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 1.1.- Objectiu del plec de condicions 
 

La finalitat d'aquest Plec de Condicions Tècniques consisteix en la 
determinació i definició dels conceptes que s'indiquen a continuació. L’abast 
dels treballs a realitzar per l’instal·lador i, per tant, plenament inclosos en la 
seva oferta. 

Materials complementaris per al perfecte acabat de la instal·lació, no 
relacionats explícitament, ni en el document de mesurament i pressupost, ni 
en els plànols, però que per la seva lògica aplicació queden inclosos, 
plenament, en el subministrament de l'instal·lador. 

Qualitats, procediments i formes d'instal·lació dels diferents equips, 
dispositius i, en general, elements primaris i auxiliars. 

Proves i assajos parcials a realitzar durant el transcurs dels muntatges. 
Proves i assajos finals, tant provisionals, com definitius, a realitzar durant 
les corresponents recepcions. 

Les garanties exigides en els materials, en el seu muntatge i en el seu 
funcionament conjunt. 

 

 1.2.- Conceptes compresos 
 

És competència exclusiva de l’instal·lador i, per tant, queda totalment inclòs 
en el preu ofertat, el subministrament de tots els elements i materials, mà 
d’obra, mitjans auxiliars i, en general, tots aquells elements i/o conceptes 
que siguin necessaris per el perfecte acabat i posada a punt de les 
instal·lacions, segons es descriuen en la memòria, són representades en els 
plànols, queden relacionades de forma bàsica en el pressupost i la seva 
qualitat i característiques de muntatge s’indiquen en el Plec de Condicions 
Tècniques. 

Queda entès que els quatre documents del projecte, és a dir, la memòria, 
les mesures i pressupost, els plànols i el plec de condicions tècniques 
formen tot un conjunt. Si fos advertida o existís alguna discrepància entre 
aquests quatre documents, la seva interpretació serà la que determini la 
Direcció d’Obra. 

Excepte indicació contrària en la seva oferta, el que ha de quedar 
explícitament indicat en contracte, queda entès que l'instal·lador accepta 
aquest criteri i no podrà formular cap reclamació per motiu d'omissions i/o 
discrepàncies entre qualsevol dels quatre documents que integren el 
projecte. 
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Qualsevol exclusió, inclosa implícitament o explícitament per l'instal·lador 
en la seva oferta i que difereixi dels conceptes exposats en els paràgrafs 
anteriors, no tindrà cap validesa, llevat que en el contracte, d'una forma 
particular i explícita, es manifesti la corresponent exclusió. 

És responsabilitat de l'instal·lador el compliment de tota la normativa oficial 
vigent aplicable al projecte. Durant la realització d'aquest projecte s'ha 
posat el màxim esforç possible per complir tota la normativa oficial vigent 
al respecte. No obstant això, si en el mateix existissin conceptes que es 
desviessin o no complissin amb aquestes, és obligació de l'instal·lador 
comunicar en la seva oferta i en la forma que es descriurà més endavant.  

Queda, per tant, obligat l'instal·lador a efectuar una revisió del projecte, 
previ a la presentació de la seva oferta, havent d'indicar, expressament, en 
aquesta, qualsevol deficiència a aquest respecte o, en cas contrari, la seva 
conformitat amb el projecte en matèria de compliment de tota la normativa 
oficial vigent aplicable a aquest. 

L'instal·lador efectuarà al seu càrrec el pla de seguretat i el seguiment 
corresponent als seus treballs, havent de disposar de tots els elements de 
seguretat, auxiliars i de control exigits per la legislació vigent, tot això amb 
la deguda coordinació en relació a la resta de l'obra, per la qual cosa serà 
preceptiva la compatibilitat i acceptació d'aquest treball amb el pla de 
seguretat general de l'obra i, en qualsevol cas, haurà de comptar amb la 
conformitat de la Direcció Tècnica i el contractista general. 

Queden inclosos també, com a part dels treballs de l'instal·lador, la 
preparació de tots els plànols d'obra, així com la gestió i preparació de 
tota la documentació tècnica necessària, inclòs visat i legalitzat de 
projectes i certificats d'obra, així com la seva tramitació davant els diferents 
organismes oficials, per tal d'obtenir tots els permisos requerits d’acord a la 
legislació. 

També queden incloses la realització de totes les proves de posada en 
marxa de les instal·lacions, realitzades segons les indicacions de la direcció 
d’obra. 

No es procedirà a efectuar la recepció provisional si tot això no 
estigués degudament emplenat a satisfacció de la direcció d'obra. 

Així mateix, queden inclosos tots els treballs corresponents a la definició, 
coordinació i instal·lació de totes les escomeses de serveis, com ara 
electricitat, aigua, gas, sanejament i altres que poguessin requerir, ja siguin 
de forma provisional per efectuar els muntatges en obra o de forma 
definitiva per satisfer les necessitats del projecte. S'entén, per tant, que 
aquests treballs queden plenament inclosos en l'oferta de l'instal·lador, 
llevat que s'indiqui expressament el contrari. 
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Queda, per tant, l’instal·lador assabentat per aquest plec de condicions que 
és responsabilitat seva la realització de les comprovacions indicades, previ a 
la presentació de l'oferta, així com la presentació en temps, mode i forma 
de tota la documentació esmentada i la consecució dels corresponents 
permisos. L'instal·lador, en cas de subcontractació, o l'empresa responsable 
de la seva contractació, no podran formular cap reclamació pel que fa a 
aquest concepte, ja sigui per omissió, desconeixement o qualsevol altra 
causa. 

 

 1.3.- Conceptes no compresos 
 

En general, només queden exclosos de realització per part de l'instal·lador 
els conceptes que responen a activitats d'obra, llevat que en els 
documents de projecte s'indiqués expressament el contrari. Els conceptes 
exclosos són els que s'indiquen a continuació. Bancades d'obra civil per 
maquinària. 

Protecció de canalitzacions, el muntatge sigui realitzat per terra. Aquesta 
protecció es refereix al morter de ciment i sorra o formigó per protegir 
les esmentades canalitzacions del trànsit de l'obra. La protecció pròpia de la 
canalització si que queda inclosa en el subministrament. 

En general, qualsevol tipus d'obra necessària per al muntatge de les 
instal·lacions. En particular, l'obertura de regates i posterior rebut de les 
instal·lacions amb el morter corresponent. 

Obertura de buits en sòls, parets, forjats o altres elements d'obra civil 
o obra per a la distribució de les diferents canalitzacions. Així mateix, 
queda exclòs el rebut del corresponent passamurs, marc, bastidor, etc. 
en els buits oberts. És, però, competència de l'instal·lador, el 
subministrament del corresponent element a rebre en l'obra civil, ja sigui 
passamur, marc, bastidor, etc. i la determinació precisa de mesures i 
situació dels buits en la forma i manera que s'indicarà més endavant. Tot 
això, en temps i manera compatible amb l'execució de la construcció, per 
evitar qualsevol tipus de modificació i/o ruptures posteriors. Els perjudicis 
derivats de qualsevol omissió relativa a aquests treballs i accions seran 
repercutits directament en l'instal·lador. 
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 1.4.- Interpretació del projecte 
 

La interpretació del projecte correspon en primer lloc a l'enginyer autor del 
mateix o, si no, la persona que ostenti la Direcció d'Obra. S’entén el 
projecte en el seu àmbit total de tots els documents que l'integren, és a dir, 
memòria, plànols, mesures i pressupost i plec de condicions tècniques 
quedant, per tant, l'instal·lador assabentat per aquest plec de condicions 
tècniques que qualsevol interpretació del projecte per a qualsevol fi i, entre 
altres, per a una aplicació de contracte, s'ha d'atendre a les dues figures 
(Autor o Director), indicades anteriorment. 

Qualsevol delegació de l’autor o director del projecte, a efectes d’una 
interpretació del mateix, s’ha de realitzar per escrit i així sol·licitar-se per la 
persona o entitat interessada. 

 

 1.5.- Coordinació del projecte 
 

Serà responsabilitat exclusiva de l'instal·lador la coordinació de les 
instal·lacions de la seva competència. L'instal·lador posarà tots els mitjans 
tècnics i humans necessaris perquè aquesta coordinació tingui l'adequada 
efectivitat conseqüent, tant amb l'empresa constructora, com amb els 
diferents oficis o instal·ladors d'altres especialitats que concorrin en els 
muntatges de l’habitatge. Per tant, cada instal·lador resta obligat a 
coordinar les instal·lacions de la seva competència amb les dels altres oficis. 
Per coordinació de les instal·lacions s'entén la seva representació en plànols 
d'obra, realitzats per l’instal·lador a partir dels plànols de projecte adaptats 
a les condicions reals d'obra i el seu posterior muntatge, de manera 
ordenada, d'acord amb aquests plànols i la resta de documents del projecte. 

En aquells punts concurrents entre dos oficis o instal·ladors i que, per 
tant, pugui ser conflictiva la delimitació de la frontera dels treballs i 
responsabilitats corresponents a cada un, l'instal·lador s'atindrà al que 
figuri indicat en projecte o, si no, al que dictamini sobre el 
particularment la Direcció d'Obra. Queda, per tant, assabentat l'instal·lador 
que no podrà efectuar o aplicar els seus criteris particulars al respecte. 
Totes les terminacions dels treballs hauran de ser netes, estètiques i 
encaixar dins de l'acabat arquitectònic general de l'edifici. Es posarà 
especial atenció en els traçats de les xarxes i suports, de manera que 
aquestes respectin les línies geomètriques i planimètriques de sòls, sostres, 
parets i altres elements de construcció i instal·lacions conjuntes. 

Tant els materials emmagatzemats, com els materials muntats, hauran 
de romandre prou protegits en obra, a fi que siguin evitats els danys que els 
puguin ocasionar l’aigua, les escombraries, substàncies químiques, 
mecàniques i, en general, les afectacions de construcció o altres oficis.  

 



Rubén González Casas 

 

Qualsevol material que sigui necessari subministrar per a la protecció dels 
equips instal·lats, com ara plàstics, cartrons, cintes, malles, etc., queda 
plenament inclòs en l'oferta de l'instal·lador. La Direcció d'Obra es reserva 
el dret a rebutjar tot material que jutgés defectuós per qualsevol dels 
motius indicats. 

A l'acabament dels treballs, l’instal·lador procedirà a una neteja a fons 
(eliminació de pintura, raspadures, agressions de guix, etc.) de tots els 
equips i materials de la seva competència, així com a la retirada del 
material sobrant, retalls, deixalles, etc. Aquesta neteja es refereix a tots els 
elements muntats i a qualsevol altre concepte relacionat amb el seu treball, 
no sent causa justificativa per l'omissió de l'anterior, l'afectació del treball 
d'altres oficis o empresa constructora. 

 

 1.6.- Modificacions del projecte 
 

Només podran ser admeses modificacions al que indiquen els documents de 
projecte per alguna de les causes que s'indiquen a continuació. 

Millores en la qualitat, quantitat o característiques del muntatge dels 
diferents components de la instal·lació, sempre que no quedi afectat el 
pressupost o, en tot cas, sigui disminuït, no repercutint, en cap cas, 
aquest canvi amb compensació d'altres materials. Modificacions en 
l’arquitectura de l'edifici i, conseqüentment, variació de la seva instal·lació 
corresponent. En aquest cas, la variació d'instal·lacions serà exclusivament 
la que defineixi la direcció d'obra o, si s'escau, l'instal·lador amb aprovació 
d’aquella. Per tal de matisar aquest apartat, s'indica que pel terme 
modificacions s'entenen les modificacions importants en la funció o 
conformació d'una determinada zona de l'edifici. Les variacions motivades 
pels treballs de coordinació en obra, degudes als normals moviments i 
ajustaments d'obra, queden plenament incloses en el pressupost de 
l'instal·lador, no podent formular cap reclamació per aquest concepte. 

Qualsevol modificació al projecte, ja sigui en concepte d'interpretació del 
projecte, compliment de normativa o per ajustament d'obra, s'haurà 
d'atenir a allò indicat en els apartats corresponents del plec de condicions 
tècniques i, en tot cas, haurà de comptar amb el consentiment exprés i per 
escrit de l’autor del projecte i/o de la Direcció d'Obra. Tota modificació que 
no compleixi qualsevol d'aquests requisits no tindrà validesa. 
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 1.7.- Inspeccions 
 

La Direcció d'Obra i/o la propietat podran demanar qualsevol tipus de 
Certificació Tècnica de materials i/o muntatges. Així mateix, podran 
realitzar totes les revisions o inspeccions que considerin oportunes, tant en 
l’habitatge, com en els tallers, fàbriques, laboratoris o altres llocs, on 
l’instal·lador es trobi realitzant treballs corresponents a aquesta instal·lació. 
Les esmentades inspeccions poden ser totals o parcials, segons els criteris 
que la direcció d'obra dictamini sobre això per a cada cas. 

 

1.8.- Qualitats 
 

Qualsevol element, màquina, material i, en general, qualsevol concepte en 
el que pugui ser definible una qualitat, aquesta serà la indicada en el 
projecte, bé determinada per una marca comercial o per una especificació 
concreta. Si no estigués definida una qualitat, la direcció d'obra podrà triar 
la que correspongui en el mercat a nivells considerats similars als de la 
resta dels materials especificats en el projecte. En aquest cas, l'instal·lador 
queda obligat, per aquest plec de condicions tècniques, a acceptar el 
material que li indiqui la Direcció d'Obra. 

Si l'instal·lador proposés una qualitat similar a l'especificada en el projecte, 
correspon exclusivament a la direcció d'obra definir si aquesta és o no 
similar. Per tant, tota marca o qualitat que no sigui l’específicament 
indicada en el document de mesurament i pressupost o en qualsevol altre 
document del projecte ha d'haver estat aprovada per escrit per la direcció 
d'obra prèviament a la seva instal·lació, podent ser rebutjada, per tant, 
sense perjudici de cap tipus per a la propietat, si no fos complert aquest 
requisit. 

Tots els materials i equips hauran de ser productes normalitzats de catàleg 
de fabricants dedicats amb regularitat a la fabricació d'aquests materials o 
equips i hauran de ser de primera qualitat i del més recent disseny del 
fabricant que compleixi amb els requisits d'aquestes especificacions i la 
normativa vigent. Excepte indicació expressa escrita en contra per la 
direcció d'obra, no s'acceptarà cap material i/o equip que la data de 
fabricació sigui anterior, en 9 mesos o més, a la data de contracte de 
l'instal·lador. 

Tots els components principals d'equips hauran de portar el nom, l’adreça 
del fabricant i el model i número de sèrie en una placa fixada amb 
seguretat en un lloc visible. No s'acceptarà la placa de l'agent distribuïdor.  
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En aquells equips en els quals es requereixi placa o timbre autoritzats i/o 
col·locats per la delegació d'indústria o qualsevol altre organisme oficial, 
serà competència exclusiva de l'instal·lador procurar la corresponent placa i 
abonar qualsevol dret o taxa exigible al respecte. 

Durant l'obra, l'instal·lador queda obligat a presentar a la direcció d'obra 
tots els materials o mostres que li siguin sol·licitats. En el cas de 
materials voluminosos, s'admetran catàlegs que reflecteixin perfectament 
les característiques, acabat i composició dels materials de què es tracti. 

 

 1.9.- Reglamentació d’obligat compliment 
 

Amb total independència de les prescripcions indicades en els documents 
del projecte, és prioritari per l'instal·lador el compliment de qualsevol 
reglamentació d'obligat compliment que afecti, directament o indirectament, 
a la seva instal·lació, ja sigui d’àmbit nacional, autonòmic, municipal, de 
companyies o, en general, de qualsevol que ens pugui afectar a la posada 
en marxa legal i necessària per a la consecució de les funcions previstes en 
l'habitatge. El concepte de compliment de normativa es refereix no només 
al compliment de tota normativa del propi equip o instal·lació, sinó també al 
compliment de qualsevol normativa exigible durant el muntatge, 
funcionament i/o rendiment de l'equip i/o sistema. 

És, per tant, competència, obligació i responsabilitat de l'instal·lador la 
prèvia revisió del projecte abans de la presentació de la seva oferta i, un 
cop adjudicat el contracte, abans que realitzi cap comanda, ni que executi 
cap muntatge. Aquesta segona revisió del projecte, a efectes de compliment 
de la normativa, es requereix tant per si hi hagués hagut una modificació en 
la normativa aplicable després de la presentació de l'oferta, com si, amb 
motiu d'alguna modificació rellevant sobre el projecte original, aquesta 
pogués contravenir qualsevol normativa aplicable. Si això passés, queda 
obligat l'instal·lador a exposar davant la direcció tècnica i la propietat. 
Aquesta comunicació ha de fer-se per escrit i lliurada en mà a la direcció 
tècnica d'obra. 

Un cop iniciats els treballs o comandes, els materials relatius a la instal·lació 
contractada, qualsevol modificació que sigui necessària realitzar per 
compliment de normativa, ja sigui per oblit, negligència o per modificació 
d'aquesta, serà realitzada a càrrec total de l'instal·lador i sense cap cost per 
la propietat o altres oficis o contractistes, reservant aquesta, els drets per 
reclamació de danys i perjudicis en la forma que es consideri afectada. 
 
Queda, per tant, l'instal·lador assabentat per aquest plec de condicions que 
no podrà justificar l’incompliment de la normativa per identificació de 
projecte, ja sigui abans o després de l'adjudicació del seu contracte o per 
instruccions directes de la direcció d'obra i/o propietat. 
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 1.10.- Documentació gràfica 
 

A partir dels plànols del projecte, és competència exclusiva de l'instal·lador, 
preparar tots els plànols d'execució d'obra, incloent tant els plànols de 
coordinació, com els plànols de muntatge necessaris, mostrant en detall les 
característiques de construcció necessàries per al correcte muntatge dels 
equips i xarxes per part dels seus muntadors, per ple coneixement de la 
direcció d'obra i dels diferents oficis i empreses constructores que concorren 
en l'edificació. Aquests plans han de reflectir totes les instal·lacions en detall 
i al complet, així com la situació exacta de bancades, ancoratges, buits, 
suports, etc. L'instal·lador resta obligat a subministrar tots els plànols de 
detall, muntatge i plànols d'obra en general, que li exigeixi la direcció 
d'obra, quedant aquest treball plenament inclòs en la seva oferta.  

Aquests plànols d'obra s'han de fer paral·lelament a la marxa de l'obra i 
previ al muntatge de les respectives instal·lacions, tot això dins dels 
terminis de temps exigits per no entorpir el programa general de 
construcció i acabats, ja sigui per zones o bé sigui general. 
Independentment d'això, l'instal·lador ha de marcar en l’obra els buits, 
passos, traçats i, en general, totes aquelles senyalitzacions necessàries, 
tant per als seus muntadors, com per als altres oficis o empreses 
constructores. 

Segons s'ha indicat en l'apartat 1.2, així mateix, és competència de 
l’instal·lador, la presentació dels escrits, certificats, visats i plànols visats 
pel col·legi professional corresponent, per a la legalització de la seva 
instal·lació davant els diferents ens o organismes. Aquests plànols hauran 
de coincidir sensiblement amb allò instal·lat en l’obra. 

Així mateix, al final de l'obra, l'instal·lador queda obligat a lliurar els plànols 
de construcció i els diferents esquemes de funcionament i connexionat 
necessaris perquè hi hagi una determinació precisa de com és la instal·lació, 
tant en els seus elements vistos, com en els seus elements ocults. El 
lliurament d’aquesta documentació es considera imprescindible, previ a la 
realització de qualsevol recepció provisional d'obra. 

Qualsevol documentació gràfica generada per l'instal·lador només tindrà 
validesa si queda formalment acceptada i/o visada per la direcció d'obra, 
entenent-se que aquesta aprovació és general i no rellevarà de cap manera 
a l’instal·lador de la responsabilitat d'errors i de la corresponent necessitat 
de comprovació i adaptació dels plànols per la seva part, així com de la 
reparació de qualsevol muntatge incorrecte per aquest motiu. 
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 1.11.- Documentació final de l’obra 
 

Previ a la recepció provisional de les instal·lacions, cada instal·lador queda 
obligat a presentar tota la documentació del projecte, ja sigui de tipus legal 
i/o contractual, segons els documents de projecte i conforme al que indica 
en aquest plec de condicions. Com a part d'aquesta documentació, s'inclou 
tota la documentació i certificats de tipus legal, requerits pels diferents 
organismes oficials i companyies subministradores. 

En particular, aquesta documentació es refereix al següent: 

Certificats de cada instal·lació, presentats davant de la Delegació del 
Ministeri d'Indústria i Energia. Inclou autoritzacions de subministrament, 
butlletins, etc. 

- Ídem davant de companyies subministradores. 
- Protocols de proves complets de les instal·lacions (original i còpia). 
- Manual d’instruccions d'ús (original i còpia), incloent fotocòpies de 
catàleg amb instruccions tècniques de funcionament, manteniment i 
conservació de tots els equips de la instal·lació. 

- Proposta d'estoc mínim de recanvis. 
- Llibre oficial de manteniment legalitzat. 
- Projecte actualitzat (original i còpia), incloent plànols as-built de les 
instal·lacions. 

- Llibre de l'edifici legalitzat. 

 

 1.12.- Garanties 
 

Tant els components de la instal·lació, com el seu muntatge i funcionalitat, 
quedaran garantits pel temps indicat per la legislació vigent, a partir de la 
recepció provisional i, en cap cas, aquesta garantia cessarà fins que sigui 
realitzada la recepció definitiva. Es deixarà a criteri de la direcció d'obra el 
fet de determinar, davant d'un defecte de maquinària, la possibilitat de 
reparació o el canvi total de la unitat. 

Aquest concepte s'aplica a tots els components i materials de les 
instal·lacions, siguin aquests els especificats, de manera concreta, en els 
documents de projecte o els similars acceptats. 
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 1.13.- Seguretat i prevenció 
 

Durant la realització de l'obra s'estarà d'acord en tot moment amb el 
"Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball" i, en general, amb totes 
aquelles normes i ordenances encaminades a proporcionar el més alt grau 
de seguretat, tant al personal, com al públic en general. 

L'instal·lador efectuarà al seu càrrec el pla de seguretat i el seguiment 
corresponent als seus treballs, havent de disposar de tots els elements de 
seguretat, auxiliars i de control exigits per la legislació vigent. Tot això 
amb la deguda coordinació en relació a la resta de l'obra, pel que serà 
preceptiva la compatibilitat i acceptació d'aquest treball amb el pla de 
seguretat general de l'obra i, en qualsevol cas, ha de tenir la 
conformitat de la Direcció Tècnica responsable d’obra d'aquesta matèria i el 
contractista general. En qualsevol cas, queda assabentat l'instal·lador, per 
aquest plec de condicions tècniques, que és de la seva total responsabilitat 
vigilar i controlar que es compleixen totes les mesures de seguretat 
descrites en el pla de seguretat, així com les normes relatives a muntatges i 
altres indicades en aquest apartat. 

L'instal·lador col·locarà proteccions adequades en totes les parts mòbils 
d’equips i maquinària, així com baranes rígides en totes les plataformes 
fixes i/o mòbils que instal·li per sobre del sòl, a fi de facilitar la correcta 
realització de les obres de la seva competència. 

Tots els equips i aparells elèctrics usats temporalment a l'obra seran 
instal·lats i mantinguts d'una manera eficaç i segura i inclouran la seva 
corresponent connexió de posada a terra. Les connexions als quadres 
elèctrics provisionals es faran sempre amb clavilles, quedant prohibida la 
connexió amb borns nues. 

 

 

 1.14.- Materials complementaris compresos 
 

Com a complement als conceptes generals compresos, indicats en les 
condicions generals i, en general, en els documents del projecte, s'indiquen 
a continuació alguns punts particulars concrets, exclusivament com a 
exemple o aclariment per l'instal·lador, no significant per això que els 
mateixos excloguin l'extensió o l'abast d'altres. 

Suports, perfils, estreps, cargols i, en general, elements de sustentació 
necessaris, degudament protegits per pintures o tractaments 
electroquímics. Aquests materials seran d'acer inoxidable quan s’instal·lin 
en ambients corrosius. 
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Antivibradors coaxials de canonades, bases antivibradores de maquinària i 
equips, neoprens o elements elàstics de suports, lones de conductes i, 
en general, tots aquells elements necessaris per a l'eliminació de 
vibracions.  

Bancades metàl·liques, dilatadors de ressort, lires, unions flexibles i, en 
general, tots els elements necessaris d'absorció de moviments tèrmics de la 
instal·lació per causa pròpia o per dilatacions d'obra civil. 

Acoblaments elàstics de conductes i/o canonades en juntes de dilatació o 
connexions a maquinària, equips o elements dinàmics. 

Proteccions de xarxes, equips i accessoris amb pintures antioxidants o 
anticorrosives, tant en intempèrie, com en interiors. Enfundats plàstics 
termoadaptables per a canalitzacions encastades i, en general, tots aquells 
elements de prevenció i protecció d'agressions externes. 

Pintures i tractaments de terminació, tant d'equips, canalitzacions i 
accessoris, com de fletxes, etiquetats i claus d'identificació. 

Acabats exteriors d'aïllaments per a protecció del mateix per pluja, per 
acció solar, per ambients corrosius, ambients bruts, etc. 

Gasos de soldadura, pastes, màstics, silicones i qualsevol element necessari 
per al correcte muntatge, acabat i segellat. 

Maniguets passamurs, marcs i/o cèrcols de fusta, bastidors i bancades 
metàl·liques i, en general, tots aquells elements necessaris de pas o 
recepció dels corresponents de la instal·lació. 

Canalitzacions i accessoris de menyspreu a col·lectors oberts i canalitzacions 
de desguàs, degudament sifonades i connexionades, necessaris per al 
desenvolupament funcional de la instal·lació. 

Connectors, clemes, terminals de pressió, premses de sortida de caixes, 
quadres i canaletes i altres accessoris i elements per al correcte muntatge 
de la instal·lació. 

Queda entès per l'instal·lador que tots els materials, accessoris i 
equipament indicats en aquest apartat queden plenament inclosos en el seu 
subministrament, amb independència que això es citi expressament en els 
documents del projecte. Qualsevol omissió en aquest sentit, per part de 
l’instal·lador, ha de ser inclòs expressament en la seva oferta i, si escau, 
acceptat i reflectit en el corresponent contracte. 

Totes aquestes unitats i, en particular, les relacionades amb obra 
(passamurs, maniguets, buits, etc.) seran coordinades i efectuades en 
temps i manera compatibles amb l’obra per evitar qualsevol tipus de 
trencament i altres posteriors. Els perjudicis derivats de qualsevol omissió 
relativa a aquests treballs i accions seran repercutits directament en 
l'instal·lador.
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CAPÍTOL 2: 
 

TREBALLS EN BAIXA 
TENSIÓ
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 2.1.- Generalitats 
 

Es complirà amb allò exposat a la secció d’electricitat del plec de condicions 
del projecte executiu d’obres previ a aquest projecte. El present plec  de 
condicions del projecte no pretén abastar tots els detalls constructius i dels 
equips . El contractista subministrarà i instal·larà tots els elements que 
siguin necessaris per acabar totalment el treball, estigui o no particularment 
especificat aquest. 

2.1.1. Materials 

 

Tots els equips especificats seran nous i construïts per fabricant de qualitat 
reconeguda. Els materials i equips estaran dissenyats i construïts de forma 
que siguin adequats per a la seva instal·lació en les condicions operatives i 
ambientals de la instal·lació a cada zona determinada. 

El color i pintura dels equips seran determinats per la propietat o per la 
direcció facultativa. 

El contractista considerarà també en els seus preus totes les despeses que 
es deriven del fet d’haver d’acoblar i connectar els materials.   

Els materials que s’instal·len hauran de posseir els certificats oportuns 
complimentats per un Organisme Oficial del país d’origen o per el fabricant 
mateix (declaració de conformitat CE). El contractista podrà proposar 
variants i solucions alternatives all projecte i o/a materials especificats, 
degudament justificats. 

Es recopilaran les còpies de sol·licitud i acceptació del subministrament del 
material per el contractista i proveïdor respectivament, amb albarà de 
recepció, Certificat de Fabricació i Probes dels lots subministrats. 
Subministrament d’unitats, segons tipus i característiques, sense defectes 
superficials de fabricació o de transport. 

La manipulació i l’emmagatzematge dels materials es farà segons les 
prescripcions del fabricant. 

2.1.2. Cables 

 

Els cables no presentaran empalmes i la seva secció serà uniforme, 
exceptuant les connexions a proteccions de comptadors, seccionadors, o 
aparellatge vari i compliran amb les ITC’s del reglament que s’ocupa, 
segons la part de la instal·lació. 
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2.1.3. Connexions 

 

En cap cas, es permetrà la unió de conductors mitjançant connexions i/o 
derivacions per simple torsió o enrotllament entre sí dels conductors, sinó 
per la via de dispositius adequats a tal efecte dintre de caixes. 

2.1.4. Identificació 

 

Se seguirà el codi de colors de la ITC-BT-19: 

- Fases: Marró, negre i gris. 
- Neutre: Blau clar. 
- Protecció: Verd-groc. 

2.1.5. Soterrats 

 

Tots els cables soterrats (directament o dintre de tubs), aniran degudament 
senyalitzats per medi d’una cinta indicadora soterrada aproximadament a 
10cm del nivell del terra. 

Els cables soterrats estaran a una distància no inferior als 60cm sota vorera 
i als 80cm sota calçada. En el suposat que ens ocupa, la derivació individual 
estarà a 80cm. 

A l’entrada de les arquetes, els tubs quedaran degudament segellats en els 
seus extrems per a evitar l’entrada de rosegadors i d’aigua. 

En creuaments, proximitats i paral·lelismes amb altres canalitzacions i 
cables es compliran les distàncies prescrites en el punt 2.2. de la ITC-BT-
07, de manera resumida seran: 

- Amb altres cables d’energia elèctrica: La distància mínima entre 
cables serà de 0,25m per cables d’alta tensió i de 0,1m amb cables 
de baixa tensió. Si no es poden respectar aquestes distàncies els 
cables aniran entubats. 

- Amb cables de telecomunicacions: La distància mínima entre cables 
serà de 0,20m. Si no es poden respectar aquestes distàncies els 
cables aniran entubats.  

- Amb canalitzacions d’aigua i gas: Sempre que sigui possible els 
cables s’instal·laran per sobre de les canalitzacions d’aigua. La 
distància mínima entre cables serà de 0,20m. Si no es poden 
respectar aquestes condicions les canalitzacions aniran entubades. 

- Amb conduccions de sanejament: Sempre que sigui possible els 
cables s’instal·laran per sobre de les canalitzacions de sanejament. Si 
no es poden respectar aquestes condicions les canalitzacions aniran 
entubades. 
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2.1.6. Tubs i canals protectors 

 

Compliran amb l’especificat en la memòria tècnica. Els conductors 
s’instal·laran aïllats a l’interior de tubs, en superfície, complint ITC-BT-21 
(Instal·lacions interiors o receptores, tubs i canals protectors), i la norma 
UNE-EN 50.086, segons les seves prescripcions particulars segons sigui el 
tipus d’instal·lació d’aquests. 

 

 2.2.- Quadres i caixes 
 

2.2.1. Nínxol en façana 

 

Per escomeses subterrànies s’instal·larà en un nínxol en paret que es 
tancarà amb una porta preferentment metàl·lica, amb un grau de protecció 
IK 10 segons UNE-EN 50102, seguint les prescripcions de la companyia. 

2.2.2. Caixa General de Protecció 

 

Dintre dels nínxols de mur de totes les naus s’instal·larà una caixa general 
de proteccions. Segons la companyia subministradora de 630A. 

2.2.3. Centralització de Comptadors 

 

Juntament a la ubicació de la CGP, separats o no, es preveurà l’espai per a 
la ubicació dels comptadors, que seran per la màxima previsió. 

2.2.4. Receptors 

 

La instal·lació de receptors compleix la ITC-BT-43 (Instal·lacions de 
receptors i prescripcions generals).  

Els receptors seran conformes a les normes UNE de referència a complir per 
a cada un d’ells. 
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2.2.5. Enllumenat 

 

Tots els aparells d’enllumenat es subministraran amb tots els seus elements 
complits (encebadors, condensadors, reactàncies). Complint les normes 
UNE de referència.  

Els aparells a instal·lar a la intempèrie estaran dissenyats per a aquest ús, 
de construcció sòlida i resistent a la humitat impedint el pas al seu interior. 
Complint les normes UNE de referència. 

2.2.6. Presa de terra 

 

- En el punt baix del quadre principal d’entrada es situarà l’arqueta de 
connexió que s’utilitza per a poder registrar els valors de la 
resistència de terra. 

- El born principal de terra, segons les normes NTE, ha de ser de coure 
recobert de cautxú de 25mm x 330mm i 6mm d’espessor amb 
recolzaments de material aïllant. 

- A l’embarrat de la presa de terra, es connectarà tot sistema de 
canonades metàl·liques accessibles, tota massa metàl·lica important i 
tota massa metàl·lica accessible dels aparells receptors. 

- Els cables de terra es soldaran amb soldadura d’alt punt de fusió, 
com per exemple la aluminotèrmica. 

- El born principal de terra ha de permetre que, amb utensilis 
apropiats, es puguin separar aquests circuits, amb la finalitat de 
poder efectuar la mesura de la resistència de terres. 

2.2.7. Execució de les instal·lacions 

 

Totes les normes d’instal·lació s’ajustaran, en tot cas als plànols, mesures i 
qualitats que s’expressen, així com a les directrius i canvis que la direcció 
facultativa estimi oportuns. 

El contractista estudiarà els treballs a realitzar per a ajustar el seu treball al 
d’altres oficis necessaris. 

A més a més, de les condicions de l’exposat, les instal·lacions s’ajustaran a 
les normatives que li afectin, emanades d’organismes oficials i en particular 
de les de la companyia subministradora. 

La instal·lació interior respectarà les distàncies mínimes a sostres, terres, 
paramentes verticals o obertures dels locals dels receptors (enllumenat, 
interruptors i endolls), i cablejat i caixes de derivació d’aquests. 

L’emmagatzematge de materials es farà de forma que aquests no pateixin 
alteracions durant el seu dipòsit en la obra, retirant i reemplaçant tots els 
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que pateixin alguna descomposició o defecte durant la seva estància, 
manipulació o  col·locació a la obra. 

 

Els plànols que figuren en el projecte són indicatius de la disposició dels 
equips i donen una idea de l’abast global del treball. 

És responsabilitat del contractista situar exactament els equips i aparells en 
funció de l’arquitectura i interferències que es presenten amb altres 
contractistes (en cas de conflicte la decisió serà de la Direcció d’Obra), i en 
compliment de les prescripcions particulars de la companyia (CGP, CC, DI), 
i de la Direcció d’Obra. 

2.2.8. Control 

 

La Direcció facultativa podrà realitzar totes les revisions i inspeccions que 
cregui convenients, tant en obra com en tallers, laboratoris, etc. on 
l’instal·lador es trobi realitzant els treballs relacionats amb aquesta 
instal·lació, estant aquestes revisions totals o parcials segons els criteris de 
la Direcció facultativa per la bona marxa d’aquesta. 

Amb independència dels controls que pugui estimar necessaris la Direcció 
facultativa, l’instal·lador està obligat a realitzar totes les instal·lacions 
d’acord amb l’indicat en el Reglament per a baixa tensió, ITC’s i normes 
UNE relacionades. 

Es realitzarà un examen de l’aspecte general dels materials, sense que 
s’apreciïn defectes de fabricació o de transport. 

2.2.9. Mesures 

 

- En aparells receptors, proteccions, caixes i aparellatge, per unitats a 
instal·lar. 

- En cables i canalitzacions, incloent la part proporcional d’accessoris, 
recolzes i petit material, per metres a instal·lar. 

2.2.10. Conservació, manteniment i seguretat 

 

Abans d’intervenir, en la reposició o reparació de qualsevol element, es 
deixaran sense tensió els circuits afectats o tota la instal·lació abans de 
manipular la instal·lació. 

2.2.11. Inspeccions inicials prèvies a la posada en servei 

 

En cas que sigui necessària l’elaboració de projecte firmat per tècnic 
competent per a la legislació de la instal·lació, abans de la seva posada en 
servei, serà necessària una inspecció inicial per part d’una entitat 
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col·laboradora EIC, per contra, el mateix instal·lador realitzarà les 
verificacions finals necessàries: 

- La naturalesa i característiques dels conductors utilitzats. 
- El possible dany visible dels materials empleats que puguin afectar la 
seguretat o el correcte funcionament de la instal·lació. 

- Les seccions dels conductors en relació a les caigudes de tensió 
admissibles. 

- La identificació dels diferents conductors (fases, neutre i protecció). 
- El connexionat dels conductors. 
- El número de circuits mínims requerits. 
- Les proteccions contra contactes directes i indirectes. 
- L’aïllament de les instal·lacions. 
- Continuïtat i connexionat dels conductors de protecció i 
característiques d’aquests. 

- La idoneïtat dels aparells receptors de la instal·lació. 
- L’accessibilitat per la comoditat de funcionament i manteniment. 

2.2.12. Controls durant el servei normal 

 

- Verificació visual de la instal·lació. 
- Verificació del funcionament dels aparells (receptors, proteccions, 
terra, etc.). 

- La propietat portarà a terme la neteja periòdica de les diferents parts 
de la instal·lació. 

2.2.13. Treballs a realitzar anualment 

 

Es procedirà a fer una comprovació de la presa de terra, per part de 
personal tècnicament competent, en l’època de l’any en la qual el terreny 
sigui més sec. Mesurant la resistència de terra, i reparant amb caràcter 
urgent els defectes que es trobin. 

Es procedirà a fer una comprovació visual de la instal·lació, per part de 
personal tècnicament competent. Observant en detall el seu estat de 
neteja, si existeix presència d’òxid, humitat, cremades, ennegriment, 
trencaments, punts calents, connexions fluixes, làmpades, reactàncies, 
condensadors, arrencadors, proteccions, preses de corrent, etc. 

2.2.14. Treballs a realitzar periòdicament 

 

En cas de que la instal·lació requereixi inspecció inicial, cada 5 anys, s’haurà 
de fer la revisió Oficial per part dels Serveis d’Indústria o d’una EIC (entitat 
col·laboradora). 

2.2.15. Registre 
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Es portarà un llibre de la instal·lació, anotant les incidències i els 
manteniments realitzats, i els pròxims a realitzar. 
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CAPÍTOL 3: 
 

INSTAL·LACIÓ DE 
VENTILACIÓ
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 3.1.- Definició i condicions de l’obra 
 

Dispositius de ventilació col·locats a la boca d’expulsió per a permetre 
l’extracció de l’aire. 

S’han considerat els següents tipus d’aspiradors: 

- Aspiradors híbrids. 
- Aspiradors mecànics. 

 

L’execució de la unitat d’obra inclou les següents operacions: 

- Replantejament de la unitat d’obra. 
- Col·locació de l’aspirador i fixació al conducte amb elements 
antivibradors. 

- Connexió a la xarxa elèctrica i proba de servei. 
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls, etc. 

 

3.1.1. Condicions generals 

 

La posició serà la reflectida en la DT o, en el seu defecte, la indicada per la 
DF. 

Tots els materials que intervenen en la instal·lació seran compatibles entre 
sí. 

El muntatge i les unions estaran fetes amb els materials i accessoris 
subministrats pel fabricant de l’aspirador, o expressament aprovats per 
aquest. 

Les parts de l’aspirador que necessiten manteniment, seran accessibles. 

L’aspirador quedarà ajustat a l’extrem del tub. 

No es transmetran vibracions ni sorolls al conducte durant el seu 
funcionament. 

Disposarà d’un sistema automàtic que garanteixi el funcionament simultani 
de tots els aspiradors, o solució equivalent per a evitar la inversió de 
desplaçament de l’aire. 

Es connectarà a la xarxa d’alimentació elèctrica i es comprovarà que la 
tensió disponible sigui l’adequada. 
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 3.2.- Condicions del procés d’execució 
 

Es suspendran els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 
km/h o plogui. Si una vegada realitzats els treballs es donen aquestes 
condicions, es revisaran i asseguraran les parts realitzades. 

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replantejament que 
haurà de ser aprovat per la DF. 

El muntatge es realitzarà seguint les instruccions de la documentació 
tècnica del fabricant. Es seguirà la seqüència de muntatge proposta per el 
fabricant. 

Tots els elements s’inspeccionaran abans de la seva col·locació. 

Es comprovarà que les característiques tècniques dels materials 
corresponguin a les especificades en el projecte. 

La seva instal·lació no alterarà les característiques dels elements. 

L’aspirador híbrid o mecànic es col·locarà aplomat i subjecte al conducte 
d’extracció o al seu revestiment. 

El sistema de ventilació mecànic es col·locarà sobre el suport de manera 
estable i utilitzant elements antivibradors. 

Els entroncaments i les connexions seran estancs i estaran protegits amb la 
finalitat d’evitar l’entrada o sortida d’aire en aquests punts. 

Les connexions elèctriques es faran sense tensió a la línia. 

Una vegada instal·lat l’equip es procedirà a la retirada de l’obra de tots els 
materials sobrants com embalatges, retalls de tubs, etc. 

 

 3.3.- Unitat i criteris de mesura 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la 
DT. 

 

 3.4.- Normativa d’obligat compliment 
 

Real Decret 314/2006. De 17 de març, per el que s’aprova el Codi Tècnic de 
l’Edificació Part 2. Document Bàsic de Salubritat DB-HS. 
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 3.5.- Ventiladors i caixes de ventilació 
 

3.5.1. Definició i condicions de les partides d’obra executades 

 

S’han considerat els següents tipus de col·locació: 

- Encastats 
- Muntats en finestra 
- Muntats en conducte 
- Muntats en teulada 

 

L’execució de la unitat d’obra inclou les següents operacions: 

 

a) Extractors muntats en finestra: 
 
- Col·locació del marc en el buit del vidre corresponent 
- Fixació de l’extractor al marc 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Proba de servei 

 

b) Extractors encastats a la paret: 
 
- Fixació de l’extractor amb tacs i cargols al buit corresponent 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Proba de servei 

 

c) Extractors muntats en conducte: 
 
- Muntat de l’extractor en tub 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Proba de servei 

 

d) Extractors de teulada: 
 
- Col·locació de l’extractor o dels accessoris de transició en l’orifici 
corresponent 

- Fixació de l’extractor en el extrem del tub o en l’accessori de 
transició corresponent 

- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Proba de servei 
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3.5.1.1. Extractor muntat en finestra 

 

L’extractor muntat en la finestra anirà encastat en un vidre i quedarà 
pressionat entre el marc i el contramarc que es subministra amb l’extractor.  

 

3.5.1.2. Extractor muntat a la paret 

 

L’extractor que va encastat a la paret, anirà fixat mitjançant cargols i tacs, 
aprofitant els trepants existents en el marc de l’extractor. 

 

3.5.1.3. Extractor muntat en tub 

 

En els extractors muntats en tubs, s’instal·larà un tram de conducte rectilini 
entre la boca i la derivació o bifurcació de longitud igual a la longitud eficaç. 
Els canvis de secció dels tubs es realitzaran a una distància de la boca igual 
o superior a la de la distància eficaç. 

 

3.5.1.4. Extractor de teulada 

 

En conducte instal·lat tindrà el mateix diàmetre que la boca d’aspiració de 
l’extractor. És recomanable la instal·lació dels extractors de teulada per sota 
de la línia de la carener. 

 

3.5.2. Condicions de control d’execució i de la obra acabada 

 

3.5.2.1. Control d’execució 

 

Les feines de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta implantació dels equips en obra. 
- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de 
la instal·lació. 

- Verificació que les vibracions no es transmetin al conducte. 
- Verificació que els elements de sujecció tenen la mateixa 
resistència que la exigida al ventilador. 

- Control específic dels ventiladors: situació dels ventiladors, 
verificació de la no existència de sorolls anormals i actuació 
d’elements de control. 
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- Certificat de garantia del fabricant, d’acord amb la Llei 23/2003, 
de 10 de juliol, de garantia en la venta de béns de consum. 

 

3.5.2.2. Control de l’obra acabada 

 

Les feines de control a realitzar són les següents: 

- Control específic dels ventiladors, comprovació del funcionament 
del motor, consum, sentit de gir, velocitat, caudal i soroll. 

- Manteniment de la instal·lació. 
- Realització d’informe amb els resultats del control efectuat. 

 

3.5.2.3. Criteris de la presa de mostres 

 

Es comprovaran totes les unitats de ventilació. 

 

3.5.2.4. Interpretació de resultats i actuacions d’incompliment 

 

En cas de resultats negatius i anomalies, es corregiran els defectes sempre 
que sigui possible, en cas contrari, es substituirà el material afectat. 

 

 3.6.- Reixetes 
 

3.6.1. Definició i condicions de les partides d’obra executades 

 

Reixetes metàl·liques per a ventilació en recintes amb gas, fixades 
mecànicament. 

L’execució de la unitat d’obra inclou les següents operacions: 

- Replantejament de la unitat d’obra 
- Fixació de la reixeta 
- Retirada de la obra les restes d’embalatges, etc. 

 

3.6.2. Condicions generals 

 

La posició serà la reflectida en la DT o, en el seu defecte, la indicada per la 
DF. 

Quedarà amb els costats aplomats i en el mateix pla que la paramenta. 



Instal·lació elèctrica, ventilació, projecte d’il·luminació i seguretat contra incendis d’una nau 
industrial destinada a la producció d’etiquetes 

 

31 
 

 

 

La reixeta quedarà fixada sòlidament al suport per els orificis de sujecció 
disposats pel fabricant. 

Toleràncies d’execució: 

- Posició horitzontal: ± 20 mm 
- Aplomat: ± 2% 

 

 3.7.- Evacuació de fums 
 

3.7.1. Definició i condicions de les partides d’obra executades 

 

Aspiradors dinàmics col·locats en l’extrem del conducte. 

L’execució de la unitat d’obra inclou les següents operacions: 

- Replantejament de la unitat d’obra 
- Col·locació de l’aspirador i fixació del conducte 
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatge, retalls, etc. 

 

3.7.2. Condicions generals 

 

La posició serà la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la 
DF. 

Tots els materials que intervenen en la instal·lació seran compatible entre 
sí. Per aquest motiu, el muntatge i les unions estaran fetes amb els 
materials i accessoris subministrats pel fabricant de l’aparell, o 
expressament aprovats per aquest. 

Les parts de l’aparell que necessiten manteniment, com per exemple, la 
caixa de rodaments, seran accessibles. 

L’aspirador quedarà ajustat a l’extrem del tub. Anirà recolzat per el mateix 
conducte. S’aconsella que la distància entre l’última brida de sujecció del 
conducte i l’aspirador sigui inferior a 0,5 metres. 

L’aspirador podrà girar correctament. No entrarà en contacte amb cap 
element constructiu ni amb cap altra part de la instal·lació. 

No es transmetran vibracions o sorolls al conductor durant el seu 
funcionament.
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CAPÍTOL 4: 
 

PROJECTE 
D’IL·LUMINACIÓ
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 4.1.- Normativa del nivell d’il·luminació 
 

El nivell d’il·luminació que per normativa ha de tenir cada zona, anirà en 
funció de l’activitat a la que estigui destinada cada àrea. 

El nivell d’il·luminació ve definit per normativa mitjançant un valor mínim de 
lux i un valor recomanable. 

 

 4.2.- Normativa de distribució 
 

Les lluminàries han de distribuir-se de manera que s’adaptin a les 
condicions del local proporcionant un repartiment uniforme de la 
il·luminació. 

La separació entre lluminàries vindrà definida per aquest repartiment 
uniforme de flux lluminós. 

La normativa obliga a que la distància entre lluminàries sigui inferior al 
producte de 1,4 per l’altura en metres. 

Les làmpades que es distribueixin, s’instal·laran amb muntatge superficial. 
La col·locació de les lluminàries serà justament per sota de l’eix longitudinal 
del sostre i la orientació serà paral·lela a aquest eix. 
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CAPÍTOL 5: 
 

SEGURETAT CONTRA 
INCENDIS
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 5.1.- Generalitats 
 

5.1.1. Normativa d’aplicació 

 

La protecció contra el foc es realitzarà prenent les mesures de seguretat 
establertes a la NBE-CPI-96 “Condicions de Protecció Contra Incendis en els 
Edificis” i els “Reglaments i Instruccions Tècniques Complementàries” 
vigents i d’obligat compliment.  

 

 5.2.- Extintors portàtils d’incendi 
 

5.2.1. Objecte 

 

Seguidament es fa menció a totes les normes exigibles i d’obligat 
compliment per l’equip d’extintors. 

 

5.2.2. Normes per a consulta 

 

Els extintors portàtils compliran la norma UNE 23-1 10. Aquesta norma 
inclou les disposicions procedents d’altres normatives, mitjançant referència 
datada o no; qualsevol modificació o revisió efectuada en les normes de 
referència seran d’aplicació a la mencionada norma únicament quan a les 
referències no datades hagi d’aplicar-se la última edició o revisió de la 
norma en qüestió. 

Les normes que s’hauran de complir són les citades a continuació: 

- EN 3-1: Designació. Duració de funcionament; llars tipus de les 
classes A i B. 

- EN 3-2: Estanquitat. Assaig dielèctric. Assaig d’assentament. 
Disposició especial. 

- EN 3-4: Càrregues. Llars mínims exigibles. 
- EN 3-5: Especificacions i assajos complementaris. 
- EN 3-6: Procediments per a l’avaluació de la conformitat dels 
extintors portàtils amb la Norma EN-3, parts 1 a 5. 

- ISO 2604: Productes d’acer per a aplicacions a pressió. 
Especificacions de qualitat. Part2: Tubs laminats sense soldadura. 
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- ISO 2604: Plàstics. Determinació dels canvis de color i de les 
variacions de propietat després de l’exposició a la llum natural sota 
vidre, als agents atmosfèrics o a la llum artificial. 

- Dir.84/525: Directiva del Consell del 17 de setembre de 1984 sobre 
l’harmonització de les legislacions dels Estats Membres relatives a les 
ampolles de gas sense soldadura d’alumini no aliat i d’alumini aliat. 

5.2.3. Definicions 

 

a) Ampolla 

Cos de l’extintor no proveït dels seus accessoris però proveït de tots els 
seus components soldats. 

b) Pressió de servei 

Pressió màxima de funcionament mesurada a 60 i 30 segons després de 
l’alliberació de l’agent propulsor a l’interior del cos de l’extintor. 

c) Pressió de trencament 

Pressió mínima d’inestabilitat plàstica assolida durant el curs d’un assaig de 
trencament a pressió. 

5.2.4. Assajos 

 

A continuació es nombren els tipus d’assajos que han de complir les 
ampolles d’acer no aliat segons les normes: 

- Assaig de trencament sota pressió. 
- Assaig de resistència mecànica (assaig d’aixafament). 
- Assaig de pressió de proba. 
- Examen macroscòpic. 
- Examen visual de soldadura. 

 

Haurà de tenir-se en compte que aquests assajos s’han de realitzar a un 
número mínim de 10 ampolles. 

5.2.5. Marcat 

 

L’ampolla de cada extintor haurà de portar inscripcions amb les dades que 
es mostren a continuació: 
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a) Marques aplicades al metall del cos per embotició o gravat: 

- Marca del fabricant. 
- Número de sèrie o de lot. 
- Any de fabricació. 
- Pressió de proba en bars. 
 

b) Marques que hauran de resistir les manipulacions normals de 

fabricació i d’utilització conservant una correcta llegibilitat: 

- Massa real en buit en grams. 
- Massa teòrica amb càrrega en grams. 
- Massa de CO2 en grams, o pressió de càrrega del gas comprimit en 
bars. 

- Any de fabricació. 
- Marca o nom del fabricant. 

5.2.6. Especificacions relatives als dispositius 

 

Per a posar en funcionament l’extintor no serà necessari repetir qualsevol 
moviment mecànic de posada en funcionament. La força necessària per a 
accionar els dispositius de posada en servei no ha de sobrepassar els valors 
fixats a la següent taula: 

 

Taula 1. Força màxima per a accionar els dispositius 

 

Tipus de dispositiu Força màxima 
requerida per 
l’accionament 

Operació de tir realitzada amb 
un dit 

100 N 

Operació de tir realitzada amb 
una mà 

200 N (*) 

Operació de tir realitzada per 
percussió 

400 N 

 

(*) En el cas d’extintors de CO2 està permès un augment de força sense 
arribar a sobrepassar els 300 N. 
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 5.3.- Boca d’incendi equipada de 25mm. 
 

5.3.1. Objecte 

 

Seguidament, es fa menció a les característiques tècniques que han de 
complir les boques d’incendis equipades (BIE) d’ús interior, amb mànega 
semirígida de diàmetre 25mm. Estaran construïdes d’acord a la norma UNE 
23-403.  

5.3.2. Normes per a consulta 

 

UNE 1-1 15 Colors i senyals de seguretat. 

UNE 19-802 Vàlvules de globus de tancament, de globus de retenció 
i tancament, de retenció i de comporta d’aliatges de 
coure. Característiques i mètodes d’assaig. 

UNE 23-033/1 Seguretat contra incendis. Senyalització. 

UNE 23-091/1 Mànegues d’impulsió per la lluita contra incendis. Part 
1. Generalitats. 

UNE 23-091/3A Mànegues d’impulsió per la lluita contra incendis. Part 
3A. Mànega semirígida per a servei normal de diàmetre 
25 mm. 

UNE 23-400/1 Material de lluita contra incendis. Ràcords de connexió 
de 25 mm. 

UNE 23-400/5 Material de lluita contra incendis. Ràcords de connexió. 
Procediment de verificació. 

UNE 36-016 Acers inoxidables, forjats o laminats d’ús general. 
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5.3.3. Definicions 

 

a) Boca d’Incendi Equipada 

Conjunt d’elements necessaris per a transportar i projectar aigua des d’un 
punt fixa d’una xarxa d’abastiment d’aigua fins el lloc del foc, incloent una 
debanadora giratòria d’alimentació axial, una vàlvula de secció, una longitud 
unitària de mànega semirígida, una llança broquet i opcionalment un armari 
de protecció del conjunt. 

 

b) Armari 

Caixa de protecció contra el deteriorament ambiental o provocat dels 
elements que composen la BIE. 

 

c) Suport de la mànega 

Estructura que sosté la mànega i permet la seva extensió amb facilitat i 
rapidesa. 

 

d) Vàlvula 

Element a efectes d’obrir o tancar el pas de l’aigua. 

 

e) Mànega semirígida 

S’anomena semirígida a una mànega que conserva la seva secció 
relativament circular, tant si està o no sotmesa a pressió interior. 

 

f) Ràcord de connexió 

Acoblament ràpid per a la unió entre mànegues o d’aquestes amb vàlvules o 
llances d’aigua.  

 

g) Llança 

Element intermedi de forma cilíndrica o cònica, que uneix la broqueta amb 
el ràcord o la mànega per a facilitar el seu maneig. 

 

h) Broqueta 

Element per on surt projectada l’aigua amb un caudal determinat i que 
permet variar els efectes des d’un raig compacte a un con d’aigua 
polvoritzada amb un angle determinat. 
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i) Llança broqueta 

Conjunt de llança i broqueta o broqueta sola en el cas en que vagi 
directament incorporada al ràcord que l’haurà d’unir a la mànega.   

 

5.3.4. Denominació i marques 

 

La BIE portarà marcat en un lloc accessible per a la seva identificació, el 
número de la norma, diàmetre, longitud de la mànega i nom del fabricant. 

Es considerarà fabricant a qui efectuï el muntatge final de tots els elements 
que la composen. Aquesta marca estarà gravada amb caràcters 
indesitjables sobre una superfície metàl·lica. 

 

5.3.5. Components 

 
a) Armari i suport de la mànega 

El suport de la mànega serà de debanadora giratòria que permetrà 
l’extensió de tota la mànega. L’alimentació serà axial i permetrà el pas de 
l’aigua amb la mànega enrotllada. El tambor cilíndric sobre el que es 
recolzarà la primera sèrie d’espires de la mànega serà regular i continu en 
tot el seu perímetre i de diàmetre superior a 20 cm. 

El suport de la mànega no tindrà cap tipus de dispositiu de bloqueig. 

La totalitat de la mànega haurà de poder extreure en qualsevol direcció 
horitzontal, per lo qual haurà de poder orientar-se la extracció per medi 
d’un dispositiu de canvi de direcció o mitjançant el desplaçament de la 
debanadora en un arc amb angle mínim de 120º. 

Els components del dispositiu de pas d’aigua axial a través de l’eix de la 
debanadora fins la mànega no podran ser d’aliatges ferris, excepte si és 
acer inoxidable F-3504, segons la norma UNE 36-016. 

Portarà el rètol “Rótanse en caso de incendi” en lletres com a mínim de 20 
mm d’alçada i 15 mm d’amplada. Si el pla frontal és irrompible portarà el 
símbol de “Boca de Incendio Equipada” segons la norma UNE 23-022/1, 
senyal número 14 de dimensions mínimes de 224 mm per 224 mm. El rètol 
o símbol, així com les parts pintades de l’armari i debanadora seran el 
vermell de la norma UNE 1-115. 

 

b) Vàlvules 

La vàlvula manual serà segons la norma UNE 19-802 del tipus de globus 
d’extrems roscats DN 1” i PN-20. 
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c) Mànega 

Complirà les normes UNE 23-091/3A. 

 

d) Ràcord 

Acoblament ràpid per la unió entre mànegues o d’aquestes amb vàlvules o 
llances d’aigua. 

 

e) Llança broqueta 

El conjunt llança broqueta haurà de portar incorporat un dispositiu per a 
tallar el pas de l’aigua. 

 

 5.4.- Instal·lació de la xarxa de canonades 
 

5.4.1. Descripció i materials 

 

La xarxa està formada en la seva totalitat per canonades d’acer galvanitzat 
segons la norma DIN 2439, efectuant-se les pertinents unions i connexions 
a través d’accessoris d’igual qualitat. 

Tindran que suportar sense pèrdues ni exsudacions les probes de 
resistència mecànica i d’estanquitat reglamentàries.   

5.4.2. Col·locació i muntatge 

 

Es prendran les disposicions adequades per a que en la seva col·locació no 
sigui necessari pressionar-les o flexionar-les; per això es tallaran a la 
mesura adequada a peu d’obra, fent les unions de les mateixes als 
accessoris amb cinta de tefló, fent-se per a això els fils de rosca precisos, 
per a que quedi completament dintre de la peça o accessoris corresponents. 

5.4.3. Acabat 

 

Es pintaran en tot el seu recorregut amb colors normalitzats UNE. La 
instal·lació serà vista. 
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 5.5.- Senyalització d’evacuació 
 

5.5.1. Normes per a consulta 

 

UNE 23-033-1:1981 Senyalització de seguretat contra incendis. 

UNE 23-034-1:1988 Senyalització de les vies d’evacuació. 

UNE 23-035-1:1995 Senyalització fotoluminiscent.  

UNE 81-501:1981 Senyalització de seguretat en els llocs de treball. 
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CAPÍTOL 6: 
 

INSTAL·LACIÓ  
D’AIGUA
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6.1.- Condicions legals 
 

La instal·lació haurà de complir, dintre dels seus respectius camps, les 
següents reglamentacions vigents: 

- Reglament de Seguretat i Salut. 
- Llei de Protecció de l’Ambient Atmosfèric. 
- Ordenances Municipals i de la Comunitat Autònoma. 
- Normativa UNE d’aplicació. 
- Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). 
- Normes i Disposicions de la Delegació d’Indústria. 
- Normes i Recomanacions de la Companyia Subministradora d’Aigua. 
- Normes Bàsiques de les instal·lacions interiors d’abastiment d’aigua. 
- Reglament d’aparells a pressió (B.O.E. 24/1/91) 

 

Obligacions del contractista: 

- Preveure les necessitats d’andamis i altres elements necessaris per el 
muntatge, satisfent tots els drets i arbitris corresponents, inclús els 
de llicència d’obra, en el seu cas, així com l’import dels consums i 
serveis que s’originen amb motiu de la posada en marxa de les obres. 

- Dur a terme quantes operacions siguin necessàries per a la bona 
conservació, neteja i aspecte de la obra, així com retirar els materials 
sobrants una vegada acabada la instal·lació. 
 

Altres consideracions: 

- L’instal·lador serà autoritzat i, per tant, previst del corresponent 
carnet expedit per la Conselleria d’Indústria.  

 

 6.2.- Abast del treball 
 

Seran per compte del contractista els següents treballs i subministraments: 

- Subministrament de tots els equips, materials i accessoris per a la 
correcta execució de la instal·lació. En aquest concepte es consideren 
igualment inclosos tots els suports i elements de sujecció i ancoratge, 
així com aquells accessoris i complements que, encara no 
mencionant-los expressament en els documents del projecte al 
especificar els diferents materials, siguin d’ús obligat o necessari a 
judici de la Direcció Tècnica. 

- Muntatge per personal qualificat de totes les instal·lacions complint 
amb totes les normes oficials vigents, inclús les de protecció contra 
incendis, coordinant les instal·lacions entre si i amb la pròpia obra 
civil i ajudes.   



Instal·lació elèctrica, ventilació, projecte d’il·luminació i seguretat contra incendis d’una nau 
industrial destinada a la producció d’etiquetes 

 

45 
 

 

 6.3.- Determinació d’equips i materials 
 

La Direcció Tècnica es reserva el dret de rebutjar qualsevol equip o material 
proposat per el contractista. 

 

 6.4.- Condicions de materials i muntatge 
 

Tots els materials i elements empleats hauran de ser de la millor qualitat, 
de primer ús, de fabricació estàndard normalitzada i de disseny actual en el 
mercat. 

Qualsevol canvi o modificació  que el contractista desitgi realitzar sobre el 
projecte, haurà de sotmetre-la prèviament a l’aprovació de la Direcció 
Tècnica, sense que aquesta aprovació li eximeixi de cap de les seves 
responsabilitats. 

 

 6.5.- Instal·lació de les canonades 
 

Es respectarà en la mesura de lo possible el disseny, traçat i dimensionat de 
la instal·lació de canonades, però la Direcció Tècnica es reserva el dret 
d’ordenar les variacions oportunes per a adaptar-se als possibles canvis, 
interferències i demés condicionants que poguessin presentar-se durant 
l’execució de la obra. 

Les canonades s’instal·laran perfectament alineades, ben separades i 
mantenint el paral·lelisme i perpendicularitat en els seus traçats, sense que 
existeixin aixafaments o defectes en els trams corbs, i buscant, a més d’un 
muntatge tècnicament correcte, un aspecte harmoniós i estètic de la 
instal·lació, especialment en els casos en que hagi de ser vista. 

Els talls dels tubs seran nets i perpendiculars a l’eix, procedint-ne 
posteriorment a l’eliminació de rebaves i bisellat de les vores. 

S’instal·laran suports per a les canonades de manera que una vegada 
plenes no es produeixin fletxes superiors a 5 mm. en els trams horitzontals, 
ni fimbrament en les verticals.  

Aquests suports, que hauran de ser aprovats prèviament per la Direcció 
Tècnica, podran ser independents o comuns per a vàries canonades, havent 
de permetre la lliure dilatació de les mateixes, sense produir deteriorament 
en l’aïllament d’aquelles que vagin calorifugades. 
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Els que sostenen canonades sotmeses a dilatacions considerables, hauran 
de ser rígids, de forma que guiïn perfectament els moviments axials cap als 
punts de compensació, sense que s’apreciïn vinclaments ni deformacions en 
les canonades. 

Tots els suports i elements de fixació disposaran d’un tractament 
antioxidant mitjançant galvanitzat, cadmiat o tractament similar. 

En els trams rectes on es prevegi una dilatació superior a 20 mm. 
s’instal·laran dilatadors axials, de manera que no es produeixin tensions ni 
deformacions apreciables. 

Si la dilatació prevista és menor de 20 mm. podran evitar-se els dilatadors 
utilitzant els extrems del tram recte com punts de fuga, i preveient un punt 
fixa en el punt medi, de forma que la dilatació es reparteixi per igual a 
ambdós costats. 

Les canonades es muntaran amb les pendents necessàries per a efectuar la 
seva evacuació, desaira, purga, etc., que hauran de mantenir-se a pesar 
dels moviments de dilatació i contracció de les mateixes. 

En tots els punts necessaris s’instal·laran purgadors i drenatges, malgrat 
que no es reflecteixi en els plànols, i en qualsevol cas segons determini en 
l’obra la Direcció Tècnica. 

En tots els passos de murs i forjats s’instal·laran passa tubs, i una vegada 
instal·lada la canonada, es segellaran amb material elàstic aquells que han 
de romandre estancats. 

Els passa tubs seran d’acer galvanitzat, havent de col·locar-ne en els 
encofrats, abans de vesar el formigó, aquells que han de preveure’ls en 
l’estructura. En aquests casos es cuidarà especialment la seva sujecció. 

Les canonades que s’instal·len en rasa, hauran de descansar sobre un llit de 
sorra de 10 cm. d’espessor, cobrint-se posteriorment amb una altra capa de 
sorra fins a uns 10 cm. per sobre de la generatriu superior del tub. El 
restant farcit fins a cobrir la rasa podrà realitzar-se amb el material 
procedent de l’excavació degudament compactat. 

En qualsevol cas, les unions de canonades soterrades hauran de romandre 
descobertes fins a realitzar les probes d’estanquitat. 

Quan aquestes conduccions siguin de pressió i s0utilitzin unions de tipus 
endollables, els colzes i tes de derivació s’ancoraran en blocs de formigó en 
massa  H-100, entre la cara vertical de la rasa i l’accessori, de manera que 
no es produeixin desplaçaments quan la canonada entri en pressió.   

Tots els equips, vàlvules, filtres, etc., es muntaran amb els corresponents 
enllaços, maneguí o brides, de manera que puguin ser fàcilment 
desmuntats. 

Es prestarà especial atenció al muntatge de les vàlvules, tenint en compte 
els sentits dels fluxos. 
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S’instal·laran preferentment amb el volant en la part superior, i en cap cas, 
amb l’eix per sota de la horitzontal. 

Mentre duri la instal·lació de les canonades es taponaran els extrems 
oberts, amb la finalitat d’evitar l’entrada de materials o objectes que puguin 
causar obstruccions. 

Una vegada acabada la instal·lació es procedirà a la neteja i rascat de totes 
les canonades, vàlvules, suports, etc. Quan hagin de quedar ocultes en 
falsos sostres o càmeres, aquesta operació s’efectuarà abans de ser tapada. 

On s’instal·lin canonades cromades es cuidarà el seu acabat, de forma que 
no s’apreciïn deterioraments en les mateixes quan el treball estigui 
terminat.     

Totes les canonades metàl·liques que s’instal·lin soterrades es protegiran 
amb cinta plàstica anticorrosiva. 

Quan les canonades siguin aïllades es cuidarà el ser acabat exterior, de 
forma que una vegada acabada l’obra no s’observin aixafaments o deteriors 
en aquest acabat. 

A les superfícies exteriors dels tubs, en el seu cas sobre l’acabat exterior 
dels mateixos, es marcaran els símbols, fletxes i indicacions que estimi 
convenients la Direcció Tècnica, per a una perfecte identificació dels fluids, 
fluxos, etc. 

Tots els cargols que s’utilitzin per el muntatge d’equips, vàlvules, brides, 
suports, etc. disposarà d’un tractament anticorrosiu mitjançant cadmiat, 
galvanitzat o tractament similar.  

 

 6.6.- Instal·lació d’aigua sanitària 
 

Per a la instal·lació d’aigua sanitària s’utilitzarà canonada de polietilè 
reticulat a la distribució interior de les vivendes, polietilè d’alta densitat en 
canonades  d’abastiments exteriors a les vivendes i polietilè d’alta densitat 
a l’escomesa, amb els criteris que s’indiquen en els plànols i seguint les 
normes descrites en els diferents punts d’aquest Plec. 

Totes les canonades que no transcorren encastades o soterrades es 
calorifugaran amb conquilla d’escuma elastomèrica de 19 mm. d’espessor, 
tant les d’aigua calenta com les d’aigua freda, aquestes últimes per a evitar 
condensacions. Per aquest motiu es cuidarà especialment l’aïllament de 
totes les peces i l’execució de les unions i juntes, de forma que siguin 
estanques i impedeixin la circulació d’aire entre les canalitzacions i 
l’aïllament. 
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Les vàlvules de tall seran esfèriques roscades fins a 2” de ø i de papallona 
embridades les de diàmetres superiors. Aquestes últimes seran totes amb 
volant d’accionament i aniran equipades amb desmultiplicador.    

 

 6.7.- Aparells sanitaris 
 

Es rebutjaran, i en el seu cas es substituiran, tots aquells aparells i aixetes 
que presentin defectes de fabricació, o bé cops o frecs produïts durant el 
transport, emmagatzematge o instal·lació. 

Els aparells s’instal·laran correctament anivellats i alineats, amb els seus 
corresponents suports, tirafons, etc., de manera que quedin perfectament 
assegurats en quan a fermesa. 

Tots els aparells que es recolzin en el terra, tals com inodors, bidets, plats 
de dutxa, pedestals de lavabo, etc., es rebran amb ciment blanc PB-350, de 
forma que absorbeixin les possibles irregularitats, tant de la pisa com del 
terra, i s’aconsegueixi un correcte recolzament. 

Les juntes d’unió entre lleixes de lavabos amb parets, es segellaran amb 
massilla plàstica apropiada i acceptada per la Direcció Tècnica. 

Tots els sifons i tubs d’alimentació i desguàs que s’instal·lin vistos seran 
cromats, rematats amb escuts igualment cromats. 

Les aixetes i vàlvules de desguàs que es muntin sobre aparells sanitaris, 
s’instal·laran amb volanderes de goma, sense que aquestes sobresurtin dels 
colls o solapes, de forma que, a més d’aconseguir una estanquitat entre 
ambdós elements, no s’afegeixi la porcellana dels aparells al realitzar els 
serratges.   

 

 

 


