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1 Introducció i objectius
1.1 Dades bàsiques

1.1.1 Peticionari
Nom empresa/entitat

Diputació de Girona

Adreça social

Pujada de St. Martí, 5

CP

17004

Municipi

Girona

Província

Girona

CIF

1700000 P

Telf

972 185 091

e-mail

raldrich@ddgi.cat

Nom empresa/entitat

Ajuntament d'Espolla

Adreça social

C/Amadeu Sudrià, 3

CP

17753

Municipi

Espolla

Província

Girona

1.1.2 Promotor

1.1.3 Autor del projecte
Redactor: Xavier Planas Puigbert
Enginyer Tècnic Industrial
Col·legiat CETIG: 20.379
SUNO Enginyeria de Serveis Energètics, SCCL
Adreça professional

Pujada de la plaça, 2

Població

17466 Vilopriu, Girona

Telèfon

675 53 45 02

Correu electrònic

xevi@suno.cat

Web

www.suno.cat
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1.2 Introducció
En els darrers anys, la gestió forestal a Catalunya està patint una situació crítica. L’estancament del
mercat de la fusta, la davallada continua de preus del producte, la valoració deficient dels béns i
serveis que generen els nostres boscos i la manca d’una política estable, decidida i coherent amb
la realitat del sector forestal, condicionen la viabilitat dels boscos del país. Aquest estancament ha
provocat un progressiu abandonament de la gestió forestal, la qual cosa ha comportat una pèrdua
de llocs de treball i un increment de la càrrega de combustible present actualment als nostres
boscos, especialment de fusta de diàmetres petits i sotabosc. Aquest increment de combustible als
boscos implica un augment del risc d’incendis forestals fins a nivells molt alts i prova d’aquest fet
són els greus incendis que ha patit Catalunya durant els últims 20 anys. Des de fa uns anys està
sorgint un optimisme creixent sobre l’impacte positiu que pot tenir i que ja està començant a tenir,
sobre el sector forestal, l’ús de la biomassa per a usos energètics tèrmics (biocombustible per a
sistemes de calefacció i/o producció d’energia).
La utilització de la biomassa no és una novetat. Fins ben entrat el segle XX la majoria de cases ja
utilitzaven les llars de foc per escalfar les cases. Ara bé, amb l’abandonament de l’aprofitament de
la fusta per l’escalfament de les llars a mitjans de segle XX va començar a proliferar l’ús de
combustible d’origen fòssil com a fonts energètiques més usades. Aquests combustibles d’origen
fòssil, com el gasoil, el gas natural, el gas butà, el gas propà, etc. Així que el resultat final és que
actualment es dona un ús massiu de combustible d’origen fòssil amb finalitats energètiques, que
cada cop són més cars, que el seu aprofitament té data de caducitat i que al mateix temps les
emissions resultants de la seva combustió tenen una incidència directa molt important en l’efecte
hivernacle i l’accelerament del canvi climàtic que tant de ressò mediàtic està tenint darrerament.
Per aquest motiu i d’altres, hi ha una sèrie de compromisos internacionals, com la Convenció de
Diversitat Biològica de les Nacions Unides o la Convenció Marc del Canvi Climàtic també de les
Nacions Unides i de la qual n’és associat el famós Protocol de Kyoto, que miren de vetllar per a la
sostenibilitat del planeta. Una de les coses que recullen aquests compromisos internacionals és el
foment de l’ús d’energies renovables, com podria ser la solar, la tèrmica, la marítima, la geotèrmica,
la biomassa, etc. Així doncs, apostar per aquest tipus d’energies és, per una banda, una contribució
important al compliment dels compromisos establerts i, per una altra banda, una aposta de futur i
una responsabilitat cada vegada major per a la nostra societat.
Els beneficis de l’aprofitament de la biomassa per a usos energètics no acaben aquí. La utilització
d’aquest producte (especialment la fusta de menys valor comercial) no només ajudarà a revaloritzar
un producte que fins al moment no tenia sortida al mercat sinó que amb el seu aprofitament es
podrà disminuir el risc d’incendis, que tant preocupen a la societat. També incentivarà de nou la
gestió dels boscos del territori, fet gens despreciable vist el context actual en el que es troba el
sector. Per tant, els beneficis tant econòmics com forestals seran doncs, cada cop majors.
Desenvolupant l’aprofitament de biomassa forestal per a usos energètics, les empreses forestals
s’aniran consolidant i aquest fet repercutirà en una major demanda de feina i, en conseqüència, la
creació directa i indirecta de llocs de treball, especialment pel que fa a treballadors de bosc, tècnics
instal·ladors i de manteniment de calderes, tècnics gestors forestals, etc. Alhora el fet que s’instal·lin
indústries que valorin la fusta de baixa qualitat pot afavorir la instal·lació de serradores o d’altres
indústries de transformació de la fusta que veurien valoritzat un dels seus subproductes.
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1.3 Antecedents
L’ajuntament d’Espolla, com a municipi signant del Pacte d’Alcaldes i havent aprovat el Pla d’Acció
de l’Energia sostenible, té com a objectiu implantar instal·lacions d'energies renovables al municipi i
fer front al canvi climàtic.
Per aquest motiu es planteja la possibilitat de dur a terme una xarxa de calor mitjançant una
instal·lació que funcioni amb biomassa i que subministri aigua calenta per a calefacció i ACS a
diferents equipaments municipals i també a entitats d’àmbit privat.
Espolla, municipi amb tradició agrícola i forestal, vol aprofitar els diferents recursos locals de
biomassa existents, restes de poda municipal, estella forestal i pinyolada procedent de la producció
d'oli del municipi per a calefactar algunes de les dependències municipals que tenen major consum
energètic.

1.4 Objectiu
L’objectiu d’aquest projecte és el de proporcionar informació tècnica i econòmica necessària per a
validar la instal·lació d’una xarxa de calor centralitzada que proporcioni ACS i calefacció als
diferents equipaments municipals:
•

Escola

•

Menjador escolar i centre social

•

Local Caçadors i Vestuaris Piscina (ACS)

I els diferents equipaments privats:
•

Celler Cooperatiu d’Espolla

1.5 Contingut i abast
Aquest avantprojecte aporta el contingut necessari per a poder valorar la viabilitat tècnica i
econòmica de la instal·lació objecte d’estudi. En concret es presenta el següent contingut:
•

Ubicació de la instal·lació

•

Tipologia dels edificis que es preveu escalfar amb biomassa

•

Descripció tècnica bàsica de la instal·lació

•

Tipus de biomassa que es preveu utilitzar

•

Plànols dels edificis amb detall dels locals tècnics i/o d'aquells emplaçaments on es plantegi
ubicar la nova instal·lació i el dipòsit d'estella.

•

Informació que permeti conèixer l’estat i funcionament de les instal·lacions actuals per a la
producció de calor i ACS dels edificis.

1.6 Normativa d'aplicació
Són d’aplicació per al present projecte els decrets i normatives següents:
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•

Comunicació de la Comissió de les Comunitats Europees COM/2005/628 , de 7 de
desembre de 2005, sobre la promoció de l’ús de l’energia de la biomassa.

•

Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) aprovat pel Reial Decret
1027/2007, de 20 de juliol i les seves instruccions Tècniques Complementàries(IT) i
posteriors modificacions.

•

Decret 21/2006 de 14 de febrer pel que es regula l’adopció de criteris mediambientals i
d’ecoeficiència als edificis.

•

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió Decret 842/2002 del 2 d’agost amb les
corresponent instruccions tècniques complementàries (BT-01 a BT-51).

•

Resolucions i Circulars de la Generalitat de Catalunya referents a instal·lacions elèctriques
en general.

•

Codi Tècnic de l’Edificiació (CTE) RD 314/2006 i posteriors modificacions.

•

Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 modificada per la Llei 54/2003 on es
reforma el Marc Normatiu de la Prevenció de Riscos Laborals.

•

NORMES UNE. Citades en les anteriors normatives i reglaments.

•

Normes Tècniques Particulars de la companyia elèctrica distribuïdora FECSA ENDESA.

•

Normativa municipal d'Espolla.
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2 Informació general
2.1 Emplaçament
Es preveu que la caldera de biomassa se situï en el recinte adjacent a l’escola, proper a la sala de
calderes de l’escola i també al menjador i centre social. Veure més detall de la situació al plànol
01.- Situació
Tipologia de sòl: urbanitzable, serveis
Coordenades E(X) 5000109.1 m N(Y) 4692967 m UTM 31 N ETRS89

2.2 Estimació de càrregues tèrmiques dels edificis a calefactar
Tot i prendre per referència la instal·lació existent, es revisa la demanda tèrmica de les diferents
dependències a calefactar. Es té en compte la volumetria de les superfícies a calefactar, els
materials constructius, obertures i l’envolupant tèrmica a nivell general. S’aproxima a partir de
valors de referència les càrregues tèrmiques dels diferents edificis existents.
Com que els edificis són antics, es tindrà en compte un valor mig de referència de 100W/m 2 tot i ser
conscients que és un valor conservador.
També s’estimen les càrregues tèrmiques de les dependències futures que es preveu connectar a
la xarxa de calor.

2.2.1 Edificis Existents
A continuació es mostren les taules amb les superfícies i la potència estimada dels edificis
que actualment estan calefactats.
Es separen entre edificis municipals i la cooperativa, d'ús privat.
Potència tèrmica edificis municipals :
Estimació demanda tèrmica m2

Superfície (m2)

Potència (kW)

Educació infantil i primària

225,78

22,578

Biblioteca

60,5

6,0

Menjador i centre social

112,5

11,3

TOTAL

398,8

Nota: s’ha pres de valor mig de referència una demanda tèrmica de 100W/m

39,9
2

Potència tèrmica El Celler cooperativa
Pel que fa a la cooperativa, es té en compte els següents valors:
Demanda tèrmica cooperativa
Potència de la caldera actual

116 kW
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La caldera té associats dos circuits tèrmics. Un per a l'aigua calenta de procés i un altre per a la
calefacció de la nau.
Circuit-1 d’Aigua calenta per a procés (30 ºC)
Demanda tèrmica instantània processat oli

Temperatura caldera

70 ºC

Temperatura bescanvi

30 ºC

Cabal

2.000 kg/h

Potència tèrmica

93 kW

D’esquerra a dreta. Circuit de bescanviador per Aigua calenta de procés. Màquina de processat d’oli de la cooperativa. Segon circuit
amb necessitats d’Aigua calenta de 30 ºC

Circuit-2 Calefacció de la nau
Per al manteniment en continu de les tines de l’oli a 20 ºC durant els 6 mesos que funciona la
calefacció, es disposa de 4 aerotermos convencionals situats al voltant de la nau. Existeix un
termòstat que regula la temperatura de la nau i que controla els ventiladors dels aerotermos a 22
ºC.

Circuits d’aerotermos de la nau que emmagatzema les tines d’oli

Demanda tèrmica estimada manteniment nau
Superfície

150

m2

Alçada mitjana

6,8

m

Potència tèrmica

28,5

kW
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Nota: S’aproxima una demanda tèrmica de 190 W/m 2, tenint en compte diferents característiques constructives de la nau
(poca estanquitat d’obertures, deficiència d’aïllament tèrmic de l’envolupant de l’edifici i alçada significativa).

Les dues demandes tèrmiques del circuit 1 i 2 de la cooperativa poden plantejar-se simultàniament,
per tant, la suma d’aquestes dues potències tèrmiques seria la següent:
Demanda total cooperativa
Demanda tèrmica procés

93 kW

Demanda tèrmica climatització nau

28,5 kW

Demanda total de la cooperativa

121,5 kW

2.2.2 Edificis nous a calefactar
L'edifici destinat a vestuaris de la piscina i local dels Caçadors d'Espolla no disposa actualment de
sistema de calefacció ni ACS però es preveu connectar a la xarxa de calor.
Per dimensionar la potència es calcula càrrega tèrmica del local de forma aproximada:
Estimació demanda tèrmica m2

Superfície (m2)

Potència (kW)

Local Caçadors

100

10

Vestuaris

60

6

Total

16 kW

Nota: s’ha pres de valor mig de referència una demanda tèrmica de 100W/m2

Serien necessàris 10 kW per calefactar el local i 6kW per calefactar els vestuaris.
Per l'ACS es calcula la potència màxima a partir de la potència típica d'un bescanviador de 150lts,
que és de 25 kW.
Cal notar que l'ACS per la piscina i la calefacció són consums alternatius, per tant, dimensionant el
bescanviador per cobrir la necessitat major (25kW) és suficient per assegurar el confort tèrmic.

2.2.3 Resum
A la següent taula es fa un resum de les potències necessàries per cada edifici.

Edifici
Educació infantil i primària / Biblioteca
Menjador i centre social
Local Caçadors i Vestuaris Piscina

Potència (kW)
28,578
11,3
25
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Cooperativa

121,5

2.3 Característiques tècniques de les instal·lacions existents
Es disposa actualment del següents punts de consum i característiques de les sales de calderes de
les diferents dependències.

2.3.1 Escola
La caldera de gasoil de l'Escola està ubicada a l'edifici principal, a una sala de calderes amb
vestíbul que es troba al davant de l'entrada principal de l'Escola.
Característiques de la sala de calderes
•
•
•

•
•

Caldera de gasoil FER
Potència tèrmica 42,7kW
Sala de calderes sense dipòsit
acumulador
Instal·lació amb un sol circuït de
calefacció
Caldera amb encesa manual

2.3.2 Cooperativa
La caldera de gasoil de la Cooperativa està ubicada a un espai dedicat a tal efecte. La seva
ubicació es pot observar en els plànols adjunts.

Característiques de la sala de calderes
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•
•
•

Caldera de gasoil Roca
Potència tèrmica 116 kW
Dos circuits:

1. Circuit processat d’oli d’oliva.
• Necessitats d’AC a 30 ºC cabal mig
de 2.000 l/h.
• Funcionament 12 h/dia.
• Processat de 400-500 t/any d’oliva.
• Necessitats d’aigua calenta a 30 ºC.
• Consum estimat d’aigua calenta 1l
d’aigua per 1 kg d’oliva a processar.

2. Circuit d’aerotermos de nau per mantenir
les tines d’oli a 22 ºC.
• Dimensions nau promig a calefactar
150 m2, altura mitja 6,8m .

2.3.3 Centre Social-Menjador (Futur amb calefacció amb aigua calenta)
El centre social i menjador són espais que actualment no estan preparats per a calefacció d’aigua
calenta, funcionen amb bomba de calor. Es preveu que en una futura reforma es proposin radiadors
convencionals en aquestes estances. El menjador compta amb una superfície a calefactar de 80 m 2
aproximadament.
També es pot substituir el termoelèctric actual que dóna servei a una dutxa existent.

2.3.4 Piscina Municipal (Futur Consum ACS)
Es preveu fer arribar aigua calenta sanitària a la piscina (ACS). Es compta amb un total de 400
usuaris durant els 3 mesos que funciona la piscina. Actualment no compta amb cap sistema de
producció d'aigua calenta sanitària.

2.4 Ocupació i horari de funcionament de les instal·lacions a calefactar
En el cas de l’escola l’horari de funcionament habitual de la calefacció s’aproxima de 8:00h a
16:00h i s’estima que la calefacció pot trobar-se en funcionament durant els 7 mesos d’hivern
octubre-abril. Les responsables de l’escola regulen el seu funcionament en funció de les
necessitats. No existeix regulació tèrmica del circuit via sonda de temperatura exterior o regulació
fina amb compensació de temperatura interior.
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Pel que fa al menjador i centre social, s’espera que el menjador requereixi de calefacció amb un
horari de funcionament de 12:00h a 15:00h i que el centre social funcioni cada dia de la setmana a
les tardes de dilluns a dissabte.
Pel que fa a la cooperativa, l’horari de funcionament de la caldera s’espera que sigui a jornada
complerta durant 12 hores durant els 6 mesos de la temporada de processat d’oliva, que comença
al mes d’octubre. Es necessita producció d’aigua calenta simultània per al procés de producció de
l’oli i calefacció de la nau que conté les tines d’oli.

2.5 Consum energètic previst de les dependències a calefactar
2.5.1 Consums energètics de les dependències dels últims tres anys
Es disposa del consum de litres de gasoil dels darrers anys de l'Escola i la Cooperativa:
Escola
Any

Consum de gasoil
litres

kWh

2012

2.800

28.000

2015

2.000

20.000

Mitjana

2.400

24.000

NOTA: El consum del 2012 s’extreu a partir dades del PAES

Cooperativa
Any

Consum de gasoil
litres

kWh

2010

5.760

57.600

2011

7.563

75.630

2012

6.038

60.380

2013

10.401

104.010

2014

3.202

46.350

2015

6.267

62.665

Mitjana

2.400

24.000

NOTA: consums facilitats per la cooperativa

2.5.2 Estimació i justificació de consums energètics d’instal·lacions o ampliacions futures
Pel que fa al consum del local social i menjador s’estima un consum de 4 hores a màxima potència
durant 3 mesos d’hivern. Aquest consum s’estima també a partir d’experiències d’altres locals amb
usos i zones climàtiques similars.
Menjador i centre social
Consum previst

8.640

kWh

Pel que fa al consum futur d’ACS, es preveu que majoritàriament es tindrà demanda en les dutxes
de la piscina durant els mesos d’estiu. Concretament s’estima que de les 1.500 visites al mes, hi
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hagi un promig de 35 dutxes al dia, tenint en compte que no tots els usuaris de la piscina faran
servir les dutxes d’ACS.
Estimació demanda tèrmica ACS piscina

Previsió estiu

Estimació consum d'aigua

15

litres / persona i dia

Estimació usuaris-dutxa

35

persones /dia

Dies d'obertura piscina

90

dies

Diferencial tèrmic

45

ºC

Demanda tèrmica

2.471

kWh

2.5.3 Consum tèrmics previstos amb biomassa
En resum, el consum previst per a la xarxa de calor anual es presenta en la següent taula:
Consum tèrmic previst dependències xarxa
Dependència

kWh tèrmics /any

Escola

24.000

Local social i menjador

8.640

Cooperativa

62.665

ACS piscina

2.471
TOTAL

97.776
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3 Descripció del projecte
3.1 Descripció general del projecte i de la solució adoptada
Un cop considerats els consum i les demandes tèrmiques (existents i previstes en futur) de l’apartat
anterior, es proposa una instal·lació de biomassa amb una potència tèrmica de 150 kWt. Es
proposa la instal·lació d’una nova sala de calderes construïda amb obra civil al costat de la la sitja
de biomassa, situada entre l'edifici de l'Escola i el Local social i menjador; veure plànol 02 –
emplaçament.
La sala de calderes inclourà:
•
•
•
•

•

Generador de calor (caldera de biomassa) i accessoris per al funcionament automàtic
Sistema d’alimentació per a conducció d’estella fins a la caldera (rotor i ballestes a la zona
de la sitja i vis-sense-fi d’alimentació a la caldera)
Elements hidràulics per al correcta funcionament de la caldera de biomassa i dipòsit
d’inèrcia
Elements hidràulics (bombes, vàlvules, bescanviadors i accessoris) per a la gestió dels
diferents circuits hidràulics que composen la xarxa i que connecten amb les sales de
calderes existents i circuits futurs (piscina i menjador/centre social)
Quadre elèctric i sistema de control i gestió. Cal destacar que és imprescindible la
instal·lació en el quadre general d'un protector de sobretensions transitòries degudes a
l'impacte directe de llamps en edificis propers a la instal·lació.

La xarxa de calor estarà formada per tub de polietilè reticulat amb aïllament adequat per a garantir
un sistema de transport tèrmic eficient.

3.2 Dimensionament i característiques del sistema generador
Per al següent projecte s’ha previst la instal·lació d’una caldera de biomassa de potència tèrmica
150 kWt o similar, modulant, que funcioni amb estelles i/ o altres combustibles com ara la
pinyolada, amb els complements necessaris per a un funcionament automàtic, ubicada a la sala de
calderes.
D’acord amb la instrucció tècnica del Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques 1.2.4.1.2 es pot utilitzar
un únic generador de calor de biocombustible sòlid per a menys de 400 kWt, el qual cal que disposi
de dues marxes o ser modulant.
Aquest generador disposarà de:
1. Capacitat de funcionar amb diferents tipus de combustibles (estella, pèl·let, pinyolada) de
forma imprescindible, podent adaptar el seu funcionament al combustible disponible en
cada moment.
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2. Funcionament totalment automàtic i programable de manera que no sigui necessària la
intervenció per part de l’usuari. Es requereix per tant que disposi d’automatisme en el
procés d’alimentació, en l’encesa, en la neteja de la cambra de combustió i descendratge,
en la recollida de cendres i en la neteja dels bescanviadors.
3. Modulant entre el 30 i el 100%, amb tipus de funcionament de cos fred (que no hagi de
realitzar manteniment de brases per garantir el correcte funcionament, sinó que engegui i
pari quan en funció de la demanda).
4. Rendiments a plena càrrega i a càrrega parcial superiors al 90%.
5. Sistema de control que permeti opcionalment connectar-la a un PC, PLC, mòdem o sistema
d’avis per SMS, per a realitzar un seguiment a distància del sistema i dels principals
paràmetres.
6. Funcionament modulant capaç de modular la potència de càrrega entre el 30% i el 100%.
7. Sistema d’extracció dels productes de la combustió mitjançant ventilador amb velocitat
variable.
8. Sistema de filtratge i neteja de gasos de combustió, per evitar l’emissió de pols fina, bé sigui
inserit en la pròpia caldera o bé mitjançant la instal·lació d’un cicló separador de partícules.
9. Sistema d’aportació d’aire primari i secundaris mitjançant ventilador de velocitat variable per
a millorar la combustió.
10. Sonda lambda que permeti regular i optimitzar la quantitat d’oxigen a aportar millorant així la
combustió.
11. Pressió de treball com a mínim de 3 bar.
12. Control amb pantalla que permeti observar els principals paràmetres de funcionament i la
seva modificació. Així mateix aquest control registrarà les seves hores de funcionament.
També cal que es contemplin diferents elements de seguretat d’acord amb la IT 1.3.4.1.1 del RITE :
1. Interruptor de flux (pressòstat a la sortida del circuit d’impulsió) que desconnecti la caldera
en cas de manca d’aigua al circuit (evitant així que es pugui malmetre).
2. Dispositiu d'interrupció del funcionament del sistema de combustió en cas de retrocés dels
productes de la combustió o de flama.
3. Sistema antiretorn de flama mitjançant clapeta o vàlvula rotatòria.
4. Sistema de descàrrega tèrmica en el vis sens fi d’alimentació o de la sitja per inundació del
mateix en cas de retrocés de flama.
5. Sistema d'interrupció del funcionament del sistema de combustió que impedeixi que
s'assoleixin temperatures superiors a la de disseny (mitjançant termòstat de seguretat amb
rearmament manual a 95 ºC).
6. Sistema d'eliminació de la calor residual produïda per la caldera com a conseqüència del
biocombustible ja introduït a la caldera quan s'interromp el funcionament del sistema de
combustió.
7. Vàlvula de seguretat tarada a 1bar per sobre de la pressió de treball del generador que
actuarà si es supera la mateixa i la descàrrega de la qual serà conduïda cap a un
desaiguat.
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3.3 Combustible, sistema d’alimentació i sistema d’emmagatzematge
3.3.1 Característiques de la biomassa a utilitzar
La caldera de biomassa ha de poder alimentar-se amb estella forestal procedent de gestió local
forestal sostenible.
Es requereix de biomassa tipus estella amb unes característiques adequades per a la correcte
combustió en la caldera de biomassa, concretament, es recomana estella amb qualitat segons
norma ONORM M 7133:2000, d’acord amb les següents característiques físico-químiques:
Norma ONORM M 7133:2000
Granulometria Fins a G50
Grau d’humitat ≤ 30 %
PCI ≥ 3000 kCal/kg
Densitat ≤ 250 kg/m3

Degut a les característiques agrícoles del municipi, la caldera es plantejarà també amb possibilitats
de ser alimentada amb pinyolada procedent del processat de l’oli d’oliva de la Cooperativa El
Celler.

3.3.2 Demanda de biomassa prevista
Per a calcular la demanda de biomassa prevista, es té en compte la demanda tèrmica estimada
segons l’apartat 2, el rendiment de les calderes de gasoil actual (que s’aproxima a 85%) i el
rendiment de la caldera de biomassa (que s’espera d’un 90%). També s’ha tingut en compte el PCI
de la biomassa (3.100 kcal/kg).
Demanda de biomassa
Consum GASOIL

97.776

kWh/any

Consum combustible total

97.776

kWh/any

Rendiment caldera

85%

Consum tèrmic

82.968

Rendiment caldera biomassa

90%

PCI biomassa

3.100

kCal/kg

PCI biomassa

3,605

kWh/kg

Consum biomassa

25,57

t/any

Densitat biomassa

0,25

t/m3

Volum biomassa

102,30

m3/any

Volum sitja global

60

m3

Nombre emplenades útils any

2,61

cops

kWh/any
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3.3.3 Sistema d’emmagatzematge previst
Es proposa una sitja de 60 m3, la qual tingui unes dimensions de 4x4 i una alçada de 3,5m. Si es té
en compte que l’omplerta de la sitja per descàrrega pneumàtica permet omplir el 70% del màxim de
la seva capacitat, el volum útil de la sitja s’aproxima a 40 m3.
S’espera un consum de 101 m3/any, fet que suposa que la sitja s’haurà d’omplir 3 vegades per any.
La capacitat d’emmagatzematge, o autonomia, de la sitja supera per tant la capacitat mínima
d’emmagatzematge exigida a la I.T.1.3.4.1.4 del RITE (on es determina que cal cobrir com a mínim
el consum de dues setmanes).
No es podrà aprofitar terreny amb desnivell. Aquest fet fa que es plantegi la sitja i sala de calderes
aèria i descàrrega pneumàtica o bé per vivalva.
La sitja tindrà obertura registrable per accés i inspecció, boques per ventilació de l’estella o
biomassa i porta corredissa superior per a poder fer la descàrrega amb vivalva si és necessari.

3.3.4 Sistema d’alimentació de biomassa
Està previst que en principi la sitja tingui un fons pla, donat que el consum principal de biomassa
sigui del tipus estella forestal. En el cas que en un futur es plantegi la utilització de pinyolada
procedent de la pròpia cooperativa, es recomana que en el projecte executiu es revisi/plantegi la
tipologia de sitja (en forma de V) per tal de poder alimentar la caldera amb pinyolada (com a
combustible alternatiu) de forma més eficient.
El sistema d’alimentació estarà format per un conjunt format per un sistema rotatiu amb aspes
flexibles, de 4m de diàmetre, que permeten acompanyar la biomassa fins al sistema d’alimentació
amb canal obert que posteriorment via cargol vis-sense-fi amb canal tancat alimentarà i connectarà
amb el tram de la clapeta antiincendis de la caldera de biomassa.
El moviment dels visos sense fi i del rotor cal que es controli des del quadre de la caldera perquè a
la l’interior de la sitja no es permet introduir cap component elèctric.

3.4 Sala de calderes de biomassa
La sala de calderes es preveu amb dimensions que conformin RITE i que per tant compleixin les
següents característiques. Caldrà revisar si el proveïdor de la caldera requereix alguna condició
complementària:
1. Alçada mínima del local tècnic 2.5 metres
2. Alçada lliure de canonades i obstacles per sobre de la caldera 0.5 metres
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3. Distància de la caldera a un obstacle horitzontal igual o superior 0.5 metres
4. Distància lliure d’obstacles davant de la caldera serà com a mínim una vegada i mitja la
profunditat de la caldera sense comptar-ne el cremador. Aquest espai ha d’estar lliure d’obstacles
una alçada mínima de 2 metres.
Veure més detall de la sala de calderes al plànol 04.- Planta sala de caldera i sitja de biomassa i
plànol 05.- Alçat sala de caldera i sitja de biomassa.
La sala de calderes i la sitja es construiran en un edifici exent contruit amb bloc de formigó armat i
coberta amb panell sànwich. Caldrà contruir una solera de formigó armat sobre la cual es construirà
l'edifici. La coberta haurà de tenir una comporta que permeti la descàrrega mitjançant una pala
tipus bivalva i que alhora asseguri la estanqueitat de la sitja. També es deixaran instal·lades
boques per realitzar la descàrrega de forma pneumàtica tipus ITAL-150.

3.5 Xarxa i connexió amb sales tècniques existents
Es projecta una sala de calderes centralitzada, on es disposi d’una xarxa amb canonada principal
d’anada i retorn i circuits independents:
•
•
•
•
•

Circuit primari per la caldera de biomassa
Circuit secundari per connexió amb caldera existent de l’escola
Circuit secundari per connexió amb nou circuit menjador/ local social
Circuit secundari per connexió amb circuit d’ACS piscina.
Circuit secundari per connexió amb circuit AC cooperativa

Les distàncies i tramades de les xarxes de calor entre edificis es poden veure en el plànol 03.recorregut de canonades.
Per tal de traslladar el calor des de la font emissora fins a les instal·lacions receptores s’utilitzaran
tuberies preaïllades de PE-Xa del tipus que es mostra a la següent imatge.

Figura 1.1 Imatge de la tuberia utilitzada
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Aquest tipus de conductes estan formats per tres capes concèntriques. La primera capa (1) són els
tubs de PE-Xa amb una capa contra la difusió d’oxigen amb EVOH. Són aptes per temperatures de
servei de -40ºC fins a 95ºC i presenten una excelent resistència química i a la corrosió. La segona
capa (2) és un aïllant de PE-X amb cèl·lules amb cera fins a un 95%, tenen una absorció a l’aigua
inferior a l’ 1%, una conductivitat tèrmica inferior a 0.043 W/mK i una densitat superior a 30 kg/m 3.
La coberta exterior (3) és de PE-HD espumada i amb tub coarrugat fabricat amb extrusió contínua
que presenta una alta robustesa.
Un cop ja la tuberia estigui en l’exterior, caldrà obrir una rasa i passar-la per dins aquesta rasa fins
als diferents punts de consum .
L’extesa de la tuberia caldrà realitzar-la seguint les especificacions indicades pel fabricant.

Figura 1.2 Estesa del tub preaïllat
Al final, caldrà deixar un esquema tipus el que es mostra en la següent figura.

Figura 1.3 Detall de la composició de la rasa
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En la documentació gràfica es mostren les seccions de les tuberies en cada tram.
La xarxa es realitzarà amb tub preaïllat tipus MICROFLEX DUO de la marca WATTS, o similar, que
asseguri un baix índex de pèrdues tèrmiques a la instal·lació. Per distribuir el tub es realitzarà una
rasa a terra seguint les indicacions mostrades en els plànols i les prescripcions del fabricant del tub.
A cada derivació s'instal·larà una arqueta de 80x80x80 cm per poder-hi instal·lar els accessoris
necessàris per fer la derivació.
Dins la mateixa rasa s'hi passaran dos tubs coarrugats de 63mm de diàmtre amb guia per tal de
poder realitzar el cablejat elèctric i de control entre les diferents subestacions.
Per tal de traslladar el calor des de la xarxa fins a les instal·lacions interiors dels edificis receptor,
caldrà instal·lar una subestació basada en un intercanviador de calor, més una vàlvula d’equilibrat
del secundari, vàlvula termostàtica de regulació de cabal, purgador d’aire i contador d’energia
integrat.

Figura 1.4 Esquema hidràulic tipus d'una subestació
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Figura 1.5 Fotografia esquemàtica d'una subestació
Amb la subestació s’aconsegueix traslladar el calor des de la xarxa de calor fins a l’interior de
l’edifici.
A l’interior de l’edifici es connectarà la sortida de la subsestació a la sortida de les calderes actuals
mitjançant una vàlvula 3 vies.

3.6 Sala tècnica de l'edifici dels vestuaris de la piscina

En el cas de l'edifici local dels Caçados i vestuaris de la piscina, al no disposar actualment
de sala de calderes, s'haurà de realitzar una sala tècnica annexa a l'edifici.
La sala tècnica tindrà una superfície de 3x2mts i una alçada de 3mts i es contruirà amb
paret de bloc de formigó. Aquesta paret es construirà sobre una solera que s'haurà
construït previament. A nivell de coberta es construirà mitjançant panell sandwich
autoportant.
3.7 Sistema de control

3.7.1 Descripció del sistema de regulació i control existent
Actualment no hi ha cap sistema de regulació tèrmica en els edificis municipals. La caldera
s’engega i para en funció dels responsables de l’escola, al igual que la bomba de calor del
menjador.
En el cas de la cooperativa, es controla la temperatura de l’AC de 30ºC de procés mitjançant una
vàlvula barrejadora mecànica en un dels circuits i una electrovàlvula en el circuit principal. En el cas
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del circuit d’aerotermos, un termòstat analògic controla els ventiladors dels 4 aerotermos, que
mantenen les 24h una temperatura de consigna de 21ºC de promig.

3.7.2 Proposta de sistema de control
S’instal·larà un sistema de control que permeti una regulació del funcionament de la caldera de
biomassa, permetent una gestió de la demanda tèrmica en funció dels horaris d’ocupació dels
diferents equipaments i de les temperatures de confort necessàries. S’instal·laran comptadors de
calories en els diferents equipaments municipals i a la cooperativa, per fer la corresponent control i
gestió tèrmica.
Els circuit de calefacció de la caldera de biomassa es controlarà mitjançant una corba de calefacció
que estarà associada a una sonda de temperatura exterior i a diferents sondes de temperatura
interiors dels diferents centres a calefactar.
El sistema de control s’instal·larà en un nou quadre elèctric, on s’instal·laran els mòduls de captació,
actuació, regulació i automatització. En aquest quadre s’hi connectaran els senyals de control de
caldera, bombes, comptadors de calories. Aquest quadre de telecontrol es connectarà a la xarxa
informàtica del centre, fet que permetrà accedir a l’aplicació a través de qualsevol ordinador amb
accés a internet via un codi d’accés.
El sistema de control haurà de permetre:
- Monitorització de la càrrega del dipòsits d’inèrcia mitjançant dues sondes de referència
(temperatura superior i inferior).
- Engegada de les bombes de circulació.
- Regulació de la vàlvula reguladora de cabal de cada intercanviador de calor a partir de les
temperatures d'entrada i sortida del bescanviador
- Regulació de la velocitat de les bombes en funció de les temperatures d’impulsió i retorn de la
xarxa i de la pèrdua de càrrega d’aquesta mateixa (mitjançant la seva entrada 0-10V).
- Regulació de les vàlvules reguladores de cabal de les diferents subestacions en funció de la
demanda intèrna d’energia.
- Recollida i comunicació de:
o Senyal d’alarma de la caldera de biomassa (en base a un contacte de lliure potencial que
disposa la mateixa).
o Alarma per falta de pressió al sistema hidràulic.
o Alarma per caiguda del sistema elèctric (haurà de disposar el PLC de SAI)
o Alarma per sobretemperatura o temperatura baixa dels dipòsits d’inèrcia i caldera
o Alarma de fallada d’alguna de les bombes de la xarxa de calor
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o Alarma per incendi a la sitja
- Engegada de bombes circuladores en cas de glaçades fins a assoliment de temperatura mínima
dels fluids. Engegada escalonada de bombes en cas de sobre temperatura de caldera.
- Monitoratge de les temperatures de:
o Superior i inferior dipòsits de inèrcia
o Impulsió i retorn dels circuits
o Temperatura de la caldera
o Temperatura exterior
- Monitoratge de l’energia tèrmica entregada (comptadors d’energia, un general i un per cada
edifici) i de l’energia elèctrica consumida per la caldera.
- Enviament de missatge a tres o més mòbils comunicant que s’ha produït una incidència.
- Visualització web de la instal•lació i modificació dels paràmetres de programació.
- Actuació manual de les diferents sortides.
- Tres nivells de interactuació: usuari bàsic, usuari mantenidor i administrador.
- Registre històric de temperatures, consums, actuacions i alarmes.
- Generació d’informes i balanços que permetin avaluar el grau d’eficiència energètica i proposar
mesures d’estalvi energètic.
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4 Dades energètiques i ambientals
4.1 Consums energètics i emissions estalviades
Els edificis connectats a la xarxa de la caldera de biomassa deixaran de fer servir combustibles
fòssils concretament gasoil. Per aquest motiu es compta amb el següent estalvi d’emissions de
CO2.
Estalvi d'emissionsl
Combustible

Factor d'emissió de CO2
(tnCO2/MWh)

Consum de combustible
(kWh)

Tones de CO2 estalviades

Gasoil

0,267

97.776

26
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5 Dades econòmiques
5.1 Resum del pressupost
A continuació es mostra el resum del pressupost.
Import (€)

Capítol
1 Condicionament de les sales de caldera i construcció de la sitja

15.094,93

2 Xarxa de calor i abastament serveis

21.188,66

3 Instal·lació Caldera de biomassa i elements complementaris
3.1 Equip generació d'energia

35.067,94

3.2 Evacuació de fums

2.354,47

3.3 Components hidràulics

10.685,11

3.4 Insta l·lacio elèctrica i de control

9.034,73

3.5 Protecció contra incendis

789,64
Total 3 Instal·lació Caldera de biomassa i elements complementaris :

57.931,89

4 Instal·lació i connexió a les sales de calderes dels diferents edificis existents

9.369,19

5 Seguretat i salut

1.566,24

Pressupost d'execució de material (PEM)

105.150,91

13% de despeses generals

13.669,62

6% de benefici industrial

6.309,05

Pressupost d'execució per contracta (PIC = PIM + GG + BI)

125.129,58

21% IVA

26.277,21

Pressupost d'execució per contracta amb IVA (PIC = PIM + GG + BI + IVA)

151.406,79

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de CENT CINQUANTA-UN MIL QUATRE-CENTS SIS EUROS AMB SETANTA-NOU
CÈNTIMS

5.2 Estalvis econòmics previstos en combustible fòssil
A continuació es presenta la taula resum dels estalvis previstos en combustibles fòssils anualment.
Estalvis previstos en combustibles fòssils
Consum (kWh) *

97.776

Gasoil (€/kWh) **

0,092

Gasoil (€)

8.995

Total no renovables (€)

8.995

Estella (€/kWh)

0,032

Consum estella (kWh)

97.776

Estella (€)

4.129

Diferència (€)

3.866,56

(*) Consum d'acord amb la memòria (**) Preus amb IVA

Avantprojecte per a la instal·lació d'una caldera de biomassa per a subministrament d'energia tèrmica a dependències municipals i ens privats a Espolla
26

5.3 Anàlisi de la viabilitat i vida útil de la instal·lació
S’han fet servir les següents dades econòmiques per a poder valorar la viabilitat de la inversió
durant els anys en que s’espera amortitzar el projecte.
kWh combustible (gasoil)

97.776

Gasoil (€/l)

0,919

Estella (€/tn)

115

Gasoil (€/kWh)

0,092

Estella (€/kWh)

0,032

Rendiment de la caldera de gasoil (η)

80%

Rendiment de la xarxa amb biomassa (η)

80%

PCI gasoil (kWh/l)

10,0

PCI estella (kWh/kg)

3,605

Sobrecost de manteniment (€/any)

1.000

Nota. Preus amb IVA

5.3.1 Paràmetres financers emprats
A continuació s'indiquen els paràmetres financers emprats a l'avantprojecte.
Augment del combustible anual

4,0 %

Augment del preu de la biomassa anual

3,0 %

Augment IPC anual

1,5 %

Pressupost memòria

151.406,79 euros

5.3.2 Flux de caixa del projecte
Els resultats del flux de caixa –plantejats amb i sense l’atorgament de la subvenció- es presenten
en les taules següents.
Cal tenir en compte que els preus que s’exposen inclouen l’IVA i el TIR i payback simple del
projecte.
La vida útil de la instal·lació es preveu de 25 anys.
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TAULA RESUM DE l’ESTUDI DE VIABILITAT

DADES DE PARTIDA

Variables tècniques

Variables Econòmiques

Factors Emissió

Municipi:

Espolla

D IPC General

1,50%

h Est. Gasoil

80,00%

Potència caldera de biomassa:

150 kW

D IPC Energètic

4,00%

h Est. Xarxa Biomassa

80,00%

Tipus d'instal·lació:
Pressupost memòria (21% IVA inclòs)

Xarxa de calor
151.406,79 €

D Preu Estella

3,00%

h Caldera de Biomassa

93,00%

Any 2015
Consum tèrmic previst Escola (kWh)
Consum tèrmic previst Menjador (kWh)
Consum tèrmic previst Cooperativa (kWh)
Consm tèrmic previst ACS piscina (kWh)
Consum tèrmic previst Total (kWh)
Consum gasoil previst Total (kWh)
Preu del Gasoil [€/kWh]
Cost energètic actual [€]
Despesa total actual
Despesa total actual

any 2017

0,267

85.975,00 €

Subvenció de DdGi
any 2016

FEE Gasoil [tnCO2/Mwh]

any 2018

any 2019

any 2020

any 2021

any 2022

any 2023

any 2024

any 2025

any 2026

any 2027

any 2028

any 2029

any 2030

19.200
6.912
50.132
1.977
78.221
97.776
0,092
8.995
8.995

19.200
6.912
50.132
1.977
78.221
97.776
0,092
8.995
8.995

19.200
6.912
50.132
1.977
78.221
97.776
0,096
9.355
9.355

19.200
6.912
50.132
1.977
78.221
97.776
0,100
9.729
9.729

19.200
6.912
50.132
1.977
78.221
97.776
0,103
10.119
10.119

19.200
6.912
50.132
1.977
78.221
97.776
0,108
10.523
10.523

19.200
6.912
50.132
1.977
78.221
97.776
0,112
10.944
10.944

19.200
6.912
50.132
1.977
78.221
97.776
0,116
11.382
11.382

19.200
6.912
50.132
1.977
78.221
97.776
0,121
11.837
11.837

19.200
6.912
50.132
1.977
78.221
97.776
0,126
12.311
12.311

19.200
6.912
50.132
1.977
78.221
97.776
0,131
12.803
12.803

19.200
6.912
50.132
1.977
78.221
97.776
0,136
13.315
13.315

19.200
6.912
50.132
1.977
78.221
97.776
0,142
13.848
13.848

19.200
6.912
50.132
1.977
78.221
97.776
0,147
14.402
14.402

19.200
6.912
50.132
1.977
78.221
97.776
0,153
14.978
14.978

19.200
6.912
50.132
1.977
78.221
97.776
0,159
15.577
15.577

8.995

8.995

9.355

9.729

10.119

10.523

10.944

11.382

11.837

12.311

12.803

13.315

13.848

14.402

14.978

15.577

97.776

97.776

97.776

97.776

97.776

97.776

97.776

97.776

97.776

97.776

97.776

97.776

97.776

97.776

97.776

27
0,032
1.000
4.129
5.129

27
0,033
1.015
4.269
5.284

27
0,035
1.030
4.414
5.445

27
0,036
1.046
4.565
5.611

27
0,037
1.061
4.722
5.783

27
0,039
1.077
4.884
5.961

27
0,040
1.093
5.052
6.146

27
0,042
1.110
5.227
6.337

27
0,044
1.126
5.409
6.535

27
0,046
1.143
5.597
6.740

27
0,047
1.161
5.792
6.953

27
0,049
1.178
5.995
7.173

27
0,051
1.196
6.205
7.401

27
0,053
1.214
6.423
7.637

27
0,055
1.232
6.650
7.882

Consum biomassa previst Total (kWh)
Consum biomassa previst Total (Tn30bh)
Preu de la Biomassa [€/kWh]
Manteniment instal·lació [€]
Cost energètic biomassa [€]
Despesa total biomassa [€]
Despesa total biomassa [€]

0,00

5.129

5.284

5.445

5.611

5.783

5.961

6.146

6.337

6.535

6.740

6.953

7.173

7.401

7.637

7.882

Estalvi Econòmic [€]
Estalvi econòmic acumulat [€]

0,00
0,00

3.866,56
3.866,56

4.071,22
7.937,78

4.284,82
12.222,60

4.507,73
16.730,33

4.740,32
21.470,65

4.983,00
26.453,65

5.236,18
31.689,83

5.500,30
37.190,13

5.775,81
42.965,94

6.063,16
49.029,10

6.362,86
55.391,96

6.675,40
62.067,37

7.001,32
69.068,68

7.341,15
76.409,83

7.695,47
84.105,30

-151.407
-151.407

3.867
-147.540

4.071
-143.469

4.285
-139.184

4.508
-134.676

4.740
-129.936

4.983
-124.953

5.236
-119.717

5.500
-114.217

5.776
-108.441

6.063
-102.378

6.363
-96.015

6.675
-89.339

7.001
-82.338

7.341
-74.997

7.695
-67.301

-65.432
-65.432

3.867
-61.565

7.938
-57.494

12.223
-53.209

16.730
-48.701

21.471
-43.961

26.454
-38.978

31.690
-33.742

37.190
-28.242

42.966
-22.466

49.029
-16.403

55.392
-10.040

62.067
-3.364

69.069
3.637

76.410
10.978

84.105
18.674

0,00
0,00

26,11
26,11

26,11
26,11

26,11
26,11

26,11
26,11

26,11
26,11

26,11
26,11

26,11
26,11

26,11
26,11

26,11
26,11

26,11
26,11

26,11
26,11

26,11
26,11

26,11
26,11

26,11
26,11

26,11
26,11

Fluxe de caixa sense subvenció [€]
Fluxe de caixa acumulat sense subvenció [€]
Fluxe de caixa amb subvenció [€]
Fluxe de caixa acumulat amb subvenció [€]
Estalvi emssions CO2 Gasoil [Tn]
Estalvi emssions CO2 Gasoil [Tn]

Anys de Retorn sense subvenció (PRI)
TIR ( a 15 anys )

> 15 anys
-

Anys de Retorn amb subvenció (PRI)
TIR amb subvenció ( a 15 anys )

12,00
27,55%
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6 Calendari d'execució
TAULA RESUM DEL CALENDARI D'EXECUCIÓ DE L'OBRA
PLA NIFICA CIÓ.- INSTA L·LA CIÓ CA LDERA DE BIOMA SSA I XA RXA DE CA LOR A ESPOLLA
ACTIVITATS / SETMANES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

1. Construcció de sitja i sala de caleres
2. Obertura de rasa i extesa de canonades
3. Construcció de sala tècnica edifici vestuaris
4. Munt atge Caldera i accessoris
5. Inst al·lació hidràulica
6. T ramades de t ub interiors dels edifics
7. Proves hidràuliques
8. Connexions elèctriques i de xarxa
9. Programació sistema control
10. Posada en marxa

Actuacions moviment de terres, paleteria i construcció

Actuacions d'instal·lacions

Actuacions de Serralleria i estructures metàl·liques

Actuacions de muntatge i instal·lació de caldera de biomassa
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7 Conclusions
Amb el present avantprojecte es disposa de la informació tècnica necessària per a poder valorar la
viabilitat tècnica i econòmica de la instal·lació d'una xarxa de calor amb biomassa al municipi
d'Espolla, per tal de procedir a l'elaboració del corresponent projecte executiu.

Signatura:

Xavier Planas Puigbert
Col·legiat CETIG: 20.379
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Annex I. AMIDAMENTS I PRESSUPOST
Avantprojecte complet per a la instal·lació d'una
caldera de biomassa per a subministrament d'energia
tèrmica a dependències municipals i ens privats
(Cooperativa) a Espolla

Avantprojecte per a la instal·lació d'una caldera de biomassa per a subministrament d'energia tèrmica a dependències municipals i ens privats a Espolla
31

Nº
1

Ut

Descripció

Import

Condicionament de les sales de caldera i construcció de la sitja

1.1 Construcció de la sitja d'emmagatzematge i sala de calderes
Construcció de la sitja i la sala de calderes segons característiques mostrades en plànols i/o
memòria. Inclou:- Portes metàl·liques- Mur de càrrega de càrrega de bloc resistent hidròfugat Sistema antipressió- Bigues d'acer- Porta corredissa del sostre per abocar l'estella- Solera de
formigó armat- Capa anivelladora del terra per deixar-lo allisat i donar-li pendent.- Coberta
inclinada un 10% de panell sàndwich de 30 mm - Arrebossat de ciment amb qualitat per deixar vist
de la sala de calderes- Xarxa d'evacuació d'aigüesa part, tot allò necessàri per la correcta
construcció de la sitja i la sala de calderes.

13.130,07
1.2 Construcció de la sala tècnica del local de Caçadors i vestuaris
Construcció de la sala tècnica del local de Caçadors i vestuaris segons característiques mostrades
en plànols i/o memòria.
Inclou:
- Porta metàl·liques
- Mur de càrrega de càrrega de bloc resistent hidròfugat
- Coberta inclinada un 10% de panell sàndwich de 30 mm
- Solera de formigó armat
- Coberta inclinada un 10% de panell sàndwich de 30 mm
- Arrebossat de ciment amb qualitat per deixar vist de la sala de calderes
- Xarxa d'evacuació d'aigües
a part, tot allò necessàri per la correcta construcció sala tècnica del local de Caçadors i vestuaris
1.757,87
1.3 Altres Ajudes de paleteria
Altres Ajudes de paleteria.
Inclouen:
- Ajudes per l'entrada dels tubs al menjador escolar
- Ajudes per l'entrada dels tubs a la sala de calderes de l'escola
- Ajudes per l'entrada de tubs a la sala del local de caçadors i vestuaris
- Ajudes per l'entrada de tubs a la cooperativa
206,99

1. Condicionament de les sales de caldera i construcció de la sitja :

15.094,93

Nº
2

Ut

Descripció

Amidament

Preu

Import

Xarxa de calor i abastament serveis
Capítols i partides relacionades amb la xarxa de calor. Canonades, arquetes i valvuleria.
Inclou:
- Excavació de rasa en terren d'argila semidura segons les característiques mostrades en plànols
- Tramades de canonada preaïllada WATTS Microflex DUO, o similar, de dimensions segons plànols
- Canalització de tub corbable per passar-hi el cablejat elèctric i de control
- Arquetes de derivació de 80 x 80 x 80 amb tapa metàl·lica
- Ajudes de paleteria
qualsevol altra partida necessària per desenvolupar correctament la xarxa de calor.
Amidaments segonls plànols.

2. Xarxa de calor i abastament serveis :

21.188,66

Nº

Ut

Descripció

Amidament

Preu

Import

Instal·lació Caldera de biomassa i elements complementaris
3.1 Equip generació d'energia
Equip de generació d'energia i complements. Inclou subministrament, instal·lació i posada en
marxa de :- Caldera d'estella forestal de 150 kW apta per combustió de pinyolada d'oliva
(IMPRESCINDIBLE), model HK150 de la marca Hargassner, o similar. S'inclouen tots els elements
necessàris pel seu correcte funcionament.- Disc rotatiu de 4 mts de diàmetres amb canal amb vis
sens fi de conducció fins al caldera- Allargament d'un metre del vis sens fi- Partida a justificar de
conversor de linia monofàsica a trifàsica en cas de necessitar, la caldera, línia trifàsica

Equip de Generació d'energia

35.067,94

3.2 Evacuació de fums
Evacuació de fums mitjançant xemeneia modular de doble paret de 300 mm de diàmetre interior i
360 de diàmetre exterior.
Inclou:
- Mòduls rectes
- Derivació en T
- Taps de recollida de condensats
- Reduccions i adaptador a caldera
- Barret de sortida lliure
- Subjeccions i anclatges a paret
- Passassostres amb protector d'aigues
i tot el necessàri pel seu correcte funcionament.

Evacuació de fums

2.354,47

Components hidràulics

10.685,11

3.3 Components hidràulics
Components hidràulics de la sala de calderes.
Inclou:
- Conjunt Bomba circuladora de circuit primari (2a)
- Conjunt Bombes circuladores de circuit secundari (2b1 i 2b2)
- Vàlvules d'esfera
- Vàlvules de retenció
- Punt de buidatge complert
- Vàlvules de seguretat
- 2 acumuladors d'inèrcia estratíficats de 1500 lts
- Conjunt de seguretat contraincendis del canal d'alimentació
- Canonades d'acer inoxidable
- Pressostàts de seguretat
- Termòmetres
- Comptador d'energia de 10 m3/h
- Vas d'expansió de 400 lts
- Subestació intercanviadora de 15 kW
Tots els elements necessàris pel correcte funcionament de la instal·lació.
Amidaments i diàmetres indicats en plànols.
3.4 Instal·lacio elèctrica i de control
3.4.1 Instal·lació de control de la xarxa de calor
Subministrament, programació i muntatge de sistema de control domòtic, per a gestió i
monitoratge de la instal•lació segons el descrit a la memòria i als plànols.
Inclou PLCs domòtics de control amb connexió a internet, tipus loxone o similar, extensions,
pantalla o tauleta per a visualització de l'entorn de control, relés per a l'actuació, armaris de
superfície per a encabir-hi els elements a cada una de les sales, SAIs per a protecció de marxades
de corrent i sistema emissor de SMS. Posada en marxa, redacció del manual de funcionament i
formació als usuaris.
Inclou el cable de xarxa Cat.7, de quatre parells apantallats, de tota la xarxa

Instal·lació de control de la xarxa de calor
3.4.2 Instal·lació elèctrica de la sala de calderes i xarxa de calor
Subministrament i Instal·lació elèctrica de la sala de calderes i xarxa de calor. Inclou:
- Ampliació del quadre elèctric general de l'escola.
- Instal·lació d'un subquadre amb tots els elements de protecció del sistema de calefacció amb
biomassa.
- Instal·lació del contador d'energia elèctrica per mesurar el consum de la instal·lació de biomassa
- Instal·lació dels subquadres de les diferents subestacions
- Cablejat de tot el circuit de la xarxa de districte
La instal·lació inclou tots els elements necessaris pel seu correcte funcionament, incloent mitjans
auxiliars. Totalment acabat

5.174,49

Instal·lació elèctrica de la sala de calderes i xarxa de calor
Instal·lacio elèctrica i de control

3.860,24
9.034,73

3.5 Protecció contra incendis
Protecció contra incendis.
Inclou totes les mesures necessàries pel compliment de la normativa contra incendis, entre elles:
- Dipòsit de 100 lts de caldera per inundació del canal
- Extintor portàtil
- Senyalitzacions
- Central detecció d'incendis
- Detector d'incendis
- Sirena electrònica
- Polsador d'alarma

Protecció contra incendis

789,64

3. Instal·lació Caldera de biomassa i elements complementaris :

57.931,89

Nº
4

Ut

Descripció

Amidament

Preu

Import

Instal·lació i connexió a les sales de calderes dels diferents edificis existents

4.1 Connexió Edifici Menjador
Connexió Edifici Menjador.
Inclou els components hidràlics i complments elèctrics i de control, per exemple:
- Canonada acer inox
- vàlvuleria
- cablejat del termòstat

Connexió Edifici Menjador

838,80

4.2 Connexió Edifici Escola
Connexió Edifici Escola
Inclou els components hidràlics i complments elèctrics i de control, per exemple:
- Canonada acer inox
- vàlvuleria
- Subestació de transmissió de calor de 30 kW
- Connexió i subministrament elèctric

Connexió Edifici Escola

1.838,02

4.3 Connexió Edifici Local Caçadors i Vestuari
Connexió Edifici Local Caçadors i Vestuari
Inclou els components hidràlics i complments elèctrics i de control, per exemple:
- Canonada acer inox
- vàlvuleria
- Subestació de transmissió de calor de 40 kW
- Connexió i subministrament elèctric

Connexió Edifici Local Caçadors i Vestuari

2.133,02

4.4 Connexió Edifici Cooperativa
Connexió Edific Cooperativa
Inclou els components hidràlics i complments elèctrics i de control, per exemple:
- Canonada acer inox
- vàlvuleria
- Subestació de transmissió de calor de 120 kW
- Connexió i subministrament elèctric

Connexió Edifici Cooperativa

4.559,35

4. Instal·lació i connexió a les sales de calderes dels diferents edificis existents :

9.369,19

Nº
5

Ut

Descripció

Amidament

Preu

Import

Seguretat i Salut
Partides alçades de Seguretat i Salut referents a:
- Construcció
- Instal·lacions

5. Seguretat i salut :

1.566,24

Annex II. PLÀNOLS
Avantprojecte complet per a la instal·lació d'una
caldera de biomassa per a subministrament d'energia
tèrmica a dependències municipals i ens privats
(Cooperativa) a Espolla
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Plànol núm. Data
1.Agost de 2015

1.- SITUACIÓ
Mida / Escala
A3 / -

Nord

Espolla (17753)

Ctra. de Roses, s/n

Emplaçament

Pujada St. Martí, 5
Girona (17004)

C/ Amadeu Sudrià, 3
Espolla (17753)

www.suno.cat

(34) 675 53 45 02
Pujada de la Plaça, 2
Vilopriu (17466)
info@suno.cat

Plà
2

2.-

X
FO

Agost de 2015

A3 /-

Girona (17004)

Espolla (17753)

www.suno.cat

Superfície
25 mts
Acer Inox DN54

Plànol núm.
3

3.- TRAÇAT DE

Agost de 2015

XARXA DE
FORESTAL

A3 / 1:1000

Girona (17004)

Espolla (17753)

www.suno.cat

Tram
Tub A
20 mt
DN 22

Tram C-D
Soterrat sota sauló
24 mts
2 x 32/2.9 160

www.suno.cat

(34) 675 53 45 02
Pujada de la Plaça, 2
Vilopriu (17466)
info@suno.cat

Acabat arrebossat a
tota la sala

Autor del projecte

Terra allisat i
anivellat

Armat anclat a
solera

Xavier Planas Puigvert
Enginyer Tècnic Industrial
CETIG 20.379

Paret de bloc de
formigó hidròfug
armat

C/ Amadeu Sudrià, 3
Espolla (17753)

Solera de
formigó armat

T a 90º

L 90º amb reducció 200/300
Adaptador a caldera

Regulador
de tiratge
T 90º amb
tap recollida
Vas expansió
Ø0,6m h=1,5m

Dipòsit Inèrcia
1500 lts
1200 x 2,170 mm

Solera estructural de formigó
armat de 15cm d'espessor
Formigó de neteja

Dipòsit Inèrcia
1500 lts
1200 x 2,170 mm

Ctra. de Roses, s/n

Espolla (17753)

Mida / Escala
A3 / 1:50

Bigues tipus IPE
180

Plànol núm. Data
4
Agost de 2015

Passamà
metàl.lic per
obrir la tapa

Nord

Panell Sàndwich

4.- PLANTA I SECCIÓ SALA DE CALDERES

tram 1m

Emplaçament

Peticionari :

Xemeneia Inox AISI-316
Ø 300mm (ext. 360)

XARXA DE DISTRIBUCIÓ DE CALOR A PARTIR DE BIOMASSA
FORESTAL DE 150kW A ESPOLLA

conus sortida lliure

Malla 20x20cm Porta superior Rodament Guia omega
per evitar
per abocar
plàstic per per guiar el
caigudes
rodament
l'estella
facilitar
l'obertura

Pujada St. Martí, 5
Girona (17004)

Promotor:

Barra antipànic en
una de les fulles

Boques per descàrrega
pneumàtica tipus ITAL-150

Reixes de
40x40 cm

Plànol núm. Data
5
Agost de 2015

Mida / Escala
A3 / 1:50

5.- SALA DE CALDERES EXTERIOR

Nord

Espolla (17753)

Ctra. de Roses, s/n

Emplaçament

XARXA DE DISTRIBUCIÓ DE CALOR A PARTIR DE BIOMASSA
FORESTAL DE 150kW A ESPOLLA

Pujada St. Martí, 5
Girona (17004)

Peticionari :

C/ Amadeu Sudrià, 3
Espolla (17753)

Promotor:

www.suno.cat

(34) 675 53 45 02
Pujada de la Plaça, 2
Vilopriu (17466)
info@suno.cat

Xavier Planas Puigvert
Enginyer Tècnic Industrial
CETIG 20.379

Autor del projecte

Pendent coberta
10%

Reixa ventilació
baixa porta de 60x60cm

PLANTA AMB iNSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS
Reixa ventilació
baixa porta de 20x40cm

Plànol núm. Data
5
Agost de 2015

Mida / Escala
A3 / 1:50

Espolla (17753)

Ctra. de Roses, s/n

Emplaçament

Pujada St. Martí, 5
Girona (17004)

Reixa ventilació
baixa porta de 20x40cm

Nord

C/ Amadeu Sudrià, 3
Espolla (17753)

Ø0,6m h=1,5m

www.suno.cat

(34) 675 53 45 02
Pujada de la Plaça, 2
Vilopriu (17466)
info@suno.cat

Xavier Planas Puigvert
Enginyer Tècnic Industrial
CETIG 20.379

Autor del projecte

Q_control

Promotor:

Vas expansió
400 l.

5.- SALA DE CALDERES EXTERIOR

Peticionari :

Q_Caldera

XARXA DE DISTRIBUCIÓ DE CALOR A PARTIR DE BIOMASSA
FORESTAL DE 150kW A ESPOLLA

Dipòsit Inèrcia
Dipòsit Inèrcia
1500 lts
1500 lts
1200 x 2,170 mm 1200 x 2,170 mm

Reixa ventilació
baixa porta de 60x60cm

PLANTA AMB iNSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

Cooperativa
Caldera de
gasoil existent

Sala de Calderes

S

Tub preaïllat en rasa
2x63/5.8 200
M

E

S

M
S

B

S

A

AB
M

1

acer DN 42

aïllament 30mm

Sala tècnica Piscina i Local Caçadors

M

S

M
S

S

kWh

6
7
E

Sala tècnica Escola i Biblioteca
M

M

E

aïllament 25mm

kWh

9

Tub preaïllat en rasa
2x32/2.9 160

M

M

10

S

S

11

Caldera de
gasoil existent

25 kW
Instal·lació interior Vestuaris / Local Caçadors
(fora de l'abast de l'avantprojecte)

C/ Amadeu Sudrià, 3
Espolla (17753)

acer inox DN 25

S

8

E

S

S

12

Tub preaïllat en rasa
2x63/5.8 200
S

13

Promotor:

S

www.suno.cat

5

(34) 675 53 45 02
Pujada de la Plaça, 2
Vilopriu (17466)
info@suno.cat

4
Tub preaïllat en rasa
2x63/5.8 200

Autor del projecte

3

Instal·lació Cooperativa
(fora abast de l'avantprojecte)

Xavier Planas Puigvert
Enginyer Tècnic Industrial
CETIG 20.379

2
Instal·lació existent

120 kW

14
15
M

S

M
S

B

S

AB

Pujada St. Martí, 5
Girona (17004)

E

acer inox DN 28

S

A
M

S

aïllament 25mm

16

E

M

2x32/2.9 160

S

M
S

Menjador Escolar

AB
A

17

B

S

kWh

Tub preaïllat en rasa

E

2x63/5.8 200

18

Instal·lació existent

30 kW

19

Instal·lació interior escola - biblioteca
fora abast de l'avantprojecte)

Peticionari :

kWh

Tub preaïllat en rasa

20
Sala de calderes Biomassa

21

acer inox DN 54

ACER inox DN 22
Aïllament 25 mm

Tub preaïllat en rasa
2 x 25/2.3 260

S

M
kWh

T

25

S

26

St

27

M
S

Instal·lació menjador
(fora abast de l'avantprojecte)

2b2. Menjador

S

M

M 2b1. xarxa calor
S

S

15 kW

28

T

Tram interior magatzem ajuntament
col·lector 4"

T

col·lector 4"

T
S

S acer inox DN 54

S

31
32

aïllament 30mm

Dipòsit d'inercia
estratificat
1.500 lts

33
34

S
S

S

kWh

acer inox DN 54
aïllament 30mm

M

35

M

36

M

Caldera estella
Pn= 150 kW
Vas d'Expansió
400 lts

30

S

aïllament 30mm

acer inox DN 54

Dipòsit d'inercia
estratificat
1.500 lts

29

37
38
T

38
39

40

40
41

Espolla (17753)

M

E

S

Mida / Escala
A3 /-

M
S

Agost de 2015

aïllament 25mm

M

7

24

acer inox DN 22
S

Plànol núm. Data

T

Ctra. de Roses, s/n

aïllament 25mm

Emplaçament

23

acer inox DN 22

Nord

aïllament 30mm

7.- ESQUEMA HIDRÀULIC GENERAL

22

acer inox DN 54

XARXA DE DISTRIBUCIÓ DE CALOR A PARTIR DE BIOMASSA
FORESTAL DE 150kW A ESPOLLA

aïllament 30mm

Cooperativa
Caldera de
gasoil existent

Sala de Calderes

S

Tub preaïllat en rasa
2x63/5.8 200
M

E

S

M
S

B

S

A

AB
M

acer DN 42
aïllament 30mm

Sala tècnica Piscina i Local Caçadors

M

S

M
S

S

kWh

1
Instal·lació existent

4
5
6
7

Sala tècnica Escola i Biblioteca
M

M
S

E

S

E

acer inox DN 25

8

aïllament 25mm

S

M
kWh

Tub preaïllat en rasa
2x32/2.9 160

M

E

9

C/ Amadeu Sudrià, 3
Espolla (17753)

S

S

S

Caldera de
gasoil existent

25 kW

Promotor:

10
Instal·lació interior Vestuaris / Local Caçadors
(fora de l'abast de l'avantprojecte)

www.suno.cat

Autor del projecte

3
Tub preaïllat en rasa
2x63/5.8 200

(34) 675 53 45 02
Pujada de la Plaça, 2
Vilopriu (17466)
info@suno.cat

Instal·lació Cooperativa
(fora abast de l'avantprojecte)

Xavier Planas Puigvert
Enginyer Tècnic Industrial
CETIG 20.379

2

120 kW

11

Tub preaïllat en rasa
2x63/5.8 200

12

S

13
14
E

M

acer inox DN 28

S

M
S

B

S

15

A

AB
M

Pujada St. Martí, 5
Girona (17004)

aïllament 25mm
S
S

M

Menjador Escolar

S

16

kWh

S

M
S

kWh

E
AB

Tub preaïllat en rasa
2x63/5.8 200

A

Peticionari :

Tub preaïllat en rasa
2x32/2.9 160

17

B

Instal·lació existent
E

30 kW

18

Instal·lació interior escola - biblioteca
fora abast de l'avantprojecte)

19
20

Sala de calderes Biomassa
acer inox DN 54

21

aïllament 30mm

acer inox DN 54

ACER inox DN 22
Aïllament 25 mm

S

Tub preaïllat en rasa
2 x 25/2.3 260

M
kWh

M
S

Instal·lació menjador
(fora abast de l'avantprojecte)

2b2. Menjador

S

M

M 2b1. xarxa calor
S

S

15 kW

T

25

·

S

26

St

27

Tram interior magatzem ajuntament

28

T
col·lector 4"

col·lector 4"

T

S

S acer inox DN 54

S

S

T

29
30

aïllament 30mm

31
acer inox DN 54
aïllament 30mm

Dipòsit d'inercia
estratificat
1.500 lts

Dipòsit d'inercia
estratificat
1.500 lts

32
33
S

S

S

34

kWh

acer inox DN 54
aïllament 30mm

M

M

35
M

Caldera estella
Pn= 150 kW
Vas d'Expansió
400 lts

36
37
38
T

38

·

39
40

40
41

·

Espolla (17753)

M

24

E

Mida / Escala
A3 / -

M
S

S

Agost de 2015

M

8

S

Plànol núm. Data

aïllament 25mm

Ctra. de Roses, s/n

acer inox DN 22

Emplaçament

23

T

Nord

aïllament 25mm

8.- ESQUEMA DE CONTROL GENERAL

22
acer inox DN 22

XARXA DE DISTRIBUCIÓ DE CALOR A PARTIR DE BIOMASSA
FORESTAL DE 150kW A ESPOLLA

aïllament 30mm

FOTOGRAFIES DE SALA FORESTAL SL
Plànol núm. Data
9
Agost de 2015

Mida
A3 /

9.- DESCÀRREGA COMBUSTIBLE

XARXA DE DISTRIBUCIÓ
FORESTAL DE 150kW A E

a
Girona (17004)

Espolla (17753)

www.suno.cat

