’eines portàtils. 

Riscos detectables més comuns: 

 Talls. 

 Cops. 

 Projecció de partícules. 

 Caigudes al mateix nivell. 

 Caigudes a diferent nivell. 

 Contactes elèctrics directes i indirectes. 

 Soroll. 

 Pols. 

 Explosions. 
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 Vibracions. 

 Atrapaments. 

 Els derivats de trencament de les broques. 

Normes i mesures: 

 Les eines manuals s’utilitzaran per a aquelles tasques per a les quals han estat 

concebudes. 

 S’hauran de mantenir sempre netes de pols, olis o grasses. 

 El cable d’alimentació de les eines elèctriques, haurà d’estar connectat a un 

subquadre general i degudament protegit mitjançant interruptor automàtic 

magnetotèrmic així com un interruptor automàtic diferencial. 

 No s’haurà d’abandonar la màquina sense abans desconnectar-la de la xarxa. 

 Ha de desconnectar-se així mateix la màquina de la xarxa abans de procedir a la 

col·locació de l’útil necessari. 

 Quan s’hagi de substituir un útil per un altre, no s’haurà de frenar el mandril en 

moviment directament amb mà. 

F: Normes o mesures preventives durant l’aplicació d’eines portàtils: 

 Abans de l’inici de l’engegada, s’instal·laran les proteccions de les parts mòbils 

evitant així el risc d’atrapament. 

 No es connectarà ni es posarà en funcionament les part mòbils d’una màquina 

sense abans haver separat les eines que s’estiguin utilitzant. 

 Durant les corresponents proves de tots els elements inherents a la instal·lació 

i, quan s’hagi de tallar l’alimentació elèctrica, s’instal·larà en el quadre 

d’alimentació un rètol amb la següent llegenda: 

“No connectar. Homes treballant a la xarxa”. 

 Queda prohibit expressament la manipulació de parts mòbils de qualsevol 

motor sense abans haver procedit a la seva desconnexió. 

Proteccions personals: 

 Casc de polietilè. 

 Guants de cuir. 

 Guants de P.V.C o goma. 

 Mandril d’O.V.C. – tall d’escaioles. 

 Roba de treball. 

 Botes de seguretat. 

 Botes de goma o de P.V.C amb puntera reforçada i plantilla antiobjectes 

punxants o tallants. 

 Faixa elèctrica de subjecció de cintura. 
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7.4 Primers auxilis: 

Es disposarà d’una farmaciola amb el contingut especificat en la Normativa vigent. 

S’informarà a l’inici de l’obra de la situació dels diferents centre mèdics en els quals 

s’haurien de traslladar els treballadors en cas d’accident. Serà convenient disposar en 

l’obra i en lloc visible d’un llistat dels esmentats centres amb els telèfons i adreces dels 

mateixos, així com ambulàncies, taxis, etc, a fi de garantir un ràpid trasllat dels 

possibles accidentats. 

 

7.5 Normativa aplicable: 

 Llei 31/95 de Prevenció de Riscos Laborals. 

 Real Decret 39/97, Reglament dels Serveis de Prevenció. 

 Real Decret 1627/97, sobre disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les 

obres de construcció. 

 Real Decret 485/97, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de 

Seguretat i Salut en el treball. 

 Real Decret 487/97, sobre disposicions mínimes de Seguretat i Salut, relatives a 

la manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en particular 

dorsolumbars als treballadors. 

 Real Decret 773/97, sobre disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a 

la utilització dels treballadors, d’equips de protecció individual. 

 Real Decret 1215/97, sobre disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la 

utilització pels treballadors dels equips de treball. 

 Real Decret 1319/89, sobre mesures de protecció dels treballadors enfront dels 

riscos derivats de la seva exposició al soroll. 

 Real Decret 2177/96, pel qual s’aprova la Norma bàsica d’edificació NBE-CPI-96, 

sobre condicions de protecció contra incendis en els edificis. 

 Decret 2413/73, Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i Instruccions 

Tècniques Complementàries, modificat pel Real Decret 2295/85. 

 Ordre del 9/3/71, pel qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i Higiene 

en el treball. 

 Ordenança de treball per a les indústries de la construcció, vidre o ceràmica 

(B.O.I 7/9/70) i (B.O.I 31/7/73). 
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8. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS: 

L’implantació de les instal·lacions geotèrmiques ha de servir per generar energia i 

sobretot reduir el consum elèctric dels consumidors. 

L’execució d’aquest tipus de sistemes s’ha de realitzar amb una total garantia i qualitat 

ja que d’aquests factors en depèn el rendiment i el correcte funcionament de llur 

sistema. 

En tractar-se d’una instal·lació soterrada, en aquest cas, a la superfície més pròxima a 

l’edifici, no es podrà modificar en cas d’existir-hi problemes en el seu dia a dia. És per 

això que la qualitat d’execució ha de ser perfecta així com la seva posició final per 

evitar problemes en un futur. 

L’execució de les perforacions o pous geotèrmics és la part que presenta més 

complexitat tècnica i en conseqüent, requereix major control i preparació. 

Anteriorment a l’execució del pous, caldrà conèixer les característiques del subsòl, això 

és possible gràcies al sondeig d’exploració i al TRT (Test de Resposta Tèrmica). 

En els propers anys caldrà prestar atenció a la possible aparició de una nova legislació 

en referència a les instal·lacions geotèrmiques ja que a dia d’avui no existeix una 

normativa a nivell nacional que reguli l’implantació d’aquests tipus de sistemes. 

Tenir en compte que sota concepte, cap procés constructiu derivat de l’execució d’una 

instal·lació geotèrmica ha de comprometre el Medi Ambient. 
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ANNEX I:  

CATÀLEG BOMBES DE CALOR 

GEOTÈRMIQUES 
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ANNEX II:  

CARACTERÍSTIQUES I CORBES DE LA 

BOMBA ECOGEO HP 12-40Kw 
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ANNEX III:  

CATÀLEG ARQUETES I COL·LECTORS 
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ANNEX IV:  

JUSTIFICACIÓ DE DADES I PREUS 
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En aquest Annex es detallaran totes les dades de suport per tal de justificar les 

diferents dades i preus adoptats per al càlcul de l’instal·lació geotèrmica en les dues 

plantes de Cal Formiguera. 

DADES RELACIONADES AMB LA POTÈNCIA I ELS METRES 

LINEALS DE PERFOACIÓ: 

Potència instal·lació: 

 

 

Es transforma l’energia obtinguda per any i m2 de l’informe energètic (Annex III) i es 

passa a potència [Kw] a partir de les hores de funcionament anuals que es basen en 

18.000 i de la superfície que ha d’abastir el sistema. 

 

Metres lineals i nº de pous de l’opció 2 (VIABLE): 

S’ha extret a partir d’una fórmula facilitada per l’empresa Catalana de Perforacions 

S.A. 

 

Per tal d’obtenir el nº de pous es sabut que el número ha de ser parell lògicament, per 

tant: 
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Justificació dels preus: 

 

Partida 1: Treballs topogràfics: 

 
Estudi topogràfic del terreny  581.76€ ---- 36.36€/h tècnic x 8h/dia x 2 dies. 
 
Delimitació camp de perforació               145.44€ ---- 36.36€/h tècnic x 4h/dia. 
 
Ubicació pous geotèrmics               72.72€ ---- 36.36€/h tècnic x 2h/dia. 
 

A l’apartat de pressupost les dues tasques anteriors (delimitació i ubicació dels pous) 
es troben englobades dins la mateixa unitat. 
 
Equips topogràfics   30€ ---------- Lloguer estació total 2 dies consecutius. 
 
 

Partida 2: Sistema geotèrmic: 
 
 
Perforacions geotèrmiques i connexions 23.609€ --- 600mt. lineal x 21€/mt. lineal + + 

600mt. Lineal x 7,50€/mt. Lineal + 6,50€/m3 + 
54h x 122,02€/h 

 

En aquesta tasca s’hi inclou la màquina, perforació, reblert i estesa de sondes. 
  
Instal·lació arqueta i/o col·lector 2.250€ --- (25€/h operari x 2 operaris x 3 dies x 

9h/dia) + (50€/h x 9h/dia x 2 dies). 
 
 
Bomba de calor geotèrmica (1 unitat)  15.900€ --- P.V.P ecoGEO HP 12-40 kW 
 
Col·lector (1 unitat)    1.288€ --- P.V.P Erkangeo 6 sortides. 
 

 
Partida 3: Adequació sala de màquines: 

 
 
Material  54.995€ ---- 60.75€/m3 x 0.5m3 + 24.62€/h transport camió dúmper. 
 
Mà d'obra   337.84€  --- ( 22.37€/h paleta x 8h/dia) + (19.86€/h ajudant x 8h/dia). 
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DADES COMPLEMENTÀRIES: 

Altres justificacions 

 Es pot observar com la justificació segueix lògicament el mateix patró que en 

l’estudi de viabilitat ja que guarden una relació directa. Això sí, s’hi s’observa 

amb detall s’aprecia que la xifra total de l’estudi de viabilitat i la del projecte 

executiu no és la mateixa ja que en el primer estudi, l’inversió a realitzar està 

calculada de manera aproximada tenint en compte modificacions en horaris, 

preus generals i situació del mercat. 

Tot i així, la diferència és mínima cosa que corrobora que l’estudi econòmic i el 

conseqüent pressupost estan elaborats correctament. 

 

 Preus de personal i maquinària, en aquest cas, paleta, ajudant de paleta, 

operaris de perforacions, tècnic de topografia i camió dúmper s’han extret del 

banc BEDEC de la pàgina web del iTeC (Institut Tècnic de la Construcció). 

 

 Preus de la bomba geotèrmica ecoGEO HP 12-40kW s’han extret del catàleg 

oficial de l’empresa ECOFOREST (Catalana de Perforacions S.A. n’és distribuïdor 

oficial). 

 

 Preus del col·lector Erkangeo de 6 sortides respectivament s’han extret de 

l’empresa WATERKOTTE (Catàleg facilitat altre cop per Catalana de 

Perforacions S.A.). 

 

 Preus de metre lineal de perforació, preu de sonda, de rasa de connexió i de 

connexions de col·lector i bomba han estat facilitat per l’empresa Catalana de 

Perforacions S.A. (En les partides ja s’inclouen tots aquests preus). 

 

 Preus dels treballs topogràfics s’han extret de la base de dades de l’empresa 

del sector INSTOP així com el lloguer dels equips topogràfics. 

 

 El pressupost únicament s’ha calculat de l’opció viable econòmica la qual 

s’implantaria en un cas real. 

 

 

 

 


