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1. PLEC DE CONDICIONS GENERALS, FACULTATIVES, 
ECONÒMIQUES I TÈCNIQUES   

 

 

1.1. CONDICIONS GENERALS  

 

  1.1.1 OBJECTE DEL PLEC GENERAL DE CONDICIONS  

 

El present plec general de condicions té com a finalitat:   

 

 Regular i definir l'execució de les obres fixant els nivells tècnics i de  

 qualitat exigibles.  

 Precisar les intervencions que corresponen al promotor o propietari de la 

obra o instal·lació, al contractista o instal·lador d'aquesta, als seus tècnics, 

als encarregats i al projectista, segons el contracte i d'acord amb la 

legislació aplicable.  

 Precisar les relacions entre els anteriorment esmentats i les seves 

obligacions corresponents amb vista al desenvolupament del contracte 

d'obra.  

 

El treball elèctric consistirà en la instal·lació elèctrica completa per força,  

enllumenat interior i terra de la nau industrial.  

 

 

  1.1.2 DOCUMENTACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRA 

 

Integren el contracte els documents següents enumerats per ordre de 

preferència respecte al valor de les seves especificacions en cas d'omissió o 

contradicció aparent:  

 

 Les condicions fixades en el mateix document de contracte d'empresa o 

arrendament d'obra, si és que existeix.  

 El present plec de condicions.  

 La resta de la documentació del projecte (memòria, plànols, mesures i 

pressupost).  
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Les ordres i instruccions de la direcció facultativa de les obres s'incorporen al 

projecte com a interpretació, complement o precisió de les seves determinacions. 

En cada document les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques, i en 

els plànols la cota preval sobre la mesura a escala.  

 

  1.1.3 INTERPRETACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL   
   PROJECTE  

 

La interpretació tècnica dels documents del projecte correspon al tècnic  

director. El contractista està obligat a traslladar a aquest qualsevol dubte, 

aclariment o contradicció que sorgeixi durant l'execució de l'obra per causa del 

projecte o circumstàncies alienes, sempre amb la suficient antelació en funció de 

la importància de l'assumpte.  

 

El contractista es fa responsable de qualsevol error de l'execució motivat per la 

omissió d'aquesta obligació i conseqüentment haurà de refer a càrrec seu els 

treballs que corresponguin a la correcta interpretació del projecte.  

El contractista està obligat a realitzar tot el que sigui necessari per a la bona 

execució de l'obra, encara que no es trobi explícitament expressat en el plec de 

condicions o en els documents del projecte.  

El contractista notificarà per escrit o personalment en forma directa al tècnic 

director i amb suficient antelació les dates en que quedaran preparades per 

inspecció, cadascuna de les parts d'obra per a les que s'han indicat la necessitat 

o conveniència de la mateixa o per aquelles que, totalment o parcialment hagin 

quedat posteriorment ocultes.  

 

De les unitats d'obra que han de quedar ocultes, es prendran abans d'això, les 

dades necessaris per al seu mesurament, als efectes de liquidació i que siguin 

subscrits pel tècnic director de trobar- les correctes. Si no es compleix aquest 

requisit, la liquidació es realitzarà en base a les dades o criteris de mesurament 

aportats per aquest.  
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1.2. CONDICIONS FACULTATIVES  

 

  1.2.1 DELIMITACIÓ GENERAL DE FUNCIONS TÈCNIQUES  

    

   1.2.1.1 El projectista  

 

Correspon al projectista:  

 

 Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin.  

 Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i 

complexitat, per tal de resoldre les contingències que es produïssin i 

impartir les instruccions complementàries que calguin per aconseguir la 

solució correcta.  

 Coordinar la intervenció en obra d'altres tècnics que, si escau, concorrin a 

la direcció amb funció pròpia en aspectes parcials de la seva especialitat.  

 Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el 

promotor en l'acte de la recepció.  

 Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure el certificat 

de final d'obra.  

 

 

   1.2.1.2 El contractista  

 

Correspon al contractista:  

 

 Organitzar els treballs d'instal·lació redactant els plans d'obra que facin 

falta i projectant o autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans 

auxiliars de l'obra.  

 Elaborar el pla de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin,  

 estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contemplades a 

 l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de 

 l'obra.  

 Subscriure amb el projectista l'acte de replanteig de l'obra.  

 Exercir la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar 

les intervencions dels subcontractistes.  
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 Assegurar que tots i cadascun dels materials i elements constructius que 

s'utilitzen són els idonis, comprovant els manipulats en obra i rebutjant 

per iniciativa pròpia o per decisió del projectista, els subministraments que 

no comptin amb les garanties o documents d'idoneïtat requerits per les 

normes d'aplicació.  

 Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist-i-plau a 

les anotacions que es practiquin.  

 Facilitar al projectista, amb temps suficient, els materials necessaris pel 

desenvolupament de la seva comesa.  

 Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final.  

 Subscriure amb el promotor les actes de recepció provisional i definitiva.  

 Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers 

durant la obra.  

 

   1.2.1.3 El coordinador de seguretat i salut  

 

Correspon al coordinador de seguretat i salut:  

 

 Aprovar abans del començament de l'obra, el pla de seguretat i salut 

redactat pel contractista.  

 Prendre les decisions tècniques i d'organització per tal de planificar els 

diferents treballs o fases de treball que s'hagin de desenvolupar 

simultàniament o successivament.  

 Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes, els 

subcontractistes i els treballadors autònoms apliquin de manera coherent i 

responsable els principis d'acció preventiva.  

 Contractar les instal·lacions provisionals, els sistemes de seguretat i salut, 

i l’aplicació correcta dels mètodes de treball.  

 Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades 

puguin accedir a les obres.  
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  1.2.2 CONDICIONS FACULTATIVES DE LES OBLIGACIONS 
   I DRETS GENERALS DEL CONTRACTISTA  

 

 

   1.2.2.1 Verificació dels documents del projecte  

 

Abans de començar la instal·lació el contractista o instal·lador consignarà per 

escrit que la documentació aportada li resulta suficient per a la comprensió de la 

totalitat de la instal·lació contractada, o en cas contrari, demanarà els 

aclariments pertinents.  

 

 

   1.2.2.2 Pla de seguretat i salut  

 

El contractista, a la vista del projecte que contingui l'estudi de seguretat i salut o 

bé l'estudi bàsic, presentarà el pla de seguretat i salut que s'haurà d'aprovar, 

abans de l'inici de la instal·lació, pel coordinador en matèria de seguretat i salut 

o per la direcció facultativa en cas de no ser necessària la designació de 

coordinador.  

És obligatòria la designació, per part del promotor, d'un coordinador en matèria 

de seguretat i salut durant l'execució de l'obra sempre que a la mateixa 

intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o 

diversos treballadors autònoms.  

Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de 

les mesures preventives fixades en el pla de seguretat i salut, relatiu a les 

obligacions que els corresponguin a ells directament o, en tot cas, als 

treballadors autònoms contractats per ells.  

Els contractistes i subcontractistes respondran solidàriament de les 

conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes en el 

pla, en els termes de apartat 2 de l'article 42 de la Llei 31/1995 de prevenció de 

riscos laborals.  

 

 

 1.2.2.3 Oficina a l'Obra  

 

El contractista habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o 

taulell adequat, on es puguin estendre i consultar els plànols. A l'esmentada 

oficina tindrà sempre el contractista a disposició de la direcció facultativa:  
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 El projecte complet, inclosos els complements que, si s'escau, redacti el 

projectista.  

 La llicència d'obres.  

 El llibre d'ordres i assistències.  

 El pla de seguretat i salut.  

 La documentació de les assegurances.  

 

El contractista disposarà també d'una oficina per a la direcció facultativa,  

convenientment condicionada per treballar amb normalitat a qualsevol hora de la 

jornada.  

 

El llibre d'Incidències es trobarà en poder del coordinador en matèria de 

seguretat i salut o, en el cas de no ser necessària la designació de coordinador, 

en poder de la direcció facultativa. Aquest llibre haurà d'estar sempre en l'obra.  

 

 

 1.2.2.4 Representació del contractista  

 

El contractista està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com 

delegat seu en l'obra, que tindrà el caràcter d'encarregat de la mateixa, amb 

plena dedicació i amb facultats per representar-lo i adoptar en tot moment 

aquelles decisions que es refereixen a la contracta. Les seves funcions seran les 

del contractista especificades en el subapartat 1.2.1.2.  

Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el plec de 

condicions facultatives el delegat del contractista serà un facultatiu de grau 

superior o grau mitjà, segons els casos.  

El plec de condicions determinarà el personal facultatiu o especialista que el 

contractista s'obligui a mantenir en l'obra com a mínim, i el temps de dedicació 

compromesa.  

L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació 

suficient per part del personal segons la naturalesa dels treballs, facultarà al 

projectista per ordenar la paralització de les obres, sense cap dret a reclamació, 

fins que sigui esmenada la deficiència.  
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   1.2.2.5 Presència del contractista en l'obra  

 

L'encarregat d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, 

estarà present durant la jornada legal de treball i acompanyarà a la direcció 

facultativa en les visites que facin a les obres, posant-se a la seva disposició per 

a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrant les 

dades que calguin per a la comprovació de medicions i liquidacions.  

 

   1.2.2.6 Treballs no estipulats expressament  

 

És obligació de la contracta l’ executar tot el necessari per a la bona construcció i 

aspecte de les obres, fins i tot quan no estigui expressament determinat en els 

documents del projecte, sempre que no es difereixi del concepte principal i recta 

interpretació i ho disposi l'arquitecte dins dels límits de possibilitats que els 

pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus d'execució.  

Es requerirà reformat de projecte amb consentiment exprés del promotor, tota 

variació que suposi increment de preus d'alguna unitat d'obra en més del 20 per 

100 o del total del pressupost en més d'un 10 per 100.  

 

   1.2.2.7 Interpretacions, aclariments i modificacions dels  

      documents del projecte  

 

Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar instruccions del plec de condicions 

o indicacions dels plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es 

comunicaran al contractista, i podrà demanar que se li comuniquin per escrit, 

amb detalls necessaris per a la correcta execució de l'obra.  

Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions preses per aquests crea 

oportú fer el contractista, haurà de dirigir-la, en el termini de tres dies, a qui la 

hagi dictat, el qual donarà al contractista el corresponent rebut, si aquest ho 

sol·licita.  

El contractista podrà requerir de la direcció facultativa, les instruccions o 

aclariments que siguin necessaris per a la correcta interpretació i execució del 

projecte.  

 

   1.2.2.8 Reclamacions contra les ordres de la direcció  

      facultativa  

 

Les reclamacions que el contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions 

donades per la direcció facultativa, només podrà presentar al promotor si són de 

ordre econòmic i d'acord amb les condicions estipulades en el plec de condicions 

corresponent.  
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Contra disposicions d'ordre tècnic de l'arquitecte, no s'admetrà cap reclamació, i 

el contractista salvar la seva responsabilitat si ho estima oportú, mitjançant 

exposició raonada dirigida a l'arquitecte, el qual podrà limitar la seva contestació 

al justificant de recepció, que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de 

reclamacions.  

 

 

   1.2.2.9 Recusació pel contractista del personal nomenat  

       pel projectista  

 

El contractista no podrà recusar els projectistes o personal encarregat per 

aquests de la vigilància de l'obra, ni demanar que per part de la propietat es 

designin altres facultatius per als reconeixements i mesures.  

Quan el contractista es vegi perjudicat, procedirà d'acord amb el que estipula el 

subapartat anterior 1.2.2.8, però sense que per això no es puguin interrompre ni 

pertorbar la marxa dels treballs.  

 

   1.2.2.10 Faltes del personal  

 

L'arquitecte, en supòsits de desobediència a les seves instruccions, manifesta 

incompetència o negligència greu que comprometin o pertorbin la marxa dels 

treballs, podrà requerir al contractista perquè a part de l'obra a les persones 

causants de la pertorbació.  

El contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes 

i industrials, amb subjecció si escau, al que estipula el contracte d'obres i sense 

perjudici de les seves obligacions com a contractista general de l'obra.  

 

 

  1.2.3 PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES ALS   
   TREBALLS, ALS MATERIALS I ALS MITJANS   
   AUXILIARS  

 

   1.2.3.1 Accessos a l'obra  

 

El contractista disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra, la senyalització i 

el seu tancament o tancat. La direcció facultativa podrà exigir la seva modificació 

o millora.  
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   1.2.3.2 Replanteig  

 

El contractista iniciarà les obres replantejant en el terreny i assenyalant les 

referències principals que mantindrà com a base de posteriors replantejaments 

parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del contractista i inclosos en la 

seva oferta.  

El contractista sotmetrà el replanteig a l'aprovació de la direcció facultativa i un 

cop aquesta hagi donat la seva conformitat prepararà una acta acompanyada 

d'un pla que ha de ser aprovat pel Projectista, i serà responsabilitat del 

contractista l'omissió d'aquest tràmit.  

 

 

   1.2.3.3 Començament de l'obra i ritme d'execució dels  

       treballs  

 

El contractista començarà les obres en el termini marcat en el plec de condicions, 

desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins dels períodes parcials 

assenyalats en el plec de condicions quedin executats els treballs corresponents 

i, en conseqüència, l'execució total es dugui a terme dins el termini exigit en el 

contracte.  

Obligatòriament i per escrit, el contractista haurà de notificar a la direcció 

facultativa del començament dels treballs al menys amb tres dies d'antelació.  

 

   1.2.3.4 Ordre dels treballs  

 

La determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la direcció facultativa,  

acord a l'especificat en el projecte i en el plec de condicions tècniques.  

 

 

   1.2.3.5 Facilitats per altres contractistes  

 

D'acord amb el que requereixi la direcció facultativa, el contractista general 

haurà de donar totes les facilitats raonables per a la realització dels treballs que 

li siguin encomanats a tots els altres contractistes que intervinguin en l'obra, això 

sense perjudici de les compensacions econòmiques que pertoquen entre 

contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministraments d'energia o 

altres conceptes.  

En cas de litigi, ambdós contractistes s'han d'adequar al que resolgui la direcció 

facultativa.  
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   1.2.3.6 Ampliació del projecte per causes imprevistes o  

      de força major  

 

Quan sigui necessari ampliar el projecte per motiu imprevist o per qualsevol  

accident, no s'interrompran els treballs, continuaran segons les instruccions 

donades per l'arquitecte mentre es formula o es tramita el projecte reformat.  

El contractista està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials 

com la direcció de les obres disposi per apuntalaments, enderrocs, recalçaments 

o qualsevol altra obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l’ 

import li serà consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d' 

acord amb el que convingui.  

 

 

   1.2.3.7 Pròrroga per causa de força major  

 

Si per causa de força major o aliena a la voluntat del contractista, aquest no 

pogués començar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible 

acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada 

per al compliment de la contracta, previ informe favorable de l'arquitecte. Per 

això, el contractista exposarà, escrit dirigit a l'arquitecte, la causa que impedeix 

l'execució o la marxa dels treballs i el retard que per això s'originaria en els 

terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per aquesta causa 

demana.  

 

   1.2.3.8 Responsabilitat de la direcció facultativa en el  

      retard de l'obra  

 

El contractista no podrà excusar de no haver complert els terminis d'obres 

estipulats, al·legant com a causa la manca de plànols o ordres de la direcció 

facultativa, a excepció del cas en què havent demanat per escrit no se li 

haguessin proporcionat.  

 

   1.2.3.9 Condicions generals d'execució dels treballs  

 

Tots els treballs s'executaran amb estricta subjecció al projecte, a les 

modificacions que prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions 

que sota la seva responsabilitat imparteixin l'arquitecte, o el coordinador de 

seguretat i salut, al contractista, dins de les limitacions pressupostàries i de 

conformitat amb el que especificat en el subapartat de treballs no estipulats 

expressament 1.2.2.6 d'aquest plec de condicions.  
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   1.2.3.10 Obres ocultes  

 

De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament 

l'edifici, s'aixecaran els plànols que calguin perquè quedin perfectament definits; 

aquests documents s'estendran per triplicat i es lliuraran: un als tècnics 

projectistes i l'altre al contractista. Aquests documents aniran signats pels 

tècnics directors i els contractistes. Els plànols, que hauran d'anar prou acotats, 

es consideraran documents indispensables i irrecusables per efectuar els 

mesures. 

 

   1.2.3.11 Treballs defectuosos  

 

El contractista haurà d'emprar materials que compleixin les condicions exigides 

en el plec de condicions i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats 

d’acord amb el que s'hi especifica. Per això, i fins que tingui lloc la recepció 

definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució dels treballs que ha contractat 

i de les faltes i defectes que en els treballs poguessin existir per la seva mala 

execució o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells col·locats 

sense que li exoneri de responsabilitat el control que és competència dels tècnics 

projectistes, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats en les 

certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran extenses i abonades a bon 

compte.  

Com a conseqüència del que s'ha dit anteriorment, quan el tècnic projectista 

detecti vicis o defectes en els treballs executats, o que els materials emprats o 

els aparells col·locats no reuneixin les condicions indicades, ja sigui en el decurs 

de l’ execució dels treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser verificada la 

recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin 

enderrocades o desmuntades i reconstruïdes o instal·lades d'acord amb el que 

s'hagi contractat, i tot això a càrrec de la contracta.  

Si la contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc o desmunteu i 

reconstrucció ordenats, es plantejarà la qüestió davant el projectista de l'obra, 

que el resoldrà.  

 

 

   1.2.3.12 Vicis ocults  

 

Si el tècnic projectista tingués raons de pes per creure en l'existència de vicis 

ocults de construcció en les obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol 

moment, i abans de la recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, que crea 

necessaris per reconèixer els treballs que suposi que són defectuosos.  
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Les despeses que ocasionin seran a compte del contractista, sempre que els vicis 

existeixin realment, en cas contrari seran a càrrec de la propietat.  

 

   1.2.3.13 Materials i aparells. Procedència  

 

El contractista té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes 

en els punts que ell cregui convenient, excepte en els casos en què el plec de 

condicions tècniques prevegi una procedència determinada.  

Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització, el contractista haurà de 

presentar a tècnic projectista una llista completa dels materials i aparells que 

hagi d'emprar en la qual s'especifiquin totes les indicacions sobre marques, 

qualitats, procedència i idoneïtat de cada un.  

   

   1.2.3.14 Presentació de mostres  

 

A petició de la direcció facultativa, el contractista li presentarà les mostres dels 

materials amb l'anticipació prevista en el calendari de l'obra.  

 

   1.2.3.15 Materials no utilitzables  

 

El contractista, transportarà i col·locarà els materials procedents de possibles 

enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en l'obra, agrupant-los ordenadament i 

en el lloc adequat. Aquest treball anirà a càrrec seu.  

Es retiraran de l'obra o es portarà a l'abocador, quan així sigui establert en el 

plec de condicions vigent en l'obra.  

Si no s'ha indicat cap al respecte, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni la 

direcció facultativa, però acordant prèviament amb el contractista la seva justa 

taxació, tenint en compte el valor d'aquests materials i les despeses del seu 

transport.  

 

   1.2.3.16 Materials i aparells defectuosos  

 

Quan els materials, elements, instal·lacions o aparells no fossin de la qualitat 

prescrita en aquest plec de condicions, o no tinguessin la preparació que 

s'exigeix o, quan la falta de prescripcions formals del plec, es reconegués o es 

demostrés que no eren adequats per al seu objecte, la direcció facultativa donarà 

ordre al contractista de substituir per altres que satisfacin les condicions o 

compleixin l'objectiu al qual es destinin.  
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Si el contractista després de quinze dies de rebre ordres de retirar els materials 

que no estiguin en condicions no ho ha fet, podrà fer-ho la propietat carregant 

les despeses a la contracta.  

Si els materials, elements, instal·lacions o aparells fossin defectuosos, però 

acceptables a criteri de la direcció facultativa, es rebran, però amb la rebaixa de 

preu que ell determini, llevat que el contractista prefereixi substituir-los per 

altres en condicions.  

 

   1.2.3.17 Despeses ocasionades per proves i assaigs  

 

Totes les despeses originades per les proves i assaigs de materials o elements 

que intervinguin en l'execució de l'obra, seran a càrrec del contractista.  

Tot assaig que no hagi resultat satisfactori o que no ofereixi les suficients 

garanties podrà començar de nou a càrrec d'aquest.  

 

    

   1.2.3.18 Neteja de les obres  

 

És obligació del contractista mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de 

runes com de materials sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals 

que no siguin necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els 

treballs que siguin necessaris perquè l'obra ofereixi bon aspecte.  

 

 

   1.2.3.19 Obres sense prescripcions  

 

En l'execució de treballs que entren en la instal·lació de les obres i per als quals 

no existeixin prescripcions consignades explícitament en el projecte, el 

contractista es tindrà en compte, en primer terme, a les instruccions que dicti la 

direcció facultativa de les obres i, en segon lloc, al que disposa el plec general de 

la Direcció General de arquitectura, o si no, en el que disposa les Normes 

Tecnològiques de la Edificació (NTE), quan aquestes siguin aplicables.  
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  1.2.4  DE LES RECEPCIONS D'EDIFICIS I OBRES   
    ANNEXES  

   1.2.4.1 Recepcions provisionals  

 

La direcció facultativa comunicarà a la propietat la proximitat del seu acabament 

amb la finalitat de convenir la data per l'acte de recepció provisional trenta dies 

abans de finalitzar les obres.  

Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la propietat, del contractista i la 

direcció facultativa. Es convocarà també als tècnics restants que, si s'escau, 

haguessin intervingut en la direcció amb funció pròpia en aspectes parcials o 

unitats especialitzades.  

Es realitzarà un detingut reconeixement de les obres i s'estendrà una acta amb 

tants exemplars com a participants en l'acte i signats per tots ells. Des d'aquesta 

data començarà a córrer el termini de garantia, si les obres es troben en estat de 

ser admeses.  

Seguidament, els tècnics de la direcció facultativa estendre el certificat 

corresponent de final d'obra.  

Quan les obres no es troben en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i 

es donarà al contractista les oportunes instruccions per resoldre els defectes 

observats, fixant un termini per esmenar-los, finalitzat el qual, s'efectuarà un 

nou reconeixement a fi de procedir a la recepció provisional de l'obra.  

Si el contractista no hagués complert, podrà declarar es rescindit el contracte 

amb pèrdua de la fiança.  

 

 

   1.2.4.2 Documentació final d'obra  

 

La direcció facultativa facilitarà a la propietat la documentació final de les obres, 

amb les especificacions i contingut disposats per la legislació vigent.  

 

 

   1.2.4.3 Mesura definitiva dels treballs i liquidació   

      provisional  

 

Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament pel tècnic 

projectista a la seva mesura definitiva, amb l'assistència precisa del contractista 

o del seu representant. S'estendrà l'oportuna certificació per triplicat que, 

aprovada per la direcció facultativa amb la seva signatura, servirà per 

l'abonament per part de la propietat del saldo resultant excepte la quantitat 

retinguda en concepte de fiança.  



Projecte d’instal·lacions especifiques per a una nau industrial destinada a enquadernació i emmagatzematge de 

llibres i revistes 

22 

 

 

   1.2.4.4 Termini de garantia  

 

El termini de garantia serà d'un any, comptat des de la data de la recepció 

provisional, o bé el que s'estableixi en el contracte també comptat des de la 

mateixa data.  

Durant aquest període queda a càrrec del contractista la conservació de la 

instal·lació i arranjament dels desperfectes causats per aquesta. (Veure 

subapartat 1.2.4.5)  

 

 

   1.2.4.5 Conservació de les obres rebudes    

       provisionalment  

 

Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les 

recepcions provisional i definitiva, seran a càrrec del contractista. Si l'edifici fos 

ocupat o empleat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i 

reparacions causades per l'ús seran a càrrec del propietari i les reparacions per 

serveis d'obra o per defectes en les instal·lacions, seran a càrrec de la contracta.  

 

 

   1.2.4.6 Recepció definitiva  

 

La recepció definitiva es verificarà transcorregut el termini de garantia en igual 

forma i amb les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data del 

qual cessarà l' obligació del contractista de reparar al seu càrrec aquells 

desperfectes inherents a la conservació normal dels edificis i quedaran només 

subsistents totes les responsabilitats que poguessin afectar per vicis de 

construcció.  

 

   1.2.4.7 Pròrroga del termini de garantia 

  

Si quan es procedeixi al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no 

es trobés en les condicions degudes, la recepció definitiva s'ajornarà i la direcció 

facultativa marcarà al contractista els terminis i formes en què s'hauran de fer 

les obres necessàries i, si no s'efectuaran dins d'aquests terminis, podrà 

resoldre's el contracte amb pèrdua de la fiança.  

 

 



Duane Gázquez Graupera  

 

23 

 

   1.2.4.8 Recepcions de treballs dels que la contracta sigui 

       rescindida  

 

En el cas de resolució del contracte, el contractista estarà obligat a retirar, en el 

termini fixat en aquest plec de condicions, la maquinària, mitjans auxiliars, 

instal·lacions, etc., a resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar 

l'obra en condicions de ser recomençada per una altra empresa.  

Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els 

tràmits establerts en aquest plec de condicions.  

Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons el que 

estableix els subapartats 1.2.4.3 i 1.2.4.4 d'aquest plec de condicions. Per a les 

obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de la Direcció facultativa, 

s'efectuarà una única i definitiva recepció. 
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1.3.  CONDICIONS ECONÒMIQUES  

 

   

  1.3.1 PRINCIPI GENERAL  

 

Tots els que intervenen en la instal·lació tenen dret a percebre puntualment les 

quantitats estipulades per la seva correcta actuació d'acord amb les condicions 

contractualment establertes.  

El promotor, el contractista i, si s'escau, els tècnics poden exigir-se 

recíprocament les garanties adequades al compliment puntual de les seves 

obligacions de pagament.  

 

 

  1.3.2 FIANCES I GARANTIES  

 

El contractista garantirà la correcta execució dels treballs en la forma que preveu 

contracte subscrit entre el promotor i el contractista.  

 

 

 1.3.2.1 Fiança provisional  

 

En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a 

prendre part s'especificarà en l'anunci d'aquesta subhasta i la seva quantia serà 

d'un tres per cent com a mínim, del total del pressupost de contracta, llevat que 

es estipuli una quantitat diferent en el plec de condicions vigent en l'obra.  

El contractista al qual s'hagi adjudicat l'execució d'una obra o servei per la  

aquesta, haurà de dipositar en el punt i termini fixats a l'anunci de la subhasta o 

el que es determini en el plec de condicions particulars del projecte, la fiança 

definitiva que s'assenyali i, si no, el seu import serà del deu per cent de la 

quantitat per la qual es faci l'adjudicació de l'obra.  

El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta 

en el plec de condicions, no excedirà de trenta dies naturals a partir de la data 

en què sigui comunicada l'adjudicació i en aquest termini haurà de presentar 

l'adjudicatari la carta de pagament o rebut que acrediti la constitució de la fiança 

a la qual es refereix el mateix paràgraf.  

L'incompliment d'aquest requisit donarà lloc a què es declari nul l'adjudicació, i 

l’adjudicatari perdrà el dipòsit provisional que hagués fet per prendre part en la 

subhasta.  
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   1.3.2.2 Execució de treballs amb càrrec a la fiança  

 

Si el contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per 

ultimar l' obra en les condicions contractades, la direcció facultativa, en nom i 

representació del propietari, els ordenarà executar a un tercer o, podrà realitzar 

directament per administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, 

sense perjudici de les accions a les quals tingui dret el propietari, en el cas que 

l'import de la fiança no fos suficient per cobrir l'import de les despeses 

efectuades en les unitats d'obra que no fossin de recepció.  

 

   1.3.2.3 De la seva devolució en general 

  

La fiança o garantia retinguda serà retornada al contractista en un termini que 

no excedirà de trenta dies una vegada signat el certificat d'acabament de l'obra. 

El promotor podrà exigir que el contractista li acrediti la liquidació i fiança dels 

seus deutes causades per execució de la instal·lació, com ara salaris, 

subministraments, subcontractes.  

 

 

   1.3.2.4 Devolució de la fiança o garantia en el cas   

      d'efectuar recepcions parcials  

 

El contractista tindrà dret que se li retorni la part proporcional de la fiança o  

quantitats retingudes com a garantia, si el promotor, amb la conformitat de 

l'arquitecte- director, accedís a fer recepcions parcials.  

 

 

 

  1.3.3 COND. ECONÒMIQUES DELS PREUS  

 

   1.3.3.1 Composició dels preus unitaris  

 

El càlcul dels preus de les diferents unitats d'obra és el resultat de sumar els 

costos directes, els indirectes, les despeses generals i el benefici industrial.  
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   1.3.3.2 Es consideraran costos directes  

 

 La mà d'obra, amb els seus plus i càrregues i assegurances socials, que 

intervé directament en l'execució de la unitat d'obra.  

 Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la 

unitat de què es tracti o que siguin necessaris per a la seva execució.  

 Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i 

protecció d'accidents i malalties professionals.  

 Les despeses de personal, combustible, energia, etc., Que tinguin lloc pel 

accionament o funcionament de la maquinària i instal·lacions utilitzades en 

la execució de la unitat d'obra.  

 Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, 

sistemes i equips anteriorment citats.  

 

 

   1.3.3.3 Es consideraran costos indirectes  

 

Les despeses d'instal·lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions edificació de 

magatzems, tallers, pavellons temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, 

etc., els del personal tècnic i administratiu adscrit exclusivament a l'obra i els 

imprevistos. Totes aquestes despeses, es xifraran en un percentatge dels costos 

directes.  

 

 

   1.3.3.4 Es consideraran despeses generals  

 

Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes 

de l’administració, legalment establertes. Es xifraran com un percentatge de la 

suma de els costos directes i indirectes.  

 

 

   1.3.3.5 Benefici industrial  

 

El benefici industrial del contractista serà el pactat en el contracte subscrit entre 

el promotor i el contractista.  
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   1.3.3.6 Preu d'execució material  

 

Es denominarà preu d'execució material el resultat obtingut per la suma dels 

costos directes més costos indirectes.  

 

 

   1.3.3.7 Preu de contractació  

 

El preu de contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les despeses 

generals i el benefici industrial.  

L'IVA gira sobre aquesta suma però no integra el preu.  

 

 

   1.3.3.8 Preus de contracta o import de contractació  

 

En el cas que els treballs a realitzar en un edifici o obra annexa qualsevol es 

contractessin a preu fet, s'entén per preu de contracta el que importa el cost 

total de la unitat d'obra. El benefici industrial del contractista es fixarà en el 

contracte entre el contractista i el promotor.  

 

 

   1.3.3.9 Preus contradictoris  

 

Es produiran preus contradictoris només quan el promotor per mitjà de 

l'arquitecte decideixi introduir unitats noves o canvis de qualitat en alguna de les 

previstes, o quan sigui necessari afrontar alguna circumstància imprevista, el 

contractista està obligat a efectuar els canvis.  

No hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'arquitecte i el 

contractista abans de començar l'execució dels treballs. Si subsisteix la diferència 

acudirà, en primer lloc, al concepte més anàleg dins del quadre de preus del 

projecte, i en segon lloc al banc de preus d'ús més freqüent en la localitat.  

Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la 

data del contracte.  
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   1.3.3.10 Reclamacions d'augment de preus per causes  

        diverses  

 

Si el contractista, abans de la signatura del contracte, no hagués fet la 

reclamació o observació oportuna, no podrà sota cap pretext d'error o omissió 

reclamar augment dels preus fixats en la partida corresponent del pressupost 

que serveixi de base per a l'execució de la instal·lació objecte d'aquest projecte . 

 

   1.3.3.11 Formes tradicionals de mesurar o d'aplicar els  

        preus  

 

En cap cas podrà al·legar el contractista els usos i costums del país respecte de 

l’aplicació dels preus o de la forma de mesurar les unitats d'obres executades. Es 

al que preveu en primer lloc, al plec de condicions tècniques i en segon lloc, al 

plec de condicions particulars, i si no, amb el que preveu les Normes 

Tecnològiques de l'Edificació.  

 

 

   1.3.3.12 De la revisió dels preus contractats 

  

Contractant-se les obres a preu fet, no s'admetrà la revisió dels preus en tant 

que l'increment no arribi, en la suma de les unitats que faltin per realitzar 

d’acord amb el calendari, un muntant superior al tres per cent de l'import total 

del pressupost de contracte.  

En cas de produir variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà 

la corresponent revisió d'acord amb el que preveu el contracte, percebent el 

contractista la diferència en més que resulti per la variació de l'IPC superior al 

tres per cent.  

No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis 

fixats en el calendari de l'oferta.  

 

 

   1.3.3.13 Emmagatzematge de materials  

 

El contractista està obligat a fer els emmagatzematges de materials o aparells d' 

obra que la propietat ordeni per escrit. Els materials emmagatzemats, una 

vegada abonats pel propietari són, de l'exclusiva propietat d'aquest; de la seva 

cura i conservació serà responsable el contractista.  
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  1.3.4 OBRES PER ADMINISTRACIÓ  

 

   1.3.4.1 Administració  

 

Es denominen "Obres per Administració" aquelles en què les gestions que es 

precisen per a la seva realització les porta directament el propietari, bé per si o 

per un representant seu o bé per mediació d'un contractista.  

Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents:  

 Obres per administració directa.  

 Obres per administració delegada o indirecta.  

 

 

   1.3.4.2 Obra per administració directa  

 

Es denominen "Obres per Administració directa" aquelles en què el promotor per 

si o per mediació d'un representant seu, que pot ser el mateix arquitecte, 

expressament autoritzat a aquests efectes, porti directament les gestions 

necessàries per l'execució de l'obra, adquirint els materials, contractant el seu 

transport a l'obra i, en definitiva intervenint directament en totes les operacions 

necessàries perquè el personal i els obrers contractats per ell puguin realitzar-la, 

en aquestes obres el contractista, si n'hi ha, o l'encarregat de la seva realització, 

és un simple dependent del propietari, ja sigui com empleat seu o com autònom 

contractat per ell, que és qui reuneix a sí, la doble personalitat de promotor i 

contractista. 

 

  

   1.3.4.3 Obres per administració delegada o indirecta  

 

S'entén per "Obra per Administració Delegada o Indirecta" la qual convenen un 

propietari i un contractista perquè aquest, per compte d'aquell i com a delegat 

seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i es convinguin.  

 

Són per tant, característiques peculiars de les obres per administració delegada o 

indirecta les següents:  
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 Per part del promotor, l'obligació d'abonar directament o per mediació del 

contractista totes les despeses inherents à la realització dels treballs 

convinguts, reservant-se el promotor la facultat de poder ordenar, bé per 

si o per mitjà de l'arquitecte cap en la seva representació, l'ordre i la 

marxa dels treballs, l'elecció dels materials i aparells que en els treballs 

han d’emprar-se i, en definitiva, tots els elements que cregui necessaris 

per regular la realització dels treballs convinguts.  

 Per part del contractista, l'obligació de portar la gestió pràctica dels 

treballs, aportant els seus coneixements constructius, els mitjans auxiliars 

precisos i, en definitiva, tot el que, en harmonia amb la seva comesa, es 

requereixi per a la execució dels treballs, percebent per això del promotor 

un tant per cent prefixat sobre l'import total de les despeses efectuades i 

abonades pel contractista.  

 

   1.3.4.4 Liquidació d'obres per administració  

 

Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o 

indirecta, regiran les normes que amb aquesta finalitat s'estableixin en el plec de 

condicions econòmiques vigents en l'obra; a falta d'elles, els comptes 

d'administració les presentarà el contractista al promotor, en relació valorada a 

la qual haurà d'acompanyar i agrupats en l'ordre que s'expressen els documents 

següents tots ells conformats per l'aparellador o arquitecte tècnic:  

 

 Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el  

document adequat que justifiqui el dipòsit o la utilització d'aquests 

materials en l'obra.  

 Les nòmines dels jornals abonats, ajustades al que estableix la legislació 

vigent, especificant el nombre d'hores treballades en les obres per els 

operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyant. a aquestes 

nòmines una relació numèrica dels encarregats, capatassos, caps d'equip, 

oficials i ajudants de cada ofici, peons especialitzats, guardes, etc. que 

hagin treballat en l'obra durant el termini de temps a què corresponguin 

les nòmines  que es presenten.  

 Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que 

hagi pagat o en la gestió hagi intervingut el contractista, ja que el seu 

abonament és sempre a compte del propietari. A la suma de totes les 

despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament hagi 

intervingut el contractista se li aplicarà, si no conveni especial, el 

percentatge convingut en el contracte subscrit entre promotor i el 

contractista, entenent-se que en aquest percentatge estan inclosos els 

mitjans auxiliars i els de seguretat preventius d’accidents, les despeses 

generals que al contractista originen els treballs per l’administració que 

realitza i el benefici industrial del mateix.  
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 Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de 

retirada de runes.  

 

 

   1.3.4.5 Abonament al contractista dels comptes   

       d'administració delegada  

 

Llevat pacte distint, els abonaments al contractista dels comptes d'administració 

delegada els realitzarà el promotor mensualment segons les parts de treballs 

realitzats aprovats pel propietari o pel seu delegat representant.  

Independentment, l'arquitecte redactarà, amb la mateixa periodicitat, la mesura 

de l’ obra realitzada, valorant d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes 

valoracions no tindran efectes per als abonaments al contractista llevat que 

s'hagi pactat el contrari contractualment.  

 

 

   1.3.4.6 Responsabilitat del contractista per baix   

      rendiment dels obrers  

 

Si l'arquitecte cap adverteix en els parts diaris de l'execució de la instal·lació que 

ha de presentar el contractista a aquest, que els rendiments de la mà d’obra, en 

totes o en algunes de les unitats d'obra executada, fossin notòriament inferiors 

als rendiments normals generalment admesos per a unitats d'obra iguals o 

similars, li ho notificarà per escrit al contractista, amb la finalitat que aquest faci 

les gestions necessàries per augmentar la producció en la quantia assenyalada 

pel arquitecte cap.  

Si feta aquesta notificació al contractista, els rendiments no arribessin als 

normals, en els mesos successius, el promotor queda facultat per a rescabalar-se 

de la diferència, rebaixant l'import del percentatge indicat en el subapartat 

1.3.4.4, segon guió, que pels conceptes abans expressats correspondria abonar 

al contractista en les liquidacions quinzenals que preceptivament s'hagin 

d'efectuar. En cas de no arribar ambdues parts a un acord pel que fa als 

rendiments de la mà d'obra, se sotmetrà el cas a arbitratge.  
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   1.3.4.7 Responsabilitats del contractista  

 

En els treballs d’ "Obres per Administració delegada", el contractista només serà 

responsable dels accidents o perjudicis que poguessin sobrevenir als obrers o 

terceres persones per no haver pres les mesures necessàries que en les 

disposicions legals vigents s'estableixen.  

 

 

  1.3.5 COND. ECONÒMIQUES DE LA VALORACIÓ I   
   ABONAMENT DELS TREBALLS  

 

   1.3.5.1 Formes diverses d'abonament de les obres 

  

Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i llevat que en el 

contracte subscrit entre contractista i promotor es preceptuï una altra cosa, 

l'abonament dels treballs s'efectuarà així:  

 

 Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a 

base de l'adjudicació, disminuïda en el cas en l'import de la baixa 

efectuada per l'adjudicatari.  

 Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable s'hagi fixat per 

endavant, podent variar només el nombre d'unitats executades.  

 Prèvia mesura i aplicant al total de les diverses unitats d'obra 

 executades, del preu invariable estipulat per endavant per a cada una 

 d'elles, s'abonarà al contractista l'import de les compreses en els 

 treballs executats i ultimats d'acord i subjecció als documents que 

 constitueixen el projecte, els que serviran de base per la mesura  i 

valoració de les diverses unitats.  

 Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i 

els materials diversos emprats en la seva execució d'acord amb les ordres 

del arquitecte cap.  

 S'abonarà al contractista en idèntiques condicions al cas anterior.  

 Per llistes de jornals i rebuts de materials, autoritzats en la forma que el 

contracte subscrit entre contractista i promotor determina.  

 Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el 

contracte.  
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   1.3.5.2 Relacions valorades i certificacions  

 

En cadascuna de les èpoques o dates que es fixin en el contracte subscrit entre 

contractista i promotor, formarà el contractista una relació valorada de les obres 

executades durant els terminis previstos, segons la mesura que haurà practicat 

l'aparellador.  

El treball realitzat pel contractista en les condicions preestablertes, es valorarà 

aplicant al resultat de la mesura general, cúbica, superficial, lineal, ponderada o 

numeral corresponent per a cada unitat d'obra, els preus assenyalats en el 

pressupost per a cada una d'elles, tenint present a més que estableix el present 

plec de condicions econòmiques respecte a millores o substitucions de material i 

a les obres accessòries i especials, etc.  

La direcció facultativa facilitarà al contractista, que podrà presenciar les mesures 

necessàries per estendre aquesta relació, les dades corresponents de la relació 

valorada, acompanyant-les d'una nota d'enviament, per tal que, dins el termini 

de deu dies a partir de la data de recepció d'aquesta nota, el contractista pugui 

en examinar-les i tornar signades amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, 

les observacions o  reclamacions que consideri oportunes.  

Dins dels deu dies següents a la recepció, la direcció facultativa acceptarà o 

refusarà les reclamacions del contractista si fossin, donant-li compte de la seva 

resolució i podent el contractista, en el segon cas, acudir davant el propietari 

contra la resolució de la Direcció facultativa en la forma prevista en els "Plecs 

Generals de Condicions Facultatives".  

Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, la 

direcció facultativa expedirà la certificació de les obres executades.  

El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del 

propietari, podrà certificar fins el noranta per cent del seu import, als preus que 

figuren en els documents del projecte, sense afectar els del tant per cent de 

contracta.  

Les certificacions es remetran al propietari, dins del mes següent al període al 

qual es refereixen, i tindran el caràcter de document i lliuraments a bon compte, 

subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de la liquidació final, no 

suposant tampoc aquestes certificacions ni aprovació ni recepció de les obres que 

comprenen.  

Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al 

qual la valoració es refereix. En cas que la direcció facultativa ho exigís, les 

certificacions s'estendran a l'origen.  
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   1.3.5.3 Abonament de treballs pressupostats amb   

      partida alçada  

 

Llevat del que preceptua el contracte subscrit entre contractista i promotor, 

l'abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord 

amb el procediment que correspongui entre els que a continuació s'expressen:  

 

 Si hi ha preus contractats per a unitats d'obres iguals, les pressupostades 

mitjançant partida alçada, s'abonaran prèvia mesura i aplicació del preu 

establert. 

 Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus 

contradictoris per a les unitats amb partida alçada, deduïts dels similars 

contractats. 

  

 Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la 

partida alçada s'abonarà íntegrament al contractista, llevat del cas que en 

el pressupost de l'obra s'expressi que l'import d'aquesta partida ha de 

justificar, en aquest cas l'arquitecte cap indicarà al contractista i amb 

anterioritat a la seva execució, el procediment que ha de seguir per portar 

aquesta compte, que en realitat serà d'administració, valorant els 

materials i jornals als preus que figuren en el pressupost aprovat o, si no, 

a els que amb anterioritat a l'execució convinguin ambdues parts, 

incrementant el seu import total amb el percentatge que es fixi en el plec 

de condicions en concepte de despeses generals i benefici industrial del 

contractista. 

 

  

   1.3.5.4  Abonament d'altres treballs especials no   

       contractats  

 

Si és necessari efectuar qualsevol treball d'índole especial o ordinària que no fos 

contractat a terceres persones i que no hagués estat contractat al seu torn al 

contractista, i per tant no fora per compte d'aquest, tindrà l'obligació de fer-ho i 

de pagar els despeses de tota classe que ocasionin, i li seran abonats pel 

propietari per separat de la contracta. A més de reintegrar mensualment 

aquestes despeses al contractista, se li abonarà juntament amb ells el tant per 

cent de l'import total que, si s'escau, es s'especifiqui en el plec de condicions.  
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   1.3.5.5  Pagaments  

 

Els pagaments s'efectuaran pel promotor en els terminis prèviament establerts, i 

el seu import correspondrà precisament al de les certificacions d'obra 

conformades pel arquitecte cap, en virtut de les quals es verifiquen aquells.  

 

 

   1.3.5.6 Abonament de treballs executats durant el  

      termini de garantia  

 

Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin 

executat treballs, per al seu abonament es procedirà així:  

 

 

 Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el projecte i, sense 

causa justificada, no s'haguessin realitzat pel contractista al seu temps, i 

la direcció facultativa exigís la seva realització durant el termini de 

garantia, seran valorats els preus que figuren en el pressupost i abonats 

d'acord amb el que establir en el plec, en el cas que aquests preus fossin 

inferiors als vigents en l'època de la seva realització, en cas contrari, 

s'aplicaran aquests últims.  

 Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes  ocasionats 

per l'ús de l'edifici, pel fet que aquest ha estat utilitzat durant aquest 

temps pel propietari, es valoraran i abonaran els preus del dia, prèviament 

acordats.  

 Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per 

deficiència de la construcció o de la qualitat dels materials, no s'abonarà 

per aquests treballs res al contractista.  
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  1.3.6 COND. ECONÒMIQUES DE LES INDEMNITZACIONS  
           MÚTUES  

 

   1.3.6.1 Import de la indemnització per retard no   

      justificat en el termini d’acabament de les obres  

 

La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un percentatge de 

l’import total dels treballs contractats o quantitat fixa, que s'ha d'indicar en el 

contracte subscrit entre contractista i promotor, per cada dia natural de retard, 

comptats a partir de la data de finalització fixada en el contracte, o si no, en el 

calendari d'obra o en els documents del projecte.  

Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb carregar a la fiança o la 

retenció.  

 

   1.3.6.2 Demora dels pagaments  

 

Si el promotor no pagués les obres executades, dins del mes següent al  

que s'hagués compromès, el contractista tindrà el dret de percebre la quantitat 

pactada en el contracte subscrit amb el promotor, en concepte d'interessos de 

demora, durant l'espai de temps del retard i sobre l'import de l'esmentada 

certificació. Si encara transcorreguessin dos mesos a partir del terme d'aquest 

termini d'un mes sense realitzar-se aquest pagament, tindrà dret el contractista 

a la resolució del contracte, procedint a la liquidació corresponent de les obres 

executades i dels materials acoblats, sempre que aquests reuneixin les 

condicions preestablertes i que la seva  quantitat no excedeixi de la necessària 

per a la terminació de l'obra contractada o adjudicada.  

No obstant l'anteriorment exposat, es rebutjarà tota sol·licitud de resolució del 

contracte fundada en aquesta demora de pagaments, quan el contractista no 

justifiqui que en la data de la sol·licitud ha invertit en obra o en materials 

acoblats admissibles la part de pressupost corresponent al termini d'execució que 

tingui assenyalat al contracte.  

 

 

  1.3.7 DIVERSOS  

 

1.3.7.1 Millores i augments d'obra. Casos contraris  

 

No s'admetran millores d'obra, només en el cas que el tècnic director hagi  

manat per escrit l'execució de treballs nous o que millorin la qualitat dels  

contractats, així com la dels materials i aparells previstos en el contracte.  
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Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas 

d’error en les mesures del projecte, llevat que la direcció facultativa ordeni, 

també per escrit, l'ampliació de les contractades.  

En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts 

contractants, abans de la seva execució o utilització, convinguin per escrit els 

imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells 

ordenats utilitzar i els augments que totes aquestes millores o augments d'obra 

suposin sobre l'import de les unitats contractades.  

Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan el tècnic director introdueixi  

innovacions que suposin una reducció apreciable en els imports de les unitats de 

obra contractades.  

 

 

   1.3.7.2 Unitats d'obra defectuoses però acceptables  

 

Quan per qualsevol causa calgués valorar una obra defectuosa, però acceptable 

segons la direcció facultativa, aquesta determinarà el preu o partida 

d'abonament després de sentir al contractista, el qual s'haurà de conformar amb 

l'esmentada resolució, excepte el cas en què, estant dins el termini d'execució, 

s'estimi més destruir l'obra i refer d'acord al plec de condicions, sense excedir el 

termini.  

 

   1.3.7.3 Assegurança de les obres  

 

El contractista està obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps 

que duri la seva execució fins la recepció definitiva, la quantia de l'assegurança 

coincidirà en cada moment amb el valor que tinguin per contracta els objectes 

assegurats.  

L'import abonat per la societat asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressarà 

en compte a nom del propietari, perquè amb càrrec al compte s'aboni l'obra que 

es executeu i a mesura que aquesta es vagi realitzant. El reintegrament 

d'aquesta quantitat al contractista s'efectuarà per certificacions, com la resta 

dels treballs de la construcció. En cap cas, llevat conformitat expressa del 

contractista, fet a document públic, el propietari podrà disposar d'aquest import 

per menesters diferents del de reconstrucció de la part ensinistrada, la infracció 

d'això últim serà motiu suficient perquè el contractista pugui resoldre el 

contracte, amb devolució de fiança, abonament complet de despeses, materials 

emmagatzemats, etc., i una indemnització equivalent a l'import dels danys 

causats al contractista pel sinistre i que no es haguessin abonat, però només en 

proporció equivalent al que suposi la indemnització abonada per la companyia 

asseguradora, respecte a l'import dels danys causats pel sinistre, que seran 

taxats amb aquesta finalitat pel tècnic director.  
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En les obres de reforma o reparació futures, es fixaran prèviament la porció de 

l’edifici que ha de ser assegurada i la seva quantia, i si res es preveu, s'entendrà 

que el segur ha de comprendre tota la part de l'edifici afectada per l'obra. Els 

riscos assegurats i les condicions que figuren en la pòlissa o pòlisses 

d'assegurances dels posarà el contractista, abans de contractar-los, en 

coneixement del propietari, a fi de demanar d'aquest la seva prèvia conformitat o 

objeccions.  
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1.4. CONDICIONS TÈCNIQUES 

  

  1.4.1 CONDICIONS TÈCNIQUES PER A L'EXECUCIÓ I  
   MUNTATGE D’INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN  
   BAIXA TENSIÓ  

 

   1.4.1.1 Condicions generals 

  

Tota la instal·lació es realitzarà en compliment de les condicions exigides en el 

Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió.  

Tots els materials a emprar en la present instal·lació seran de primera qualitat i 

reuniran les condicions exigides en el Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió i 

altres disposicions vigents referents a materials i prototips de construcció com 

normes UNE.  

Tots els materials podran ser sotmesos a les anàlisis o proves, per compte de la 

contracta, que es creguin necessaris per acreditar la seva qualitat. Qualsevol 

altre que hagi estat especificat i sigui necessari emprar haurà de ser aprovat per 

la Direcció Tècnica, bé entenent que serà rebutjat el que no reuneixi les 

condicions exigides per la bona pràctica de la instal·lació.  

Els materials no consignats en projecte que donessin lloc a preus contradictoris 

reuniran les condicions de bondat necessàries, segons el parer de la direcció 

facultativa, no tenint el contractista dret a cap reclamació per aquestes 

condicions exigides.  

Tots els treballs inclosos en el present projecte s'executaran acuradament, amb 

acord amb les bones pràctiques de les instal·lacions elèctriques, d'acord amb el 

Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió, i complint estrictament les instruccions 

rebudes per la Direcció facultativa, no podent, per tant, servir de pretext al 

contractista la baixa en subhasta, per variar aquesta acurada execució ni la 

primeríssima qualitat de les instal·lacions projectades quant als seus materials i 

mà d'obra, ni pretendre projectes addicionals.  

 

   1.4.1.2 Canalitzacions elèctriques 

 

Els cables es disposaran dins de tubs o canals, fixats directament sobre les  

parets, enterrats, directament encastats en estructures, a l'interior de buits de la 

construcció, sota motllures, en safata o suport de safata, segons s'indica en 

Memòria, plànols i Mesures.  

Abans d'iniciar l'estesa de la xarxa de distribució, hauran d'estar executats els 

elements estructurals que hagin de suportar o en els que hagi de ser encastada: 

forjats, envans, etc. Excepte quan al estar previstes s'hagin deixat preparades 

les necessàries canalitzacions a l'executar l'obra prèvia, haurà de replantejar 
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sobre aquesta en forma visible la situació de les caixes de mecanismes, de 

registre i protecció, així com el recorregut de les línies, assenyalant de forma 

convenient la naturalesa de cada element.  

 

 

   1.4.1.3 Conductors aïllats sota tubs protectors 

 

Segons el Reglament de Baixa Tensió i la ITC-BT-21:  

Els tubs protectors poden ser:  

 

 Tub i accessoris metàl·lics.  

 Tub i accessoris no metàl·lics.  

 Tub i accessoris compostos (constituïts per materials metàl·lics i no  

 Metàl·liques).  

 

Els tubs es classifiquen segons el que disposen les normes següents:  

 

 UNE-EN 50086 -2-1: Sistemes de tubs rígids.  

 UNE-EN 50086 -2-2: Sistemes de tubs corbables.  

 UNE-EN 50086 -2-3: Sistemes de tubs flexibles.  

 UNE-EN 50086 -2-4: Sistemes de tubs enterrats.  

 

Les característiques de protecció de la unió entre el tub i els seus accessoris no 

han de ser inferiors als declarats per al sistema de tubs.  

La superfície interior dels tubs no haurà de presentar en cap punt arestes, 

asprors o fissures susceptibles de danyar els conductors o cables aïllats o de 

causar ferides a instal·ladors o usuaris.  

Les dimensions dels tubs no enterrats i amb unió roscada utilitzats en les 

instal·lacions elèctriques són les que es prescriuen en la UNE-EN 60423. Per als 

tubs enterrats, les dimensions es corresponen amb les indicades en la norma 

UNE-EN 50.086 -2-4. Per a la resta dels tubs, les dimensions seran les 

establertes en la norma corresponent de les esmentades anteriorment. La 

denominació es realitzarà en funció del diàmetre exterior.  

El diàmetre interior mínim haurà de ser declarat pel fabricant.  

Pel que fa a la resistència als efectes del foc considerats en la norma particular 

per a cada tipus de tub, se seguirà el que estableix l'aplicació de la Directiva de 

Productes de la Construcció (89/106/CEE).  
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   1.4.1.4 Tubs en canalitzacions fixes en superfície 

 

En les canalitzacions superficials, els tubs hauran de ser preferentment rígids i en 

casos especials poden usar-se tubs corbables. Les seves característiques 

mínimes seran les indicades en la següent taula:  

 

Característica Codi Grau 

Resistència a la compressió 4 Fort 

Resistència a l’impacte 3 Mitja 

Temperatura mínima de instal·lació i 

servei 
2 - 5 ºC 

Temperatura màxima de instal·lació i 

servei 
1 + 60 ºC 

Resistència al corbat 1-2 Rígid/corbable 

Propietats elèctriques 1 / 2 Continuïtat elèctrica/aïllant 

Resistència a la penetració d’objectes 

sòlids 
4 Contra objectes D=1 mm 

Resistència a la penetració de l’aigua 2 

Contra gotes d’aigua 

verticalment quan el sistema 

de tubs esta inclinat 15 º 

Resistència a la propagació de la flama 1 No propagador 

 

 

   1.4.1.5 Tubs en canalitzacions aèries o amb tubs a l'aire  

 

En les canalitzacions a l'aire, destinades a l'alimentació de màquines o elements 

de mobilitat restringida, els tubs seran flexibles i les seves característiques 

mínimes per instal·lacions ordinàries seran les indicades en la següent taula:  

 

Característica Codi Grau 

Resistència a la compressió 4 Fort 
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Resistència a l’impacte 3 Mitja 

Temperatura mínima de instal·lació i 

servei 
2 - 5 ºC 

Temperatura màxima de instal·lació i 

servei 
1 + 60 ºC 

Resistència al corbat 4 Flexible 

Propietats elèctriques 1 / 2 Continuïtat / aïllat 

Resistència a la penetració d’objectes 

sòlids 
4 Contra objectes D =1 mm 

Resistència a la penetració de l’aigua 2 

Contra gotes d’aigua 

verticalment quan el sistema 

de tubs esta inclinat 15 º 

Resistència a la tracció 2 Lleugera 

Resistència a la propagació de la flama 1 No propagador 

Resistència a las càrregues suspeses 2 Lleugera 

 

 

   1.4.1.6 Instal·lació 

 

Els cables utilitzats seran de tensió assignada no inferior a 450/750 V 

El diàmetre exterior mínim dels tubs, en funció del nombre i la secció dels  

conductors a conduir, s'obtindrà de les taules indicades en la ITC-BT-21, així com 

les característiques mínimes segons el tipus d'instal·lació.  

Per a l'execució de les canalitzacions sota tubs protectors, es tindran en compte 

les prescripcions generals següents:  

 

 El traçat de les canalitzacions es farà seguint línies verticals i  

 horitzontals o paral·leles a les arestes de les parets que limiten el  local 

on s’ efectua la instal·lació.  

 Els tubs s'uniran entre si mitjançant accessoris adequats a la seva classe 

que assegurin la continuïtat de la protecció que proporcionen als 

conductors.  
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 Els tubs aïllants rígids corbables en calent podran ser acoblats entre si en 

calent, recobrint l'entroncament amb una cua especial quan es necessiti 

una unió estanca.  

 Les corbes practicades en els tubs seran contínues i no originaran 

reduccions de secció inadmissibles. Els radis mínims de curvatura per a 

cada tipus de tub seran els especificats pel fabricant conforme a UNE-EN.  

 Serà possible la fàcil introducció i retirada dels conductors en els tubs 

després de situar i fixats aquests i els seus accessoris, disposant per a 

això els registres que es considerin convenients, les quals en trams rectes 

no estaran separats entre si més de 15 metres. El nombre de corbes en 

angle situades entre dos registres consecutius no serà superior a 3. Els 

conductors es s'allotjaran normalment en els tubs després de col·locats 

aquests.  

 Els registres podran estar destinats únicament a facilitar la introducció i 

retirada dels conductors en els tubs o servir al mateix temps com caixes 

d’empalmament o derivació.  

 Les connexions entre conductors es realitzaran a l'interior de caixes 

apropiades de material aïllant i no propagador de la flama. Si són 

metàl·liques estaran protegides contra la corrosió. Les dimensions 

d'aquestes caixes seran tals que permetin allotjar folgadament tots els 

conductors que hagin de contenir. La seva profunditat serà almenys igual 

al diàmetre del tub major més un 50% del mateix, amb un mínim de 40 

mm. El seu diàmetre o costat interior mínim serà de 60 mm.  

 En els tubs metàl·lics sense aïllament interior, es tindrà en compte la 

possibilitat que es produeixin condensacions d'aigua en el seu interior, per 

a això es triarà convenientment el traçat de la seva instal·lació, preveient 

l'evacuació i establint una ventilació apropiada en l'interior dels tubs 

mitjançant el sistema adequat, com pot ser, per exemple, l'ús d'una "T" de 

la que un dels braços no s'empra.  

 Els tubs metàl·lics que siguin accessibles han de posar-se a terra. La seva 

continuïtat elèctrica haurà de quedar convenientment assegurada. En el 

cas d'utilitzar tubs metàl·lics flexibles, cal que la distància entre dues 

posades a terra consecutives dels tubs no excedeixi de 10 metres.  

 No es poden utilitzar els tubs metàl·lics com conductors de protecció o de 

neutre.  

 

Quan els tubs s’instal·lin en muntatge superficial, es tindran en compte, a més, 

les següents prescripcions:  
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 Els tubs es fixaran a les parets o sostres per mitjà de brides o abraçadores 

protegides contra la corrosió i sòlidament subjectes. La distància entre 

aquestes serà, com a màxim, de 0,50 metres. Es disposaran fixacions 

d'una i altra banda en els canvis de direcció, en els entroncaments i en la 

proximitat immediata de les entrades en caixes o aparells.  

 Els tubs es col·locaran adaptant-se a la superfície sobre la qual s’instal·len, 

corbant-se o utilitzant els accessoris necessaris.  

 En alineacions rectes, les desviacions de l'eix del tub respecte a la línia 

que uneix els punts extrems no seran superiors al dos per cent.  

 És convenient disposar els tubs, sempre que sigui possible, a una alçada 

mínima de 2,50 metres del terra, a fi de protegir-los d'eventuals danys 

mecànics.  

 

 

   1.4.1.7  Conductors aïllats fixats directament sobre les  

        parets 

 

Aquestes instal·lacions s'establiran amb cables de tensions assignades no 

inferiors a 0,6 / 1 kV, proveïts d'aïllament i coberta (s'inclouen cables armats o 

amb aïllament mineral).  

Per a l'execució de les canalitzacions es tindran en compte les següents  

prescripcions:  

 

 Es fixaran sobre les parets per mitjà de brides, abraçadores, o collarets de 

manera que no perjudiquin les cobertes dels mateixos.  

 Per tal de que els cables no siguin susceptibles de doblegar per efecte de 

la seva propi pes, els punts de fixació dels mateixos estaran suficientment 

propers. La distància entre dos punts de fixació successius, no excedirà de 

0,40 metres.  

 Quan els cables hagin de disposar de protecció mecànica pel lloc i  

 condicions d'instal·lació en què s'efectuï la mateixa, s'utilitzaran 

 cables armats. En cas de no utilitzar aquests cables, s'establirà una 

 protecció mecànica complementària sobre els mateixos.  

 S'evitarà corbar els cables amb un radi massa petit i excepte prescripció 

en contra fixada en la Norma UNE corresponent al cable utilitzat, aquest 

radi no serà inferior a 10 vegades el diàmetre exterior del cable.  

 Els encreuaments dels cables amb canalitzacions no elèctriques es podran 

efectuar per la part anterior o posterior a aquestes, deixant una distància 

mínima de 3 cm. entre la superfície exterior de la canalització no elèctrica i 

la coberta dels cables quan l'encreuament s'efectuï per la part anterior 

d'aquella.  
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 Els extrems dels cables seran estancs quan les característiques dels locals 

o emplaçaments així ho exigeixin, utilitzant-se amb aquesta finalitat caixes 

o altres dispositius adequats.  

 Els empalmaments i connexions es faran per mitjà de caixes o dispositius 

equivalents proveïts de tapes desmuntables que assegurin alhora la 

continuïtat de la protecció mecànica establerta, l'aïllament i la 

inaccessibilitat de les connexions i permetent la seva verificació en cas 

necessari.  

 

 

   1.4.1.8 Conductors aïllats sota canals protectores 

 

La canal protectora és un material d'instal·lació constituït per un perfil de parets 

perforades o no, destinat a allotjar conductors o cables i tancat per una tapa 

desmuntable. Els cables utilitzats seran de tensió assignada no inferior a 

450/750 V.  

Les canals protectores tindran un grau de protecció IP4X i estaran classificades 

com "canals amb tapa d'accés que només poden obrir-se amb eines". En el seu 

interior es podran col·locar mecanismes tals com interruptors, preses de corrent, 

dispositius de comandament i control, etc., sempre que es fixin d'acord amb les 

instruccions del fabricant. També es podran realitzar entroncaments de 

conductors en la seva interior i connexions als mecanismes.  

Les canalitzacions per a instal·lacions superficials ordinàries tindran unes 

característiques mínimes indicades a la taula següent:  

 

Característica Codi Grau 

Resistència l’impacte 
Molt 

lleugera 
Mitja 

Temperatura mínima de instal·lació i 

servei 
2 - 5 ºC 

Temperatura màxima de instal·lació i 

servei 
1 + 60 ºC 

Propietats elèctriques Aïllant Continuïtat elèctrica / aïllant 

Resistència a la penetració 4 
No inferior a 2 de objectes 

sòlids 

Resistència a la propagació de la flama 1 No propagador 
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El compliment d'aquestes característiques es realitzarà segons els assaigs 

indicats a les normes UNE-EN 50l085.  

Els canals protectors per a aplicacions no ordinàries hauran de tenir unes 

característiques mínimes de resistència a l'impacte, de temperatura mínima i 

màxima d’instal·lació i servei, de resistència a la penetració d'objectes sòlids i de 

resistència a la penetració d'aigua, adequades a les condicions de l'emplaçament 

a què es destina, així mateix les canals seran no propagadores de la flama. 

Aquestes característiques seran conformes a les normes de la sèrie UNE-EN 

50085.  

El traçat de les canalitzacions es farà seguint preferentment línies verticals i 

horitzontals o paral·leles a les arestes de les parets que limiten al local on 

s'efectua la instal·lació.  

Les canals amb conductivitat elèctrica s'han de connectar a la xarxa de terra, la 

seva continuïtat elèctrica quedarà convenientment assegurada.  

La tapa de les canals quedarà sempre accessible.  

 

   1.4.1.9 Conductors aïllats en safata o suport de safates 

 

Només s'utilitzaran conductors aïllats amb coberta (inclosos cables armats o amb 

aïllament mineral), unipolars o multipolars segons norma UNE 20.460 -5-52.  

El material emprat per a la fabricació serà acer laminat de primera qualitat, 

galvanitzat per immersió. L'amplada de les canaletes serà de 100 mm. com a 

mínim, amb increments de 100 a 100 mm. La longitud dels trams rectes serà de 

dos metres. El fabricant indicarà en el seu catàleg la càrrega màxima admissible, 

en N / m, en funció de l'amplada i de la distància entre suports. Tots els 

accessoris, com colzes, canvis de pla, reduccions, unions, suports, etc., tenen la 

mateixa qualitat que la safata.  

Les safates i els seus accessoris se subjectaran a sostres i paraments mitjançant 

ferraments de suspensió, a distàncies tals que no es produeixin fletxes superiors 

a 10 mm. i estaran perfectament alineades amb els tancaments dels locals.  

No es permetrà la unió entre safates o la fixació de les mateixes als suports per 

mitjà de soldadura, havent utilitzar peces d'unió i cargols. Per a les unions o 

derivacions de línies s'utilitzaran caixes metàl·liques que s'han de fixar a les 

safates.  
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   1.4.1.10  Normes d'instal·lació en presència d'altres  

         canalitzacions no elèctriques  

 

En cas de proximitat de canalitzacions elèctriques amb altres no elèctriques, es 

disposaran de manera que entre les superfícies exteriors d'ambdues es 

mantingui una distància mínima de 3 cm. En cas de proximitat amb conductes de 

calefacció, d'aire calent, vapor o fum, les canalitzacions elèctriques s'establiran 

de manera que no puguin assolir una temperatura perillosa i, per tant, s'han de 

mantenir separades per una distància convenient o per mitjà de pantalles 

calorífiques.  

Les canalitzacions elèctriques no se situaran per sota d'altres canalitzacions que 

puguin donar lloc a condensacions, tals com les destinades a conducció de vapor, 

de aigua, de gas, etc., llevat que es prenguin les disposicions necessàries per 

protegir les canalitzacions elèctriques contra els efectes d'aquestes 

condensacions.  

 

 

   1.4.1.11 Accessibilitat a les instal·lacions 

 

Les canalitzacions hauran d'estar disposades de manera que facilitin la seva 

maniobra, inspecció i accés a les seves connexions. Les canalitzacions elèctriques 

s'establiran de manera que mitjançant la convenient identificació dels seus 

circuits i elements, es pugui procedir en tot moment a reparacions, 

transformacions, etc.  

En tota la longitud dels passos de canalitzacions a través d'elements de la 

construcció, com ara murs, envans i sostres, no es disposaran entroncaments o 

derivacions de cables, estant protegides contra els deterioraments mecànics, les 

accions químiques i els efectes de la humitat.  

Les cobertes, tapes o envoltants, comandaments i polsadors de maniobra 

d'aparells tals com mecanismes, interruptors, bases, reguladors, etc. Instal·lats 

als locals humits o mullats, seran de material aïllant.  
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  1.4.2 CONDUCTORS 

 

   1.4.2.1 Especificacions 

 

Els conductors seran del tipus següent:  

 

 De 0,6 / 1 kV de tensió nominal.  

 Conductor: de coure (o d'alumini, quan ho requereixin les especificacions 

del projecte).  

 Formació: uni / bi / tri / tetrapolars.  

 Aïllament: policlorur de vinil (PVC) o polietilè reticulat (XLPE).  

 Tensió de prova: 4.000 V.  

 Instal·lació: a l'aire, baix tub o en safata.  

 Normativa d'aplicació: UNE 21.123.  

 

Els conductors de coure electrolític es fabricaran de qualitat i resistència 

mecànica uniforme, i el seu coeficient de resistivitat a 20 º C serà del 98% al 

100%. Aniran proveïts de bany de recobriment d'estany, que haurà de resistir la 

següent prova: a una mostra neta i seca de fil estanyat se li dóna la forma de 

cercle de diàmetre equivalent a 20 o 30 vegades el diàmetre del fil, a continuació 

de la qual cosa es submergeix durant un minut en una solució d'àcid 

hidroclorídric de 1,088 de pes específic a una temperatura de 20 º C. Aquesta 

operació s'efectuarà dues vegades, després de les quals no  

hauran apreciar punts negres en el fil. La capacitat mínima de l'aïllament dels 

conductors serà de 500 V.  

Els conductors de secció igual o superior a 6 mm2 hauran d'estar constituïts per 

cable obtingut per trenat de fil de coure del diàmetre corresponent a la secció del 

conductor de què es tracti.  

 

 

   1.4.2.2 Dimensionat  

 

Per a la selecció dels conductors actius del cable adequat a cada càrrega s'usarà 

el més desfavorable entre els següents criteris:  

 

 



Duane Gázquez Graupera  

 

49 

 

 Intensitat màxima admissible. Com intensitat es prendrà la pròpia de cada 

càrrega. Partint de les intensitats nominals així establertes, s'elegirà la 

secció del cable que admeti aquesta intensitat d'acord amb les 

prescripcions del Reglament Electrotècnic per a baixa tensió ITC-BT-19 o 

les recomanacions del fabricant, adoptant els oportuns coeficients 

correctors segons les condicions de la instal·lació. Quant a coeficients de 

millora de la càrrega, s'han de tenir presents les Instruccions ITC-BT-44 

per a receptors d'enllumenat i ITC-BT-47 per a receptors de motor.  

 Caiguda de tensió en servei. La secció dels conductors a utilitzar es 

determinarà de manera que la caiguda de tensió entre l'origen de la 

instal·lació i qualsevol punt d'utilització, sigui menor del 3% de la tensió 

nominal en el origen de la instal·lació, per a enllumenat, i del 5% per als 

altres usos, considerant alimentats tots els receptors susceptibles de 

funcionar simultàniament. Per a la derivació individual la caiguda de tensió 

màxima admissible serà del 1,5%. El valor de la caiguda de tensió podrà 

compensar entre la de la instal·lació interior i la de la derivació individual, 

de manera que la caiguda de tensió total sigui inferior a la suma dels 

valors límits especificats per a ambdues.  

 Caiguda de tensió transitòria. La caiguda de tensió en tot el sistema 

durant l’arrencada de motors no ha de provocar condicions que impedeixin 

l'arrencada dels mateixos, desconnexió dels contactors, parpelleig 

d'enllumenat, etc.  

 

 

La secció del conductor neutre serà l'especificada a la Instrucció ITC-BT-07, 

apartat 1, en funció de la secció dels conductors de fase o polars de la 

instal·lació.  

Els conductors de protecció seran del mateix tipus que els conductors actius 

especificats en l'apartat anterior, i tindran una secció mínima igual a la fixada per 

la taula 2 de la ITC-BT-18, en funció de la secció dels conductors de fase o polars 

de la instal·lació. Es podran instal·lar per les mateixes canalitzacions que aquests 

o bé en manera independent, seguint a aquest respecte el que assenyalen les 

normes particulars de l'empresa distribuïdora de l'energia.  

 

 

   1.4.2.3 Identificació de les instal·lacions 

 

Les canalitzacions elèctriques s'establiran de manera que per convenient  

identificació dels seus circuits i elements, es pugui procedir en tot moment a  

reparacions, transformacions, etc.  
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Els conductors de la instal·lació han de ser fàcilment identificables, especialment 

pel que fa al conductor neutre i el conductor de protecció. Aquesta identificació 

es realitzarà pels colors que presentin els seus aïllaments. Quan hi hagi 

conductor neutre en la instal·lació o es prevegi per a un conductor de fase el seu 

pas posterior a conductor  

neutre, s'identificaran aquests pel color blau clar. Al conductor de protecció se li 

identificarà pel color verd-groc. Tots els conductors de fase, o si escau,  

aquells per als quals no es prevegi la seva passada posterior a neutre, 

s'identificaran pels colors marró, negre o gris.  

 

 

   1.4.2.4 Resistència d'aïllament i rigidesa dielèctrica 

  

Les instal·lacions hauran de presentar una resistència d'aïllament almenys igual 

als valors indicats en la següent taula:  

Tensió nominal de instal·lació 
Tensió assaig 

corrent continua 

Resistència 

d’aïllament 

Molt Baixa Tensió de Seguretat / 

Molt Baixa Tensió de Protecció 
250 V 

≥0,25 MΩ 

 

≤500 V 500 V 
≥0,50 MΩ 

 

> 500 V 1000 V 
≥1,00 MΩ 

 

 

 

La rigidesa dielèctrica serà tal que, desconnectats els aparells d'utilització  

(Receptors), resisteixi durant un minut una prova de tensió de 2U + 1000 V a 

freqüència industrial, sent U la tensió màxima de servei expressada en volts, i 

amb un mínim de 1.500 V.  

Els corrents de fuga no seran superiors, per al conjunt de la instal lació o per a 

cada un dels circuits en què aquesta pugui dividir a efectes de la seva protecció, 

a la sensibilitat que presentin els interruptors diferencials instal com a protecció 

contra els contactes indirectes.  
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  1.4.3 CAIXES D’EMPALMAMENT 

 

Les connexions entre conductors es realitzaran a l'interior de caixes apropiades 

de material plàstic resistent incombustible o metàl·liques, i en aquest cas estaran 

aïllades interiorment i protegides contra l'oxidació. Les dimensions d'aquestes 

caixes seran tals que permetin allotjar folgadament tots els conductors que hagin 

de contenir. La seva profunditat serà igual, almenys, a una vegada i mitja el 

diàmetre del tub major, amb un mínim de 40 mm., el costat o diàmetre de la 

caixa serà d'almenys 80 mm.  

Quan es vulguin fer estanques les entrades dels tubs en les caixes de connexió, 

en cap cas es permetrà la unió de conductors, com empalmaments o derivacions 

per simple retorciment o enrotllament entre si dels conductors, sinó que haurà 

de realitzar sempre utilitzant borns de connexió.  

Els conductes es fixaran fermament a totes les caixes de sortida, 

d'empalmament i de pas, mitjançant contrafemella i casquets. Es tindrà cura que 

quedi al descobert el nombre total de fils de rosca a fi que el casquet pugui ser 

perfectament estret contra l'extrem del conducte, després de tot això es premerà 

la contrafemella per posar fermament el casquet en contacte elèctric amb la 

caixa.  

Els conductes i caixes se subjectaran per mitjà de perns de fiador en totxo buit, 

per mitjà de perns d'expansió en formigó i maó massís i claus tipus split sobre 

metall. Els perns de fiador de tipus cargol s'usaran en instal·lacions permanents, 

els de tipus de rosca quan es precisi desmuntar la instal·lació, i els perns 

d'expansió seran d'obertura efectiva. Seran de construcció sòlida i capaços de 

resistir una tracció mínima de 20 kg. No es farà ús de claus per mitjà de 

subjecció de caixes o conductes.  

 

 

 

 

  1.4.4  MECANISMES I PRESES DE CORRENT 

 

Els interruptors i commutadors tallaran el corrent màxim del circuit en què 

estiguin col·locats sense donar lloc a la formació d'arc permanent, obrint o 

tancant els circuits sense possibilitat de prendre una posició intermèdia. Seran 

del tipus tancat i de material aïllant. Les dimensions de les peces de contacte 

seran tals que la temperatura no pugui excedir de 65 º C en cap de les seves 

peces. La seva construcció serà tal que permeti realitzar un nombre total de 

10.000 maniobres d'obertura i tancament, amb la seva càrrega nominal a la 

tensió de treball. Duran marcada la seva intensitat i tensions nominals, i estaran 

provades a una tensió de 500 a 1.000 volts.  
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Les preses de corrent seran de material aïllant, portaran marcades la seva 

intensitat i tensió nominals de treball i disposaran, com a norma general, totes 

elles de posada a terra.  

Tots ells aniran instal·lats a l'interior de caixes encastades en els paraments, de 

manera que a l'exterior només podrà aparèixer el comandament totalment aïllat i 

la tapa embellidora.  

En el cas en què hi hagi dos mecanismes junts, ambdós s'allotjaran en la 

mateixa caixa, la qual haurà d'estar dimensionada suficientment per evitar falsos 

contactes.  

 

 

  1.4.5 APARELLATGE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ  

 

   1.4.5.1 Quadres elèctrics 

 

Tots els quadres elèctrics seran nous i es lliuraran en obra sense cap defecte.  

Estaran dissenyats seguint els requisits d'aquestes especificacions i es 

construiran d’acord amb el Reglament Electrotècnic per a baixa tensió i amb les 

recomanacions de la Comissió Electrotècnica Internacional (CEI).  

Cada circuit en sortida de quadre estarà protegit contra les sobrecàrregues i 

curtcircuits. La protecció contra corrents de defecte cap a terra es farà per circuit 

o grup de circuits segons s'indica en el projecte, mitjançant l'ús de interruptors 

diferencials de sensibilitat adequada, segons ITC-BT-24.  

Els quadres seran adequats per a treball en servei continu. Les variacions 

màximes admeses de tensió i freqüència seran del + 5% sobre el valor nominal.  

Els quadres seran dissenyats per a servei interior, completament estancs a la 

pols i la humitat, acoblats i cablejats totalment en fàbrica, i estaran constituïts 

per una estructura metàl·lica de perfils laminats en fred, adequada per al 

muntatge sobre el sòl, i panells de tancament de xapa d'acer de fort gruix, o de 

qualsevol altre material que sigui mecànicament resistent i no inflamable.  

Alternativament, la cabina dels quadres podrà estar constituïda per mòduls de 

material plàstic, amb la part frontal transparent.  

Les portes estaran proveïdes amb una junta d'estanquitat de neoprè o material 

similar, per evitar l'entrada de pols.  

Tots els cables s’instal·laran dins de canaletes proveïda de tapa desmuntable. Els 

cables de força aniran en canaletes diferents en tot el seu recorregut de les 

canaletes per als cables de comandament i control.  

Els aparells es muntaran deixant entre ells i les parts adjacents d'altres elements 

una distància mínima igual a la recomanada pel fabricant dels aparells, en 

qualsevol cas mai inferior a la quarta part de la dimensió de l'aparell en la 

direcció considerada.  
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La profunditat dels quadres serà de 500 mm. i la seva alçada i amplada la 

necessària per la col·locació dels components i igual a un múltiple sencer del 

mòdul del fabricant. Els quadres estaran dissenyats per poder ser ampliats per 

ambdós extrems.  

Els aparells indicadors (llums, amperímetres, voltímetres, etc.), Dispositius de 

comandament (polsadors, interruptors, commutadors, etc.), panells sinòptics, 

etc., es muntaran sobre la part frontal dels quadres.  

Tots els components interiors, aparells i cables, seran accessibles des de 

l'exterior pel front.  

El cablejat interior dels quadres es portarà fins a una regleta de borns situada al 

costat de les entrades dels cables des de l'exterior.  

Les parts metàl·liques de l'embolcall dels quadres es protegiran contra la corrosió 

per mitjà d'una impressió a base de dues mans de pintura anticorrosiva i una 

pintura d'acabat de color que s'especifiqui en les mesures o, si no, per la Direcció 

Tècnica durant el transcurs de la instal·lació.  

La construcció i disseny dels quadres han de proporcionar seguretat al personal i 

garantir un perfecte funcionament sota totes les condicions de servei, i en 

particular:  

 

 Els compartiments que hagin de ser accessibles per a accionament o  

 manteniment estant el quadre en servei no tindran peces en tensió al  

 descobert.  

 El quadre i tots els seus components seran capaços de suportar les 

corrents de curtcircuit (kA) segons especificacions ressenyades en plànols i 

mesures.  

 

 

   1.4.5.2 Interruptors automàtics 

 

En l'origen de la instal·lació i el més a prop possible del punt d'alimentació a la 

mateixa, es col·locarà el quadre general de comandament i protecció, en el qual 

es disposarà un interruptor general de tall omnipolar, així com dispositius de 

protecció contra sobreintensitats de cada un dels circuits que parteixen d'aquest 

quadre.  

La protecció contra sobreintensitats per a tots els conductors (fases i neutre) de 

cada circuit es farà amb interruptors magnetotèrmics o automàtics de tall 

omnipolar, amb corba tèrmica de tall per a la protecció a sobrecàrregues i 

sistema de tall electromagnètic per a la protecció a curtcircuits.  
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En general, els dispositius destinats a la protecció dels circuits s’ instal·laran a 

l’origen d'aquests, així com en els punts en què la intensitat admissible 

disminueixi per canvis deguts a secció, condicions d'instal·lació, sistema 

d'execució o tipus de conductors utilitzats. No obstant això, no s'exigeix instal·lar 

dispositius de protecció a l’origen d'un circuit en que es presenti una disminució 

de la intensitat admissible en el mateix, quan la seva protecció quedi assegurada 

per un altre dispositiu instal·lat anteriorment.  

Els interruptors seran de ruptura a l'aire i de tir lliure i tindran un indicador de 

posició. L'accionament serà directe per pols amb mecanismes de tancament per 

energia acumulada. L'accionament serà manual o manual i elèctric, segons 

s'indiqui a l’esquema o sigui necessari per necessitats d'automatisme. Duran 

marcades la intensitat i tensió nominals de funcionament, així com el signe 

indicador de la seva desconnexió.  

L'interruptor d'entrada al quadre, de tall omnipolar, serà selectiu amb els 

interruptors situats aigües avall, després d'ell.  

Els dispositius de protecció dels interruptors seran relés d'acció directa.  

 

 

   1.4.5.3 Guardamotor   

 

Els contactors i guardamotors han de ser adequats per a l'arrencada directe de 

motors, amb corrent d'arrencada màxima del 600% de la nominal i corrent de 

desconnexió igual a la nominal.  

La longevitat de l'aparell, sense haver de canviar peces de contacte i sense  

manteniment, en condicions de servei normals (connecta estant el motor aturat i 

desconnecta durant la marxa normal) serà d'almenys 500.000 maniobres.  

La protecció contra sobrecàrregues es farà per mitjà de relés tèrmics per a les 

tres fases, amb rearmament manual accionable des de l'interior del quadre.  

En cas d'arrencada dur, de llarga durada, s’ instal·laran relés tèrmics de 

característica retardada. En cap cas es permetrà curtcircuitar el relé durant l' 

arrencada.  

La verificació del relé tèrmic, previ ajustament a la intensitat nominal del motor, 

es farà fent girar el motor a plena càrrega en monofàsic; la desconnexió haurà 

de tenir lloc al cap d'alguns minuts.  

Cada contactor portarà dos contactes normalment tancats i dos normalment 

oberts per enclavaments amb altres aparells.  
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   1.4.5.4 Fusibles 

 

Els fusibles seran d'alta capacitat de ruptura, limitadors de corrent i d'acció lenta 

quan vagin instal·lats en circuits de protecció de motors.  

Els fusibles de protecció de circuits de control o de consumidors òhmics seran 

d’alta capacitat ruptura i d'acció ràpida.  

Es disposaran sobre material aïllant i incombustible, i estaran construïts de tal 

manera que no es pugui projectar metall al fondre's. Duran marcades la 

intensitat i tensió nominals de treball.  

No seran admissibles elements en els quals la reposició del fusible pugui suposar 

un perill d'accident. Estarà muntat sobre una empunyadura que pugui ser 

retirada fàcilment de la base 

 

 

   1.4.5.5 Interruptors diferencials 

 

La protecció contra contactes directes s'assegurarà adoptant les següents 

mesures:  

 

 Protecció per aïllament de les parts actives:  

 Les parts actives han d'estar recobertes d'un aïllament que no pugui  ser 

eliminat més que destruint.  

 Protecció per mitjà de barreres o envoltants.  

Les parts actives han d'estar situades a l'interior de les envoltants o 

 darrere de barreres que posseeixin, com a mínim, el grau de  protecció 

IP XXB, segons UNE20.324. Si es necessiten obertures  majors per a la 

reparació de peces o per al bon funcionament dels  equips, 

s'adoptaran precaucions apropiades per a impedir que les  persones o 

animals domèstics toquin les parts actives i es  garantirà que les persones 

siguin conscients del fet que les parts  actives no han de ser tocades 

voluntàriament.  

 Les superfícies superiors de les barreres o envoltants horitzontals que 

 són fàcilment accessibles, han de respondre com a mínim al grau de 

 protecció IP4X o IP XXD.  

 Les barreres o envoltants s'han de fixar de manera segura i ser d'una 

 robustesa i durabilitat suficients per mantenir els graus de protecció 

 exigits, amb una separació suficient de les parts actives en les  condicions    

 normals de servei, tenint en compte les influències externes.  
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Quan sigui necessari suprimir les barreres, obrir les envoltants o llevar parts d' 

aquestes, això no ha de ser possible més que:  

 

 bé amb l'ajuda d'una clau o d'una eina;  

 bé, després de treure la tensió de les parts actives  

 protegides per aquestes barreres o aquestes envoltants, no podent  ser 

restablerta la tensió fins després de tornar a posar les barreres o  les 

envoltants;  

 bé, si hi ha interposada una segona barrera que posseeix com mínim el 

grau de protecció IP2X o IP XXB, que no pugui ser llevada més que amb 

l'ajuda d'una clau o d'una eina i que impedeixi tot contacte amb les parts 

actives.  

 Protecció complementària per dispositius de corrent diferencial-residual.  

 Aquesta mesura de protecció està destinada només a complementar 

 altres mesures de protecció contra els contactes directes.  

 L'ús de dispositius de corrent diferencial-residual, el valor de corrent  

 diferencial assignada de funcionament sigui inferior o igual a 30 mA, 

 esreconeix com a mesura de protecció complementària en cas de 

 fallada d'una altra mesura de protecció contra els contactes directes o 

 en cas d'imprudència dels usuaris.  

 

La protecció contra contactes indirectes s'aconseguirà mitjançant "tall automàtic 

de l'alimentació ". Aquesta mesura consisteix a impedir, després de l'aparició 

d'un error que una tensió de contacte de valor suficient es mantingui durant un 

temps tal que pugui donar com a resultat un risc. La tensió límit convencional és 

igual a 50 V, valor eficaç en corrent altern, en condicions normals i a 24 V en 

locals humits.  

Totes les masses dels equips elèctrics protegits per un mateix dispositiu de  

protecció, han de ser interconnectades i unides per un conductor de protecció a 

una mateixa presa de terra. El punt neutre de cada generador o transformador 

s'ha de posar a terra.  

 

Es complirà la següent condició:  

Ra x Ia = U    (1) 

 

on:  

 Ra és la suma de les resistències de la presa de terra i dels conductors de 

protecció de masses.  
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 Ia és el corrent que assegura el funcionament automàtic del dispositiu de 

protecció. Quan el dispositiu de protecció és un dispositiu de corrent 

diferencial residual és el corrent diferencial-residual assignada.  

 U és la tensió de contacte límit convencional (50 o 24V).  

 

 

   1.4.5.6 Seccionadors 

 

Els seccionadors en càrrega seran de connexió i desconnexió brusca, ambdues 

independents de l'acció de l'operador.  

Els seccionadors seran adequats per a servei continu i capaços d'obrir i tancar la 

corrent nominal a tensió nominal.  

 

 

   1.4.5.7 Embarrats  

 

L'embarrat principal constarà de tres barres per a les fases i una, amb la meitat 

de la secció de les fases, per al neutre. La barra de neutre haurà de ser 

seccionable a la entrada del quadre.  

Les barres seran de coure electrolític d'alta conductivitat i adequades per 

suportar la intensitat de plena càrrega i els corrents de curtcircuit que 

s'especifiquin en memòria i plànols.  

Es disposarà també d'una barra independent de terra, de secció adequada per 

proporcionar la posada a terra de les parts metàl·liques no conductores dels 

aparells, la carcassa del quadre i, si n'hi ha, els conductors de protecció dels 

cables en sortida.  

 

 

   1.4.5.8 Premsaestopes i etiquetes  

 

Els quadres aniran completament cablejats fins a les regletes d'entrada i sortida.  

S'han de proveir premsaestopes per a totes les entrades i sortides dels cables del 

quadre; els premsaestopes seran de doble tancament per a cables armats i de 

tancament senzill per cables sense armar.  

Tots els aparells i borns aniran degudament identificats en l'interior del quadre 

mitjançant nombres que corresponguin a la designació de l'esquema. Les 

etiquetes seran marcades de forma indeleble i fàcilment llegible.  
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A la part frontal del quadre es disposaran etiquetes d'identificació dels circuits, 

constituïdes per plaques de xapa d'alumini fermament fixades als panells 

frontals, impreses al forn, amb fons negre mat i rètols i zones d'estampació en 

alumini polit. El fabricant podrà adoptar qualsevol solució per al material de les 

etiquetes, seu suport i la impressió, per tal de que sigui duradora i fàcilment 

llegible.  

En qualsevol cas, les etiquetes estaran marcades amb lletres negres de 10 mm. 

d'altura sobre fons blanc. 

 

  

  1.4.6 ENLLUMENAT COM RECEPTORS 

 

Les lluminàries seran conformes als requisits establerts en les normes de la sèrie 

UNE-EN 60598 i que disposa el Reglament Elèctric de Baixa Tensió.  

La massa de les lluminàries suspeses excepcionalment de cables flexibles no han 

excedir de 5 kg. Els conductors, que han de ser capaços de suportar aquest pes, 

no han de presentar entroncaments intermedis i l'esforç haurà de realitzar sobre 

un element diferent del born de connexió.  

Les parts metàl·liques accessibles de les lluminàries que no siguin de Classe II o 

Classe III, hauran de tenir un element de connexió per a la seva posada a terra, 

que anirà connectat de manera fiable i permanent al conductor de protecció del 

circuit.  

L'ús de làmpades de gasos amb descàrregues a alta tensió (neó, etc.), Es 

permetrà quan la seva ubicació estigui fora del volum d'accessibilitat o quan es 

s’instal·lin barreres o envoltants separadores.  

En instal·lacions d'enllumenat amb làmpades de descàrrega realitzades en locals 

en els que funcionin màquines amb moviment alternatiu o rotatori ràpid, 

s'hauran de prendre les mesures necessàries per evitar la possibilitat d'accidents 

causats per il·lusió òptica originada per l'efecte estroboscòpic.  

Els circuits d'alimentació estaran previstos per transportar la càrrega deguda als 

propis receptors, als seus elements associats i als seus corrents harmòniques i 

de arrencada. Per receptors amb làmpades de descàrrega, la càrrega mínima 

prevista en volt-amperis serà de 1,8 vegades la potència en watts dels llums. En 

el cas de distribucions monofàsiques, el conductor neutre tindrà la mateixa 

secció que els de fase. Serà acceptable un coeficient diferent per al càlcul de la 

secció dels conductors, sempre que el factor de potència de cada receptor sigui 

major o igual a 0,9 i si es coneix la càrrega que suposa cada un dels elements 

associats a les llums i els corrents d'arrencada, que tant aquestes com aquells 

puguin produir.  

En aquest cas, el coeficient serà el que resulti.   

En el cas de receptors amb làmpades de descàrrega serà obligatòria la 

compensació del factor de potència fins a un valor mínim de 0,9.  
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En instal·lacions amb làmpades de molt baixa tensió (per exemple 12 V) s'ha de 

preveure la utilització de transformadors adequats, per assegurar una adequada 

protecció tèrmica, contra curtcircuits i sobrecàrregues i contra els xocs elèctrics.  

Per als rètols lluminosos i per a instal·lacions que els alimenten amb tensions 

assignades de sortida en buit compreses entre 1 i 10 kV s'aplicarà el que disposa 

la norma UNE-EN 50107.  

 

 

  1.4.7 MOTORS COM RECEPTORS 

 

Els motors han de instal·lar de manera que l'aproximació a les seves parts en 

moviment no pugui ser causa d'accident. Els motors no han d'estar en contacte 

amb matèries fàcilment combustibles i se situaran de manera que no puguin 

provocar la ignició d'aquestes.  

Els conductors de connexió que alimenten a un sol motor han d'estar 

dimensionats per a una intensitat del 125% de la intensitat a plena càrrega del 

motor. Els conductors de connexió que alimenten a diversos motors, han d'estar 

dimensionats per a una intensitat no inferior a la suma del 125% de la intensitat 

a plena càrrega del motor de major potència, més la intensitat a plena càrrega 

de tots els altres.  

Els motors han d'estar protegits contra curtcircuits i contra sobrecàrregues en 

totes les seves fases, i aquesta última protecció ser de tal naturalesa que 

cobreixi, en els motors trifàsics, el risc de la manca de tensió en una de les 

fases. En el cas de motors amb arrencador estrella-triangle, s'assegurarà la 

protecció, tant per a la connexió en estrella com en triangle.  

Els motors han d'estar protegits contra la falta de tensió per un dispositiu de tall 

automàtic de l'alimentació, quan l'arrencada espontani del motor, com a 

conseqüència del restabliment de la tensió, pugui provocar accidents, o 

perjudicar el motor, d'acord amb la norma UNE 20.460 -4-45.  
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  1.4.8 POSADES A TERRA 

 

Les posades a terra s'estableixen principalment a fi de limitar la tensió que,  

pel que fa a terra, puguin presentar en un moment donat les masses 

metàl·liques, assegurar l'actuació de les proteccions i eliminar o disminuir el risc 

que suposa una avaria en els materials elèctrics utilitzats.  

La posada o connexió a terra és la unió elèctrica directa, sense fusibles ni 

protecció alguna, d'una part del circuit elèctric o d'una part conductora no 

pertanyent al mateix, mitjançant una presa de terra amb un elèctrode o grup 

d'elèctrodes enterrats a terra.  

Mitjançant la instal·lació de posada a terra s'haurà d'aconseguir que en el 

conjunt d’ instal·lacions, edificis i superfície pròxima del terreny no apareguin 

diferències de potencial perilloses i que, alhora, permeti el pas a terra dels 

corrents de defecte o les de descàrrega d'origen atmosfèric.  

L'elecció i instal·lació dels materials que assegurin la posada a terra han de ser 

tals que:  

 

 El valor de la resistència de posada a terra estigui conforme amb les 

normes de protecció i de funcionament de la instal·lació i es mantingui 

d'aquesta manera a al llarg del temps.  

 Els corrents de defecte a terra i els corrents de fuga puguin circular sense 

perill, particularment des del punt de vista de sol·licitacions tèrmiques, 

mecàniques i elèctriques.  

 La solidesa o la protecció mecànica quedi assegurada amb independència 

de les condicions estimades d'influències externes.  

 Contemplin els possibles riscos deguts a electròlisi que poguessin afectar 

altres parts metàl·liques.  

 

 

   1.4.8.1 Unions a terra 

 

Preses de terra:  

Per a la presa de terra es poden utilitzar elèctrodes formats per:  

 

 Barres, tubs;  

 Platines, conductors nus;  

 Plaques;  

 Anells o malles metàl·liques constituïts pels elements anteriors o els seus 

combinacions;  
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 Armadures de formigó enterrades, amb excepció de les armadures 

pretensades;  

 Altres estructures enterrades que es demostri que són apropiades.  

 

Els conductors de coure utilitzats com elèctrodes seran de construcció i 

resistència elèctrica segons la classe 2 de la norma UNE 21.022.  

El tipus i la profunditat de soterrament de les preses de terra han de ser tals que 

la possible pèrdua d'humitat del sòl, la presència del gel o altres efectes 

climàtics, no augmentin la resistència de la presa de terra per sobre del valor 

previst. La profunditat mai serà inferior a 0,50 m.  

 

Conductors de terra:   

 

La secció dels conductors de terra, quan estiguin enterrats, hauran d'estar d' 

acord amb els valors indicats en la següent taula:  

 

Tipus Protegit mecànicament 
No protegit 

mecànicament 

Protegit contra la 

corrosió 

Segons defineix la ITC-BT 

19 i amb un mínim fixat 

per la taula 2 de la ITC-BT 

18 

16 mm² Cu 

16 mm² Acero Galvanitzat 

No protegit contra la 

corrosió 

25 mm² Cu 

50 mm² Ferro 

25 mm² Cu 

50 mm² Ferro 

 

La protecció contra la corrosió pot obtenir-se mitjançant una envolvent.  

La secció no serà inferior a la mínima exigida per als conductors de protecció.  

Durant l'execució de les unions entre conductors de terra i elèctrodes de terra ha 

d'extremar la cura perquè resultin elèctricament correctes. Ha de cuidar-se, en 

especial, que les connexions, no danyin ni als conductors ni als elèctrodes de 

terra.  

 

Borns de posada a terra:   

 

En tota instal·lació de posada a terra s'ha de preveure un born principal de terra, 

al qual han d'unir els conductors següents:  
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 Els conductors de terra.  

 Els conductors de protecció.  

 Els conductors d'unió equipotencial principal.  

 Els conductors de posada a terra funcional, si són necessaris.  

 

Cal preveure sobre els conductors de terra i en lloc accessible, un dispositiu que 

permeti mesurar la resistència de la presa de terra corresponent. Aquest 

dispositiu pot estar combinat amb el born principal de terra, ha de ser 

desmuntable necessàriament per mitjà d'un útil, ha de ser mecànicament segur i 

ha d'assegurar la continuïtat elèctrica.  

 

Conductors de protecció:  

 

Els conductors de protecció serveixen per unir elèctricament les masses d'una 

instal·lació amb el born de terra, amb la finalitat d'assegurar la protecció contra 

contactes indirectes.  

Els conductors de protecció tindran una secció mínima igual a la fixada en la 

taula 2 de la ITC-BT 18 d'aquí sota:  

 

Secció dels conductors fase de la 

instal·lació  S(mm²) 

 

Secció mínima dels conductors de 

protecció SP(mm²) 

 

S ≤ 16 
16 < S ≤ 35 

S > 35 

SP = S 
SP = 16 

SP = S/2 

 

En tots els casos, els conductors de protecció que no formen part de la  

canalització d'alimentació seran de coure amb una secció, almenys de:  

 

 2,5 mm2 , si els conductors de protecció disposen d'una protecció 

mecànica.  

 4 mm2 , si els conductors de protecció no disposen d'una protecció  

 mecànica.  
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Com a conductors de protecció poden utilitzar-se:  

 

 Conductors en els cables multi-conductors.  

 Conductors aïllats o nus que tinguin una envolvent comuna amb els 

conductors actius.  

 Conductors separats nus o aïllats.  

 

Cap aparell haurà de ser intercalat en el conductor de protecció. Les masses dels 

equips a unir amb els conductors de protecció no han de ser connectades en 

sèrie en un circuit de protecció.  

 

 

  1.4.9 INSTAL·LACIÓ D'EXTINCIÓ D'INCENDIS  

 

S'han considerat diversos tipus de col·locació dels elements d'extinció:  

 

 Amb armari muntat superficialment: Es fixarà l'armari sòlidament, pla, 

aplomat i anivellat a la paret i es col·locarà l'extintor a l'interior  

 Amb suport a la paret: Es col·locarà el suport a la paret fixat sòlidament, 

pla i aplomat i l'extintor sobre aquest.  

 Sobre rodes: Subministrament de l'extintor muntat sobre carro amb rodes. 

L’extintor ha de ser col·locat sobre el seu suport mòbil de forma estable i 

segura, de tal manera que permet el seu transport sense perill de 

desprendre's. 

 

Els extintors s'han de situar prop dels accessos a la zona protegida i han de  

ser visibles i accessibles.  

Atura sobre el paviment de la part superior de l'extintor <= 1700 mm.  

 

Toleràncies d'instal·lació:  

  

 Posició ± 50 mm.  

 Horitzontalitat i plomada ± 3 mm.  
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  1.4.10. INSPECCIONS I PROVES DE FÀBRICA 

 

Els aparells es sotmetrà en fàbrica a una sèrie d'assaigs per comprovar que estan 

lliures de defectes mecànics i elèctrics.  

 

 Es mesurarà la resistència d'aïllament amb relació a terra i entre 

conductors, que tindrà un valor d'almenys 0,50 Mega ohm.  

 Una prova de rigidesa dielèctrica, que s'efectuarà aplicant una tensió igual 

a dues vegades la tensió nominal més 1.000 volts, amb un mínim de 

1.500 volts, durant 1 minut a la freqüència nominal. Aquest assaig es 

realitzarà estant els aparells d'interrupció tancats i els curtcircuits 

instal·lació com en servei normal.  

 S'han d'inspeccionar visualment tots els aparells i es comprovarà el  

 funcionament mecànic de totes les parts mòbils.  

 Es posarà el quadre de baixa tensió i es comprovarà que tots els relés 

actuen correctament.  

 Es calibraran i ajustar totes les proteccions d'acord amb els valors  

 subministrats pel fabricant.  

 

 

  1.4.11 CONTROL  

 

Es realitzaran totes les anàlisis, verificacions, comprovacions, assaigs, proves i 

experiències amb els materials, elements o parts de la instal·lació que s'ordenin 

pel Tècnic Director de la mateixa, sent executats en laboratori que designi la 

direcció, a càrrec de la contracta.  

Abans de la seva ocupació en l'obra, muntatge o instal·lació, tots els materials a 

emprar, les característiques tècniques, així com les de la seva posada en obra, 

han quedat ja especificades en apartats anteriors, seran reconeguts pel Tècnic 

Director o persona en qui delegui, sense l'aprovació no podrà procedir a la seva 

ocupació.  

Els que per mala qualitat, falta de protecció o aïllament o altres defectes no es 

considerin admissibles per aquell, hauran de ser retirats immediatament. Aquest 

reconeixement previ dels materials no constituirà la seva recepció definitiva, i el 

Tècnic Director podrà retirar en qualsevol moment aquells que presentin algun 

defecte no apreciat anteriorment, encara a costa, si calgués, de desfer la 

instal·lació o muntatge executats amb ells. Per tant, la responsabilitat del 

contractista en el compliment de les especificacions dels materials no cessarà 

mentre no siguin rebuts definitivament els treballs en els quals s'hagin emprat.  



Duane Gázquez Graupera  

 

65 

 

 

 

  1.4.12 SEGURETAT  

 

En general, basant-nos en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i les  

especificacions de les normes NTE, es compliran, entre altres, les següents  

condicions de seguretat:  

 

 Sempre que es vagi a intervenir en una instal·lació elèctrica, tant en 

l’execució de la mateixa com en el seu manteniment, els treballs es 

realitzaran sense tensió, assegurant la inexistència d'aquesta mitjançant 

els corresponents aparells de mesura i comprovació.  

 En el lloc de treball es trobarà sempre un mínim de dos operaris.  

 S'utilitzaran guants i eines aïllants.  

 Quan s'usin aparells o eines elèctrics, a més de connectar-los a  

 terra quan així ho precisin, estaran dotats d'un grau d'aïllament II, o  

 estaran alimentats amb una tensió inferior a 50 V mitjançant 

 transformadors de seguretat.  

 Seran bloquejats en posició d'obertura, si és possible, cada un dels 

aparells de protecció, seccionament i maniobra, posant en el seu 

comandament un rètol amb la prohibició de maniobrar.  

 No es restablirà el servei al finalitzar els treballs abans d'haver comprovat 

que no existeixi cap perill.  

 En general, mentre els operaris treballin en circuits o equips a tensió o en 

la seva proximitat, usaran roba sense accessoris metàl·lics i evitaran l'ús 

innecessari d'objectes de metall o articles inflamables; portar les eines o 

equips en bosses i utilitzaran calçat aïllant, almenys, sense ferramentes ni 

claus en les soles.  

 Es compliran així mateix totes les disposicions generals de seguretat 

d’obligat compliment relatives a seguretat, higiene i salut en el treball, i 

les ordenances municipals que siguin d'aplicació.  
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  1.4.13 NETEJA  

 

Abans de la recepció provisional, els quadres es netejaran de pols, pintura,  

pellofes i de qualsevol material que pugui haver-se acumulat durant el curs de la 

obra en el seu interior o l'exterior.  

 

  

  1.4.14 MANTENIMENT  

 

Quan sigui necessari intervenir novament en la instal·lació, bé sigui per causa 

d’avaries o per efectuar modificacions en la mateixa, s'han de tenir en compte 

totes les especificacions ressenyades en els apartats d'execució, control i 

seguretat, en la  

mateixa manera que si es tractés d'una instal·lació nova. S'aprofitarà l'ocasió per 

comprovar l'estat general de la instal·lació, substituint o reparant aquells 

elements que ho precisin, utilitzant materials de característiques similars als 

reemplaçats.  

 

 

  1.4.15 CRITERIS DE MESURAMENT 

 

Les unitats d'obra seran mesures d'acord amb els especifica la normativa vigent, 

o bé, en el cas que aquesta no sigui suficient explícita, en la forma ressenyada 

en el Plec Particular de Condicions que els sigui d'aplicació, o fins i tot tal com 

figurin aquestes unitats en l'Estat de Mesures del Projecte.  

Els cables, safates i tubs es mesuraran per unitat de longitud (metre), segons 

tipus i dimensions.  

En les mesures s'entendran inclosos tots els accessoris necessaris per al 

muntatge (Grapes, terminals, borns, caixes de derivació, etc.), així com la mà 

d'obra per al transport a l'interior de l'obra, muntatge i proves de recepció.  

Els quadres i receptors elèctrics es mesuraran per unitats muntades i 

connexionat.  

La connexió dels cables als elements receptors (quadres, motors, resistències, 

aparells de control, etc.) serà efectuada pel subministrador del mateix element 

receptor. 

 

 


